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l\f>ARI\REf\ ROMI\NtEt T.RI\N.5· 
D1\NU6JENE' IN STRAINATRTE 

. P1intte revendicările Bulgarilor, în timpul nlzhoiuhii 
mondial, erau şi cele privitoare l'a "Rooiania Transdanu~ 
biană, la Dobrogea. 

Itegiunea aceasta se cunoştea prea puţin în striind„ 
tate. Alară de geografi şi de câţiva călători străini, lumea 
nu cunoştea. nici numele Dobrogei. Această ignoranţă. 

· care stăpânia nu numa1 pe oamenii de rând, ci chiar şi 
pe cei ce puteau fi chemaţi a impărţi justiţia mternaţio
nată la un eventual congres, er, propice pentru oricine 
voia să pescniascli m apă tut·bure. Bulgarii Incepură dar 
o propagandă activă pentru a câştiga opinia publică stritină 
rn favoarea revendicărilor lor asupra României Transda
nubiene. / - · . . 

Ei trimiseră în străinătate mai multe misiuni; cărora 
Je•au pus la dispoziţie mijloace materiale bogate, ventru' 
a determina no curent favorabil lor, nu numai in Germa
uia şi in Austro-Ungaria, dar chia:r şi în ţările Inţetegerii. · 
Unii din propagandiştii bul~ari lucrau ~fa Berlin, alţii la 
Viena, alţii în Elveţia, de unde treceau broşurile şi c,ărţile 
lor în Franţa şi în Anglia; alţii, în sfârşit, în America. Jn 
această din urmă ţară, fură tlimişi câţiva din foştii elevi 
ai lui Roberts College din Constantinopol. 

La Berlin, ministrul plenipotenţiar bulgar Rizotî des~ 
făşura o activitate extraordinara. Publica a.rtiooler intrâ 
Ia polemici chiar cu scriitorii şi erudiţii g~rmani şi edita 
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alhumuri cu hl.rţi vechi: prin care \•oia să arate el Do
brogea. din timpurilE:- cele mai vechi, aparţinea Bulg~riei. 

In Elveţia, misiwtea bulgari era condusă de d, A. 
Işircoff1 profesor la Uoivtrsitatea dh1 Sofia. Şi ea s\1. ară· 
tat foarte activ$, rtuşind să câştige multă simpa,Ue în di
ferite ziare şi reviste loca'et dintre ca,re un~le ajungeau 
pânâ în redacţiile presei. france:ze şi englere,. 

Primf'jdia era mare pentru noi. Opinia publicii a alia
ţilor noştri, de care ţin seo.mil cârmuitorii ţărilor respec
tive, trebuia ferită de a cltpăta tonviogeri greşite, defa
vorabile nouă, într'"o chestiune ,..itală pentru statul nostru. l 

Pentru ,a .rllspunde a(~~stei propagande, precum şi celei 
ungureşti1 care ere asf:toenea se agita mutt, Asociafia ge
r~e,ală a J>rofeso, ilor universi1a,ri, în ~-edintele ei, ţinute 
la Iaşi, în fulie .19 J 7~ a hotărit să ceară guvernu.lui să 
trimeată. o misiune de Profesori universitari. ca .sit lumi
neze pe aliaţii noştri asupr~. r:heatiunilor şi revendicărilot· 
româneşti. Dio sânul ci s'au ales zece eolegi: d nii Ch. 
Drouhet. Dr. liurmuzescn, Tr. Lalescu, S. Mâ.nclrescu, G. 
Murnu, f. Pangrati dela Universitatea ~un . Bucureşti, l. 
Nistor dela Universitatea din Cern:lu\i, I. Gă.văncacul, I.
Ursu şi eu tnsumi del;:t Universitatea din Iaşi. 

O. [. Briltianu, pe atunoi preş~dinte aJ Consiliului de 
Miniştri, a acceptat să n~ trimită ia străină.tale., proini
ţân.du-t1e sprijinul guvernului. ,, O-sa a fost mai ales vin 
impresionat de devotamentul şi dezinteresarea noastră. 
Noi ne punean1 cu totul la dispeziţia guvernului, făr~ con
d,ţii; ii ceream umnai, oa legaţiunea la Paris să se insăr· 
cineze să plăt~ască cheltueJife de tipar ale revistei noas„ 
tre carew după _ păre ren d·Jui Bră.t.ianu, trebuia să apari 
de două ori pe tun~, in vre-o douăzeci de mii de exem
plare, Câte zece mii pentt'u fiecare ediţie franceză şi et1„ 
gleză. Pentru noi, nu ceream ahso1ut nimic, afară doar 

· de plata regulată a salariilo.r noastre bugetarcri:. 
Sosind la ?aris, oe~ am pus numai decât pe, luertt. Din 

nefericire, nu ni s~au dat m1jloace, cij s-ă scoatem revişta 
proectată,- Evenimentele se precipitau şi România era con
strânsă să. iflcbee arrnisdţiul1 apoi pacea dela Bucureşti~ 
şi să dmână ~ ţară neutră~. Guvernul ne· a părlsit ou 
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totul, lăsându-ne chiar fără· salariL tntr'o (ară ·streină. Şi 
în acest timp, lTngurii şi Bulgarii intensificau propaganda lor. 

Era o datorie patriotica. să o combatem. Ne-am strâns 
dar 1n jurul ziarului ~La Roumanie~, · înfiinţat de d ·nii 
Pavel Brătăşeanu, Const. Miile, E. · D. · .Fagure şi C .. Banu, 
şi am început lupta. ~e-am împărţit rolurile, fiecare tn
sărcinându"'fle GU apărarea unei 'Provincii. Ca dobrogean, 
am luat sarcina apărării patr~ mele. 

* ... * 

Sa-mi fit1 îngăduit a reproduce aici articolele pubJi„ 
cale în ,tta Roumanie" cu pritire la Dohr-0gea. 

Io primul. publicat în No. 5, din 14 Februarie 19181 

am e.:1utat să răspund la ·ecle patru puncte ale argumen
tatiei tezei bulgăreşti. Iată-l: 

Dobrogea şi pretenţiunile butgăreşt, 

- de un băştinaŞ; --

De Wl timp încoace, Bulgarii se agită mult în favoarea. 
pretinselor drepturi asupra Qobrogei, pe care ar dori s' o 
anexeze ţării loi;. 

Dobrogea n'ar fi decât un pământ ·bulgăresc, atat din 
. punctul de lledere goografJc şi istoric cât şi din cel etno· 

grafic. 
Nimic nu e mai greşit, decât leza aceasta. Dobrogea 

nu e îo nici o privinţă bulgărească. 
Să examinăm pe scurt aici - - o vom face aiurea cu 

mai multe amănunte - această chestiune. sub Ultre.itul ei . , 

aspect. 
I. Dot»·ogea n:tt e-Ste u1i păhnâjit b1tlgăresc din pun.ct 

de vedere geografu;. 
Sub numele de Dobrogea se ill\elege mtreaga Româ

nie Transdanubiană. mărginită la est de Marea Neagrăl 
la vest şi nord de DUI1ăre şi la sud printr'o linie1 care 
merge dela sud de Balcie până la vest de Turtucaia. 

Toată aceasta regiune înfăţişează caracteristici, care o 
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deo.sehe$C n1ult de regiuni1e tneridlouale şi o aptOjlie de 
stepele Bâragannlni Tuiuoteniei şi de Bugeaclll Basarabiei. 

In adevăr, pe când regiunile meridionale vecine sunt 
l.rrAzdu.te de rJ.uri şi acoperjte de păduri imense, Dobro
gea, mm aJis tn partea ei aşeiată la nord de Bazargi~ 
nu este decât o stepă, lipsită de arbori şi de ape, unde 
pl©iJe sunt rare şi vânturile violente, condi(iuni care fac 
viaţa aspră. Numai apropiindu-se cineva de delta Dt1oărei 
vede ospectuJ ţfi\rii schimbându-se. 

iLCeea ce alcătueşte caracterul ~eneral al Dobrogei, 
zice geograful Vivien de Saint-1\farbn (Natu>e(J.ll. die.tionnalre 
de,geographie un.ivt·rselle: la l)obroudj,1), u1ai ales în păr
ţile eentrale, este lipsa de apă şi de arbori. La sud, u 
wnă flnpădurită1 numită de Turci Oeli-()rman, sau Pădurea 
Nebuni\, despărţEşte aceaştă regiune de lrumoaşa şi mă
noasa provincie a Varnei,. 

Cfi vechi făceau de asemenea aceiaşi deosebire şi 
apropiau regiunea dobrogeana de pătnântu1·Be aşeiate la 
nord, care atcâtuiau Seiţia. 

lgi epoca greacă, Dohrogea nt1 era, pentru autorii vechi. 
decât începutul acestei Sciţii. care corespunde cu Basara
bia şi cu Rusia meridională. 

l{omanii o numiră Sc1rthia Jli1tor. In sfârşit, n1ai tăr
riu, ea 1'u desemnată suht nun1ele de Scylhia Pontica. 
c-onservat de hărţi vechi, pană în seootul ul XVII-lea. 

Din punctuf de vedete geografic, Dobrogea ze deose
beşte de asemenea cle regiunne dela sud, care alcătuese 
Bulgaria actuala. 

II. Din punctul de vedere istoric, prelen(iunilt! bul
găreşti rut se înte1neiază. pe nioi o temelie solidd. 

Mica Scytbie era locuită1 în timpurae he1len1ce de 
populaţiuni de origini diferite. fn interiorul ţării1 erau Sey~ 
~i ~ unele triburi tracice, care se organiZ"aseră in n1ici 
s!ate1 câ1·muile de l'egi; numele unora din ei ne· sunt cu
poscute prin descoperirile numismatice ale D-lui .Mihail Suţu. 
Pe,litoral. ('xistau oraşe grece~ti, in cea mai rnare patte. 
colonii milesiene, ca Istros. 'l'omis (astăzi Constanta), Kal· 
latis (ăstăii Mangalia), Krounoi sau Dionysopolis (astiti 
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Balcic)" etc. Toate aceste oraşe i"nflorirâ din secolele al 
VIf~lea şi al Vf-hH1 înainte &e Christos până sub Bizantini. 

Ron1anii, cucer.ind provincia, pe la · sfârşitul secoJului 
1-iu toaintea erei noastre-t o românizară mai ale1::1 fn interior. 

Iu1păratul 'ftaian ridică chia1-, nu departe de Cerna~ 
"\i odă, rn localitatea actuală Auarn· Clissi, un n1011ument> 
n1arf.or glorios al triumfurîl.:,r saJe· asupra barbarilor şi 
sem11 de netăgă.dnit al latinităţii Rominilor şi al drepturilor 
lor istorice itnprescdptibite asupra Oobt·ogei. 

lmpăraţii Bizsntiului primiră ca moştenire aceaslă pro
vin(.'.ie, care nu încetă un singur momBnt de- a face parte din 
I1nperrul de Băsârit, cu toate, uzurpaţiunile temporare aJe 
barbarilor nă vă.lito:ri. 

Este totuşi adevărati că puterea ad1nţ>1istraţit1nii hi~ 
zantine fn adeseori. anihila.tă. prin nă'7ălirile barbarilor, cari 
se seurgeau prin Dobrogea, ca printr-'un culoar, pentru a 
se duce să jefuiască Tracia şi Mace:Jonia fi pentru a a
taca Biianţul şi SaJonicul. 

Printi'e a.ceşti barbarit' cei ce se manifestă mai mult 
prin sălbătăciile lor1 fură BuJgarii. 

· P .t·in mijlocul secolului a1 (X lea ei reu~iră să interne-. -, ieie un Stat, cu capitata in P1.'t·easktv~ aşezată intre I{us-
ciuc şi Vai<ua. Săpăturile şcoaJei arheologice ru5e dio Con• 
stantin(t)'.)ol Ia Aboba, care corespunde cu aceasta l')~alitate) 
ne~an ariitat gt~ttluI de civili.zţţie al acestui Stat : e1~a. o 
orgaufai:aţie cu desăvârşire prim tivă şi barbară. 

Statul bulgăresc fa în 067 nimicit prin lnvaziuoea 
RltşiJor, cornandaţi de Sviatoslav. lu 972, rmpăralul hizan
tjn, ·,9~n. 1'zitnisc~ zdtobind. fa rândul său pe Ruşi, l'es
tabHi,. în această ,,arte a Imperiului, şi chiar dincolo de 
Dunăre, autorîtu.tea bizantină. l\Iai tărzi u, între f!?6 _ şi 1 Hi5, 
Vasile al JI·lea Bţ1lga1·octo11ul reuşi să ocupe, t11Ere altele, , 
f>ereasla'-'.ul, care redeveni capltala Bulgartlor, şi să zdro
hease,.1 definitiv pltterea lor. 

' ~t&eQ.et{ii, aşe:tându-se in mod solid, pe la 1951, rn 
aceasle rc~iuni, sfârşiră tuina Bulgarilor ai căror Ţari se 
\'ăzură siliţi să mute capitala lor la ·r.irnova. 

1!1 tot timpul nce:Jtei perioade turburr, nirnic. nu ne 
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dovedeşte c4 Pobrogea să. fi ficut parte din 'statul b~iiiiiif 
bar şi uzurpător al Balgarifor. 

A-0eastă provincie continuă să fie drumul pe unde toţi 
năvălitorii, veniţi din Norii, pătrundeau în imperiul bizan· 
tin. Litoralul fu. totuşi apărat prin fotiiieaţiunile oraşelor, 
cât şi prin nota bizantină. 

De altfel. in interiorul ţărij şi io partea care alcătu
eşte astăzi Bulgaria orienţa1ă, se aşezaseră p·ecenegii şi 
mai târziu Cumanii. contra rărora împăraţii bizantini avură 
adesea de luptat. 

«Chiar sub ţaru.I Ioan Assen, · zice· d. Iorga intr1
0 

publicaţie recentă asupra Dobrogei, puternicul timpiirat)), 
a cărui dominaţiune se întinse (temporar) . dela Adriatica 
la Pontul Euxin, nu este chestiune de nici o ·mişcare in
dreptată spre nord-est, .adică de o dominaţie. bulgărească 
·m Dobrogea;. 

uTotuşî, zic apărătorii tezei bulgăreşti, a~eastă pro
vincie făcu parte din patria. noastră- pe la mijlocul veacu-
lui al XIV-iea, sub despotatt,l ltli Dobrotici '», • 

Adevărul e altul. 
Acest Oobrotici n' a fost un despot .independent. El 

nu guverna „pământurHe sala", aşezate în regiunea Varnei 
şi Cavarnei1 decât în numele Bizantinilor, de cari îl ţineau le~ 
uături de familie. De asemenea, frat.ele său Teodor ~i fiul 
său Ivancu nu fură decât nişte guvernatori bizantini. 

In schimb, s'a descoperit un marc număr de monede 
roµiâneşti, apar~iuând domniei lui Mireea cel Bătrân, Dorn
nul Munteniei. 

(n adevăr, acest monarl1 cuceri, în difer· te rânduri. 
pe la sfârşitul secoluhti al XlV·lea i)obrogea> a cărei 
populaţiune era în bună parte româuească. r'.:â.nd această. 
provincie căzu definitiv, în 1413, ln puterea Tu1eitor, aceasta 
se făcu în detri1nentul Românilor. 

De aceea Vivien de Saint Martin are dreptate când 
~ice, dttpă IIajdeu, că »dela Români, hu dela BuJgari1 Tur
cii au cu.cerit Dobrogea (op. cit.)". 

Tratatul din Berlin, în 1878, dând această provjncie 
ftomânieu} nu făC'ea . decât ...p,n cµ:.1 de restituire. 
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In. Panctnl de vedete etn.ogtafit rtfl. e$le, de CJ.~e
menea, fafJorabil Bulgarilor. 

Toaintea rizboiulu1 a~tual, Dobrogea se, înfă~şa îna
jntea n~hilor ~tiHitorului ca un m.iizeu etnografic din cele ma,i 
interesante. Se lnlâlniau acolo Rt~Şi, Turci 1 TiHari, Armf'ni, 
Greci. Găgăuzj, Evrei şi alte neamuri, 

Toate acest,! rase !le găsiat11 in 1916, 1 innecal~ in 
1n<.1:,sa prellominanfă a r.lemenl11l1.1i ronuînesc. 

Jo l 8781 înainte ca ac~astă pro\1incie să fie dală Ro
mâaiei1 guvernul rusesc prin g,:neraJul Bie.loserkovic;, care 
nu se poate hă11ui de parţialitate faţă.de Români,- ~ulga
rii fiind in at:~a epocă „micil noştri frati slavi" i pe cari 
l=tusia îi luase sub protecţiuoea ci, -· făcu o statistica. Ea pri
veşte partea sept~ntl•ionalll a Dobrogei~ districtul Tulcea, 
cal't\ p11ntr'o îotâmpla1·c curioasă, dar istoriceşte ~xplica· · 
bilă., conţine cel mai mare numilr de Bolgari. .. 

Această statistică dâ :' · 

3.55S fa1njlii ro1nflneş.ti, a.dicA. 36°Jo·' 
2.877 :, bufgărt1şti, ,, 29-/o. 

din popula~a totală. 
Diferitele statistici poşteri'1'lre ne arată o âîsproporţi'ii · 

încă şi mai nta.r6 tnlre aoeste donă r-a.se. De pildă, cca 
din 1911 dă: 

Pentru· judeţul Tulcea : 

Români 81-27 J sufh.!te adică 
Bulgari i6.754 ,, )) 

Turci 3 9ZO ,"') ! ! 

r.rătarj 1.590 .. '!f 

r~uş.i • 32,636 .. :, 

Restu) aparţine altor naţionalităţi. 
Pcnt ru judet_µt t-:onstanţa : 

ftom,1ui 105.063 sunetf.\ adică 610/o 
B,ţ1'gari 22.209 

j ' " 
. 130/o 

'J'tirci 6.916 '. n ·iVo 
Tătari I 23.496 1a,a /0 n )I 

Ruşi 1.6,18 ,. )1 0~9°/,, etc. 
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Totalul populaţiunii vechei Dobrogţ se ridictiJ.1 tn 1, 11 : 
Români 186.334 adică 54,71JJ0 

Bulgari 48._963 ,, · 14,3°;0 
Turci 10.85~ ,, . 3,30/0 
Tătari 25.086 „ 7158/ 0 

Cât priveşte partea Dobrogei, restituită României tn 
1913 n1avem o statistică exactă. Dar toate hărţile etno
grafice şi toţi autorii bulgari, români sau străini sunt de 
acord să constate1 că .populaţiunea,,, în imensa ei majo
ritate, este, pentru districtele Caliacraţ Bazargîc şi Silistra, 
turcească şi tătărească, Bulgarii ne alcătuind decât insule, 
din care cea mai însemnată este in spre Silistra, unde to
tuşi ei lmpart pământuri1e cu locuitori de rasă româ.nească. 

Inainte de 1878, populaţiunea musulmană se întinde~ 
ia masă compactă nu numai peste toată Dobrogea, dar 
şi 1n Bulgaria Orientală şi nord-orientală (Jirecek; Da.~ Fu.r
slenlhum Bulgal'ien, passim ; !vl1Ietici1 Starolo bolgarsko 
naselen.ie, p. 8). 

Dacă, actualmente, această regiune are un oarecare 
număr de Bulgari, aceasta se datoreşte colonizării poste
rioare, făcută după liberaţiunea Bulgariei de către Ruşi şi 
Români. -· 

Populaţia bulgărească a Dobrogei nu este veche. 
Un autor- bulgar, foarte cunoscut, ~llletici, zice urmă

toarele fu această privinţă: 1tA credi că in _Dobrogea, atară 
de oraşe, este o populaţie veche bulgărească, e să ne 
înşelăm noi înşine ( op. cit. p. 168,),. 

Bulgarii Dobrogei nu sunt decât imigraţi, venetjci, după 
rum ne dovedeşte istoria. 

In adevăr,_ din pricina năvălirilor neîncetate, aceĂStă. 
provincie a fost golită de locuitorii ei. Autorităţile t,1rceşti 
căutară să umple golurile. Ei aduseră coloni musulmani, 
cari ocupară toată această · regiune, µre<~um şi Bulgaria 
oriental! şi nord-orientala. Războaele ruso-turce izbucniră. 
fnaintea fiec~rei nă\~ălirj ruse.şti, populaţiunea mahometană 
se retrăgea spre sud spre· a reveni, îo parte, odată ce pl'i
meJdia trecea. La rândul lor Rnşii, pentru a feri pe rnicii 
lor fraţi Slavi de rll.zbt1naro~ turcească, aduceau. cu ei. in 
,ef:,agere~ lor, foarte multe familii bulgare, pe care le a· 

~ 
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şezaa tn Easarabia şi tn Rusia Meridională) unde se ma.1 
găseşte şi astăzi un oarecare număr (Jirecek, Geschichie 
der Bulgaren~ p. 526 şi 580; idem, Das Furslenlhurn 
lJulgariez1, p. 50; l(oJukovskij, Bolgcf'rskije Kolonii v Bes
sarâbie, Odessa, 1&48; Dr. °\'V. Rula:nd, (;esc-hicbie de; 
BrJlgaren, Berlin, 1911, p. 61), 

Aeeşti coloni, regretând administraţia turcească indo
lentă şi iBduJgentă1 părăsiau, paţin timp dup~ a.ceea, terito
riul rusesc şi, trecând Dunărea, se fixau în Dobrogea. 
, Astfel, se poate explica pentruce insula cea mai in
semnată a oolon1ilor bulgăreşti se găseşte nu Îll parţea m~
ridională a Dobrogei, ci Iţi nord1 rn regiunea Babadagului) 
aproape de Basarabia (Miletici, op. rit. p. 14) . 

. De alf.fet prin mijlocul secolului a! XIX-lea. acea:;;tă 
provincie era aproape pustie. · 

Doctorul Camille All1trd, ataşat la misiunea pc care 
g1.1vernul francez o trimi,l,je în Dobrogea în 1855, ne-a <lat 
în această privinţă câteva informaţiuni preţioase. G_ 

· • Pământul nu aparţine nimănui, scrla el, nici chiar 
begliku[ai (d,omeniul Statului); oricine poate în voie şă se 
stabilească şi să cttliive (tl1ission rrufdicale dans la 1'ar
larie~f)ob1ou!cha, 1857, p. 7-8}~. 

El adaoge mai departe căi în afal'ă de câteva oraşe 
c1;1 o populaţie foarte mică, în l(a::.u-!1.1.l Constanţe,, «:nu-s 
io acest moment decât 33 de sate locuif.e: 19 din ele ~unt ' . 
tur.ceşti) ~) tătă.r:lşti şi fi ror.o.âne~lh,. Autorul n1a oazul 
nici un sat bnl9ătesc (p. 8~. Ee de altă part~. el n~ in
formează că, din pricina persecutiunilor din acea epocă, . 
Românii se prefăceau a fi bulgarî 

Această provincie pusf.ie a fost transi'or1nal.a prin mun
ca Ro1nânilor îotr'o ţară civi\izaf.ă "Şi productivă, pe care 
înirnicul, din nenorocire, a devastat·1J din oou. Câţiva au· 
lori bulgati, din cei n1ai enuoscu~il cari s'au ocupat de 
conaţionalii lor dln Dobrogea, recnnose ci nun1ărul acestora 
nu trehue să fie esagerat. 

Astfel, d. A. Jşii-coff ::;crie : ~ A Ctf:de că , suut mai 
111ull de 50 000 de B11Jga11i în Dobrogea-cum o facem a
desea, e.ste să ne induc,1rn uoi înşine in ei•oare (Rornun
_.;1ra /Jobroz.n 1 .în Rolt1arski Jlrt~gle<l T V, p. 80) .. 
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Statistica românească din '1911. s~ apropie, d11păcum 
au.1 \°11zut~ de aceasti cjfră, · 

. Locuitorii de origină bulgărească ~.- cari aveau cu toţii 
dreptul'.i politice, fiind asimila.ţi Românilor - locuind vechea 
Dobroge, nu formau rleoât 140/0 din populaţia totala. 
Noile district~! restituite României în 1913! m:lrjră a.ce::1stit 
populaţie. De altfel, o 'statistrcă, care e. din 187·?, n~ a
rată eă, in acel timp, <!ifra totală a BulgarHor locuind 
J)obrogea întreagă şi Bulgaria Otientală, împTeună cu S-and
jat-ul Varnei, se ridica de abia fa 57 .OOO de suflete (E. 
Cf. Raveoslein, The populalinn of lf11ssio, arul 1'urcJcFy. 
in Journal of th~ stalislicttl Socfely o/ I~ondon, voi. 401 

I 877, p. -43-459., şi Arbore, Arhrt,a I Jobrog<'f; 19 r 6, p. 47 ~-
Pi·in urmare, după statisticile ~i studiile autorilor bul-

1;ari înşişi şi ale savanţilor străini,. populaţia bu1găreaot~ă 
ocupă. al treilea rang ca număr) în Dobrogea . 

. Administraţia ·română a fost buoij pentru ea. ,gOrea, 
spune profesorul Pittard, care cunoaşte · toarte b;tle Do
brogea, că niciunul din aceste grupuri de naţionalităţi, n•a 
a~ut, slt. se pV1ngă realmente de noul stăpân\ (/ja lioo- · 
rnanie, Paris, 1917, p. 219)~. 

In 1916: elementul predoinfnant al popqlaţiunii l)o
hrogei t~ra fi)rmat de Rom.i\.nj, dup~ casi veoiau Turcii f$Î 
TAt •• /. • 
~ ar.o. - , 

. Se vede dar, pe ce se [nt~n1eia.iă aşa zisele drep
turi bulgăreşti asupi;a Romauiei '11ransdan1Jbiene. 

Bulgaria. ridie'ând, între alteJe1 chestiunea Dobrogei, 
nu are w vedere deca t un imperialîsm, pe care nhnic 
nu-l jusfificil. Ea ca:ătă să inabu·şe R·ln)ânia, căreia, ai' 
v1·oi să· j răpiască ieşir,a Ja mare, indispensabilă Jihertăt.ii 
ŞJ vieţii sule e<;onomic.e t • 

Ar.est articol a fost .rema:rcat aUlt la,· ti.tini:slerul ~.\fa
ce1'i)or Sit'âine francet, după ctnn rn'a. asigurat d. Laco1no(\ 
consilie1· ·de legaţie pentru ehesttunile româneşt~ cât, şi de 
·a. De J.vlartonne, l'narele geograf f ran·cei. de~enit tn urină 
raportorul C,Jl)gr~sulni din partea Franţei. TJ. Oe Ma.rtou
ue a r,erat să·mi f'a:ca cuuoşLintJL fn cabinetul său de 
h1cru dela Sorbona, am stat mult de vorbă c.u f;l asupra 
Dobrogei1 comunieân{lu-i ştil·i, pe care Je·a notat ctt lngrijil·t .. 
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In ur.mi m'at:n intâJn1t cu d·,sa şi am mai discutat 
chestiunea dobrogeană. 

,\m avut deosebita, ple.cere. să văd câtă influenţă au 
avut asup1·a d-sale articolele mele, cât şi ·cârtea mea <1.es~ 
pre Dobroge~, apttrulă mai târziu. Jlaportul d Iul De Mar
tonne asupra patriej mele a fost extrem de-- favorabil 
Românilor . .Mi-a fost comunicat tnr&ecret I~ Paris şi mi 
s>a părut că eu h1sumi îl scrisesera' 
· · Cele cuprinse 1il articolul citat mai -sus au fost in 

vara hn\tlui 19 tS ampli.ficate, complectate cu noui _ştiri, 
dintre care unele 11f3cunoscute istorjcilor noştri. Am putut 
astfel publica 'un volum, însoţH de o 11artă etnografică fu 
culori, r,e care mi l'a pubHcat marea casă de editură Le
roox din Paris. Cartea aceasta eQnţinea patru capitole> 
răspunzilnd celo·r patru atgumcnte ale Bulgarilor, priYitoar-e 
la. revendicările lor ·asupra Dobrogei: geografia, îstoriaţ 
etnografia şi cl1estiunile economice (care lipsiau din articol) 

\
7olumnl acesta, intitulat l~cz Rou.1nanie Transdarzu

hienue (l.,a Dohi•otulja), a. fost tri;nis tuturor membrilor 
cougtesului, tuturor Pl\l'l~mentarihlr francezi şi savanţilor 

I 

din Fran{a şi Anglia_ Eu insu-mi ran1 p1•ezentat ambasa-
dorilor englez, italian şi american. Colonelul Houset al 
doilea delegat al Statelor Unite la Cougres, mi~a comunicat 
că pune mare preţ pe mărturia mea ·ca Dobrogean şi „ca 
1,H·ofesor~ der,rins să spu.nă · adff~ărtll. , _ . . 1 

In mter.vui, propaganda rom:1.ueasca. a conbn\lat foa.rte 
activă. D, Drăghrc.escu sub un nume francez, publică o 
1:uică broŞ;.1ril asupra. Dobrogei, lucrată de d. profesor 
Arghirescu. In ca însă se strecuraseră nnele gre~eli, relevate 
de istoricu. fran<:e1~i 1 cari~îi scădeau aulorit.atea. , 

In Elveţia iusă ll!1obosîtnl ~i pahiotul N. P. Comnen 
fact~a o prop~gandâ. mi.nunată.. 1.ntrc aitete a _publicat un 
volum ,,[.a l)obrogea" (P~yoi~ 1918)) sci:is cu mu't entn
sia.srn şi cu rnult.a erudiţi"~. l )artca finală mai ah:s ue~a a.Jus · 
teale scrviciî, tratând cu fom1)el.luW. chestiunile economice . 
..Volumul e în$oţit, la sfâ.r;iit, de nou\ hărţi îtl ouiori 1 '9-echt 
şi noui, aîe Dobroge[, car.e sunt un fel d~ răspuns Ia albuinul 
publicnt 'de Riioff. 
· f.) Oom'len, s,iri~~ • roru 1b1.i lle at1i'tole tn, revistelţ"; şi 
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la ziarele elveţiene. La un mon1ent dat tns~ interveni d. 
lşirkoff care, prin câteva articole de propagandă1 reuşi să· şi 
a.ttagă simpatii. Atunci d. Comuen, strâ,:ise toate artico
lele mele despre Dobrogea, le însoti cu câteva completari 
cu privire Ia chestiunile economice ~i, formând asttot un 
J~1ng memol'iu, îl prezenta ministrului Statelor-Unite la Berna, . 
ln faţa n1inistrului nostru. rriemoriul a.cesta fu. trimis io
dată d-lui Lansing, ministrul afacerilor străine aJ Statelor
Unite. Bulgarii propagandişti din acea.stă ţară avean il.1 
sfârşit un răspuns. 

Totodată d. Comnco, intrând fn polemică cu d. lşir
koJI, îmi scl'ise la l'>ari~ să intervin şi eu, ceea.ce am fă
cut printr'un articol, publicat în t La Roumauie» No. 3(1 
din l H SţpL 19181 intitulat : ].;a Dobr>oudda: l.1es erreur"~ 
de la, pt·opaga1nde. fyui.,rJar'.e en Stti ... 1:~e. Cu prUe.iul acesta 
am combătut argumentele geografice afe profesorului bulgar. 

Intr'un articol precedent „Dobr:ouilja. et llessarabie"' . . 
(No. 23, 20 Iunie) am combătut o altă. teză, susţinută. de 
illamicii noştri, cari voiau să ne ofere Basarabia în schim
bul Dobrogei. Am arătat că ambele sunt pro\'tncii rom[\~ 

neştî şi că nu se pot trata ca terHorii de cornpensatie. 
I)e a1tt'el singură l}obrogea, în pai tt-a ei sudică, a.re por
tnri ngturalej care const1tue plămfi.nii statului român. 

Bulgarii voiau cu orice pret să facă să se vorbească 
de ti şi să arate, că inşişi l)obrogenii cer stăpânirea 
statului bulgar. Ei au adunat la Babadag de]egaţi şi au 
ţinut două -: congrese". Moţiunile lor au fost teJegratlate 
pretutindeni. Ele trebuiaa să aibă. un 1·ăspuns. 

ln numărul 25 din 4 Iulie 19 J ><, am publicat ornt-1.
tornl articol : 

n Congrfsul(; pauhulgar din Babadag 

Râs;ptlrtls trl Îtnu,i băşl fna.~ cli1t l)obroge.a -

.r Bulgaria" neol,ţinâttld de.ia a ha Ui si'ti anexa1·ea Do
brogei, provincie care uu este bulwclre~scă, caută să jn
fluenţeze opiniunea publir.ă universal~ priotr'o propagandă 
Jk~ cart niciun nesucf.6~ n'ar puteaJo dt--s,!Ut'aja. 
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Guvernul din Sona a ordonat agenţilor siH si adune 
pentru a doua oarli, la Babadag, nn oarecare număr de 
Bulgari a\lloctoni, pentru a protesta. contra rezoluţiunilor 
Imperiilor Centrale privitoare la Dubrogea 

Le-a plăcut acestor agenţi să dee acestei reuniuni 
titlul pompos de ~congres> şi de a trâmbiţa pretutindeni 
,; energica sa protestare". 

Aceasta însemnează a Impiage prea departe îndră.i
tleala. 

A1n arătat, in .ziarul acesta, că Bulgaril Dobrogei 
vechi nu formează decât 140/0 din populaţiunea intreagă 
şi că numărul lor~ după părerea istoricilor şi a geografi
lor înşişi buJgari, nu trece de 50.000 de suflete. 

· Fentru ca rezoluţiunile unui congres al populaţiunii 
dobrogene să poată avea o valoare inc9ntestabilă, pat1·u 
conditiuni trebuese impii.uite : 

1. Reîntoarc~rea la vetrele lor a înlregei populaţiuni, 
care a fugif toaintea ioal'ţ)icului, pentru ca şi ea sl iea 
paite efectivă la deliberatîuni ; 

2. Representaţiune la congreş a Luturor raselor lo· 
cuinâ Dobrogea; 

;;. Elecţiunea dele.gaţtlor în condiţi\toi de libertate ga~ 
rantată · 

' 4. Controlul sever, exercitat de o autoritate justă şi de· 
zinteresală, al acestor elecţiuni şi desbateri ale congresului. 

Niciuna din aceste condiţiuni nefiind împlinite, rezo
luţiunile luate Ia Babadag sunt nule şi neavenite. 

liocalitatea chiar, - unde această ciudată reuniune a 
avut loc, pe face să contestăm sinceritatea desbaterilor. 

Pentru ce Babadagul? Pent,ru că în acest ti\rg şi Jn 
împrejurimile sale locueşte majoritatea Bulgarilor Dohrogen•; 
Adunând aici câte-va snte <le agricultori şi de zarzavagii 
de origină bulgară, oameni simpJi ca spirit ~i ignoranţi, 
agenţii Sofiei au putut face să se .r. voteze» mai uşor rezo· 
luţiunile prezentate de ei, a căror citire n'a fost, probabil, 
lnţeleaaă de nimeni. 

La acest „congrEs~ n1au fost invitaţi, fireşte, nici 
repreientanţii Românilor1 cari alcatuesc marea majo
ritate a populaţiunii, nici delegaţii Tu:rco,,Tatarilor, căci 
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vin imediat după . .Ro1nâni în statisticile · prov~ncie11 iuc:i 
chiar şefii Lipovenilo1· şi ai Ruşilor, cari sunt aproape tot 
aşa de nurrietoşî ca Bulgarii. \ 

· (Je valoare, dar, pot avea rezolutiuoiJe acestui "con 
gres", ordonat din'Sofia şi ţtnutsubtprotecţim1ea baionetelor 
bulgăreşti?. Teronrea rt împ'edicat pe ceIP.laUe naţionalităţi 
să şi zică cuvântul asupra unei chestit1ni de o insemnătatt! 
capît~lă pentru ele. 

Originar din Dobrogea, fiind. născut la Tul~a„ la doi 
paşi de Babadag. am dreptul ş~ datoria să protestez în 
numele compatrioţilor mei oprimati, cari nu pot exprima 
liber opiniunea lor împotriva uneltirilor buJgăreşli in 
patria mea. 

Concetăţenii 1nei d.e origine bulgară, săvârşesc nn act 
de inaltă trăda1·e1 • lucrând pentru robirea scumpei noastre 
Dobroge. \ 

Noi alcătuiam acolo un fel de mi.că -Elveţie, trăind 
sub protecţianea legilor patriei noastre conlune, 
· Bunurile noastre, munca noastră erau protejate. Ideile 

. noastre, credinţele noastre religioase sau politice, propriile 
noastre sentimente puteau să se manifeste in plină lumină, 
fără nici o teamă, căci erau garantate de legile 1,u1ui regiln 
extrem de liberal şi binevoitor. 

. Cetăţenii, Dobl'ogei, străini rasei române, erau ~hemati 
să se bucure în chip efectiv, fără nici o :pedică, de t9ate 
orepturile civile sau politice române. Ei puteau, prin munca 
lort să ajungă la cele mai inr~lte situaţiuni de Stat. 

Când Dobrogea, în 1878, fu restituită României, nu 
exista iil această provincie nici o şcoală publică. Adminis,. , 
traţia românească creă mai .multe, de la început. Fiecare 
sat avu şcoala sa primară ; fiecare oras~ şeolile sale muni
cipale'. Tulcea şi Constanţa, capitale ale judeţelor cores
punzătoare1 se văzură inzestrate cu mai multe şcoli 
secundare pentru băeţi şi fete ; se mai înfiinţară şi şcoli 
comerciale, de arte şi-meserii 1 etc. 

Pl'Qfesori excelenţi fură trimişi acolo şi rezultatul 
muncii lor se simfi foarte repede: Cultura oceidentală1 ln 
puţin! ani1 îşi răspândi binefacerile în mijlocul unei popu-
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Jaţiiloi inteligentt.\ pentru ina.truoţiunea cărei.a guvernul 
turc nu făcuse nimic. 

Românii. C{.1nştienţ1 de rolt1t lor civilizator1 s'a~ purtat 
faţ:1 de băştinaşi cu o ex.tremă httnă voinţ11. 

Nq voiu uita niei odată emoţiunea pe e.are am r?simţit · o 
la smr~Hul primuluj an petr-ecut în şooala române~s.ctt a 

• 
oraşului me.tl natal. când prefectu! Judeţului, înmânândtt-mi 
premiuJţ îmi adresă următoarele cuvinte : ,.Sunt i'eiieit, co

. pilul meu, că şcoala românească poate să aibă elevi ca 
tine. Continui\ să lucre.zi ca în tl'eeut şi iubeşte din adân· 
eul sufletului tău patria ta". 

i ln şcolile rorllâneşti, domnia spil"itul cel mai just. .Se 
văzură adesea 1ele\"i bulgtl'fi luând premiul inaintea cole
gilor Jor români. Niciun şovinism, nicio tend-nţă t1a~ona
li.stă strâmtă nu însufleţia pe profesol'fi noştri. Dreptatea.t 
bunătatea, insufleţiau inimile lor şi luminau cultul'a, pe care 
o răspândiau Ia noj. 

Odat! cursul'ile şcolii oraşuTui -nostru natal sfârşite, 
ateeaşi bunăvoinţă ne a.şf.epta în Rom&nia, dincolo de 
Dunăre. Nimic nu fmpiedeca carJel'a noastră; por~ilt\ din 
contra, se dfsehideau largi înaintea noastră: 

Regretatul meu concetăţean Stancioft' (Cerna), bulgar 
de origină, ft.t primit cu entitsiasm în literatura roraâ~nă. 
1'o,.te cercurile literare recunoscură valoarea versurilor 
sale1 iar operete hii fură socotite drevt clasice. 

Eu însumi, am fost numit, fără nicio greutate, pro
fesor Ja Universiw.tea din Iaşi, fiind preferat concu·ren~Hor 
1nei .Romani. 

MuJţi alţi dobrogeni> de origine turcii, rusă, sau bul· 
gată ocupă, cl1iar acum1 înalte situaţiuni politice it\ Ro
m$.ni8. 

Am r.ălător•t, în cărutâ sau pe jos, aproape prin toate 
i-~ginnil6 patriei mele. Am vizitat. mai multe sate de bul~ 
gari- ,n regiunea Babadag. Pretutindeni ,domnia ordinea şi 
]iniştea; pretutindeni se ve<l~a bogăţia şi prosperitatea ; 
pretutindeni Bulgarul îşi avea. grânarele umplute cu pro
dusele muncii sale, curtea sa era pliuă de vite, cl1imir11l 
silu tnde-cSat cu banL Ce schimbare fată de. trecut ? Se 
s(Arşise eu ve~aţiutdle1 cu rechiziţiunUe nedreptel cu vio„ 
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Jent,eJe revoltătoare aJe regimului turcesc, se s!â~şise cu' 
plânsetele şi cu mizeria; se sfârşise cu lipsa de securi
tate şi cu grija zilei de mâine„ Legile şi 1nunca româneas
că săvârşiseră această 1ninune, trapsformând o provincie 
de o înfăţişare asiatică Intr·o ţară fericită şi prosperă. 

De ce atunci se plâng concetăţenii mei de origine 
bulgară? 

Ar ,roi să fie anexaţi la Bulgaria. E adevărat, că sen
ti1nenteJe nu se pot impune. Ei au dreptul să·şi aibă opinia 
lor. Dai·, când e vol'ba de o chestiune atât de gravă, cal'e 
interesează pe toţi Dobrogenii, să ne pe.unită să le opunem 
propriile noastre idei, propriile noastre sentimente, propria 
noastră voinţă. 

E inadmisibil, tn adevăr, ca o minoritate infimă de 
14,0/0 a populaţiunii' indigene, să· pretindă a impune pro
priile sale reioluţiuni patriei noastre mtregi. · ~ 

Domnilor din Babadag, voiţi să fiţi Bulgar~ spuneţi. 
Foarte bine! Dar în acea8tă chestiune, noi ceilalţi Do
brogeni--imensa majoritate - avem de asemenea dreptut 
de a rosti cu vântul nostru. 

\ . 
. Voi·tn să 1·ătnâ•n-e:rn Ro,nâ:ni. Nimic in lume nu ne 

va face să părăsjm ace~stă hotă:rîre. căci ea este dictată 
de dreptate, de shnţimîntele noastre, de onoarea noastră. 
1i{ândri de trecutul nostru, conştienţi de datoria noastră 
patriotică şi de drepturile noastre) protestăm cu ultima 
energie contra ~antajului, pe care încercaţi să-l exerci
taţi .. în acest moment asupra conştiinţei universale în ceeace 
priveşte chestiunea Dobrogei". 

* * * 

Vine, în sfârşit. perioada congresului de la Pariş . 
Delegaţii diferitelor state sosesc şi încep lucrările. Pro
paganda„tuturor naţiunilor se intensifică, fiecare căutând 
să adltcă probe hotărâtoare în favoarea revendicărilor 
11eamul11i său„ 

Bulgarii, neputând veni la Paris1 adreseazii, un me· 
moriu, m car~ Ulceircă să caş,fige bunlvoinţa ·delegaţilor . . ' 
aliaţilor. 
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Printr ·o fatţ"l)&t'e excepţională, o persoană ()ficWI. 
francezi mi l~a comunicat şi am putut răspunde la timp, 
atât prin trimiterea volumului meu, l~a Rournanie Trans
dan.ul>i.e.nne, care trata aceiaşi chestiune cu memoriul bul
gar, congresiştilor şi altor persoane, cit şi prin publicarea 
unui nou articol de replică. 

Iată documentul bulgăresc inel inedit. 

Dobrogea 
Memr;1•z'u pre;rer,,/at de Bu-lgar-i congresulul de Pace 

di·11, Paris, 1919 

• După modificArile politice, întâmplate în Peninsula 
Ba!canicll potrivit termenilor stipulatiunilor teritoriale ale 
tratatului din Bucureşti din 1913, subt numele de Dob'l'ogea 
tntelegem provincia, pe care Românii o posedau în penin
sulă, in ajunul marelui războiu. 

"Dobrogea, care are o suprafaţii de 23.232 Km~ p .• 
faoo parte integrantă din Peninsula Balcanică şi este legată 
prin legături strânse geografice, istorice, etnograficei cul

' turale şi economice de Bulgaria Danubiană, ceea ce explică 
de ce dr mai bine de zece seeole. e desemnată sub 
numele de Bulgaria. 

Largul şi adâncul fluviu Dunărea, ca $i vasta sa 
deltă despărţesc în chip net Dobrogia de România şi 
de Ba,iarabia. , Câmpia Dunăreană bulgărească se întinde 
plnă în Dobrogea fără a fi întreruptă de vre-o frontieri 
naturală. Aspectul terenului, structura geologică, rapor
turile hidrografice, clima, regimul vegetal şi animal de 
amândouă părţile hotarului politic, care despărţeşte Do
brogea de Bulgaria, sunt absolut identice (i,), numai munţii, 
cari se ridică, izolaţi la nordul Dobrogei, prin structura şi 
elementele lor constitutive, se deosebesc,, de Carpaţi, de 
Balcani şi de Y ai la Crimeei. 

In cursul se colilor Dobrogea ·a fost poseda tă fn chipul 
cel mai durab>.~ (?!) şi cel mai eficace (?!) de către poporll11 

care s. fost .Hi aceiaş timp stăpânitorur·Bu!ijariei actuale. 
l\Btf el a fost tn epoea J\{ae,edopenilo~, a :8omanilot, • 
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Bi.zautinilo1·, a BuigariJor şi a· Tureilor1 cari au · siăp,'l.uit 
rând pe r-J.nd în partea de notd-est a penius1.1lei · Balca
nilor. PopoareJe, aJe căror mase tocttiau la nordul Dunăre( 
ca Pecenegii, Buşii, Cu1naniî, Tătarii şi .l:1omânii~ n' au 
reuşit să-şi întindă dominatiunea decât itt c1tip slab ~i 
trecător. 

· Bulgaria dunăreană şi L>obrogea, care face parlt din 
ea, sunt locuite de Bulgari de mai bine de 12 secoie (?) 
şi au fost stăpârute cel mai înâelungat de către tarii bu1-
garj. Dar chiar când ele s'au aflat sub domioaţi.uuea ::its·ăină 
şi au trebuit să sufere aceeaşi soartă, populaţiunile lor 
bulgare n'au încetat să impărt.ă~easeă suferinţa şi ueno
cirea unui a vaJJt comun r,eutn1 Tiheriate şi penlra unifi-
carea naţională. . 

Dobrogea, leagăn al Statului bulgar(?) întemeiat în 
679 de către prinţul Asparuh, devine toarte repede cen
trul Bulgariei mărite, ale căt'ei hotare mergeau dela no1·
d ul Dunării până la Tisa şi NipruJ şi 1a sudul flu\7iului, 
departe în Tracia, în Maccdonja, in Albania şi în Serbia. 

In epoca primului in1periu bulgar (679-1018), foca
rul po!ilic şi intelectqaJ bulgar era aşezat in părţile de 
sud ale Dobrogei. I)rintii şi ţarii bulgari aveau de capi
tale succesive: Pliska, aproape de N.:,vi-Pazar şi P1·es(a,1 
pe Ticea. Oraşul dob1"Qgean Dorostol (Silistra} e1·a prima 
fortăreaţă a Statului bulgar, in ace}aş timp şi un centru 
intelectual însemnat a 1 patriar·hu1ui bufgar in titupul (a·· 
rului Petru (927 - 969). ()raşul P,resla·vetz, pe braţul 
Dunărean Sf. Gheorghe, ia est de Tulct>a, era unul din 
centrele principale aţe com€rţutui internaţional. Lunga pe
rioad! de pace in Dobrogea, îu epoca primuhn impei:iu 
bulgar1 a contribuit să racă din regiunea . aceasta un co
ridor insemnat, înlesnind rapol'!urile comerciale intto Rusia 
şi Constantinopole. 

Dobrogea a căzut1 în acela.ş timp cu Bulgal'ia întreagă 
~ub dominaţiunea hizanlmă, care trebiiia slt dure,:e dela 
]018-1186 1) . 

- --- \ l 
1J &trag atr·nţiunea. oi~ornlui cât de puţin s& lngiiJesc aut,lfÎi. ace:St·, 

memoriu de adevărul istoric. Sti şi.ic -eă imperiul bizantin 'b --.onti11tt1.rea celui 
rQJXlan,. ~·mbele 111i ~ .tind\!~ll ~tăpâuifea ·pe~t„ int.rl)a~ peniU'Jllă bal~ni~, 
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In timpul perioadei imperiului al doilea bulgar (f 18~ 
-1.3H8), incursiunile frequente ale Cumanilor la. nord
e8t .avură drept rezultat slăbirea vremelnică a puterii cen
trale în Dobrogea. Tptuşi, chiar in timpul acestei perioade1 

şi) mai ales în tim'Pul lui Ioan Assen II (1216 -124.0) şi 
al lui Svetoslav (1299 - 1321), Dobrogea s1 a bucurat de 
o lungă pace şi a atins un grad de desvoltare economică. 
ln timpul ultimilor cincieeci de ani ai existenţei sale libere 
(1340-1390), Dobrogea e 61ttvemată de prinţi pe jmnă
tate independenţi : Balica, Dobrotici şi Jv.ancu, dar carac
terul său bulgăresc ţâşneşte mereu, nu numai în politica 
exterioară a acestor prinţi, în totdeauna de acord cu _cea 
a ţarilor bulgari Ioan Alexandru şi fiul său Şişman (?), 
dar chiar şi în sentimentele şi traclitiu.Dile populaţiunii (?). 

Turcii ~uceriră Dobrogea de la 'lvancu (1390), fiul 
lui Dobrotici, al .cărui nume a rămas iil denumirea Do
brogei~). Ivancu face războiu Turcilor ea un aliat al 
ţarului Ioan Şişman. . 

Şi pe când România păstrează faţă de Turci o au
tonon~Ji, Dobrogea suferă jugul turcesc până în 1878 în 
·aceleaşi condiţiuni ca şi restul Bulgariei. 

Numeroase suntc·legăturile, care tmesc trainic pe Ilul
zaril Dobrogei <:,11 conaţiontdii lor dîn1 celelalte părţi ale 
ţării bulgăreşti în epoca îndoitului jug : politic sub 'Durei 
şi spiritual sub Greei. ;Nu vom menţiona decât câteva 
din ele. 

Emigrarea Bulgarilor, dapă războiul ruso turc din 1828· 
.1829 atinge în aceeaşi măsură toată partea orientală a 
ţării bulgăreşti, dela litoralul mării Egee până la îmbucă ... 
tura Dunărei şi dincolo, iil Basarabia. Redeşteptarea po
porului bulgar, accelerată în timpul liniştei inter venite 1h 
Ba1cani după acest războiu, se desfăşoară cu aceeaşi in-
tensitate la Ochrida, Scoplia, V rama, Vidin, Plovdiv i Tât·- • 
n~va şi Tulcea. 
· - -r ---
Năvilirile ·şi sţipdnirile bai;~arilo1· nu sunt decât oişte i:uurpaµun1 ~·(&mer-' , 
pe care Bi:za.ntinii tenşesc b:ltdeaun.a să le· înlătura. a stJsţ.ine cli stlpâniru 

, 1,i~ntinl îaoo~ cu Vasile Bultaroctomi.l ~i durea~ă t,§nă la Comneoi (1018--
1186) e a talşific:\ istoria.. . 

· 1) m privinţa namelui, vezi hl~ra.i:ea m~!l ]jr;,. I(in.i?nctm, 1\-o'Mda~· 
bi.emie, p. t8-2,S, , 
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Jo lupta întreprinsă. în vederea căpjit~rii neatârnării 
bisericeşti şi politice, Dobrogea dă dovadă de aceiaşi at
doare ca şi celelalte păr(i ale pământului hulgar. 

Rezultatele acestei lupte îndărătnice sunt comune Do
brogei şi restului Bulgariei. Dobrogea intr8. in limitele trase 
de biserica naţională bulgară, instituită în 1870, precun1 
şi in provincia autonomă bulgară, proectată. de ambasa~ 
dorii Conferinţei din Constantinopol (1876-1877). Ea intră 
de asemenea în întregime în prin<rîpatul bulgar, al cărui 
proect era elabo1·at ln cancelaria prinţului Ce1·easky, în 
timpul războiului ruso-turc din 1877 ~ 1878. Int€reRe poli
tico-economice au determinat totu~i schimbul, între Rusia 
şi România, al Dobrogei septentrionale (Sandjacul Tulcei) 
contra părţii româneşti a: Basarahi.eL Acest schimb, stipu
lat In tratatul preJhninar dela San-Ştefano ( 10 Februarie 
s. v. 1878) şi sancţionat la Cougresul din Berlin din ace
laş an pe temeiul unor consideratilAni de ordin poJitic, fu 
urmat de o lărgire a teritor1ului atribuit llo~.niei in Do
brogea spre sud până la Silistra, pe Dunăre şi llt\nlâc pe 
coasta Mării Negre. 

· Unele documente istorice dovedesc că, cu toate schim
bările politice de orice ordin intâroplate in Dobrogea, au 
existat totdeauna Bulgari, cari au rămas strâns legaţi de 
conat'ionalii lor din Bulgaria şi au constituH factorul cel 
mai însemnat al vietiî cultural~ şi ec®on1ice. a ţarii. lna
inte de realipirea sa la Bomâtua. (1878), printre Jocuitorii 
creştini ai Dobrogei, Bulga1 ii erau c8i n1ai numeroşi ( ve1.i 
Anexa No. 1). cei mai bunj agrîculiori1 meseriaşi şi negus~ 
torî. Ei alcătuiau asen1~nea eJen::ientur cel mai hogat şi cel 
mai bine organizat dju punctul de vedere al vieţei şcolare 
şi religioase. Limha bulgar~ devenise Hmba oficială ('? !). 

Românii, cari şLiau din· izvor sigur. că Dobrogea era 
pământ bulgăresc, că ocup~~runea sa Er face intr'o 2.i să se 
nască .schestiunea Dobrogei",; se împvtrivesc la îuceput 
schimbului Basarabiei eu Dobrogea. Dar când ConiresuJ 
din Berlin a sanctionat acest schtmb contra voinţii Româ" 
nilor şi a Bulgarilor, guvernul român ocupă provincia şi 
ia hotlrtrea de a o româniza ,i de a face din et\ bazt\ 
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lărgirii teritoriale ulterioare a·. Statului român tn peninsula 
Balcanică. 

Jn acest scop, promuli:ă le~i excepţionale, favorizând 
instalaţiunea coloni~tilor români în Dobrogea} asigurând 
românizarea (,lementelor alogene aJe tării şi obligând la 
t;::Xod pe eejt!lalte naţionalitl)ţi străine (?), in primul rând 
pe Bu]gari, privându-le de dreptul de a poseda pământ (? !) 
de Jibertatea religioasă şi şcolară (?!),de carţ se bucurau şi 
proclamândn-j de primejdioşî siguranţei Statului._ Jn felul 
acesta1 în Dobrogea de nord au venit să se aşeze aproape 
100.000 de coJontşti român?, originari din T-ransilvania, din 
Basarabia. şi chiar din România, pe. ~'lnd câteva zeci de 
mii de Bulgari s'au văzat sîJiţi să părăsească ţara. 

In 1913, România răpeşte Bulgariei Dobrogea meri
dională cu 282.131 locuitori~ după recensământu) oficial 
191 O (vezi Anexa No. 2). N tr' ernu în aceast~ regiune de 
cât 6;369 RotDAni, din care jumă.ta.te !a Turtucaia. Aceasta 
~ra· o însemnată etapă. a politic~i in1perialiste române pen
tru realizarea sco·pnlui ei : Balcanul ca frontieră naturală 
a pa-potului român (r !) Rorr.nnia1 tn unire cu Serbia şi cu 
Gi·ecia îşi îasuş.Esc, în 1913, pământuri locuite de Bulgari 
fn numele prancipiuJui echiJih1·ului ~alcanic, nu pe temeiul 
principiului naţionalităţilor, de ca1·E s'a inspirat totdeauua 
politica externâ huJgară (? !). 

Jn 191 G, cîl'ra populaţiunii Dobrogei se ridica 1a 700000 
de suU{ te. In prirnut rând Yin Bulgarii (? !), nu numai din 
punctul de vedere al numărului, dar şi aJ inse\nnătăţii lor 
cu privire 18, viaţa r·uJturaJă şi econorr1ică a ţării. După BuJ
gari vîn Românij, cari r1u co11;:Jlitue nici 27°/0 din popula
ţiune.'l totală, riup,ă slaUslicile inexacte (? !) româneşti cele 
niai umflate. Şi 1nt1i [Juţin numeroşi sunt locuitorii naţio
na1HăţiJor h.1rcă (? !) rusă, tătară (? !), gţtmană} găgăuză, 
greacă, etrejască, armeană, ţigănească 1 etc. 

Două treirni din locuitorii I}obrogel au leg~turi strânse 
cu conaţiouaJH Jor <lin Bulgaria LegătUl'il~ de rasă, de 
cuJtură pr€cun1 şi legiaw·i de ordin, national şi economic 
Intre BuJgari, Turei, Tătarit Găgăuzi, Greci, Armeni, etc., 
din Dobrogea şi conaţionalii lor din Bulgaria orienta)ă du-
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năreană de~ermină astfel unitatea politică fntr€ cele două 
regiuni ale aceleiaşi tări. 

, De aceea tn cele două cong1·ese dobrogene, ţinute tn 
Decembrie 1917 şi în Septembrie 1918, la care luară parte 
reprezentanţi ai tuturor naţionalităţilor din Dobrogea, prin 
ţezoluţiuoile1 votate în unanimitate, participanţii cer r~u
nirea Dobrogei întregi Ja Bulgaria, ţară care a dat do
vezi că respectă libertttţile politice, religioase şi · culturale 
ale minorităţilor (ve~i memoriul reprezentanţilor Dobrogei 
1917-·1918). 

Din punctul ele vedere economic, Dobrogea era în trecut 
strâns legată cu Bulgaria. Marile târguri din Medgidia, Do„ 
briei şi Eski„Djumaia erau centre comerciale comune în 
cele două ţă:rl. Şumen, cu marea sa. ~arnizoană, era un 
centru Jnsemnat de scurgere pentru produsele Dobrogei. 
Păstorii din munţi ai regiunii Cotel aduceau la pilscut nu~ 
meroasele lor turme de oi in câmpiile Dobrogei, mai ales 
fn împ rejt~rimile Constanţei. 

Anexa No. 1 
JJOBROGEA SEPTENTRIONALA 

, Statistica rusă de V. Tepf otf~ 18771 j 

·- Di~tiot.e ~ -~ ] :1 ·f ·g :~ -~ 1 ·j ·~ ·; 1 ··~ :3 
(Caza.) 8 t .§ 1tt: 2, l5 &; iil ~ I ~ iS I 

(j i;Q - ' li:!) I 

1. !ulcea . 2800 800 28000112100 21~1~9~:;·- 150 &50 b50001 

j 2. Babada,e 

3. H•rşo,a t i!OOOi 97, 40011200
1

3700 ~ - - - - I 1~00 

-i. Măein .rooo 1900 1700 2900 5200 - - - - 100 1~ood 
I ' I l I 5. Gorn1.anţ.a 4300l114CO - 500j - 750 300' 250 100 100, 17700 

I - • I ' I 
! 6 •• Medgidia 2800112000 .!Q2 16001 4100...:.:.. .J22'-=.... .=.....::::.. 210001 

· Tota.I ·229~143300 672 5froc 28~n 3250!410012000 ~mol
1 

.650
1

t660tl0l
1
. 

I l I t I I 

1) V. Teplo~. ·.oo«n.mente ~b-1<, Q sta.t'isLiott eţ Bulgarl{ţi1 IYaoiei şi. 
M(loedcmiei. Pettog•ad, 1877. JI. 20i-20o. D?b'fogea l!Sptentrionitllt,~ttpr,ndea 
1D 1877 sa1tdjacul 1'1.dcea. • 

• 
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In ajunul răzbt>îului ruso~turc din 1877-1878. iis răz
boiul de eliberaţiune) puterea economică şi cult.urală a Dow 
brogei luă avânt. In toate oraşele şi satele n1ai însemnate 
ale regiunii negustoriî bulgarj între.prinzători se organi
zarl în comu.niUiţi bulgăreşti puternice şi i~i asumară· sar- . 
ciua de a îotl'efine biserici şi şcoli bulgăreşti, foarte bine 
organizate şi tn:r.i::sh:ate. Cu ocupaţiunea 1·om~nă din 18 78 
iace.pe e!·a piedicilor de tot felttl (? !), ridicate. penlru a 
Jmpiedeca libera desvoltare a Bulgarilor mai ales din punc
tul de vedere eultural naijonaL 

Raporturile.· econo~ice între Dohro~ea şi Bulgaria s'au 
resimţit mai ales din faptul răpirii Dobrog-ei .rneridionale 
conform tratatului din Bttcureşti, din 1913, prin care ora
şele cele ,nai însemna.te aJe Bulgariei orientale : Varna, 
Rnsciuc, Şurnen s'au gâsit tăiate de regiunile _productive 
care alimentau târgurile lor. 

Anexa No. 2 
' 'lJ<J HR <J () E „1.. J.1 E R /"1) 1 r > i'l.A ln:\ 

.. 

Statiştica bulgară oficiala din 31 Decembrie 1910 
,Pl~!!!'!!!!!!!;"'!!!'!!!!'"'!!'~---...... !!!""'!'*"'"'!!!'""'!-.!"B'.!!-~-"""'!~-.'!!""'!!'!!'!1!!!!!!!""!!'"l!!!!!"'!'! 

~ _,,. I ţ 1 ·i .; 1- .; - c: ;- ·a -· -~ ... ·u ) I ·;;.I 

---~'.'""· i i _L ~ -~ - i ) -: l ' i r J ! l l I 
t. Tirr1.11t{lia l 16855 34442 il!,)5ol 1608

1

1

,'97! - 1"81 '1 '6i 211! ~ -: 
2. Silistra I .!2291 3',~1U ai69: 101~ 969j ~ l>O&l 8!2li3'l5t10'1i 9

1 
-: 

3 Dahrici 4~W2 J 19~n 3..'*16 EI04,0 6f>~ 12~
1 

679! ~ 7~,265 171 302 -1 
4 . Hal ic . I 204801 5489 1t7il ~9 ~4726 ·197, EStl 7?!327 100, - , 

5. Kutl-llu".at 111482 21770 1.997 67;:ţ 2-i:2 asl 116 16, 71 29' 3t _.l 
~. R,zgra.d 18 fl,)'J - -.,- ; - ,· - ' - I __, · -J -' - ~) 

I V: I f I I l i 7. lU'D:'l ~) , 00~1. - ! l'lr - - , - , - - - - - -
~ -.;-----·- ·-

T(,t.al 
1
13'1-331 lt06~~'1j•t21 ~2Ji 1~,8i 635~4876

1
1783l 1423

1
720,656il49!6921 

Noua frouliţ!tă .ro\nână în Dobrogea fiind apropiată 
de Varna. privează acest oraş de unioele sale izvoare de 
---- -..,. ... ..,.._ ···--

1} Do11i s~ti din d,i.tr-ictul Rugra.<t ~i unul diu dattietul Varnei. 
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hogi1ţie: regiunile Dobrici şi Ba.lac ,j„j ia tnsemn.ttatea1 

pe care o avea ca port de mare a intregei Bulgarii. du
nărene. Această frontieră provoacă de asemenea despllr• 
ţirea cea mai cmdă în sufletul Bulgarilor din ambele părţi 
ale liniei, al cărei traseu nu e justificat prin nimic, cari 
până în 1913 avuseseră o existenţă politică şi intelectuală 
comună, cimentată prin sângele vărsat în comun pe câm· 
piile de bătaie dela Şlivniţa şi din Tracia pentru săvârw 
şirea unităţii naţionale a rasei bulgăreşti·'. 

Indată ce am luat cunoştinţă de acest memorh.1t am 
publicat i~ No. 6 9 din 8 Mai 1919 al zi3rului nostru „La 

_ Roumanie ", următoru) articol : 

Dobrogea şi pretenţiunlle · bulgăr,şti. 

Sunt ~aţiuni care, ca şi indivizii, nu se îndoes-c de 
nimic. E cazul Bulgarilor. 

Acest popor, trădător prin excelenţă, care, din 1913 
până astăzi n'a încetat să comit& nelegiuiri, indrlzneşte 

.acum să vorbiască în numele dreptului şi al justiţief, pe 
care le-.a trădat mereu. 

Diplomaţii săi, credincioşi politicei care se practică 
]a Sofia prin cafenele, cred, că. afirmând lucruri neexacte, 
ar putea .înşela pe membrii conferinţei de pace. 

Am datoria, ca fiu al Dobrogei, să atrag atenţiunea 
acelora, care se interesează d~ $oarta patriei mele, asu
pra afirmaţiunilor mincinoase, pe care Bulgarii îndrăznesc 
să Je formuleze in acest moment. 

"Dobrogea, zic ei, leagă1iul Statulu,i bulgăresc, înte· 
meiat la 679 k...Wntul ţsparuh, deveni foarte repede 
centru) Bulgariei mă1·itet ale cărei frontiere mergeau, la 
nord de Dunăre pană la Tisa şi la Nipru, şi, I.a sudul 
marelui fluviu, departe fn Traeia, până în Macedonia, în 
Albania şi tn Serbia". 

n.1ai intâiu, o mare eroare istorică. Dobrogea n>a fost 
niciodată leagănul Statului bulgăresc. Asparu!1 şi hordele 
sale n'au făeut decât să str~bată această provincie ; deja 
devastată ln această epocă şi pustiită de n~vălitorii1 cari 
precedaseră. Ea n•a tucetat niciodată să fte o, posesiune 
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hi:tan1fuă, pâtll. tn momentul când trec~ ps la. ~fa\rfmd 
secoJQlui al XIV· lea, sub administraţia romanească a prin· 
ţulu.i muntean, Mircea cel Bătran. 

Teza bulgari[ lnsă~ a6ngănd această chestiune, are 
aerul să zică : ~Nu numai Dobrogea ar 1rebui istoriceşte 
să revie Bulgarilor, dar clua:r întreaga Românie, toată Tran
silvania, Crişana, Banatul. Basarabia, fără _a socoti Tracîa, 
Macedonia, Albania şi Serbia •. :' , 

Teza bulgară susţine, şi noi n'o contrazicem> »că în f 
timpul primului imperiu 1) bulgar (679·1018}, focarul politic 1 
şi intelectual bulgat era situat tn marginile de sud ale 
Dobrogei"~ adică in a.~ră de această provinci~ Mai de- 1 

parte ea afinnă, el „in timpul celui de al doilea imperiu 
bulgar (1186 ... 1393), incursiunile frequente ale Cumanilor 
şi ale Tatarilor în Bulgaria dela nord-est, avură de rezul
tat slăbirea vremelnică a puterii centrale în Dobrogea~ 

Adevărul este că> tn timpul acestei perioade> Dobrogea, 
de\tenitl pusti~ era neglijată atât de Bizantini, cât şi de 
Ioani~ şi de ~san al II, amândoi de ciriginA româneascil, 
cari nu erau numai ţari ai Bulgarilor, dar şi ai Români
lor, căci domniau peste Imperiul Bulgaro-\7aJah, teroarea 
Bizantinilor şi a Statelor Latine din Balcani. 

Dar să relevăm şi alte greşeli: 
"In timpu] celor din urmă cincizeci de ani ai existen

ţei sale libere (1340· l 390), zice documentul buljar, dela 
care imprnmutăm aceste linii, Dobrogea este guvernată 
de principi, pe jumătate independenţi : Dalica, Dobrotici şi 
Jvancu, dar caracterul său bulgăresc ţâşneute mcă, nu nu
mai 1n politica exterioară a acestor prlnţi, mereu de acord (?) 
cu cea a ţarifr>r bulgarj, lon Alexandru, şi a fiului său 
Şişman, dar chiar şi ta sentimentele şi în tradiţiunile po~ 
pula~unii (?)c . 

De fapt, Balica era Român, Dobrotici şi fratele său 
lvancu, de origină slavă,• nu erau decfit simpli gnvernatori 
bizantini ... 

Turcii nu cuct1'iră l)obrogea m paguba lui lvancu, 

------l' ~lllQ1;i111 :.p'1t.• !!1,4,11;, Cu'V:Jttnl i ,tti;,fi~~ tlind coro1,r<>wţiîJ01r • 
• 
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cum pretînde teza. ·bulgara:; dar 1U dauna Munteuilor, cari · 
o administrau de un oarecare-timp. 

Documentul bulgar mai z.ice : lţ Numeroase sunt legă
turile, care unesc puternic pe Bulgarii Dobrogii de cana~ 
ţionalii lor din ambele păr(.i ale pământurilor bulgare4

• . • 

Evidetrt, sunt leg~turi incontestabile, cat·e unesc pe 
mc,nbrii aceluiaş neam. Ce ar trebui dedus însă de aci ? 

Din faptul cfi. existâ o 1ninoritate bulgară în Dobro
geat trehue să .rtzulte că aeeastă provincie ~ă fie anexată 
Bulgariei? 

AcelilŞ docurnent continuă : 
~Tnainte de reunirea sa la România (187~ ), printre 

locuitorii creştini ai Dobrogei; Bulgarii erau cei mai nume
roşi"'. h1 sprijinul acestei afirmaţiuni, ni se indică s8.nexa 
No. 1, care conţine o statistică, făcută de rusul Teplofr, 
fn 187 7, şi, prin urmare, foarte suspectă de parţialitate> 
Rusia urmărind în aceB.stă epocă planuri panslaviste. 

Dar ce observăm în această statistică? Pentru a a
păra .mai bine interesele panslâ viste ,· Teploff reuneşte în · 
aceeaşi rubrică pe Bulgari şi pe Ruşi şi ajung1;: la cifra de 
51.400 suflete faţă de 28.500 I{omâ.ni, 22.900 1'urr..i, 43300 
'fătari, 6.600 Circasieni, 3.2!1{) Gr-ecil 4,700 Germani, 2.900 
Evrei, ete. 

Prin urm.are, când redactorii documentului bulgar a
firmă) ve ten1eiu1 acest(li statistici, că în 1 f3'77 Iiulgarii 
formau maJoritatca populaţiunii Oobroget, spun cu ştiiută. 
un neadevăr. 

O altfi inexaclita:te a aceluiaş act consistă în afi:r-:
ma ţia, că Bulgarii al' fi fost ({elementul (DobrogeH cel mai 
bogat şi cel mai IJf ne organiiat din punctul de vedere ai 
vieţii şcolare ş religioase.» şi. că :,limba bulgară devenise 
Jim.ba oficială .r. I 

Dar acolo, rr.nde Bulgarii depişesc orice măsură, e 
cânâ insinuiaz~\ că Românii, luând în posssiune l)obro

, gi:a, s;l ră ala ~xod naţinnaJilă~île străine1 în primul rând 
pe Bulgari, privandu""'i U•J dreptul de a poseda pământ şi 
de libertatea religioasă şi ~colară, de care se bucurau«. 

[ falş, arhifa!ş. 

Nic:imi popol\ h1 Baft a.ni 1?1 · îu Oriuul, µu..-i mai. tole-
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rant ca poporul român Jn materie ·religioasă şi şcolară.1 
niciunul nu-i mcli respectuos de . drepturile locuitorilor şi 
mai ales în ceeace priveşte proprietatt;a. 

In realitate, era ele nesiguranţă şi de ignoranţă, care 
-domnia dH secole in Dobrogea, a luat sfârşit eu venirea 
R.omânilor. î oate naţionalitătile fură trata1 e cu cea'' mai 
mare hunăvointă. Administraţia românească se - făcea pro· · 
tectoarea cultelor şi a libertăţii şcolare; ea ridică moschee 
penti·n musulmani şi luă in sarcina ei intreţinerea 1or. cu 
alocaţie asigurată pret>ţilor; ea respectă toate sectele religi
oase creştine, tare putură să·~ exercite cultul în mod liber. 

Bulgarii aveau pretutfndeni, la ~fulcea mai ales. oraşul 
meu natal, o mare biserit:ă, ~coli primare şi secundare, 
pe care le ftequet1t.au o clientelă numeroasă, şi niciodată 
n'au fost împiedecaţi in desvoltarea culturii lor intelectuale 

' sa11 iu exercitarea cultului lor. A pre.tinde contrariul este 
a spune o minciună nedemnă. 

Documentul, pe care l~am meDţionat, pretinde de ase
menea, că Bulgarii alcătuesc. majoritatea populaţiunii Do
brogei, şi că Românii, cari vin.în urmă numericeşte, n'ar 
repreztnta, după oi, decât o proporţie de 27°/0. ' 

Am stabilit, in lucrarea mea .recentă. La, Roitntan,·e 
'1 ransllanubien,r1,-e ( La Dabrouc{ja.), după statisticj oficiale~ 
că io 1911, in Dobrogea nordică proporţiunea .divetselor 
naţionalităţi era următoai ea .· 

• 

Români f)5°/0 ; 

Bulgari 14-150/0 ; 

Tutci şi Tătal'i 7-8°/0 ? 
Ruşi 10-11°/0 etc. 

Cât despre Dobrogea' meridion.$.lă, anexată. în l 9 i 3, 
sl.atisticele îuJi lipsesc, da1· sunt infoJ:rnat <lintr1un izvor 
sigur, că majoritatea populaţiunii aces{.ei ,:egiuni nu e 
bulgară, ci turc§. · 1 

Cifrele ane.~ei no1 i a. documentului bu1gai· nu .sunt 
deci txacte; c.ioa a BulgarJior n1ai ales este foarte exaţJe
rată. în dt trîrnenlul Ttn cit or, f.i recHor. şi I~omâuilor 1). 
- -- .. -

1j l:Ha.tii.Ucelo .bul_g.ăr eşti, D.\-eaU obiceiul să secot..ească drept! Hul~ar pa 
orice locultor oare şti.a huJgăreşt<e. COţista.ta.r&n ~cea~l.n an, flc.ut-o v3.l'II. trt\
t.ulă Jo. Salcl~, UEld.o lo~itorH 'ilÎi}iu.:â mi-~u declara~ (a era11 sil't1, sii J;e 
.!eclate Bulg:ixJ sprQ a. .tl\l fi J)(l.t'.ljeeuţaţt 
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Oîicum1 Dobrogea., eare e un mozaic de 25 naţiona• 
Utăţi, conţine o majoritate .românească incontestabilă. 

Cât priveşte chestiunea economică, este ilădit că D0-
bro1ea constitue un adevărat pJămân, prin care respiră 
România. Niciun argument n'ar putea fi invocat contra 
dreptuJui Românilor de a avea un liber acces la Mare, n1ai 
ares după enormele sac1ificuţ făcuta de ei tn această pro
vincio1 pe eare au transformat-o dintr' o regiune precun1 
t,ra intr>o ţară înfloritoare." 

ln timpul congresului am desfă.şurat o activitate ma.re. 
Am avut întreved€re cu un1i din cei ce hotărau soarta 
provinciilor. Am discutat ou ei în chip contradictorî11 şi arn 
avut plăcerea să ~onsta.t că dis€uţiunile acestea erau folo
sitoare. 

lntr,ona din 2il~, delegatul tecl1nic al Angliei, prof t
sorul dr. Leepel\ care ne er~ favorabil, a venit acasă la 
mine. Două ore am discutat cu eJ diferjte chestiuni bal
canice, şi n'am 1;psit s~ ating şi pe cea scumpă mie, a 
Dobrogei. 

D-l Leeper mi-a observat, că in Cadri1ater dtepturile 
noastre sunt minime şi că, cu toată bună.voinţa Angliei şi 
Franţei, cu greu se vor putea decide Statele Unite, care 
o•au semnat tratatul eu România, să renunţe la prh1cipiul 
wi1sonian al naţionalităţilor. 

I~am replicat următoarele; 
Cadrilateru) ftcaa parte din teritoriul Stalului Rornân 

,. la izbucnirea rii,zboiului. Dacă decideţi despărţirea lui de 
noi, deschideţi o primejdioasă poa,:tă pentru alte revendi· 
cări. Chestiunea Românilor din Timoc se va pune Con
gresului dela sine, odată. cu nerespectarea princjpiului su
veranith tii unui stat aliat şi victorios a.supra tuturor tti-ito· 
rii!or, cu care a intrat tu războiu . · 

Da.r 1uai este ~i allceva. Se creiaZă o Polonie, ma.re, 
. căreia i se refuză o ie$il'e Ja mare. Danzigul ~ un palia-

tiv, e ceva nes1gur şi Ja discreţia unei Germanii 1·ău voi
toal'e. Ceho„Slovacia ta şi lJngaria $Ullt dtt asemeneu lip-
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site de porturi .. 11.'oate a<",este state fşi vor indrepta privi„ 
rile spre porturile româneşti aJe niiărij Negre. Constanţa e 
un port insuficient. Vom fi nevoiţi, ato.t pentru trebuinţele 
României Mari, cât şi pentru ceJe ale ~tatelot· m~nţionate, 
sa. creem porturi noui. La Nord de Constanţa pânA la 
Cetatea Albă litoralul nu-i priincios. Rămâne coasta de sud. 
Balcicul ne e indispe.nsabiJ. Avem nevoe dar de C~d1ilater. 

Argumentaţia aceasta a impresionat pe dilegatul 
englez. 

Am avut, câtva timp după aceea, deo~ebjta .satisfacţie 
.'.:iă aflu, că raportul englez, ca şi eel al d-lui de .Martonne. 
delegatul Franţei 1 a fost favorabil nouă în e.hestiunea Do
brogei. 

Conferinţa Păcii n'a ridicat ni.cîo obiecţiune şi Do~ 
brog~a întreagă a ritmas României. 

O, T Af'l{ALf 
re11t1,,,r tv. IJnir„r~t~•e• Gin (a~t 
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DIN CALATORlA 
• 

1N ff\UN·Ttl HARZ 
DE 

· ·: H E I li R l C li H E [ N E '~ 

Haine negre de mătase 
Şi manşete ca de nea. 
Sărutări. cuvjnte blânde.
Ah, si inimi dc-ati avea·! 

~ _, .. 

Inimi de-aţi avea în pie,pturi, 
De iubire caldă pHne - · 
.J\llă omoară cân htl vostru 
{~u durerjlc-i streine. · 

Eu acum mlţ urc pe nfunte 
La colibele curate. 
(J nde pieptul se deschide. 
Unde slobod vântul bate. 

Eu acum mă urc pe munte . 
. Unde braz1-li dau fiorii. 

> 

Râuri curg şi. cântă pasări 
Şi semeţi s'alungă norii. 

• 

R'ămâneţi, sa1oan·e mândre. 
Străl ucirî fără folos, 
Eu, râzând. din vârf de rpunte 
Voîu privi spre voi sin JOS. , 
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PE HA.Rl)ENBEl-tG 

I 

• I 

Visuri vechi. eşiţi din c1oapte. 
Scoate .. 'inimă. zăvorul! 
b"atmec blând. duioase lacrin1i 
Si-au deschis acum isvorul. , 

Printre braz~ ml-oiu pierJe urma. 
La isvorul ce s'avântă. 
(J nde cerbul rătăcestc . • 
lJnde -vesel sturzul cântă. 

i.:u mă urc în vârf de n1uote. 
Unde vechile ruine 
Stau pe piscul sing·urati\! 
In lumina lunii plill}e. 

L,inistit să sed acolo, , . 
Să gândesc la timpuri duse. 
La strălucitoare nean1uri 
!;,i măririle apuse. 

Astăzi iarba umple 1o·cul 
Jo cut.ilot feudale, 
Unde smulse biruinta , 
Cavaleru 'ncins în zate . 

Creşte iedera 'n balconul. . 
Din al căruia decor 
~lândra doamnă doar cu ochii 
Biruia pe 'nvingător. 

Şi pe. dansul şi pc dânsa 
1-a răpus a morţii mână -
Vai. pe toţi călăul coasei 

. Ne preface în ţărână ... 
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---· 
·Eu sunt domniţa· Ilse,, 
Din llsenstein de fel ; 
Te-aşteaptă fericirea 
In mândrul n1eu casteL 

Te voiu uda pe frunte 
Cu vălul meu curat, 
Să-ţi poti uita durerea. 
Tovarăse 'ntristat I • 

La pieptu-mi ca zăpad:a. 
In braţele-mi domneşti. 
Visa-vei fericirea 
Din vechile poveşti. 

Al tău va !l sărutul 
Pe care-l dam odată 
Lui Henric~ împăratul 
Din vtemea depărtată. 

Rămână ·n groapă. morţii. 
TrăiascJ doar ce-i viu; 
Voios îmi bate pieptul, 
De nu mai pot să-l ţiu. 

l:>e vesele petreceri 
Castelul meu răsună. 
Dansează cavalerii 
Cu doamnele 'mpreuni . 

Foşnesc bogate rochi-i 
Şi ,pinteni sună tare~ 
Piticii zic din trâmbiţi. 
Din corn1,i1ri si fan!are . • 

.. . Dar braţul meu pe tine 
Te vrea· cu 'mbrăţişatul. 
Precum odinioară 
·pe Henric împăratul. ... 

~--- IOM rJeMTOIU-
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NOTE DE TOPONIM IE 
DOBROGEf\NA 

l. Dobrogea, ca nume al provinciei, vine, fărl ln
doială, dela Dobrot,ic'i 1). Scepticismul d-lui O. Tafrali, care 
pune· pe acelaş plan această etimologie cu altele, patent 
eronate 2) - a uitat doar pe -.:oo ff s-cpoo al lui I Vasiliev
schi ! -- , e cu totul deplasat. Ar fi de ajuns să amintim 
analogia altor provincii române~ti, numite la fel, după nu
mele întâiului Rlăpânilor: Bogdan, Gara-Bogdan, Bogdan
/li S), pentru Moldova, Basarabia, pentru 11ara-Romi
nească 4). 

1
) Cf. N. Iorga,: Droits nationaux et politir1ne~ ,les Roumain:'$ e:lao!I 

la Dobrogea, p. 4:j, l.>e aceea~i părere sunt, intre alţii: Engel, Kanit1., 
Dri 11 ov, .l ireeek . 

. ~) O. Taftali: La P\oumanie Tr-:lnsclanubieune, p. 18 si u1'n1. 
:i~ Legătura aceslei tlenun1iri turceşti cu turco-talarul dohroiielM 

bo!ftlrţi. = gr:i.u,-presupusă <le cl-l D11~itrescu în interesantele-i <<[nse1n-
11a1·ii> ,Un No. 1 al revistei de fatiî, p. ·173,-e inadmisibilă, intre altele, 
din ca11sa cronolog·iei: bu9day sau boclay = frumentun1 1 stă deja în Co
dex Cnn1anicus, ed. Kuun, p. 303. De ::tltfel, ea se făcuse de 111ult: 
«aaraboycZana, cleta cosi perche fa il f<Ynnento 1iegt·o», într'o descrie1·e 
a Europei <lin sec. XVI. (La N. Iorga: Acte şi frai1nente III, p. 72). 
-<(Transalpina Valachia, quae a Turcir, C~rabogclana minor, eo quod 
ni91·u1n f'<J"1t1nentu1n ferat, vocatur». (Goreck1, Bellun1 Ivoniae, Frankfurt 
'1G78, în Papiu llarian : Tesauru, Ili, p. 2'1'1). - Identil.atea Catt1lbafil•i· 
(a~eleat\i 11:Jnse1nnări», în No. 3, p. 492), asupra ·cărora exprima nedu-
1ueriri şi 1·ăposatul G. Di:unancli prin «Flacăra» pe '19·1Ş, este totufi. 
deplin stahilită: sunt Persani «cu les roşu», in deosebire de Turci, cari 
'purl.a11 fesul'i albe, ,leci erau (iAcbaŞi>), până pe tin1pul lui ~olirt1att•cel
ităret. N urnele apare şi în. Alexandria noa:,,tră. · Lucrul se l)oale ala. 
de altfel, şi din <<Influenta orientală» a d-lui Şăineanu. -«Mcr.1hi«1·i1tat> 
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E. totuşi, interesa11t de observat că un Dobrogeia (Do
brodjP.ja) e atestat, ca nume de femeie, înca din sec. XII : 
aşa: se chema, Ia Chiew, fiica principelui Mstislav, căsă
torită cu fiul cel mai mare al lui Ioan Comnenul, Alexios 
(1106-42) 5). 

2. Se ştie că numele braţului Sf. Gheorghe se păs
trează şi în copie turcească; Cadâr[et, din l(edrellez, ,,nom 
que Ies Turcs donnent a Saint-Georges et it Saint-Elie 
qn'ils considerent comme _patrons des voyageurs" 6). 

3. Ceea ce se ştie mai puţine că. lykostomon = Gura 
I.Jupului, veehea denumire a Chiliei, trăeşte încă în haină 
slavă: e î'âlcovul, la ramificaţia gurilor Chiliei, dela slav. 
1Jri!c = lup, de unde l'âlcu, Vâlcea, Vâlculcşii, Vâlcan, 
[Vulcan] 7); ca nun1e comun: vâ.lcau, vâltan « vultan care 
mănâncă mieii, ca lupul1> 8) i · \!<îl cana I v'lllcouici, poale şi 
llâ/san= \l cl!csnn, atestat intr'un document românesc din 
14:17. 9) 
· 4. Cât priveşte Sulina, numele celui de al doilea braţ 
dunărean; el e, de' bună sean1ă, grecesc. Forma aou),~va. 
însăşi_-= ocn),ljva, dela oooÂ'YJY (6 &et.Âu.ocrto(;), se găseşte în 
Glosariul dialectal grecesc·-· rornânesc· în mare parte! -

. din Velvendo, publicat de Budana, p. 103, s. v. o),iJvo..; 'cf. 

(ibîtl. p. 494) e. prol,ahil, o forrnnţie nonă: IY!ct{JYCW'slaat. Adevăral_nJ 
lerrni1:3 pentr11 Uu~J;aria ar li : Mad9ic1ristwn, CI'. 1'u1ianista,n. ::= G rec1a, 
propnu: 'l'al'a lonienilot·: T1trcltesta·n, Arribista1i, Afgar1istcui, Belucistan, 
Ourdistan. FnrMst<in, Luristcin, Industan, . _ 

~) cr. şi Te1--r(ţ Bfl!Ol"(tbie, iutr'nn doi.:11me11t ,1ugurese tln, ·1317: 
«fl.evista islorică:i>, V I. p. 200. 

• 
6

) Informatia o în1prtln1ut.ăn1 din «l3yzantinische Zeitschrifll>, XII, 
p. 686; cf, XI V, 351. 

0) Barbier <ie Il{eynard, I1, 704; cr. 11u1t1e de fa1nilie Cotâdeţ. 
f) For1na aceasta aller·atli, i1Jlerp1·etntă cărt11răt·eşte, o îotâlnirn 

·<leJa la D. SesUtii (Viag-gio per h\ Valachia etc., Ffrenze, 1815, p. 57J, 
care 1n&nţionează în acelaş Lintp pe <dl nt0nte Biidos(cll), volcauo non 
Jleraneo, e~tinto,,. c11tit şi alte.nume geografice: Rivacl11le (p. 46)-Râul 

. 'Vadt,lui : Mo11f.e Bob()l; Lriotci ( = Leo ta,. Leaola) j .J1,[11ntelel11i (sic) Krai 
: =n1ont.e de! He(= Piatra Crai11!11i); fstriţa (p. 37J: Apa 11e1nlnilla, «pazza 
. o furiosa» (p. 39) = Apa nebună i Sanat1·11colo (p. :36)=Sălătr1u.:11l. 

'). «G,·ai1tl 11.osh·u,ll, I, p. ·12·1: cf. ng1·. Ao6ît1j=milan, AoiHtitoi:; = 
Name e1oes Ra11J,vogels, fals explicat de G. l\1eyer: Ne11griechisi:lle 
Studien, li, 84. 

9
) V. I. Boidan, în «01nagiu lui T. ~Iniorescu» p. 593; cf. Kadlec1 

V al as i a Valas;::Ko Pr1i\:o, p. 462 : Vl3s:3sao. 



ngr. aufJ..·~y == 11canaJ, tuyau, .tube; pop. manche de coti
teau '1 ; voo),ijve<=,,solen, manche de couleau; couteau de 
mer" (Contopulos). 

Cuvântul e răspândit în toată peninsula balcanică : 
sârb •. sulundar, din ~oo),fJv6.pt.ov 1°); mr. şulinare = scu.r
sori 11 ) ; el era familiar bătrânilor noştri: ·vr. Slllinarri= 
canal, conductă 12); sulinare pentru puţuri 13); un Pef rlL 

Sulinariul, locuitor din „râ-rgul de Floc~ in sec. al XVII.14) 

Jn înţeles de «bold. care străbate prin aGopetişul casei, la 
cel~~ două stinghii ale căpriorJlor şi rămâne afară», sulinar 
se intrebu:nţează sporadic şi astăzi. 15) 

Forme ca Î5),rv6.<;, Selina în atlasul catalan din 1375, 
l'a şi Saline din portulanul dela 1318, - care ar trimite, 
altfel, evident, la p()ndantul Tuzla ( cf. sl. solennoiu=săral), 
-ntt sunt decât reflexe ale lui Sof ina, el însuşi atestat 
in porlulo.ne lG), diB bi7,. croJ.-~vo... 

5. Ceata), dela turcescul cealrtl hifurcal'e, mention<tt 
încă de Paul din .Alep ca "un loc numil Cl1ateJ sau se
paratiurii1ei de unde scobol'âJiea la J\iarea Neagră se face 
pe trei canaturi st>parate» 17),- e pornenit de Ion Ionescu 
înlre fort urile mărginaşe ale .I:>obrogei ; ~ le f OTt Sa tal entre 
Saclrhea et Ismail)) 18) Sub forma Csatal ei figurează, cu 
srnt1n cl~! fort, la punctul de despărţ.1re a I b1·aţului (~hiliei, 
pe <<(}iil'lu dt:r Enropfiisclien Turkey)> a hxi ·r'r. v. \V4.iiss 
din J 829. t$l) 

fi. SiHstra derivă, duHă d. N. Torga 1 din ett; -:-rsv il.p[o· 
tpr.t.Y 1 sau SL«;: Lip€01:po.v. cr, Syl hi nes, SF.t Lii('S din , C: 'A.fJ.·,î· 
vec:; Stif,·, Slin<!., din 1

( 8i,6si:; acestea din rtrnlă şi 'n 
.,, Cronica expediţiei Turcilor în lVIoreea'.'.- ed. Io1·ga1 p. 40, 

10
) V. A rd1. r. sl111!. Pliu,, X-X IX. p. 022. 

11 ) Pa.z1~llct11i. în ·Tocilesen: lfaleriah1ri folklo1ietice, fi, p, 37a. 
1

~) Afliiva din Inşi, XXV, [t, 10::.i. · 
1
') N. lorn<i: Braşovul şi P.on-,âuii, pp. 106-101, No. 13. 

111) N. lo~·gt'ft : 8h1ţ\ii şi cto<:111ne11te, V, p. ti05. 
u) Pamfîle: lntlnslria casnic.li la l{o.r11â11i, p. 42~. 
14

) Ap. N. [Qrga. · Chiliâ.t\i Cetatea. Albă, . p. 47. 
'
7
) V. 0ăl(it(Yt(i7e P<Jflf"t<;rrh11lni Mact:tt"ie, ed. E. Cioran, p. 262, unde 

Chatal ctin tradt1ce1•00. euglwllă a lui Belfour e ~p'eşit identificat cu Tul.cea. 
,t) I. Ioiiescu: Exc11rsion agTicole daos la Dob1·01fea. Cospol '1800, 

p. 72. ' 
10) Comunicat de G'; Vâl!an, 
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împreună cu Islindil, din si~ 'N]V 1'-t;Y'.lY (p. 41). Compară 
încă şi turc . . c;ilislere, silistre = .,,siflet des bateliers". 20) 

7. Balcic este cnmanicul balcuc=lutum. 21
). 

8. Un duhJet al ObJuciţei,-din slav. obluc = arc, cf. 
sârb. obl11cica = coviltir de leagăn,-~'ar fi găsit cândva 
tn jud. Buzeu: Oblucita, menţionată într'un document de 
la Alexandru Vodă, din 1495. 22) 

9. Relativ Ja 1:bulgăria» Poturului, trebue luat în ~on-
5ideraţie nu numai epitetul potur=prădător, corsar, i;e
Jevat de Cantemir ~8), ca aplicat de Turci Bosniacilor, ci 
şi urma torul pasagiu din relaţia călătorului 1.Vlontalbano, 
din 1630 : <Et aliud eo în regno (se. ottomanico) hon1i
num ge.nus, Polar appellatum, qui t)eque Cbristiani, neqne 
'l'urcae circurnciduntur tamen pessimique hahenturl). 24) 

10. Hârşova arninte~te prea mult pe anticul Oorsun1 
pentru a nu fi urmaşa lui. După cum faptul, oă · străve
chiul Tanager a devenit astăzi Negro, nu înseamnă că a
cest Negro ar fi pur şi simplu adiectivul negro {fle10), ia1· 
faptul că străvecl1iul 1ierna(Tsierna) a devenit Cerna 25), 
nu înseamnă că acest Cerna represintă, exclusiv, pe ba· 
nalul tnegru;» slavonesc (despre al)e, în înţeles de „adânc" 
sau „repede", ca turc. (;arasa) 21t),-tot astfel simpla a-

!o) Ze11ker, p. 515. 
:,) K•t1111--, p. 300. Ci G Popq. Lisea.1u1: Cetăli ~i oraşe zt'eco-ro

mane în noul te1·i tori u al DoJirog,ei, atl. l oe, - i'i un1ele B11.."(~<too2 l30'.• 
711.-tVO'J din inscl'ipţia puh!icată de Kidinka in Antike Denkmăie1· io Bul~ 
~· ... rien, p. 75, a eărui e:'lplicatie o cnută G. Popa Liseann io ungui·eşte 
(p. ni), e cunoise1,tul r, huli, bagatur s. 7.myot.oi.., din mongol bagha,t111· = erou (ci' şi Lahadârcii !), tilhl onol'ilic al celor ce se distingeau, din
tre boierii f6o).~&.oet;), sa\.t «hoierinaţ5ii» t,ulgari, nu miţi ooc•ţi:x."ivot,-ceeace 
e~plieă pe B~·(o((vou. - Tur1'ifiea.,-e (Popa Liseann: Dârstond•SilisU·a 
p. 2·18) ei de fapt: titf·ift,cwre, dela. t·us · tln1âie: con{\lndat cu ttu·rificare= 
lnrririt aed1ficare. 1tui.110.:otsr11. 

!12) 1'. Blirb1tie11Cu: ~lation.s (1es. Ro1Ln1ains ·oxec Ies Serues etc., 
p. 265. 

,a) D. Canteniit': [stor. imper, otoman p ·134 
~·) CiLărn dup~ lstrlo'J' leşa11. Secta Patereoă, p. 799 
:m) V. P11iUppide.: Specialistnl român, p. 47. Ci(. Hasdeu: [storia 

critic;-ă, I, p. 273 şi urin. ; Jhng: Hi:JJuer n B.omauen., p. 267 şi l11·n1. : 
Picl1ll'/l· · Austria Roruana, a pud Siegliti: Q11ellen u. Forşchuuţen zur an
tilEeu Gescl,. u. Geogr. caietul 314, p. ·t40 şi u1·n1.: Jit·ecek: G~!'!ch. der 
&rben, I, p. 69 nota 1. 
· ") :iarbier de }Jeynard, U, 513. 
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8UfHIŢELE 
(rHF!RLE5 BAl:.IDELAIRE) 

• 

--
Pe raniuri de ,noli/'ţi s·adăpostesc 
ln tonbră bufniţele înşirate 
Ca nişte ::;eilJţi din 11re111i uit~1te 
Cu oe/iii roşi, pâtrun.zâtori. Gârufesc. 

Jn nen1,iscare~1 ast ... i vor rămâne , . 
Până 'n aniurg, în ceasul tăinuit, 
Când soarele pieziş va fi g·onit 
De 'ntunecintile apoi stâpâne. 

1'inuta lor 1-1e in{elept invaţă 
Că lrebue niai btne în 11iată . ' 
Să ne' Jerini de :::g·o,not şi niişcare : 

' Gonind cieserte unibre, ori norocul. 
' 

FJ asţ1ru pe~iepsit lot 01,utl c~1re 
1Vu stă, ci c~1ută sc.'i si schilizbe locul. , 

I OZ/V\ARIN 

• 
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PIC? A 
{r~,. !Iii: t.~!! gr,u O l!!!t. fi IPIE) 

Sunt pipa Unttî autor ; 
Şi. dup•a 1nea 1nfăţişare 
De Abisiniană. pare 
Că el e-un 1nare fuinător. 

Când este c0:pleşit de dor, 
Eu Junieg ca .un coş la care 
,Se pregâteşte ele inânccu~e 
Pentru zoritul muncilor. 

li teagăn su(lelu ~ncurcat-
ln 1nreaja 1nişcătoe1.1·e. 'ntinsă, 
Ce ţese gura me"1 aprinsă ; 

Şi răspândesc p,1rjutn bog·at, 
':Balsam ce-aduce potolire 
In zbuciurnata lui gândire. 

ROZ/V\Al'HN 

' 
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NOTE DE FROSOF'OGRRflc 
DOf3ROGEftNA 

1. Origina românească a lui Chrysoş c mai prf·sus 
de ori cc eonlroversă. Ave1n însăşi mărturia, cateilorică, a. 
1 . N. f Ch · L 1) ' ~·, X ' ' l1

"' • r: u 1 · 1ce .as on1a es : ·rr1 fj r; .1. p1Ju1Jc: r;~.:c.c; >Af'J.zoi: -cJ 
·(S'J(Jc;, -Frasa continuă cu date asupra „staturii mici" a 
\Talahului şi atitndinei sale în cooflict11l dintre •Romei'g ~i 
Asnn, a cărui naţiona.Jitate românească se confirmă indu· 
hii.ahH P.l'in episodul 2

) în care p1·eoh>l grec, prizonier, trc~ 
buc să i se adreseze tn române~te spre a-i cere îndurare: 

rf6:z az 'Y/Y..t "t(O'J arypoa.Ât~l":<ll'I 'tt<; tcp€o)Y •. 0€t'Cl!X.t i:fi!i 
1 ,\00.Y fJ.fs&·q· .. 11z~, Ot CIJ.!:iy(!}'ll!J.<; li>( rapt(," "Cţ,:; "";:(i)Y R).6.zn>Y r;n)V'lj,:; 

zt<; si,~')'J rJh-c~v €'1.Y.a,.~ov,sy,,::. 
Cf. ihid., p. 818: .8~\6.zo') ';;t'l(J., 'Et(otci.teVGY[-ismeanu!I 

:·rr, 71.i,tatY, 'fpoopr;Oytl'J, :~y Tlp6uC<.'lt~',13) ~rzt ijcrix 'C(Î)'; s~ef{t~ 
-:9 (}Iuoi,)) 'letK/.'IY·o "f.t.l..t'f[/./1<'1.. 

ln ce priveşte originea numelui însuşi, ea s'a căutat, 
fie în gr. XpvG6t: 4), de unde, după Leger c) .şi n1.1n1ele zeu· 

• 1) .N'. Cho11ia.tes, ed. Bono, p. O,i,:1. 
') N. Clto,i""ia.tes, ed. Bonn, p. 617. 

• 8) Prosal1:on : iuon tiJicat ele Jire-t\ek (Ge;;,cl1. d. Serl1eu, I, p. 2SG) 
cn ~!av. Prosea.K, ~<D11rehhaun, 11entrn care cr. ro1ţ1. 1wisa.cli, (v. Mell-1,ise
llt:C: Cr:onlcn ep. JJ uşi lor, p. 357) şi topon Prisacă, itîterpret-at ca. «:U r:"i
J,en1 Ilecken, i11eist a.1,er Verhaue au~ Stămtnen unii Steinen (<ul i11, 
cide-n<las, ,:nclaa·ines, f;JJ.sectio uiat'?/4'17-) an offenen Stellen cles Grenzurwal
de-s:J), eore:::pun1.1tud ungur. flyepJls (St., Gyi.riff?J, lla;; Ungartun1 iiu Ta.le 
der &hwarzeo Kl'iriis. p. 6; · cf. şi S. Dq-a!ioinir, jn revista orăcleanii 
« Cele t1·ei C1·iş'tlri)), 1). 

·•) H. MorfAa : Die Z11uam.en J1ei elen 1ly7~ IIistol'ikern u. C}ironi~~ 
ten. Ii p. ·1.7; ct'. G-lntta, V, 123: 01wysaor. Accent1tJ n'ar 11 o piedică : 
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lui Chorsii, la care Jireeek 6) raporta, împreună t:u slav. 
Chr8su şi topicu! Chr3sova şi pe Chrysos !nsuşi> - fie 
în mr. cruş ,,_ scoruş de munte 7), fie tn cumană: cf. turc.
pers. khyrs = hArs = urs S); in Codex cumanicus p. 319: 
chers =ursus; deci: [lrsu, Ursachi) Ursoit1:, tlcdvigfti, 
A reuda. 

Această din urmă etimologie, care ni se pare cea mai 
probabilă, a fost propusă de d I A. Philippide 19) care ar fi 
putut adăogi la exemplele de întrebuinţare a lui Elârs cu 
derivatele sale, în patronimica şi toponimica româneasc~, 
numele de famHie Hârs din documentul lui Ştefan l\llilutin 10) 

şi al Iui Ştefan Duşan 11), precum .şi numele de familie 
J{ârsea şi numele de sat Hârso1nun(ii djntr>un document 
dela 1501,12)--acesta din Uîmă având un intere~ant „air 
de famille '' cu l'ep.eAA!itJ,OUYŢec:: al lui Procopius 13). Cf tnsă 
~i Antihârs, Nctehârs, n. rom. al « Antihristulni» ( U.Y'tl + 
Xpt.i:1'tor;)1 de lmde: llârs =Hdrsl, lirislu, Crislu {Cristofor). 

2. Pentru orjgina numelui Ciolpan (în transcripţia 
genoveză : Jh.olphani = Dzolpani), .solul lui Ivancot fiul 

cf. r.0•1t6i;1 1:ita.~p6(, faţă cu ~6·,,c,oc;',. ~2tll~poc;, (v, Thumb, în W. Streit
berg: Gesch. d. inclogern1. Spraohwissenschaft; II 1, p, 61.) 

i) L. lieg,w ~ ?1-Iythologie slave p, 'l'I8. 
$} Ji4•eCR.k: Ge,sch, rt. SerlJert. I1 p. 285, nota 4. 
') Papah.a[/i: Meg leno-Ilon:1ânii1 I, p. 8. 
') Ki.eff er~Bianclt'1ij I~ 468. 
l A. Pliilippicl6: Viata Roli1anească !916, p. 228. 
1n) V. lista runnelor de Ron1âni din hrisoavele sl\r1Jeşti, la Itacllec, 

V a.la'ii a- Va.la.ssk6p,·dvo p, 456. 
U) Arhiva istorică, 11, J.84. 
1
~) I. Bogcf.a# în 01nagi11 lui 1'. L\Iaiore,:,::cu p. 593. 

13), Bu~uiunţii, Rii.şii-Miinţi, din. comit., l\1urăş~ Turda, rmg. ~ra 1·os
oroszfalu (v. ·i{olitovan-Togan; cf. Ru~i,, u1ig. Qrps-zfalt'i, tlin -oom. Săt
m~i·), 1•ăroâne o b,1nă 11aralelă topit:ă (sirttacLică), chiar tl.ată e să.-1 ex
pllcăn1 ca Ro-senVKnzi (Rosa11vund1fs), cf. Roşm-0ii-Orţ,tittr,1 (fotn Cţl J4,01non
c;·aiu=Sit;ish1t1nd1ts şi R.11jalin) din t..intenul populai·); tle asen1enea 1111 
J)c[.lbokiv~l = Valea aclmeă. h,1 lgnrese. - Ohs.ervrun ct, âQeJ:it 1a·ilej că 
Tpso ... 'tt1:tAf1J1)~ din acelaş Bcriitor hiiantio, al,i,;trac·tie fticân~l de gen. (r,f. 
1:e,l0t ,:{At!i, n. <le tahnră sau localitate la Anna Con1nena, ed. Eonn, p. 
li'l3\ nu e din cele ro.ai ş;i~ure prodron1e rle româneşte : dacă -tpe:Îlits
cot·espunde laL tredecim (cf. it. tredici, fr. treize), atun-0.i e vodJa de 
'&eisp,uece tei, iar nu de treizeci-lat. triginta (it, trenti, ft'. trente). 
-Cu ace laş caracter de paralelă topică cf. incă .gr. Y..pu.oof>v opoc:1 Xspnci
·rq'loc;: (-penin:-g1lă). 
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Jui Dobrolici, c jmportanl de ştiut că in româneşte există 
nu numai numele propriu (un Drăgan Ciolpan d. ex. pâr
călab de Roman la 1603),-ci însuşi apelativul: ciolpan= 
"pom înalt, fără ramul'i şi fă.ră Irunze":1.4); cio/pan-«porn 
căruia i s'au dărâmat crăcile"1°); ciulpan ="'o creacă din
tr1un pom, uscată ~ şi ruptă" I6). Adăugim, în legătură cu 
înţelesul de „lu&eafăr", ce se atribu~ numelui : turcA tcho
l aJJOH= 71 'Î o qui marche en traînant Ja' jttmbe; 20 eloile 
du berger1 Venus 'f •17) 

3. Pentru naţionalitatea românească a lui Dobrotici 
[1'01.1~ptitf1:(C1.c:, Dobordiza, DobrodiciusL cnre r'.lu e numa\ 
decât un slav, cum pare a-l arăta numele 18), pledează 
faptul că el era frate cu acel Balica [ripz(.oY M1ti:t.ÂtY.a~J 1 al 
cărui nume, identificat cu turc. balyh: = peşte 1U) putea fi 
raportat mal curând la cumanul balic= piscis 20) şi nu lip
seşte din onomastica noastră.: un Balica e hatmanul lui 
Ieremia Movilă iH). . · 

Originea cumanică a lui Balica o admite) do altfel, 
însuşi lfircov 22), dar aceasta nu-l împiedecă să considere 
pe Dobroticj. însuşi fratele său, ca buJgar pur !St\nge 23). 

V. BOGReA 
P>'oîesor }a Univ~1;;lti.1ea din Clu; 

H) Pasculcscu: Literat,~ra pop, rou1. p. 331; în text1 p. 240,me-
taCoric=«spânzurătoare), ~a şi lll .Pamfile: Cânleee de ţara p. 60. 

1~) Rev. 1Ion <.lreaogâ.»1 !V. p. 390. 
l~) Cidba·nH-Pleu-iţfL: Ctt vântăd a(lân;.;i. p. 31 t 

1 ~) Bltd>i1w (1.c Mey1HM·<'f., l I, 614 
IP) Dob·rota.. lll su~j e, de ai tfel, familiar la Rorr_tâni; cf. N. Iorga.: 

Notele vnui islodc i·elativ la' eveuimt•nlele tlin .Balcani p. 32 şj Gt{et•i•'lc
Son{JlJou.: Hii:rLoil·e de la Uulgat·ie p. 208; i<Uil seigneur val11r1ue, Do
brit~d1l,l. 

1:1) JirrJtfoh: J:;i1l1~e 13en1erkun gen ulter die Ue!Jei·re::;Le der PetG-
0he 11eg·eo Lutd Kunmnen p. 15. 

1°) ,1. Coi1ex Cninanicuf, }l, :300. 
~1) Cf. art. l'e:-;p. tlin «.F:L YLT1 ologicurn ~Iainu1111, co!. 2384, 1.:are-l 

1led vă 1h11 .Half.:. RQro. dial. bă,lăct'li, bi:Uctccvil=pesuar (&itf,{JleQ,- Vi1lsa:1t ; 
lJe lâ Ro1nânH t.liu SerJ,ia, p. 388); t; uiililî ( :I".:Ltiliici ?)=la vi\na peş~ 
tele Cil 1unlrile1 a pescui« (ihid. ), aparţin, de sigul', direct snu indi,·ect: 
acel11iaş radical. 

t11) lşircou: Les Bulgares en DoJn,ouclja, p. 46. 
18

) 1~. p. 47. 
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E'fNcCU VA NTI\RE-f\ 
CJ\51\ T ORIE-I PE-R.SR NE 

(HENRY CAZALISl 

Fili rna1·i si ~li puternici si fiii biruitori ; 
' ,- I", ' , 

Iubi ti-vă si n-iers:reti cu ochi scânteetori. 
1 , ~ > 

O. Soare al lu1nin.ei, Zeu, bun. lu dă-le lot 
liebirea ta fierbirite ce-,i dală: tuturor. 
- CJ3ărbate. precu,n Cerul i1n.bră{işea1ă Firea,. 
.4şa fe1neia asta ruprinde-o cu iubirea. 
Jar tu, ,re,nee, cată ca el s/i aj1e 'n line 
lnlremătoarea pace a nopţilor senirie. 
'L'ia/a e o luptă gro;zavă şi frumoasă: 
_J)ăsili in lupta vieiii cu inin1ă voioasă. ' ' , 
Să fiii curaJi in luptă, în vorbă şi 'n g·ândire. 
De-acu1n chiar să vă te111eţi de ori şi ce pri·vire 
ln care. fiii voştri ar pune o ,nîtstra1·e. 
l)este dure1·i să trece ţi cu ,nândră nepăsare ; 
,')i finita ţi bătrâ1iii din vre,nuri d epă1·tate ; 
Lupta/i pentru lu,nină, luptaţi pent1·u. dreptate; 
Goniţi din ca.le răul şi fa ceţi ntnnai bine : 
lvlereu să strângeţi lanJul de aur ce -vă ţine 
,5i 'n care eu, leg soarta şi ininiile voastre. 
J:>riviţi îrr toată seara tăriile albastre 
{,i cug·etaţi că sunteţi ,Cii voi toi două stele 
Ce trebue în -viaţă să străluciţi ca ele. 
- ln nuniele lui Orniuzd eu vă unesc~ iar voi 
ln .fli lransniiteţi f ai1na pă1·in{ilor eroi. · 

ROZJV\ARJN 
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BRAH/\'\ 
(1'1f!NRY CAZAL.JS) 

Sunt Cel di'ntdi, Bătrdnul ; sunt 'latăl şi sunt M-un1a; 
o·cecrnu 'n care toate se nasc şi pier ca spu1na; 
Sunt Zeul fără nume. ci, fa/a schimbătoare; 
J1ichipuirea. care cut1·emiu~ă şi doare. 
ln rnine-s ,niriade de roiuri de fiinţi 

Şi-s singurul ,'Părinte ce nu are pări1i/i~ 
'liiriile 'nstelate plutesc în visul meu, 
$i văd in sânu-mi zeii cum nasc şi mo1- 1nereu. 
Eu p,rima au1·oră c11 sânge-a1n înroşit. 
Pe cctnd n·u era noapte. nici zi, eu, răspândit 
"Peste Oceanul soinbru, 1,,lanam. purtdndu-mi zborut 
C'ăci eu s1tnt doar' Trecutut P1:-ezentu/,, Viitorul; 
Eu sv11,t substan/a vag;ă, adâncă. a:rurie, 
Jn. care totul cade fi totul re-învie ; 
~u cuprind totu'n mine şi sunt stăpdriul sorţii: 
ln mine sunt totii viii. în mine sunt toti 1nortii. . . ,. 
Si-aceste lumi imense. de visul 1neu create, -, 

,Veant. ce vi se pare a fi realitate, -
Suttit to ale 1iumai umbre $i '1ichipuiti fugare 
G'e 'n besna nopJii mele ar1111c"o scânteia.re. 
Ia,· de 'ntrebaţi: ce-atâtea minciuni? Eu vă răspund; 
,.Si1n{ea11i nevoe 'n suflet de-un vis irn.ens. pro_fun.d • 
.. C·u flori ce lu1ninea~ă adctncuri siderale. 
j .Spre-a 'nveseli oroa:·ea eternită{ii sale !" 

R0ZMAFtlN 
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LEGATURA LUI ::: 
MIHAI VITEAZUL1

) 1 

La 1 Decembrje 1919 s' a să1·bătorit în Constanţ--«, fn 
această sală, unirea ţărilor smori cu ţa1•a de baştină, Ro
mânia. Cu acest prilej, precum era firesc, 'R~a evocat icoana 
lui Mihai Viteazul care, cu spada in mână, a înlăturat cel 
dinteiu pe stăpânitorii străimi sau înstrăinaţi de pe plaiu
rile româneşti, aducându-le pe toate sub sceptrul său. 

Puţin timp după aceeaj într•un ziar 2) din Capitală 
apare o notiţă, iu care viteazul apărător al creştinătăţii e 
zugrăvit ca un tiran firă. milă în politica dinăuntru ţării. 
Mîl1ai - aşa ni se spune - a nimicit clasa moşnenilor, a 
tăranilor proprietari, prefăcându-i în robi; el a inlen1eiat 
cfasa tumânilor, a ţăranilal' legaţi de urazdit. Slrăluciloarea 
politică <lin afară a dus- o hHhai în da11na iăranulL1i care, 
din proprietar liber deveni Şf.)fb fără pământ şi riruas la 
hunlll plac al boeruiui. Conti·aslul era prea rnare, nepo
trivirea prea izbitoare intre aureola, ct1 care se încunu
nase chiplll lui" Mihai Viteazul în aceaslă safa1 şi tabloul 
întunecat, în care eta cufundată amintirea etottluî tn ziarul 
din Buct1reşti. 

Intrigat de acest It1cru, mi-am pus it)trebarea : U ude 
este adevărul ? Oare l\llihai Vîteazul a fost aşa de nepri
hănit, cum ne·a.m obişnuit a ni„l închipui îucă d.in clasele 
pritnarei sau Mîhai Viteazul cel adevărat este aşa cum 
ni-l arată ponegritorii lui ? 

1) Ouva.ntate ţinută în sala ,EJpfo• Ia ~ezătoarea societăţii cultura.le, 
doh,:ogeoe din 6 Ia1;1.ua1'ie Hl~L 

2) <Sooi:ilismul <:&re s~ sprijinea pt eitate din ,XenopoJ, 
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Invinuirea de tit.1anie a ·rost adusă lui Mihai Viteazul 
în scrierile unor istorici mai vechi. 

In timpuri recente, s'a ocupat de această 
Constantin Giurăscu, istoric de mare merit, mort în toamna 
anului 1918. De·atunci a mai publicat în această chestiune, 

· d-l' Lon{{jnescu, profesor la facultatea de drept din Bucu
reşti. Mai mult decât atât, s'a încins şi o polemică înde
lungată, aprinsă, între d-l Longinescu şi d-l Const. C. Giu
răscu, probabil fiul istoricului dispărut. Pentru a mA. lu
mina pe mine, am căutat să adâncesc această chestiune 
şi rezultatul, la care am ajuns, îl voiu împărtă~i cetitori
lor· în câteva cuvinte. 

Mai întâiu de toate, în ce consistă reaua faptă atri
buită lui Mihai Viteazul ? Marele domn este învinuit că 
printl''Un act, numit „ legătura ll1i Mihai ţ,, a transformat pe 
ţărani din oameni Jiberi, din stăpânitori de pământ, tn 1·u-
11i411.i", adică în robi, lipsiţi de pământ. Acest act al lui 
Mihai nu ni s'a păstrat, ci e numai pomenit după moartea 
lui în hrisoave de mai târziu, sub numele de le,qătitra t1ti 
P.1ihai. Dacă s'ar fi păstrat acel act, am putea să-l cer
cetăm în original şi atunci chestiunea s'ar lămuri de sigur 
n1ai uşor; fiindcă însă nu s'a păstrat acel act, de aci ne
!nţeJegerea, de aci interpretările felurile, de aci polemica 
înver~unată intre istorici. 

Pentru a într lege 1nt1i bine în vinnir:ea adusă lui Mihai 
Vil:eazul, trebue sit vedem ce erau rumânii? ltu1n.ân,itl e 
'U'J't ani ,r„efibe1·, e itn. ani cu Stii,pti,,n .. ". BJI e legat de pă· 
mântui, pe care locueşt.e şi din care se hrăneşte. ,,Ru· 

. mânii sunt socotiţi ca parte alcătuitoare a moşiei~. ,,Ei 
formează îmbunătăţirea cea mai de sea1nă a unei moşii. 
Valoarea unei 1noşii atârnă tn primul rân<.1 de numărul 
rumâniI01· de.pe ea. Moşia fără run1âni e numită 1noşie 
stea,~pa''. Când o n1oşie e vândută, ea e vândută împreună 
cu rumânii depe ea, întocmai cum sunt vânduţi copacii 
depe tlânsa. Când o moşie e dută ele zestre, atunci şi 
rumânii ·sunt daţi de zestre. Se poate spune că rumânul 
se confundă cu pământgl, este un produs al pământului. 
Rumânul are un stăpân : pe proprietarul pământului, pe 
care eJ îşi are coliba. El datoreşte stapânului mai multe 



48 

lucruri: mai îniâi găleata, adică dijma din produsele pă
mântului, numită desigur aşa după măsura, cu care se 
făcea dijmuirea. l'Jlai datoreşte stăpânului i,inJtriciul, adică 
dijma din vin. Ei mai plătesc dări pentru vite şi stupi, 
mai dau dijn1ă din oi porci etc. Boerul mai lutt dela r:u
mâni ~u,!tatul, adică darea pentru păşunatul vitelor pe 
moşia lui. Rumânii rnai datoresc st~pânului lor, .luc1·ut 
sau claca : Adică, ei trebuiau să facă fără plată · toate 
muncile, de care boerii aveau nevoe. Ei ară, seceră, treeră, 
cosesc · şi strâng fânul ; cară recolta, lucrează viile, Ie 
îngrădesc, fac haraci; construesc şi repară casele, morile 
şi zăgazurile boerilor ; sapă heleştee ; servesc ca slugi şi 
oameni de încredere, ca văcari, păstori, morari etc. Toate 
aceste munci erau concepute în actele timpului ca o în
datorire silită: Deaceea1 deppre rumâni se spune _că erau 
„ mânaţi" sau „scorniţi.{( Ia lucru. Voevozii recomandă 
bâtaia contra rumânilor neascultători. Intr'un hrisov, Dom
nul ameninţă pe rumâni : "Iar de nu veţi asculta, să fie 
volnici călugării să vă bată foarte rău" .1) · 

Prin urmare, învinuirea adusă lui .t\.1ihai Viteazul e~l.e 
că, în vasta lui politică exterioară, având nevoc de hoe
rime, a căutat să şi· o câştige jertfind clasa ţărănească. 
Aşa a înţeles lucrul lilicolae Bălcescu când, vorbind des
pre legătura Jui Mihai, ne spune : n Acest act barbar, făcut 
de un p1inţ ce a lucrat atât pentru libertate, anevoe s'ar 
putea pricepe, de n'am şti că aristocraţia, puterll.ică atunci, 
a trebuit să-l silească la acea.sta". Alt istoric ar uză pe 
~Lllai Viteazul că a introdus la 11ornâni acear;tă instituţie 
barbară, iobăgia 2). Intoc1nai ca şi iobagul C:in Ardeal, ru
mânul e legat de brazdă şi, în caz când fuge dela un hoer 
rău la altul mai bun, e adus cu siia îndărăt la stăpânul 
adevărat. 

Sunt oare întemeiate aceste învinuiri ; se poate arurica 
în sarcina marelui voevod ponosul de a fi robit pe ţărani ? 
După această concepţie, . trebue să ne închipuim pe l\1ihai 
Viteazul ca pe un nou Lycurg, venind să decreteze crea-

1) ,:al'acteriz ,rea rmmlniei dn]'ă scrierea mai jos ci Lată.a lni C. Giure!cu 
2) C1Le.1e dio ~ci:ie,·ea mai jos cilală a <l-Jui S. G. Lon8tJ1escn, unde 

:mul expuse toate păreri!~ istodci!or îu ~ceasfil chestiune. 



rea unei clase sociale~ a rw1mni\o;r,, E posibil oare ca un · 
slăµâoitor să creez-e din propria lui voinţă o categorie so
cJală? [nt1·ebarea aceaf:>ta ni se pare aşa de absurdă., în 
cât ne 1nirăm cum au p~.tut unii istorici până de curând 
să persiste în credinţ:a. că un voevod, 'Oricât de puternic, 
oricâ.l de genial, ar fi putut, , printr'o simplă poruncă, să 
creeze o npuă clasă socială ; ar fi putut dintr'o clasă de 
n1oşneni, de proprietari Hher1, să facă, o clasă d-e iobagi, 
numai pentl'u a fi pe placul b:>erilor1 de cari avea nevoe. 

Istoricii noi, 1nai in curent eu mecanismul fenomene
Io)" socitile, şi~au dat seama de această imposit>ilitate. Cla· 
şele sociale sunt produsul flr~G a1 evC>luţiei popoarelor ; 
ele se formează prin transformztri lente. E vădit deci că 
i\i1hai -Jiteazul nu putea să transforme pe ţăranii liberi în 
icb1gi. 

_,.1\u venit atunci it}ţi ist?rici mai .noi, cari au dat altă 
txplic~ţie: legăturii lui l\i1hai, prrn t;are S"e_ mai uşura vina 
eroului dela Călugăreni. Ateşt~ istorici spun: 1\iihai Vi~ 
tPa~ul n'a creat clasa ,rumanilor robi ; prin legătura lui el 
n'a făcut ·decâ.l să sancţlo.neze o instituţie exist~ntă de mai 
iuainte. LegătUl'a Jui Mihai Viteazul c num·ai încoronarea 
unei evcluţ~nni de-j a gata. 

V-u:1a Jni l\hhai- Vileri:zuJ eRte în rh1pul aCf!Sl:8, nun1ai 
aten.ijată. Ir1. ad!:'vi\,·, istor~r,ut X.t.:·nopol, ade.ptu~ nce.3tiili in.
Lt=>l'pri.tăn, nt~ spune : ,, rlevo;a l1··i .:.\iihai V1teru-.. ul de a sta 
bln,; <.·-u bo· tii, l-a sd:t oo pne în ILI(:tarC: aea. IJ'J'>-r1ii c.~t,rt
Jtlită d,:sliJ·avll-i.01·'ie a ţâr·a·aito,·". ~r·ot X.enopol sµnue : .,,Mi
haî consfi1lţ1 prlnt'r'un a.şezământ forma.I rohia ţăr;Jnnlu1" 

Să fie oare adevăl'at acest fel de a vedea lucru.w 
rile? Estn foarte u9or de arătat că acest chip de a ex
pHoa l<1gatura lui Mihai este cu totul greşit. f.n limput'ile 
vechi nu erau regi scrise. Ţara este câl'muită după 01'i-
1.:eiul pă,mQntului. Raporturile dinlre oameni se regulau în 
virtui•. ~ obiceiur;lor h·adiţicinr.de : a~stea. aveau 1n'ăi -n1are 
putere decât legile scrise din zilele nnastre în veşnică pt-e 4 

facere. Obiceiurile trad.iţiona!e, toc.n1ai H!ndcă nu erau scrise, 
aveau un caracter de fix.îtate şi t1e sfinţenie, pe eare nu· I 
au legile· şi decre:tele <lin zilele noastre. Astfel fiind,' dac,i 
l'ohia \tt1·anului e.xisF, de multă vreme, când a venit la 

www.ziuaconstanta.ro 4 



• 

50 

domnie Mihai Viteazu), atunci ea nu mai avea nevoe de 
a fi saucţionatii, nu era nevoe să i se dea mai multă tărie, 
nu mai trebuia să se sfinţească ceva ce era sfinţit prin
tr'o evoluţie secularit. Admiţând acest de al doilea fel de 
interpretares actul lui Mihai apare ca ceva cu totul de pri
sos : boerii, dacă ar fi voit să pretindă ceva dt:la Mihai~ 
Viteazul, prins in strâmtorai·e, i•ar fi smuls un avantaj real, 
nu o consfinţire platonică a uoor drepturi, de care se fo
losiau neturburaţi, ium se folosiseră şi înaintaşii lor. 

Prin u1·rnare, Mjhaj Viteazul n~a robit pe ţărani. E un 
lucru vădit (~ă M.ihai Viteazul n'avea nevoe să consfinţească 
rohia, ţăranului, de oarece e11 exista de mult. 

Dacă este aşa, atunci se ·1veşte din nou întrebarea : 
Ce este leg·ut.nra. lui Mihai Viteazu.I°? In adevăr, se cunosc 
73 d.ocu1nente, r.are pomenesc lle 1effătura lui Mibai Vi
teazul. ln deslegarea acestei Intrebăr.i stă meritul istoricu
lui G1urăflcu care, din anaJiza documentelor, a luminat cel 
n1ai bine problema, El ne dovedl că ru1·>Jânia, adică robia 
ţăranului exist.a d1nainte de l\fihai Viteazul. In documen· 
tele timpulu.i se 'spune că „au fost rumâni 'Clin descălică
toarea ţării«, ,,din 1noşi°strămoşi''. Robia 1ăranului se con„ 
stată chiar pe timpu) lui Mircea cel Bătrân. Ea exista din 
cele n1a~ vecbi timpnri. In cele 73 docun1ent.eJ legătura lui 
J\iibai e pon1enită ca un liH:1·11 cunoscnt, <'Jar pentru toţi. 

!'entru a, Ioţflegt.~ ce e l~găl.u1·8, lui l\fihaî1 trebue ~ă ph•
<:.ăITT dflla urrutlt{>t'U) tapt: adeseori rumânii fJ.lgiau de pe · 
rno1iile sUipânHol' lor pe aJe altor boerl mai buni, mai mi
loşi. Obicf-iUI părnântului dădea cl1·ept sh,pânulu.ţ de moşie 
să-şi caule pe rumflnii fugari, oriunde i-ar fi găsit ~i să-i 
aducă r,u de-a sila ~înapoi. 1)e regulă, rumânii fugiau pe 
n1oşiil~ boeri!or favo1·.izaţi <le dor.an, sau pe moşiile mă.
năsf.iri1or. Altă pricină de strămutare a rumânilor, erau 
1·ăzhoatle, năvălirile străinHor. 1Jupă retragerea duşmani~ 
!or, ru111ânii se întorceau la stăpânii lor, iar cei ce nu se , 
niai intorceau, puteau fi căutaţi Şi aduşi cu slla înapoi, 
Cu ajutorul documentelor s 'a stabilit că legătura lui Mihai 
este un aer. făcut în urn1a ocupaţiei turceşti sub Sinan Paşa; 
după lupta dela Oălugăreni. Expediţia lui Sirian Paşa a 
fost una, djn cele n1ai pu~tiit.oare. Oştile turceşti au stat 
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în tară 2 luni şi jumătate. Au robit, aq pustiit totul Mulţi 
rumâni s'au foJosit apoi de aceste turburări spre a fugi 
dela stăpânii lor, aşezându-se aiurea. Sate întregi au rămas 

' pustii. _.,S'an risipit toate satele Şţ rum.âniî şi toţi ţiganii". 
Vijelia,· odată trecută, rumânii au rămas unde se adăposw 
tiseră. Se petrecuse, din cauza năvălirii turceşti, o dislocare 
~enerală a populaţiei ţărăneşti. Petturbarea produsă prin 
invazia lui Sinan nu putea fi înlăturată decât.prin consa
crarea stării de fapt. Pentru a înlătura o sumedenie de 
proce.se, provocate de proprietarii, cal'i revendicau pe ru· 
1nânîi fugiţi pe aiurea, p~ntru a pun<~ capăt încurcăturii 
pentnt fisc1 Mihai hotărî ca toţi rumârui pribegiţi să apar
ţină dtfinit.iv proprietarilol' pe moşHle căro1·a se ailatt în 
mon1entu l acela. Aceasta însemna desfiinţarea dreptu
J11i f-0ştilor proprietari de a-i ma.i urmări şi readuce sul> 
81.;i pânirl"'a tor. ~T.iegătura lui Mihai» e$le deci actul, prin 
r.art) d(;muul legit p€ntru :totdeauna pe rumânii fugiţi, de 
p~tuânh:ril.e pc care se ndăposnseră şi ue stăpânii la cari 
se refugiaseră, anulând dreplul ve<·-bilol.' stăpâni de a-i în~ 
toarce cu sHa la locul_ de origine. 

Oe-aer.ea actul, de.spre care e vorba, ·s'a numit legă ... 
tura t-ui llfiltai. 

V4'-d~~'-Yl, prin urmare, cl'l Miliai Vitc~.znl dt:parte de a 
fi robit pc ţăr;1ni 1 prin rnăsura lui a Vf'nit în ajutorul 1·n
rnnr:il1)r fogiţi. Era o tnăsnrâ în favnv.i·t·a. acestorrt ~i nici 
dc,·1~n1 pe rlncu\ nuni(JTo~ilor hoeri, păgubiţi prin a~~PSL Rtt. 

l\>'I l1P.i V1t+:;aznl nu Lrebue socoLit ca uu tiran necru
~ă.Lor al ~iit·anilor. Putem deci, în d.eplh1ă COU$tiinţă, să pu~ 
Hf'm la loc în cununa cc încinge fruntea lui, acere piet1'e 
~, rălucitoare, pe care unii istorici pripiţi se grăbis~ră să 
i le s-muJgă. 1) G. CORIOLAN 

Profeso1• Con~tanţ~ 

1} gc„1 ri consult.ale; -<Vechimea rumâniei îu Ţara. Româneasdi şi le
gă.tota ini Mihnj \Titf'a:r.ul~ de C. G.iur,scu, ,.Analele Acad. nomune, serJa Jf, 
tom. X:>.."XV[J, p . -t'il)f: cDesprG I·umâ.nic de li.Cela.ş (Anah·Ie Ac~a. ]{omane, 
tmn XX.."'l{VH, p, 1Vj). -. cAşei~ttntul şi Joq.-ătur,1 lui 1'11Jht1.i Vodă~ de S. G. 
Longines~11. - lleceusjn., uHime1 scrieri .în t;onvorhlri l,itf'Fa,re, dm Noew
llrie 1919 de u. C. Giurescu. - 1,ruipuns la o recensie de ~- ·o. ,t.ongi
neseu în "C:orierol .lodicil'lrl' No. {-o tl n 25 Jn.n. 1920.-Cât'i>i&. cu i.rint& asn
(H'l'l ,. !Jegîil,urii si a_ş_ez-nm:h1h,1lui lui. Mihai \odă» de C., G. C'-rim·es~u 1n -r.Con, 
vorbil'.i Lite1•1u~11. ,l'lfo. 5-61 Mai·l\lnie 19:.JO. 
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FUGA CENTAllRllOR 
(DIN JOSI: Mf\Rlf\ DE HERED!f\) 

\ 

Le scapără de g·roaq_ă copitele 'nfricaJe 
Şi jug· stropiţi de s.i,np;e spre râpele din ni-unţi : 
1-ldul1necând un 1niros de leu grozav 1n spate 
Ei par'că si1nt c1.tn1 n1oartea le Jâljâe pe frunfi. 

In goană calcă hidra, fricosul sielion; 
Străbat torente, crânguri; s'asvâ.rl peste ponoare 
Şi iat' acu,n in rioapte s·a1·ată 'n depărtare 
Oli111pul, piscul Ossei şi neg·rul Pelion . 

.1l 1·ar câte-un centaur din tur1na 'nspăi111ântat~ 
S'o1-1reşte scurt, se 'j1toarce, se· '11.11al{ă pe copite 
Dar di11,tr'u1i salt, cu g·roază, s'asvârle iar spre ceală . 

. C~1ci el vă:::.u în alba lzun in' a lu11,ei pline -
Ca o supre1nă spain1ă a goanei lui sniintite -

, Cu1n urnhra lui Ilercule cu bâta spre el vine. 

SALSOVIA 

• 

' 
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RE /V\ I t~ I se. E NT E 
' 

Amintiri ale unei eopilă1'ii sfinte, nu-mi ve(.i mai scăpa 
· de acnn1. Am ajuns la vârsta, ~iind tot ce părea că, în· 
vălmăşit, năpădise la porţile gândirii, să se aştearnă în 
forme regulate.; iar eu priV'ind la ele ca lntr'un cinema
tograf, să le trăiesc aievea, c~ acum 40 şi mai bine 
de ani. 

Amintiri, nu vreau să vă înmormântez odată cu mine. 
~!\ venit timpul, ca să ltnpărtăşesc şi altora impresiile unei 
părţi din drumul sbuciumatei mele vieţi. 

~/\ide, aşezaţi·vă în rânduri; înşiraţi-vă aşa de fru
n1os, ca hoahele de ni_~rgăritar, după cum de cuminte 
eraţi aşternute în mint~a n1ea de atâta · amar de vreme. 
Treziţi-vă din toropeala in care v1atl învălmăşit împreju
rările vitrege şi evocaţi trecutul meu de şcolar sărac, dar 
dorn.ic de adevăr, pe care nmnai prin cărţi îmi Inchipu„ 
iam pe atunci, că>l pot afla. Am avut credinţa asta ne
strămutată ; în ea am crescut. Şi acum. iatt-mă. în P>'a
gul vieţii, peste care în curând voiu păşi. Credinţa asla 
nu n1i E/a ştirbit. 

I 

Am deschis oc:hii pe lume fnlr'o rnal1a.la 1nărrfuaşe
poal.e cea mai mfirginaşe mahala a Bucureştiloi·. De ln noi 
pâ11a la n1amQ Maria nu era aşa depa1 te; dar tăind d'a· 
curmezişu]. prin Cl11•tea Bi.s~rir.e"i, scurtam <lrutnul pe j1.t· 
mfl tate. 

Să. tol fi avut pe atunci 10 anişori. Creueam în strigoi 
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şi lb stafii. O mătuşă a noastră> baba Despa, ne povestea 
la gura sobei, în nopţile lungi de iarnă, basme cu stnei şi 
cu feţi frumoşi, până ce· ne adormia în poală sub farrnc
cul neîntrecut al povestirilor ei. 1 

, 

Intr'o pe înserate, era pe-aproape de Sân-Petro, n1a 
'trimite mama: du-te şi ·chiamă pe frat-teuj de la ncn'lu 
Barbu, că doar nu s'o culca acolo. 

Ce lung mi s'a . părut qriJmu1 pân' la nenea Barbu 1 
Mi-era frică să mai dau Prin curtea bisericei ; fie care cruce 
îmi părea o stafie, în fie-care mogâ.ldeaţă vedeam un stri
goi. Am luat-o pe drum şi mă tot uitam înapoi să nu se 
ia după mine fantasma. Vezi, că pe vremuri1e alea, cimi
tirele erau împrejurul bisericilor, la 1nahalalele mărginaşe. 

Aproape de bariera: Vergulu,i. O 'căsuţă curat văruită, 
. d'abia se mai putea zări din stradă, aşa cu1n sta pililă 

în dosul unei perdele de salcâm'. Prispa lată. şi cu îngri
jire Jipită, era tivită de o perdea deasă de tufănic(i albi!, 
care căuta să năpădească până în tindă. Streaşina o putea 
atinge omul cti mâna, iar pe acoperişul putrezit de vre
muri> capetele cuielor ieşiau ca nişte ţepi d'asupra şir:drilei. 

-- - Pe cine c9.uţi mă> ţicule? mă înttehă mama l\ilaria. 
din prag. Tocmai turnase mămăliga pe un cărpător şi cu , 
şorţul vărgat îşi ştergea năduşeala de pe obraji. 

Spunândn··i scopul venirei mc1e1 tnă ,îndreptă in gl'ă·· 
<lina din spatele casei ; acolo am găsit pe fi-atele 1neu stânu 
de vo1•bă cu un tânăr înalt, frumos şi bine ff'i.cut, cr..re mă 
mângâie pe păr> cu o blândeţe de înger, 

.Asta-i prâslea, mă Naie?~ se adresaază Lâ11ărul 1 Jra.· 
telui meu, care ·~- se vede ·-· îi povestise despre mine, ca 
fiind cel mai mic dintre copiii noştri. 

1 

De alunei, am cunoscut pe autoi-ul de rnai tfl.rziu al 
Trubadurului, pe unul µintre cei mai cul'ati prot<;atori ai 
vren;iurilor acelora, ce se încadrează intre 18t„1· 1BU8, Barbu 
Ştefănescu· Delavrancea. 

In tot ce a scris pe atunci Delav.rancea, se ogHnfleştc 
viata cinstită, tihnită~ iar · nu pospaiul civilizaţiei de a?J a 
mah~lalei Bucureştilor, de la bari;-1·a Vergului. El n'a avul 
nevoie să împrumute de aiurea subiectele, pe care le avea 
înaintea ochilor; personagiile desc1·ise de Delavrancea, 'lrcl· 
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esc. Iiarpa gonul lui Thi,loliei:e · nu-l cred mai presus de tipul 
avarului din rnahalaua 'f roiţeî, Hagi-'fudose. « Foc şi apă 'li 
arată viaţa de mult stinsă a grânarilor bucureşteni, din 
l)elea. ln ,,. Domnul Vucea" se oglind•:şte. firea da.scălL1lui 
lui J)elavrancea, ca şi al 1neu, · :t\Hhail . Consta.ntinescu, de la 
Şcoala primară a Polcovnicului Ghenea. şi aşa ca mai toate 
subiectele sale nepieritoare. Ele s·unt bucilti desprins~ din 
viaţa lraită în n1ahala11a în care autorul şi-a făcut copi
lăria lui, fiincJ cob.orâtor dintr'o farnilic de oameni {;U(n dă 
Du1nnezcu1 dar cinstiţi şi foarte harnici. 

* * ' 

* 
De la intâmplarea ce vă povestii, nu l· a1n n1ai v:1zut 

pe 1)eJavrancea, decât foarte lâriiu încoace. Ne răsleţise
răm. Am apucat fie-care pe câte un drum deosebit. El şi-a 
croit din greu pârtie în trei direcţii; a ajuns ce-1 ştiţi : pro
zatorul distins, dramaturgul evocator al vremurilor noas
tre de vitejie: şi mai presus de toate oratorur vehem0.ut.. 
Eu ~1n călcat pe urmele bătătorite de alţi înaintaşi rr,ie. A1n 
apucat drumul milităriei. 

Curentul politicei l-a atras pe Dela\rrancea în vârte
jul ti

1 
în dauna 1iteraturii, de care se cam lăsase in tirn

purile din urmă. Dar câţi dintre litera ţii noştri <le pe vre
rnea aceea o puteau duce, fără grija zi.lei de mâine! l\tloar
tea lui Eminescu - o ştiţi în ce împrejurări şi unde - era 
încă proaspătă în mintea generaţiilor tinere - de acun1 nO 
ani - şi Delavrancea nu era dintre aceia, care să nll cu
noască partea practică a vieţii. 

Era prin toarnna: anului 1898. Ziarele anunţau la A~ 
teoeu o conferinţă. n-Iaestrul cuvântului avea să vorbeascfi. 
despre „ lJn poet nou I\. Am plecat de aici, clin ConstanţH, 
'ca să-J ascult. fJar eram cu mult 1nai al.ras dt~ cu rio81Ut- . 
Lr.a · de a cunoaşte pe cel r,are vc;ii:.l actHn !;>ă intt·f.~ în 
ten1pluI litert.:Jor şi căruia D,:l-:vruncta SB ofcria să-i dt:~-· 
chida porţile. 

In totdeauna a1n f st. pălruns de actlaş respecl la o 
conferinţă, ca şi în casa Oo1nnului. Prefer i3ă aprind lăn1-
pile - cum se zice - decât Să deranjez o lume, pe cftnd 

• • 

> 
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confe.rentiarul. vorbeşie. Eu cred, că rt3speutâud ora înee
putului .,unei eonferinţ.e. ch1e-:va se 1:esp~ctă pe sine·şi. Aşa 
şi eu acun1, ocµp foarte din vre~ne al trt:ilea sau al ua · 
trulea scaun din a1;.da Ateneului. 

Perdelele se trag eăt1'e a,nândoi p,e .·eţii sce3ii si aparP 
Delavrancea. O statură. naltă; un tJ.iup biria Tegal ; un pic pt 
desvoltat ca de !eu; iar d'asup1;a frunţii 11.<i, late, ur• 1,tr 
stufos şi creţ, care a f r;st. întotd.::iat1na Ct!rt.at cu nJtpfcnUe. 
In fine o făptură, pentru car~ natura a fost darnir.ă cu 
amândouă mâinile. 

Felul cum Delav1·ancea îşi modula "1ocea, după bucata 
ce avea de citit, dădea versurilor a sonouitale d~ un far· 
mec deosebit. După o scurtă, foarte scu1tă introducere, ne·a 
citit numRi patru bucăţi. ale „noului poet", fârt,î sii-i po-
menească numele. , 

Pe dotlă din €le, de multe ori le citisem fn 0 LitAra
tură şi Ştiinţă" de pe vremur.i, a lui Dohrogeanu-G here,t ; 
dar căldura î11 care le în;văluia ·acum 0~1av.rancea. nici o· 
dată nu·mi. dogorâse atât sufletul. 

Vi Ie citesc şi eu, f~ră ca să;. am pretE:nţia .dl;' a lr> da 
viaţa, pe care numai un geniu ~l'f•ator, ca al conf1,rcLţ1 ·i
ruJui, ştia să le dect. Iată-ţe : 

• 

Ce şubredă şi·ce 12-ai-uă e;·a. credinţa, ce 111i ... r, s/ărn1. 
De stctncile âe ade11ă.ruri, din marea nop{l-i fă1·â (1.'îr;:n .' 
1Vici fericire 1n vr·o parte, nic:i toc de chinuri g·;·ete 11.tt •i 
Jur î111,prejur de aste vta:furi pe care sâng·r;râJud te r,·ui . 

• 

De ce 1nă 'Urc, de- ce ''Viaf a în1i pare-o clipiî de ni111ic, 
Ce a1nâgeşte on1ieiJÎreet cu care tru„1>nic y1~1. ridic; 
Căci pană să. atingeni culn1ea ·vr·e unei 1nai înalte stânci, 
.:.\1e 'ne:hite 112area .fără 1na1·g·i1zi cu ape neg·re şi addnci. 

Ll1'1fSTE 
• 

W,ouri J:znnurii atârnă în lungi, bra.t;,cie printre st<înci 
Şi se pierd merezt fn. la1,tul unei lfnişle adânci; 
l(!r din nouri pânâ ·11, 'V„1le, nectint-ită stă o oct.'ii& 
De bra~-:i 1)echi. bron::.:aţi fi son1bri. revărsatJ peste coaste. 
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Sus pe plaiul de pe tnunte călăresc ltt pas doi inşi 
In.tr'o nţgură 7-,ustie şi de-aceeaşi g·roazâ prinşi. 
Sunt scăpa(i di-'a Junâul ocnei şi se tot duc rălăcind, 
Pe când neg'tn-ile dese ·tniprejurul lor se'ntind. 

1-o tăcere itinii,toare JJtelu.tindeni peste plai 
,,;;;. ei tac, cu groa-:;a "n su(lei si se lasă dusi de cai: 
S'au tot dus, si,-acu ~ntr·o râoă' i;ac sârmanii căliirelt, . . , 
Jliorţi s1.1rb un morm.:zn de pietre năruite di12 pe1·eţi. 

J"talnică .5i neclinf.i/4,1, stă si-acuni intreag·a oaste, 
J)e bi~a:;i vec}ii. bron~ali si so1nbri, r~vărsată peste coaste; • • Niun~i nourii aleargă, valuri - ·valuri, printre s lrlnci. 
lnecânâu le în 1narea unei linişte adânci. 

DOINA 

,Jlu!.7i ce trist răsunâ doina, 
.rără cz.e1,inte înţeleasă. 
Ce do1- î.5i spune cine-o cântâ 
Şi ce d·urere il apasă ! 

'Asculta bine cu.m răsun~1. 
Din, munlii no,stri până Jn ·t>ale . 
„Si spune:mi dacă ştii 'IJr'un cântec 
Mai dulf:e şi mai plin de jale . 

.1Vu-i plu:11sul u11ei i1iimi nutnai 
Şf..-al unei clipe trecâtoare; 
Ci 'ntreg·Ltl ·neam e care-~i plâno·e 

• • C, 

Durerile de care moare. 

După sfârşitnl acesteia,. ttn ropot d~ aplauze umple 
aula, ît1 hu etul strigătelor 4e o: auto1·ul» ;; pe câ.nd ochii 
mulţiinii se îndreaptă spre banca uude mă aflam. 

Văd pe, Delavrancea făcând semn unni don.in de la 
capul băncii mele„ să se ridice. :fvli-aduc aminte : era un 
tânăr blond, f1J.ră mustaţă; iar pe frg;ura lui se citea at~ta 
nevin·ovăţie şi mo'destie, tncât nu s'a putut ridica corriplect 
în picioare ci, copleşit de povara privirilo1' muJţimei şi ro
şind până, în albul ochHor-1 cade, mai mult decât se aşează 
în locul şău, 
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«Domnul G. Proca, poetul cel nou, care scrie sub 
ps"'udonimul O Carp:»; ne spune Delavrancea, tn ropot\.ll 

. necontenit al aplal!lzelor mulţimei. 
V'aş citi şi a patra bucată, «Rânduneli, dar n'o mai 

am, şi nici n'a foşt chip s'o găsesc. Pe cele!alle le·atn 
păstrat de atunci în minte ; ~tât de mu1t mi-au plăcut. 

Steaua descoperită de Delavrancea apune foarte de 
timpuriu, Proca, luat în vârtejul luptei pentru existenţ~, s'a 
dedat altor ocupaţiuni. Totuşi, singurul volum „llândunel 11 

-aşa poart~ numele volumul celot 30 de poezii - pune 
pe Proca în rândul poetilor noştri de seamă. 

Eta pentru a doua oară, când l'am văzut pe Oela
vrancf.a. I·am făcut o plăcere nespusn, când i-am amin
tit de „prâslea ", dD acum 18 anL. 

In urma noastră se aşternea uo drum lung, la capă
tul căruia toate păreau ca nişte icoane de mult şterse ; 
ţ>'1 In locul lor nu mai rămăsese decât aducerile aminte 
dureros de ttiste. 

Căsuţa pitită după dumbrava de salcâmi şi năpădită 
de boschete de tufănică, s~ năruise. Asta era după rr1oru·~ 
tea n1amei m-aes Lrului, mv.ma Maria. 

* * * 
lnlr'o dinlineaţă, era pe la începutul lui August 19161 

H.tUllnesc pe „ Leul" - aşa îi iiceam eu-aici în Cons
tanţa, la „ MercuL·". Flacările răsboi&,dui ne încinşcsc ·gra
i}jţEJle de toate părtile şi ne aşteptam cat dintr'o zi în alta 
să st:- intindă ca pe o mirişte uscată şi la noi. 

- Intrăm sau nu jnttăm, nene Barbule? ii întreb en. 
- M~. Pl'âslea, să ştii că intrăm. .Puţină zăbavil; 

dat' in trit m. 
~i aşa a fost. Nu după. mult timp, am intrat. 
Cu 'graba, cu care se precipitau evenimentele utun~,. 

par'eă şi oamenii erau mai pripiţi ~a altă dală. Ţin 1ninLe 
că ntam avut muH timp de stat de vo1·bă. 

- Vino să te sărut. De acum încolo tu porţ~ moar
tea in sân, legată de cruciuliţa pe care o puri.aţi vo1, mi· 
Jitarii. Ştiu eu de te·oill rn.ai vedea? 

www.ziuaconstanta .ro 
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. 
Sărutul aceţa lung,. a fost cel mfll de pe urma. Aşa 

ne am de::ipăt·ţit. 
* * * 

Durerile mari sunt ca şi adâncurile mă1·ii1 mute. Când 
am aflat de 1-noartea lui nenea Barbu, pare'a)n shnţit un . 
gol i;olea în coşul pieptului. Durerea era prea covârşitoare 
ca i:iă-mi îngăduie a da drumul plânsului. . 

Nu ţtiam nimic de <:l, cât tirnp am fost în captivitate. 
Lavre-o două luni după .oo m'am întot~, am aflat. Asla 
et'a prin Iu1ie 1 ~ 18 ; el murise primă vara. 11 credeam ră
mas la Bucureşti. 

,,Cu gândul pe front« a fost cea din urmă a lui bu.~ 
(:ată, scnsă pentru „ Calendarul Regina JNlaria <( din acel an. 

Cât de îndurerat trebue să se fi despărţit de trup, 
sufletul aees!ui mare llotnân, în împrejurările grele prin 
care trecea ţara lui în prir,năvara aceia l 

* 

In stânga alcii principale. a cirni.tirului „Eternitatea" 
d;n Iaşi am ingeugchiat pe mormanul de ţăl'ână încă proas· 
pătă, care acoperea trupul iubitului 1neu nenea Barbu. 

J~am adus lacrjmi ca prinos de pioasă ~mintiro; i-am 
mai adus două huehete de flori albe de tufanică1 dritgilc 
lui flori de tufănic~, flori de acE~lea care .• pe vremu~l, nă
·păc1iau p5J1ă în prispa r;asei mamii lVIaria, privjnd· o cu,n 
rn tindă tutna marnă.ligo. pe l1n cărpăt9r. 

II. 

Sunt 38 de ani de atunci. Dogoarea soarelui răspân
d~:a un miros bh1nd de primăvară. A~ta cra·pe Ia prttnz, 
intr'u .zi din pos!ul Paştelui. 

l\llă duceam acasă .. Eşisem dela şcoală. Din urmă, 
u1ă ajunge 1m tânăr, care caută să jutrc în vorbă cu mine~ 
O figu1·ă simpatică I de staţură mai mult scundă. Pe htta 
lui palidă se întipărise urmele unei melancolii precfJCe! 
pentr'u vârsta lui1 înl.r · ?3__:.21~ ani. -Nişte ochi negti, um· 
briţi de sprâncene frumos arcuite. Ochii aceia, care cu pl'i~ 
virea lor căutau să-\i afred€lească până şi cele mai tai-
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' nice adâncuri ale sufletului„ ochii aceia nu-i voiu uita nici-
odată. 

Purta o îmbrăcăminte n1oclestă, corectă, curată. Mi-a
duc bine a1nil'ltţ de pălăria lui moale de pâslă, turtită puţin 
în faţă. Cu felul acesta de pălărie l-am vă,zut tot timpul 
încoace ; iată pentru ce mi-a rămas întipărită. în minte 
pălărja lui d.e acum 38 de ani. 

Era un pribeag care, ca mulţi alţii, ,·enise să-şi caute 
norocul prin Bucureştii anului 1883. Şi, ca strein, îi trebuja 
- · cred acum, un suflet nevinovat; avea nevoe de un con
fident sincer, căruia să-şi dest!\.inuiască visurile vârstii lui, 
suferinţele unui suflet obidit ca al lui. Un visător decepţionat. 

Din .vorbă în vorbii ajunserăm h1 dreptul bisericei Ne
gustori~ 

- Vjno, te rog, pe la mine Duminecă pe la două, îmi 
zise t~nărul, arătându-mi în fundul curţii uşa unei chiii
oare, de care· mai, exist.au pe atun{·i pe la bisericile bu-

' cureştene. Ne-am despărţit fără să ne cunoaştem. 

* * * 

Posomorâtă, ploioasă şi rece era Duminica următoare. 
l\'l'am dus dupa cu1n făgăduiseJI}. <) casă scundă, cu prid
vor în faţ~ .. Tinda şi două odăi: una în dreapta ş( ~lta 
în 3tânga Îl erau tot <:upr~nsul. Tânărul imi jese in prag, 
unde mă primeşte cu vo~ea Jui de o sonoritate catifelată. 
Sunt naturi de aeestea, care te atrag ~i de care te lip
pe~ti dela primul cuvânt. Aşa era şi tO.nărul msu. 

- Uite ajcea stau, în ch:lioara asta -~ îmi zise el
d1Jpă ce mă. introduse în odaia din dreapta. Ai fost foarte 
drăguţ că ai venit. Atn puţini prieteni aici. 'Timpul este 
prielnic pentru a sta de vorbă câteva ore. 

Aici, în odăiţa asta scundă, n1i-a fost dat să cunosc 
acum 38 de ani, pe Alexandru Vlahuţ:l. Dar ce ştiam eu 
Ia vârsta de l 7 ani şi, mai ales,· ~e era Vlahuţă pe vre
mea aceia! 

Am rămas uimit de orânduiala de pesf.e tot ; fiecare 
lltcruşor era cu multă îngr:jire pu~ la Jocul fui, r.urn rar 
se întâlneşte în casa unui bu1·Jac. Pretutind~ni domnea. or
dinea şi curu ţenia. O bă trâr,ă, baba bisericei; locuia peste 
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sală. Ea avea pe seamă toată gospodăria şi îngrijea de 
Vlahuţă ca de un copil al ei. 

· -·- Am avut mare noroc de bătrâna asta. In toiul 
iernii am fost lăsat pe drumuri tocmai intr'un oraş, în care 
m1aşteptam să găsesc mai multă cinste, la Târgovişte. 

Nu-mi amintesc să-mi fi povestit ceva despre copilă~ 
ria. lui, pe cari i-am cunoscut-o mai târziu, incoace, din 
scrierile Iui ; dar ştiu că mi se plângea cu toată durerea 
sufletească, de orga11izareâ noastră socinlă, e], copilul ni
mănui, aruncat pe drumuri in haosul Bucureştilor. 

Cărţi, n'am prea văzut să fi având; câteva pe masa 
de lângă fereastră. Avea insă o mulţime de note, scrise 
pe foi -volante, adunate cu multă grije tntt'e scoa1·ţele unui 
caet. Mi-a cetit multe : crâ1npeie din vederile lui despre . ' 
lumea în ca1:e pribegea 1Şi in care il aruncase împrejură-
rile vieţii, bucăţi rupte din sufletul lui n:tl le reda sub 
forme aşil de plastice, ca şi cum le trăia aevea. 

Şi acum, după atâţia ani, par'că mă trezesc dintr'un 
vis nespu1:> de frumoa, .când citesc reprodusă într' o lucrare 
despre Vlahuţă, bucata asta, pe care mi-a citit-o ~I atun.ci: 

,, De-ar fi cât de putred sufletul cuiva şi cât de lm
pietrltă i-ar fi inima de deflgustul acestei vieţi, e cu ne
putinţă ca dtgetul nopţii să nu nernerească într'ânsul o 
cJapă, de sub care să tresalte eterna muzică a inbirii ~ 
şi iubir~a e poezie, şi iubîtea e tinereţe1 şi iubirea e vis 
-şi iată-te stârnit şi. abătut din grav.itatea ta de bronz. 

E atâta 1nister în lumitia rece a lumii şi-aiâta suflet 
tnlre câtIJpul cu umbre şi bt;>lta cu policaudrr, şi-atâta: far
mec pluteşte ir.a tot ce e~ti în stare să cuprinzi cu ochiul 
şi cu mintea, încât din toate ţi se pare că purcede un 
g1·aiu? un cântec dulce, atât de dulce, că toate gândurile 
tale încremenesc pe loc - ş-i atunci unica ta viaţa se ames-

• 
tecă cu marea viiţţă a totufui., sufletul tău se pierde în su-
l'letul imens al nopţii. Se face în tine ca o eclipsă - se 
şterge eul de pe retina conştiinţii tale. Fiinţa ta devine 
un abur, o esenţă uşoară, care pluteşte în irqpărăţia lim
pede a stelelor. Totul e un caleidosl'.!op. Ai crede că aa
lura arde. Alunei eşti mare, eşti bun, eşti sfânt. Atunci 
iubeşti, _Vi')e};i, \N~W.~u1~c~n~~ia~ dor nebun, şi 
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eşti în cuhnea fericirii, fiind in puf erea flacării. Uiţi c 'ai 
suferit, uiţi că: lrebue să mai suferi. Este cea 1nai puter· 
nică condensare a funţii. tale sufleteşti 'în timp şi cea 1nai 
knare dilatare în spaţiu. Eşti clipă, dar eşti univers. 

~i la urmă cazi, ca un meteot, din stele pe pământ". 
Fraza aceasta din armă, mai ales, multă vr~me 1ni· a 

bătut in 1ninte, ca un dangăt sfânt de clopot in zi de săr~ 
bătoare. 

Forme de acestea nu Ie 1nai auzise1n d~la dascălii 
din şcoalele de pe vre1nea, când învăţam carte. 

Visătorul meu, in trei ore m'a· pus în curent cu Iite· 
ratura_ 

Ştiu că n'aveţt păreri bune despre Macerlonski care, 
prin „Nopţile* lui, împrejurul căroro. re vis la-,, Literatorul", 
ln m<Jdă pe at.unci, făcea mult sgo1not, căuta să pună în 
urnbră pe E1ninescu ; ba chiar îşi l>~.tBa joc de nebunia lui. 

Eu, care nu cunoşt~an1 alt poet mai mare al nostru 
decât pe Alexanclri, despre care Vla11uţă nu·mi vorbia de 
cât totdeauna bine) îl priVt?a1n aiurit. 

Cuvintele lui erau pentru mine venil.e dintr'o lu1nef 
pe care n>o ctinoşteam. 

l)in bogatia ideilor, pe cal'e VJabută ştia să le, hn
brace în ror1nele 101· adevărute ~i cu. f'·xpresiilt~ cele mai 
apl'opiate t·ealitaţii1 reţin nq"1a1 Pna, dal.ori'tă. unei împrc
juriiri triRte. '\710 povestesc. Din ea veţi deduce r.a ~i lnine 
i1npresionabilttulea lui îo.r.Hnată spre 01elancolif.. Veţi de
duce ceva mai mult., put,.!rRa lui creatoare de o inspîraţie 
instantanee şi de o fecunditate divină. · 

Tn lhnpul convorbhîi, pe când poetul cuvflnta n1ai 
aprins, se opreşte dintr'odată. Clopotele dela biserică dăn
găneau aşa de jalnic, că I'a lăsat intr'o melancolie mută, 
din care nu şi-a revenit decât după încetatea sunetului 
lugubru. 

- Ve~i, aceia ce nu-mi place aici sunt sunetele 
astea„ ce 1nă 1nfioară şi care, adese·ori1 îmi gonesc cele 
mai frumoase gânduri. 

Un stol de păsărele ciripesc în frunza1'ul unui' co
pac. O poţnitură de blei nu1nai şi ele un1plu aeri1l cu 
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fâlfâitul lor; toate au sburat tnfricoşate. Când vor mai 
reveni în acelaş frunziş? Poate că niciodată ; în 01·i·ce 
caz, nu toate. 

Aidoma se petrec lucrutile şi cu ideile, speriate de 
oine ştie ce impresii. Ce greu e să le mai prinzi din 
sborul lor răsleţ şi ctl mult mai greu să revină toate la 
adăpostul lor, sub ţeasta capului din care au sburat. 

* * 
Pe după Paşti, Vlahuţă a Iost numit ca profesor la 

pensionatul lui Ştefan Velescu. Locuia acolo. Etl urmam 
şi la conservator cursul de declamaţie tot al lui Velescu. 

Prin Vlahuţă am cunoscut farmecul poeziilor lui 
Eminescu, tot el m'a îndemnat să mă preiint la exa
menul de fine.le anului, cu bucata: 

Delci Nistrz1 pân' la Tisa 
'Iot Ro1nânttl pldnst.t-n1i--s' a. 

N' am auzit vre-odată accente mai plin~ de revoltă 
împotriva streinism ului, ca tn ,Doina" lui Eminescu. 

Dar, trecute prin vocea vibrătoare a lui Vlahuţă, acum 
ele devenjau un ~trigăt de alarmă. Şi numai bli\ndul Vla
huţă nu era omul pornit şpre revoltă. 

Bucata a$ta, inedită încă, a fost dat~. de Vlahuţă la 
q, Convorbiri'}) ilupă prima nebunie a lui Eminescu, întâm
pla tă prin Iunie 1883 şi publicată. în nutr1ărul dela 1 Iulie 
anul acela 

"' 

In vacanţă i~am pie1·dt1t urma pribeagului. Nu l·am 
reg.:ăsit decât după vre o z~ce ani. L--am ascultat la o 
c9nferinţă ţinută la Ateneu: «Onestitatea în artă». N'am 
indrăsnit să· i vorbesc. Ii utmărisem toată activitatea ll1i 
literară de până atunci şi păream prea mic pe lân.gă 
marele nelStl'u Vlal1uţă) în epoca de complectă desvoltare 
a creaţlunilor lui. 

~ 

* * 
N'am. mai întâlnit pe Vlahntă decât foarte târziu, în

coace, prin Martie 190?. Eram î.n toiul revoltelor ţlră
:neşti. L~am găsit la Plăineşti, unde am tost .trimes pentrq 
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hnprăştierea răsvrătiţilor. Răzoraş cu târguşorul ăsta1 la 
·nragoslăveni avea poetul conacul viei. 

N 'am simţit vre·odată o mai mare plăcere decât 
atunci, când 'i-am întins o mână de ajutor, ca să-i sal„ 
vez avutul, deşî nu sosisem tocmai la vrerne, 

Casa vra:işte şi goală. Cărţile rupte şi. asvârlite pe 
bătătură i iar în beciu puteai pluti cu barca ; vinul se 
vărsase până la jumătatea gârliejului. Doar via a scăpat 
neatinsă. 

Am poposit cu soldaţii la Dra:gosloveni, până s,au 
potolit învrăjbirile. Cercetând prin satele de prin prejur 
i-am găsit câte ceva. dar în ce stare ! Şi pe drumuri 
erau împrăştiate mobile şi diferite obiqcte casnice a·a1e lui. 

Arare-ori am trăit în viaţa mea momente mai înăl· 
ţătoare, ca cele din timpul şţderiî mele cu Vlahuţă în 
conacul viei lui dela Dragosloveni. 

Nici un cuvânt rău - cum ar fi fost firesc - împo
triva acelora, care-i devastaseră avutul. Duiosul . poet 
atribuia altor cauze, mai îndepărtate, starea aceasta de 
luc1:uri, care a provocat genunea din 1907. 

De sigut, nu mă. mai cuno~tea, ne învăluise vremea 
celor 24 de ani trecuţi dela prima no~stră cuno!Ştinţă, 
in chilioara <lin curtea bisericei Neghstori, despre carii 
amintindu-i, a holbat la mine ni~le or.hi ne-gri, stitlo~i şi 
n1ari, cu o n1irare şi o ne'1in(,v~ţie copilărească. 

De atunci şi-a dcit drumul adâncurnor sufletului 
,, Aceia ce s'a întâmplat acum, era fatal să s€ in· 

tâmple aşa, imi povesteşte el. In talniţile pămfintulni clo· 
cotesc de veacuri materii înfierbântate; el~ caută să iz
bucnească unde„va, prin scoarţa lui. Ştii, ce aşe~ări în
floritoare au fost - acum aproape 2000 de ani - prin 
prejurul Vesuviului, când a răsuflat vulcanul. Pe toate 
l~a acoperit cenuşa. Ne-a ajuns păcatele Pompeii. 

La noi, minciuna ademertitoare s'a întins ln toate 
straturile sociale şi acum ea ".stă cu Regele la masă". 

E atâta amar de vreme de când în ţărănimea .noastră 
obijduită,. patimile şi ura clocotebe împotriva clasei stă
ptiniloare; ele trebuiau să izbucnească când„va şi o.tt iz• 
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hucnit eu toată furia unui crater de vulcan, supapa su
ferinţelor. 

Am convingerea că tot iastul expoziţiet din anul 
trecut, n'a fost decât o hlamidă mincinoasă : 

«lmbracă-ie'n p-0doabe, Ţară sftîntâ. 
«Să nu mai stie nimeni ce te doare . • 

Revoltele de acum sunt o desminţire amarnică a 
expoziţiei din anul trecut. Cauzele lor nu sunt aşa de 
superficiale precum ne par. Sunt adâncuri de suferinţi, 
pe care n"'a voit nimeni să le pătrunză cu adevi.rat Cu 
. toţii fugim de adevăr. , 

«Că adevărul parc~a ·zis că-& chiam.ă; 
<<De u1ide-o fi. că nu-i de-aioi din Ţar'ă. 

Aci la Dragoslăveni s'a zămislit în capul lui V1ahuţ:ă, 
poezia „ 1907 ". Ea a fost publicată mai în urmă în re• 
vista „ Viaţa Românească" . . 

Părţile pe c~te le citez, nu· sunt o reproducere ; ele 
sunt crâmpeie de cugetări versificate încă de pe atunci ; 
eu le-am auzit aidoma din gura poetului. 

N'aş putea spune, că de aici am reluat legăturile de 
prietenie cu Vlahuţă ; însă' legăturile de cunoştinţă, da. 

Şi cunoştinţa noastră a fost trainică ; prilejuiam să 
trăinicească. 

Se ştie. că în tot ce a scris Vlahuţă, - şi a fost 
unul dintre cei mai curaţi şi mai fecunzi poeţi şi proza
tori ai 11oştri - în tot ce a scris el, nicăieri n'a vorbit 
bine de militari. Pare a fi avut o aversiune pentru dânşii; 
de aceia, nu fără, oare-care sfială îi dădeam cunoştinţă, 
când îl întâlneam ; mai ales că-l ştiatn o fire puţin co~ 
municativă. 

Sunt omul, care nu mă bag în sufletul cuiva, când 
cred că-i sunt în 'silnicie. O ~natură nenorocitil, veţi zice, 
poate. Insă, ce vreti, dacă Du1nnezeu m'a plămădit din
tr'un ast-fel (le aluat. · 

Aşa credeam şi despre cunoştmţa mea cu Vlahuţă. 
lmprejurările mi·au dovedit că apucasem - cel puţin cu 
el - pe cărări greşite. . 

~ * * 
www .ziua constanta. ro 



Trecuseră vre-o trei ani la mijloc. Eram cu Set'vi
ciul in· altă parte, aşa că n'am avut ocazia să-l văd. 

. Citisem în ziare, că Vlahuţă. lu~rează la o ,monogra
fie relativă la pictorul Grigorescu şi că doritorii de a se 
abona la ea, să se adreseze poetului. 

La ocazie, m'am dus să mă înscriu·. 
Şedea deasupra unei farmacii, în Palatul funcţiona

rilor publici, dela. Şosea. 
Era .într'o dimineaţă d~ Mai. Aerul proaspăt de pri

măvară, înviora natura îmbrăcată în podoabe nouă, ca 
lntr'o haină de sărbătoare. 

Am fost întâmpinat de D-ra Vlahuţă, întruchiparea 
unei Cosânzene din basmele copilăriei noastre. Mă pre
zint, arătându-i şi scopul vepirii. mele. Cu vocea ei de o 
sonoritate · argintie, mă pofteşte în antreu· şi luând de pe 
masă un caet, rni-l deschide şi mă înscriu. · 

Bunăvoinţa şi · drăgălăşenia cu care am 'fost primit, 
îmi dădură de bănuit, că numele meu nu-i era străin ; de 
aceia cerui să vorbesc poetului. Fusei poftit în salon. 

Dau toate detaliile acestea, care pentru mine au 
tâlcul lor. In fecioara de acum se oglindea toată natura, 
toată modestia şi tot sufletul nevinovat al tatălui et Eu, 
sub farmecul amintiţilor trecutulq~ mă întorceam cu ochii 

. minţii înapoi, aşa cum l'am cunoscut întâia oară pe 
Vlahuţă, cu 2? ani în urmă. . . 
• Salonu), un muzău de pictură. Pereţii erau impodo· 
biţi cu pânze de-ale lui Grigorescu, aşezate cu mult gust 
şţ în aşa fel, că lumina ce năpădea pe ferestre .să se 
armonizeze cu combinaţia colorilor. 

Absorbit în .privirea atâtor frumuseţi, nici n'am bă
gat de seamă, când Vlahuţă a intrat cu pasul ţui domol. 

Toată fiinţa omului acestuia, de o bunătate duhovni
cească, îmi inspira mai mult decât respect. Vocea lui 
blajină avea ceva din cuvintele unui bătrân sfătos; iată 
pentru ce respectul meu pentru el lua proporţii1e unei 
veneraţij. · 

· ,,Mi•am luat o sarcină cam grea - îmi zise el -
dar ştiu că-mi impljnesc o datorie sfântă· faţă de prietenia 
ce mă lega ,c,1 marele nostru dispărut: Nitaehi n'a fost 
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mai în intimitatea lui. Aici - şi-mi arătă pereţii salonu• 
lui - trăesc în biserica lui Grigorescu. Şi cum mă umple 
de evlavie fi1pturile acestea ale mâinilor lui ! Din pânzele 
astea şe desprind bucăţi din sufletul lui curat, pe care 
numai eu i Ie cunosc. Fie-care tablou este pentru mine 
un izvot de 'inspiraţje; căci ştiu câte amintiri · din viaţa 
lui Grigorescu se înlănţuesc de fie-care din ele. 

L'am ascultat cuprins de admiraţia, pe care .nicio
dată nu , i-am arătat--o. Totdeauna m'am sfiit să ating cu 
laudele mele această natură de sensitivă. 

La apariţie,. mi-a oferit volumul, la care mă.abonasem. 
Pe prima pagină era scrisă dedicaţia: · 

, , Cunoştinţele vechi. tt1npul le cimentează prin prietenie". 
Al. VlaAtcl4 • 

De atunci sunt tndreptăţit a spune, c;ă am rămas 
prieteni. ' 

* * * 
Pentru a nu abuza de prea multa D-voastră răbdare, 

vă voi cere să-mi îngăduiţi a trece peste cei nouă ani, 
dela 1910 încoace şi să vin Ia cele din urmă clipe ale 
poetului. 

ln casa lui, eu capul p~ perna lui, aşa a murit 
Vlahuţă: 81a stins liniştit, ca şi firea lui domoală. Pttl
pâirea unei candele, in care untdelemnul e pe sfârşite, 
~fârâie de câte~va ori. O trosnitură . uşoară in iasca ră.., 
masă ca.t o gămălie de ac: S' a stins. 

Seninătatea morţii, pe care o aştepta cu toată re
semnarea, se lntipări pe figura poetului. Dormia. 

* * * 

Viaţa · noastră este, de felul ei, plină de amărăciuni. 
De ce aş mai adăoga una nouâ In ceasul acesta pe care 
tI avem atât de rar s de stat împreună. 

Mă opr,esc cu ami11tirile în poarta cimitirului Belu, 
unde a fost înmormântat Vlahutll, ln stânga aleii princî-
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pale. Pe dreapta ei} de 30 de ani, de când Eminescu 
doarme somnul de veci, 

Ce fericiţi, trebue să fie ei acum împreună, · acolo1 

sus, io cer, unde numai cele adevărate se ioa1ţă. 

) ,li1inciunile cad la pământ, ale pământului fiind'<. 

zice unde·va Vlahuţă 1). 

7/II/921 COLONEL (ONESCU·DOBROGIANU 

.. 

I 

2) Conferinţă, ţ ni.ttli fa, şezătorile 1ice11lui Mircea <;el Bătr.tn din Con
stanţ.,l.; 
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SALONUL 

Era prin ~ugust cpnd regimentul intră ial'"~Şi pe front. 
După zădarnicile sforţări făcute pentru a rupe şi ultima 
stăvilire, <luşmanii se impăcară cu gândul că nu pot merge 
mai departe şi se ţintuiră locului. Iar ost.aşii, cari stăru
iră locu)ui cu tot bombardamentul lor aprig şi atacurile 
lor repetate zi şi noapte, răsuflau liniştiţi. 

- Ce-or fi păţit, fraţilor, de le tace flioanca ? vorbi 
sergentul I~azea către pândarii unui post înaintat. 

-Şi-au rupt colţii în şanţul nostru ! rosti unul dintre 
pândari. 

- Au să·şi rupti ei şi câpu ! Nu ne inai înspăimântă 
neamţu, cu toate maşinărlile lui t şi sergentul se târâ 
inapoi către şantul de foc. 

Pândaril tăcură câte·va clipe. 
- Şâ ... ieşti din Moldova t 
- Di la Botoşăni ! 
- Ce bine t... Ştii de rostul alor tăi t .Dar eu ... turna 

djn Vâlcea .. 
- Da ci folos ! răspunse Angl1el. Ştiu că n'au ni

mica de .mâncare, .. şi mi-a rămas nev.asta cu patru ... 
tăţi 1nărunţej !. .. 

Celălalt tăcu mult timp. Apoi oftă. 
- Ia suferinţă !. .. şi~şi afundă privirile printre viţele 

de vie. 
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Vezi. ... colo... pe l~ngă şanţul lor ? ... Au întins o 
!ârmă ! 

Anghel lşi făcu mâna straşină ochilor. 
- Nu mă mai ajută pârdalnica de privire t. Mai Jn ti

nereţă videam cum âmblă noaptea ·epurele pe răzor... · 
Dar acu... nu· văd mei un crâmpei de sârmă la două 
trei sute de metri t. .. 

- Au întins v'un telefon! Şi iarăşi tăcură, afundâ.nduv~i 
privirile fie·care în sectorul lui. 

Postul Ila care se găseau, era o groapă p~trat.1 tua
intea şunţului de foc. La ea ajungeau printr1un şanţ în· 
gust şi puţin adânc, trecând pe. sub reţele. ~ 

- Cât să fie ceasu ? int.reoă tinu Florea. 
Anghel tşi ridică genele stufoase. 
- Poate,i şăsâ. · Or veni să ni schimbi .... 
:Amurgul mohorât coborâse prerutîndeni. Soarele tre

cuse tn dosul Măgurei şi coama ei rl!ltundă strălucea 
Intr'o aoreolă de-un roşu purpuriu ... ca sângele pe care 
tunurile duşmane, aşezate acolo, îl vărsau pe~o mare 
parte a frontului. Soarele trecuse de Măgura şi umbra 
ei enormă se lăţea mereu, cuprinzând sub aripa ei nea
gră toată suflarea l\1oldovei. 

Schimbaşii sosiră. Cei doi ostaşi se lntoarsetă ina· 
poi şi, fără să mai aştepte niânc~r~a, ce nu putea veni 
decât in tăria nopţii, se culcară . pe pământul umed at 
unui bordei Chinuiţi de foame, dimineaţa se duseră prin 
vii, dupA poame. Tupilându·se printre butuci~ gustând din 
unul saq din altul, se tretiră în vale în faţa unei vile. 
Inăuntru totul era răvăşit. Numai lucrurile grele rămaseră. 

- Să luâm şi noi nişte scaune de-aistea.,. 
- Şi·~ masă ne·ar t~ebui .! 
Şi cu o grijă µmnită; ostaşii cărară tn dUhlură o 

masă rotund! de nuc, două fotoliu1i,:patru scaune şi două 
oglinzi cu ramele aurite. Lărgiră a.poi şanţul din. faţa unui 
bordei, ţântuiră oglinzile in pereţi şi aşezară ,.masa şi 
scaunele la mijloc. 

Colţul acesta devenise plăcut tuturora. Ai<!i işi scriau 
şefii de secţii şi de patrulă rapoartele. l\1uindu-şi plum
burile de sute de ori intre buze) alcătuiau cu greutate 

www.ziuaconstanta .ro 



, 7T • 

cuvintele. Tot aici îşi scriau ostaşii scrisorile. Când s'a.şe
zau pe scaunul moale şi-~i rezem.au coatele pe masa lucie, 
deveneau alţi oameni. Nu se mai simţeau întunecaţi de 
suf crinţă. Când, seîn gbesuiau în fundul şanţului, cu puşca 
pe genunchi pentru. a sori pe patul ei cartea poştală, 
atunci numai durerile g·l~'suiau din sufletele lor. 

Dar acum se priveau zâmbind în oglin.zi şi cu su
. râsul ironic al omuluj, pe care nu.-I mai impresionează 

pericolul, spun1eau celor de-acasă şi alte lucruri, vesele 
chiar. 

Această schimbare o sitnţenu · cu totii, dar numai 
sergentul Haralambie şi~o putu ·lă.muri. · 

Era că.tre sfârşitul lunii. Un vânt domol se strecura 
printre frunzele aproape rugi11ii şi foşnăîa prelung. De
parte către Crucea de sus, răsunau . r.aitraliere, iar tna
inte, poate pe MB.gura, rare bubuituri. Numai bombarde 
lofăşurate cu manifeste isbeau, când şi cândt şanţul. Dar 
nu le lua nimeni în seamă. 

- l\llăi, ce-o fi vl"ând neamţu cu minei uniie lui ? se 
întrebă un ostaş, svârlind afară o bombardă cu ma.; 
nifeste. 

-- Predai t. .•. Predai !.... repetă un altul cuvintele,. 
1 singurele poate, pe care le ştiau şi Ie repetau peste tot 

locul soldaţii nemţi. 
-· Să ne plredăm !. .. ' De ce s'or fi bucurând la po~ 

nlană? 
·- Pentru că ... nu pot să ne bată t 
Era o noapte senină de toainnă, cu stele multe şi 

cu lumină de lună. Ostaşii adunaţi în salonul .lor se în
deletniceau cu diferite treburi şi vorbeau incetişor~ Aşa, 
căprarul Voinea rupseţ>e o mlădiţă, o 'ndoise binişor, cu
prinzând la. mijloc na.sturji dela tunică şi-i freca. de zor· 
cu pastă 11 Amoru, pe care numai er şţia unde~o găsise. 
Lângă el, sergentul H·aralambie, adâncit într'un fotoliu . 
dormita, iar soldaţii,_ înşiruiţi pe lângă pereţi, storceau cu 
mânile Jo.r crApate struguri ln gamele . .Şi··l râdeau pe 
Dinu Florea, care avusese nenorocirea să.~şi. vază garnela 
găurită de·un glonţ rătăcit. 
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-Ala n'a fost trimis pentru gamelă, măi Floreo ~ 
vorbi unul. 

- Cel care 11 a ochit pe Florea, a crezut că„şi duce 
capu'n mânii ! 

- I·o fi sărit inima, bietului om! Vin de bea pu~nă 
apă de asta ... 

- Râdeţi voi, întrerupse Florea, dar o să vă faceţi 
cruce când veţi vedea ce-am să fac eu dintrânsa ! Şj 
cu un cleşte <!e tăiat sârmă,. mări gaura făcută de glonţ. 
înţepeni de-asupra ei o tablă ciuruită, puse lnăufitru o 
mână de surcel~ pe care aprinzându~le„ avu cea mai bună 
sobă de campanie. Un ibric făcut dintr'o cutie. de con
serve, completă bucătăria lui Florea. Şi toţi priveau mi
raţi peste câte-va clipe· cum fierbeau· prunele in .ibric. 

- Măi, al dracului rumân ! ... 
Iar sergentul 1Iara1ambie, care nu se mişcase dela 

locul lui, văzând buna stare sufletească a tuturor, glăsui: 
- Mă. băeţi... Parcă suntem acasă ! .. 
Avea dreptate. Micul confort, de care nu se puteau 

bucura cu toţii, strecurase în sufletele tuv1rora această 
iluzie. 

/V\IHAIL PROCOPif. 

• 

,, 

• 
• 
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IN INIMA CODRULUI 

După săptămâni intr~gi de veghe pe linja frontuJu~ 
de marşuri şi frământări- in spatele ei, ostaşii intr~u in 
repaos pentru o lună. Cu ochii lumina.ţi de fericirea că au 
scăpat teferi dintr'un iad de primej_dii,-f îşi duceau bucuroşi 
sarcinj.te grele pe drumul îngust şi prăpăstios. Şi după o 
zi întreagă ·de mers, regimentul s'a înşiruit inft'o vă'găună · 
îngustă, în inima unui codru de mesteacăni, cu gândul de 
a săpa bordeit!. Dar, până atunci, plutoanele au suit câţiva 
paşi dealul şi au întins corturile. Cele şase grupe s'au în
grămădit în trei corturi lung~ aşezate cat rei raze ce por# 
neau din acelaş punct. 

In amurg cortu:rile erau gata, iar în locşorul dintre 
ele fâlfâiau flacările unui foc enorm. Ostaşii stăteau lut-
cette în gura lor şi se încălzeau. . 

Nori apăsători de toamnă umpleau v~zduhul. Un 
vânt şuerător · 1zbea ramurHe golaşe şi despărţea fiacătile , 
f ocuJuj, răspândind fumul greu pe faţa pământului. 

O dogoreală plăcută învălui pe toţi. Cu ochii cli
pind mereu de îpţepăturile furnului, cu lnâinHe întinse mult 
către grămada de butuci înflăcăraţi, stătură aşa ceasuri în
tregi. ' V.eniră bucătarii cu mâncarea, dar puţini au fost 
aceia cari s,au ridicat la. strigătele lor; oboseala şi ftigul 
indurat, erau aşa de mari, încât in clipa aceasta de 
căldură liniştită, nimeni nu se Jndura să se scoale. 

Intr"un târziu prinseră s:1 se mişte. Sub ascuţişul foa~ 
mei, unii îşi tăiară felii din pâinea ]or neagră şi tare, le 
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h1fipseră în suliţi lungi de lemn şi le apropiară de jeratic. 
Căldura .Je înmuia şi le da un miros de pâine caid!, 

- Na, că mi-au îngheţat pic~oarele ! vorni 1Jer
gţntul Lazea, care stătuse culcat în cort, numai cu capul 
către foc. Prin sărăcia asta de cort bate vântul ca şi pe 

t, afară ! .Şi şcoţându„şi bocancH1 îşi întinse picioarele că
tre foc. 

Căciulă Stan„ slab si subţirel ca o umbră, ·trăsese 
puţin jeratic intr'o parte şi sufla mereu jn el pentru a-;şi 
fle;rbe o gamelă de ciuperci mici şi colorati. 

- :tvlăi, svârlele încolo, c'or fi · otravă ! . 
- Otravă? Da~ nu ml·a spus mie bunicu odată cA·s 

bune de mâncat? şi-şi văzu mai departe de lucru, 
. In altă parte, căprarul Ioniţă Bu-cl1,1c~ tocase nişte 
frunză de mesteacăn, 1şi făcuse o lulea şi se chtnuia să-şi 
fumeze tutunul. 

- Nu merge, măi băeţi ! E parcă şi iute şi amar ! 
· Tutunul deveni:se o bunătate rară. Câteodată aduceau ar~ 

· tilerlştii mahorcă rusea'.scă, dar o vindeau pe 10 lei pa
chetul. 

- P-ăi, frunză de mesteacăn să fumezi, Domnule Că
prar! Dă-o 'ncolo ! ... Frunza de nuc e bună! 

- Ei da L .. Ar mirosi frumos! Dar de unde s10 

iei prjn sălbătăciile astea? 
- Nici aia nu-i bună! vorbi Stan Marin. l\'Ii-a spus 

mie unul dela regie că frunza de fag şi cotoarele de tutun 
,tocate fac tulunul de lulea! • 

- Eu ştiu ua fag pe·aic( ! se grăbi să ~pună unul. 
Şi se ridică să po1:nea~ctf. in căutarea ftunzei preţioase. 

La.zea, care-şi sim.ţ;ea corpul înv!iluit de·o căldură plă-. 
cută, privea visător griHnada de jar înfiă.cărat. 

- Ml.i bâieţî, când ne-om vedea noi oare p·e Ia ca· 
sele noastre? 

C~aradul Zenovei, un pescar lung şi slab, oftă din 
greu1 

- Ah I Domnule Sergent! Când am s'ajung acasă1 
am să mă sperii şi de. cocoşi ! 

- Cine ştie de mai găsesc ceva? se întrebă trist 
:tvlina, un alt pescar. Am lăsat unelte, nu glumă, şi de 
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nu lewoi găsi, va trebui să intru s!ugă, eu, -care am fost 
stăpân ... şi glasul lui, care trăda o adâncă disperare su· 
fietească, tăcu. 

Ochii lui adânciţi, fără viaţă, se ţintuiră în grămada 
de jeratic şi gândul ji sbură departe .. Işi vedea căsuţa 
de s'tuf de pe mai·ginea Dunărei. .. copiii mici şi goi ... nevasta 
care se va fi luptat cu toate greutăţile casei. 

Işi trase capela pe ochi şi se lttngi s'adoarmă. Şi 
toţi tăcură. lşi aşezară frunzişul sub coaste şi se învă
luiră in mantale. 

Toţi păreau că dorm, dar nimănui tichii nu i se pu
teau închide. 

Vântul vâjia mereu în braţele sumese ale codrului, 
..... dar tăria lui era din -0e ln ce mai slabă; flacărjle muri

seră, şi în locul lor apărură 4ouă flăcărele albăstrui 
care mureau pe încetul - iar împrejurul grlmezii .de jar, 
in s:ufletele celor chinuiţi, murea nădejd'ea întoarcerii. 

JV\ItfAJ L f'R.l(OP.le 

• . 
./ 

. ' 
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AGONlA SOARELUI 
(DIN Et> . .tt.l\R.f\UCOYRT) 

Lui G. de Mauppassant 

Pămân.tu-i mort. E 1n0rt Uranus şi Neptun. 
Mercur şi lvlarte, 'Pallast Venus, ,/uptter, 
Sunt morţi de rnuU . .. şi. îngroziţi, pe-un drit1n noe
Ca nişte spectri gravitează in eter. turn 

lnvăluiţ,i în cenuşii paliditdţi, 
Ei strâng spre Soare-or bitele pe care dor1n 
.{,i.nici stră1noşul nu 1nai c c,l 'n alte dăţi~ 
Ci nioare 'ncet în piepttt-i Jocul cel enorm. 

' 

44.rnarnice puteri ! Priviţi ! A cum apar 
Oceane, codri· mari, vieţi ca pe păniânt ; 
Dureri de moarte îl opresc ... Porneşte iar 
Şi 'n plâns sălbatec îl atîoarme- un rece vânt. 

Ce sori îndepărtati ! Ce jrig pătrunzător! 
Enormul muribund priveşte -'ndurerat 
In spre planetele ce trec pe drumul lor 
Prin nesJărşitul cer pe 'Veci întune'cat. 

Yl1Hf\tL PRICOPIE' 
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LUMINA VJE şr JLU
MJ NATUL JN V-IITOR 

Hotărât lucru ; Ştiinţa, clădită de mintea omenească, 
f . . l ace InJnun1 .... 

Dacă acum 30 de ani, nu mai depatte - ţ'ar fi spus 
cine-va că azi · vom comunica cu semenii noştri peste 9 
ţări şi 9 ,mări1 ai fi zis eă ace! cineva ş'a pierdut min
ţile !. . . Acum câţi-va ani, numai, cine căuta cârma balo
nuh:1j era gata să fie dus la balamuc. 

Si azi? Azi comunici cu PaTisul, cu New-Yotkul, 
chiar mai repede decât cu vecinul de peste gard ; vorbeşti 
cu pr1etenul la sute de kHometri şi îi vezi chipul în oglinda 
clin faţa telefonului ; stai acasă liniştit,· iţi sorbi cafeluţa 
după masa de seară ~i, fără să te deranjezi de pe scaun, 
asculţi ilasuJ celebrului cântăreţ d~la operă. . 

Nu mai 7.?C că pfse-rile au· să rămână 111 curând pe 
~ jos în fata motorului de câte-va s)lte de cai putere, care 

te „sboară" cât ai trage un somn unde ţi-i gândul şi că 
baloanele „cu câru1ă" - şi încă foarte sigură - purtând 

. zecj de pasageri, carf.-şi sorb c"feaua in albastru] văs
duhului, instalaţi ca la ei acasă, în salom11 e.e spânzură 
sub ele. spintecă văsduhul tăind în cele 4 vâ-nturi ! - Şi 
ca.te, câte minunăţii de... vorba bălrânHor: te cruceşti l 

Şi pe tonte mintea omului le·a răscolit, ea le·a dat 
fiinţă, ea le guvernea~ă şi, in fiecare zi, alte noutăţi apar, 
căci tlim~c nu ne îndreptăţeşte să spunem ~ puterea , 
minţii omeneşti e limitată. 

www.ziua constanta. ro 



78 

Iată una nouă : Lumină vie I 
Mâine, poimâne... adio lumânări1 pet~ol• gaz aerian, 

electricitate! ... v•aţi învechit, prea sunteţi scumpe şi p~
riculoase L .• Mintea omenească a găsit alt mijloc de ilu
minat, poate mai ieftin1 mai. dulce, mai sănâtos. De astă 
dată mintea omului s'a îndreptat către curiozităţile firei 
şi. .. câte n'a lăsat D-zeu pe pământ f. .. 

... Doctorul R. Dubois, profesor la Universitatea din 
Lyon, dă ln revista „ La Science et la Vie" No. 45 din 
Iulie 1919, un rezumat a unui foarte interesant studiu 
asupra .,,Luminei vii". 

Cam fără . autorizaţia savantului şi a dirccţiunei re
vistei, ne r,ermitem a da şi noi un rezumat, pe înţelesul 
tuturor, a acestui sţudiu~ 

• I 

* * * 
Cine nu cunoaşte licuricii? ..• Micile candeli, care lică

resc în serile dulci de vară în iarba din marginea poienei 
ori a cărăruşei... · 

,Dar, cine ştie meşteşugul pe care i1 are micul ver
mişor ca să nască scânteia de . lumină, orbitoare, poate, 
pentru- lumea cea nesfârşit de mică din codrhl de iarbă, 
şi cine cunoaşte taina pentru care aprinde el - când 
vrea - micul felinar cu lumina aşa de dulce.? Şi par'că · 
numai licurieii au acest dar ? 

Pe toată faţa pămantului, in văsduh, pe ape şi în 
fundul nepalruns al oceanelor, se mişcă mii şi mii de fe
linare vii cu lumini care de care mai dulci, mai atrăgă
toare) mai minunate, Şi în câte locuri faţa mărilor nu se 
ia la întrecere, noaptea, din. lumină, cu tăria înstelată, în 
vreme ce în pădurile de mătg€an din fundul apelor adânci, . 
iluminaţii feerice au loc, ca să îngădue primblările anima
lelor, hidoase ca din poveşti, cu feJinare în frunte, aprin~ 
zându-le şi stingându-le după · voie„ pentru ca să , n10-
mească bietele vieta,ţi mai mici care, atlase de lumina or
bitoare, se răpăd şi cad în giya mate deschisă · a atot
stăpânitorilor acestor ţinuturi I. .. 
. Şi plantele produc lumină. Pe lemnele putrede, care 
susţin hrubele din minele de cărbuni, subţirele fire de 
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ciupercă. albă lutninează mai cât ~i felinarul pritnejdi'os al 
lucrÂtorutui şi lu..rnina palidă„ pe care o răspândesc trun-, 
chiurile putrede ale arborilor căzuţi în păduri, tot citt
percile o produc. 

Dar mai curioasă este încă lumina pe care o răs· 
pândesc unele neamuri de microbi (mici ciuperci, ce nu 
se pot vedea cu ochii liberi) numiţi Photohacterii (bac• 
terii - microbi - luminoşi), 

Se cunosc vre~o 30 de neamuri de asemenea bacterii. 
D-rul Dubois le·a crescut, le~a cultivat şi le-a îngrijit cum 
trebue şi a făcut cu elediferite experienţe. Aşa, a injectat ·cu 
a"Ceşti microbi broaşte, care au devenit şi ele luminoase, 
fără să sufere nimic. Crevetele ( caridii-mici, răcuşori de 
mare) însă, injectate, au de\1enit luminoase, dar au murit, 
Le-a cultivat în bulion (zeamă. de carne) sărat ca apa mă· 
rilor şi le-a mers foarte bine; bulionul lumina ca o lumâ
nare, 

La. expo~itia din Paris, în 1900, D-rul Dubois, lumina 
în subsol cu nişte vase de sticlă unse eu bulion, în care 
sămănase bacterii luminoase. Ba a construit chiar o lampă, 
lampă vie, dintr'un vas de sticlă, ca o tarfurie adâncă, a· 
coperit cu un capac tot ca o farfurie, argintat ca o oglindă. 
A uns farfuria de dedesubt cu bulion in rare cultivase bac
terii lum;noase şi cu această »lampă vie'' îşi lumina odaia 
timp de mai bine de o lun~1 cam cât luminează lumina 
Junei pUne într'o noapte senină, fără să consume nici de 
l O bani bulion. 

J„ampa vie nu este periculoasă, nu ia foc, nu face 
explozie> căci lumina ei este (<rece», nici nu supără -ia ochi 
r,a ori-care altă lumină. Numai că nu a reuşit, până acum, 
să o facă mai puternica, ceia-ce nu înseamnă că nu este 
posibil să reuşească de acum înainte. De aceia lampa vie 
are a&i rn~rehuinţări numai în pulberării, în minele de 
cărbuni, unde este at§.t de periculos de umblat cu alte lămpi 
care pe lângă lumină mai dau şi căldură. Dar lumina a
cestor bacterii luminoB-se e slabă faţă de a altor animale 
mai mari. 

Aşa: faţa mărilol' e ade:se ori luminoasă (fosforecentă) 
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mulţumită lnminei pl'odusă de Noctiluea (lumina nopţii) un 
animal ce~l vezi numai cu microscopul, şi dese ori vezi 
în luciul apei şerpuind meduzele ori B1·âul Venerei, ca nişte 
dungi luminoase, cu scânteeri de cristal, în timp ce adân
curile sclipesc în mii de culori la lumina florilor scânte~ 
etoare ce sunt floriJe mărgeanului, ori ale stelelo1~ de mare, 
ori ale Bringei care, caşi piatra nestimată ,,Brising l't. din 
legendele scandinave, dă sclipiri de diamante puttătoarei ei. 

Dar peştii? Mai ales cei ce trăeşe în adâncurile de 
nepătruns ale mărilor ... Cu câtă dibăcie ş'au aşezat feli
narele în frunte şi lumina~ pe care o răspândesc după 
voie, o răpăd înainte, cu meşteşuguri1 ca şi felinarul pu
ternic din botul automobilelo1· ce te înspăimântă noaptea 
ca un ochiu de balaur. 

Insectele, de asemenea, au mijloace de produs lu
mină. Aşa : un neam al cardaşcăi, care trăeşte prin insu· 
lele: .. Antile, poa1·tă pe el trei felinare: 2 _pe spate şi unul 
pe pântece. Când met'ge pe pământ, ·aprinde pe cele de pe 
spate; când înoată, aprinde numai pe cel de pe pântece; 
iar când sboa1·ă, pe toate trei. Cine-va aduse asemenea in
secte vii la Paris şj, Int1·'0 seară, a scăpat una afară. O 
întreagă mahala a Parisului s'a ţinu,t după dânsa şi o Lua 
drept o stea căzătoare, aşa erau de vii şi de frumo&se 
luminile ce împraştia. 

Un scriitor francez, care a cutreerat Antilele, zice : 
.~ceşti gândaci umplu nopţHe_ întunecoase de lumină ca şi 
stelele cerului; lumea îi întrebuinţează în locul lumână
rilor, care sunt rari şi scumpe aci şi îşi citesc) la lumina 
lor1 rugăciunile de seară-şi de dimineaţa. 

Dacă aceste minunate insecte- zice el-n'.ar muri 
şi n'ar putrezi, diamantele şi piettele preţioase ştar pierde 
valoarea, căci ar fi înlocuite cu aceste muştt:. luminoase, 
a căror strălucire e tot aşa de puternică. 

Indienii din America se sel'vesc 9e aceste felinare v.ii 
ca să-şi lumineze colibele şi în vreme de război' le tlltre
buinţau ca semnale în timpul nopţii, căci nu le stânge 
nici ploaia, nici vântul. 

Un animal din neamul Caracatiţei, care trăeşte_ în 
întuneQimile liniştite ale oceanelor, la 1500 m. ad4ncime1 

www.ziuaconstanta .ro 



81 

are pe dânsul 24 de lanterne, dintre ~are câte 5 tn ju
rul fiecărui ochiu holbat; altfel nici n'ar putea vedea ni~ 
mic la acea adâncime, unde nu pătrund razele soarelui, 
dacă nu ş'ar fi us luminile în jurul ochilor. Şi ce lumini 
variate şi nespus de frumoase răspândesc aceste felinare ... 
Ai crede că corpul animalului este înconjurat de ghirlande 
de pietre pretioase, cu fel de fel de sclipiri, căci cele de 
pe spatele animalului dau lumină albastră ca sineala; 
cele de pe lătui·i, albă lăptoasă; cele de pe pântece 
aruncă scânteieri roşii ca rubinul, pe oând cele dinspre 
coadă tritnet raze de lumină albastră ca cerul. 

Ce minune de frumuseţe şi cine ş'ar putea tnchipui 
priveliştea din poveşti pe care vor fi dând-o aceste ani
male m fundul întunecat al oceanelor, când se mişcă cu 
luminile aprinse. 

Şi unii peşti sunt luminoşi, mai ales acei cari tră
iesc în adâncimi mari. Lumina la ei este o necesitate de 
viaţă. N'ar putea trăi, dacă n'ar avea asemenea meşte
şuguri, cu care să atragă prada pentru hrană. Când por ... , 
nesc la vânătoare, aprind luminile, aşezate de obiceiu în 
jurul ochilor; şi celelalte animale se reped la lumină, ca 
fluturii de noapte la lumânare şi dau iil gura larg des
chisă a duşmanului> care stânge luminile şi fuge 1n altă 
parte, ca s~ ·şi inceapă şiretlicul. 
fiitf~ D-rut Dubois ţ}ă, m articolul . pomenit, şi explicarea 
ştiinţifică a modului cum se produce lumina vie la ani
male.·· Nu intră tn cadrul dării noastre de seamă aceste 
explicaţii. Rezultatele la care ajunge savantul Doctor sunt 
însă interesante : 

1. Lumina vie fiind „ lumină rece" -de oarece ra
zele ei nu sunt întovărăşite de raze de căldură, ca orice 
alte raze de lumină-prezintă un mare avantaj pentru a 
fi întrebuinţată acolo unde se cere să nu fie de loc căl
dură. 

2. Cantitatea de lumină, pe care o dă sistemul "viu•, 
este de sută. Ja sută, pe când, după calcule, se vede că, 
fn orice alt sistem de iluminat numai 1°/0 din energie 
se preface în lumin~; iar 99°/0 se transformă in căldură 
şi alte fenomene străine de lumină. t t · www.z1uacons an a.ro 
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. 3. D-rul Dubois reuşeşte să producă artificial lumină 
\Tie în laborator; deci ne este îngăduit să nădăjduim că 
intr,un viitor nu prea depărtat, omul vu putea imita na
tura şi 1n acest punct şi va produce „ lumină uie" pu
ternică după modelul luminei vii, pc care ni-l arată ani
ma]ele aşa de minunat. 

Şi de ce să nu sperăm? Ce nu face mintea omului 
care urmăreşte cu încăpăţânarei pas cu pas, natura şi 
caută a-i smuJge secretele ? 

Q. f\IRONeSGU 
Pro[F;sot Ş1.:oah1 NorJMli da IX1vl\4tor1 

Col)Stll'ltl\ 

• 

CJ)e vrei o carte să citeşti, 
Iţi recotnand, spre-a ta ştiinţă, 

~u vr'un roman, sau chiar ptJVeşti, 
Ci cartea ,, 'Buna-cuviinţă·•. 

PANtESClJ 

• 
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JUDECATA 
LUI SOCRATE 

\ --

In ondulaţiunile cugetării şi acfiunii omeneşti apar, 
sporadic, momente de criză, ~imptome ale unui proces 
de desagregare a societăţii. La a astfel de răspântie a 
vremii ne aflăm cu toţii astăzî, după formidabilele sguduiri 
ale războiului prin care a trecut lumea. Omenirea se sbate 
acum lntr'un haos de tendinţe contrarii, dintre care se 
reliefează scepticismul unui materialism animalic. 

A şa a fost şi pe timpul când pe orizontul cugetării 
eline a apărut măreaţa figură a lui Socrate. 

Adevărul ştiinţific şi moral decăzuse tntr'atâta, In 
cât sofiştii inventaseră o nouă artă: aceea de a crea a
devăr din minciună. Lipsea societăţii greceşti ceea ce ne 
lipse~te şi unora din noi : iddalismul, care este elementul 
primordial şi esenţial al progresului. 

Socrate este icoana vie a idealistului, neînţeles de 
contemporani, hulit şi prigonit, dar care îşi îndeplineşte 
neînduplecat înalta sa misiune, de a arunca sămânţa cea 
bună, ce va da roade, neapărat, mai târziu. 

Inaintea lui mulţi se străduiseră să desţelinească o ... 
gorul filosofiei eline; dar nimeni nu isbutise să tragă 
brazda adâncă, pe care o va trage Socrate. Aşa, de pildă 
Thales din Milet consideră ca principiu unic al CosmO'" 
sului, apa ; Ana.wimandru, infinitul; Anaa:i1nene, aerul; 
He·raclit, focul; Xenophanes şi Parmenide tşi .închipuiau 
el există un Dumnezeu urţic, veşnic, nemişcat, activ ne-

WWW .z I ua constanta. ro 



• 

84 

material, pe care-l înfăţişau sub forma unei sfere; E ·,n
pedocles din, Agrigent pune la baza lumii, eterul, focul, 
apa şi aerul : De1nocrit emite teoria ato1nilor, reluată de 
Epicur, pe care Lu,cretfus o explică în «De Re1·ztrn. 1Va
tura, ; .A:nawagoras crede to homoeomerii, iar Pîta,qotYi 
tn număr şi metemps,chosă. 

In sfârşît Sofiftii spun că totul este aparenţă; că 
gândirea omului este subiectivă şi proclamă atot puter-
nicia dialecticei. · 

Cercetând viaţa lui Socrate şi în deosebi, judecata 
lui, in urma căreia a fost condaIQnat la moarte, ne vom 
da seama de aportul consideranil pe ca·re 1:-a adus el 
la bogăţia _filosofiei umane şi de 11oua şi saluLara clirec
tivă ce-a dat-o spiritului vremii sale. 

Socrate se naşte Ia 469 a. 0hr. dintr>o obârşie mo
destă : tatăl său, Sophroniscos, era sculptor, mesel'ie pe 
care o va exei:cita şi fiul; iar mama sa ·era moaşe, a
dică ajuta să iasă la lumină un om, după cum fiul ei, 
mai tâ:rziu1 prin . metoda sa 1na,ieutică va ajuta să iasă 
Ja lumină Adevărul. 

Deşi coborând din oameni de rând şi simpli, a pri
mit o educaţie sănătoasă şi o instrucţie variaL! ; căci a 
studiat muzica, elocvenţa, geometria, morala, dar n'a pu
tut să devie unsavant1 căci il împiedeca ten1peramentul 
său. · In afară de aceasta, şi-a îndeplinit în chip cinstit 
dato1iile sale de cetăţean; a fost · un viteaz soldat ; s'a 
avântat chiar .în luptele politice, călăuzit de ideia că in· 
ţeleptul trehue să-şi pună toată priceperea pe altal'ul Pa
tl'iei, . care nu trebue să fie lăsată, prin abstineţ:1 inteli
genţelor de elită, să fie condusă de nerozi. A fost Pry
tan, ba ceva mai mult, a avut şi o concepţie politică 
înţeleaptă, moderată, de liberalist conservatol'. 

Socr~te n'a scris nimic din câte a cugetat ; dar în· 
tr' © noapte, in vis, văzu o lebădă ; iar a doua· zi numă
rul discipolilor săi crescu cu încă unul, cu :Aristocles 
poreclit Platon (cel lat la frunte, sau la umerî). 

Acesta ii va nemuri, prin slovă, cugetarea. 
Trei sunt scrierile lui Platon, In car~ se cuprinde 

măreaţa tragedie a 'Vieţii maestrului său, desfăşurată ln 
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timpul procesului şi în răstimpul dintre condamnare şi 
executarea pedepsei şi anume : 

1~ .1111ologia lui Socrate;, IL Criton; II1. Phedon 

I. APOLOGIA. LlJl SOORATE 

Cuprinde desbaterile ce·au avut loc cu prilejul jude
c8rH' saJe. La 399 a. Chr. coaliţia adversţrilor lui Socrate 
este în culmea puterii sale. Reprezentanţii ei cei mai de 
frunte S1;tnt trei : Meletos, un poet ratat, Lycon1 un ora
tor de răspântii şi aşa numitul democrat A·mytos. Intru-

. nindu-se cei trei, tălcuesc o acusaţie împotriva lui Socrate 
cu următoarele două mincinoase declaraţii : că, nu crede 
î11, zeii cetăţii, ba încă mai introduce şi pe alfii noi; şi 
că strică tineretul. ,. 

Pentru aceste închipuite vini," ei cereau să se aplice 
maestrului cea mai înfricoşată pedeapsă : ace,ea a morţii. 

Dar nu trebue să credem că Socrate avea numai 
duşmani o· seamă de· suflete distinse îi alcătuiră un pu
ternic zid de apărare împotriva clevetitorilor .; căci. nu pu
teau sta nepăsători în clipa când bunul lor învăţător se 
găsea în cea mai grea cumpănă. De aceea cu toţii i-au 
sărit în ajutor şi mai ales Lysias care, în vederea apă
rării,· ii prezintă o pledoarie strălucitoare, împodobită cu 
multă tnăestrie, pe care, dacă filosoful ar fi recitat-o în 
faţa judecătorilor, s' ar fi putut foarte bine ca să fje aw 
chitat. Dar firea mândră a lui Socrate nu voe1te să 
lupte decât Ctl propriile sale mijloace_ şi puteri şi nu con· 
simte să-şi împodobească curatul şi simplul adevăr cu 
florile artificiale ale retoricei. 

Sosi şi ziua de judecată. Judecătorii în majoritatea 
lor comercianţi şi militari, iau loc pe scaune sub pre
şedinţia lui LacAes. 

După ce acuzatorii au isprăvit toate argumentele şi 
dovezile, care întăreau învinuirea formulată de ei, se ri
dică Socrate .spre a se apăra. 

In prmul rând, ţine să asigu1·e şî să liniştească pe . 
judecători că, in)potriva celor arătate de acuzatori, pre· 
cum că oratoria sa rafinată e~te . primejdioasă-pentru 
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adeviru1 şi dreptatea sa, va întrebuinţa o vorbire simplă 
şi chiar familiară> de vreme ce el numai orator nu este. 

,,Nu veţi auzi, mă jur pe Oumne-zeu, cuvântări frumos su
nătoare1 Împodobite, cu vorbe şi fraze alese, precum au făcut a
ceştia (acuzatorii); ci vă voiu povesti în cuvinte simple, cum Îmi vor 
veni diri. întâmplare pe limbă; căci sunt încredinţat că tot ,e vă 
spun este adevărat". 

Apoi, mai pune în vedere judecăţii că procesul de 
astăzi nu este produsul unui moment, ci are un istoric 

· lung şi îndepărtat. 
Oe ani de zile, ura împotriva sa a crescut cu înce

tul şi pe nesimţite. Timpul a mărit num&rul duşmanilor săi. 
Sămânţa prigonirii lui datează de pe vremea lui A~ 

ristofân, poetul comic care, în comediile sale, a atacat 
cu o înverşunată patimă pe' Socrate, înfăţişându-l ca pe 
unul ce calcă legea, de oarece îşi pierde vremea cerce~ 
tând cu multă stăruinţă tainele cerului şi ale pământului 
şi face din minciună adevăr şi învaţă şi pe alţii.- Pen
tru acele ~remuri înguste, studiul naturii era o nelegiuire, . 
iar profesoratul o meserie necinstită, mai ales dac& se 
flcea în schimbul unei retribuţii. De aceia şi Socrate se 
leapădă că s'ar fi îndeletnicit cu cercetările ştiinţifi1ce şi 
că ar fi primind vre-o răsplată bănească în schimbul ln· 
văţăturilor sale. 
'I Aşa că acum rămâne ca Socrate să arate c~ este 
adevărata pricină pentru care şi-a dob~ndît atâţia duşmani. 
' Dar să-l lăsăm să vorbiască: 1 

,,Vre·unul din voi insă mi•ar putea obiec-ta cu drept cuvânt; 
«Socrates, care-ţi sunt atunci isprăvile ? Din ce cauză ţi s·a 

stârnit această faimă rea? Căci doară nu se poate să ou ti făcut 
tu ceva mai deosebit decât ceilalţi oameAi, odată ce au fost scor
nite pe seama ta astfel de vorbe defăimătoare? Trebue să fi fă~ 
c:ut ceva mai extra•ordinar decât fac cei mulţi I Spime-ne şi nouă 
ce•ai tăcut, ca să nu te judecim numai pe ghicite l" Cine 1ni·ar 
spune astfel, cred că ar avea toată dreptatea. De aceia voiu în
cerca şi eu să vă arăt ce fel de fapte am facut, care să-mi fi 
pricinuit acest rău; ascultaţi deci ! 

Şi măcar că unora din voi li se va părea că glumesc, to· 
tuşi să ştiţi că sunt numai lucruri adevărate. 

Atenieni, eu m'am ales cu acest nume, nu din altă cauză, ci 
numai de p, urma unei inţelepciuni. Ei, şi ce fel de inţelepciune 
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să fie aceasta? Se vede că o fi una ca la toţi oamenii r Căci în
tr'adevărt se pare că sunt înţelept. pe cât e numai cu putinţă u
nui om. Aceia însă„ pe care îi amintisem adineaori, poate că 
au o ştiintă, care întrece marginile omeneşti; sau, nu ştiu 
ce să mai zic. căci eu u.nul nu o înţeleg. lat cel ce ar spune 
totuşi, că o înţeleg~ minte şi vorbeşte nu-rnai ca s~ mă defaime. 
Şi, Atenieni, să nu faceţi larn1ă dacă vi se va părea cumva că mă 
fălesc; c~ci vorba ce vă voiu spune, nu e iscodită din capul meu, 
ci e a unuia, care trebue să fie şi pentru voi vrednic de creza
re. Ca n1artur, sdlcă, pentru felul inţelepciunii mele, dacă e cumva 
să fie inţelepciune, vi~I voiu aduce pe zeul din Delphî. 1I;ştiţi doar pe 
Chairephon. Acesta mi-a fost prieten din 1inereţe şi a fost prfe„ 
ten şi cu mai multi dintre voi, făcând şi el parte din partidul de
mocrat; şi s'a dus în surghiun cu voi şi s'a întors;. Şi maf ştiţi 
cum era Chairephon; cât de năprasnic era cilnd se pornea la 
ceva! Astfelt mergând odată la Uelphf, a. îndrăznit să întrebe şl 
despre aceasta oracolul ; şi, nu faceţl sgomot, oameni buni, de 
ceia ce vă spun ; căci a întrebat, adetă, dacă e cineva mai în
ţelept dectit mine 1 Pitfzia i-a răspuns că na-t nimeni. Despre a. 
ceasta vă poate fi martor acest frate al Iul, care e aicit Chairo
phon fiind mort. 

11 Şi acum, uitaţi-vă dece vi le povestesc acestea. Voesc a~ 
decă să vă arăt cum mj s'a ivit acest nume rău. Căci auzind eu 
ce spune zeul dela Oelphi, m'am gândit aŞ,a : oare ce spune a
decă? şi oare ce :!e ascunde în cuvintele lui? Oe oarece eu, unul, 
sunt încredinţat că nu sunt înţelept de loc. 
· Ce voeşte el, aşa dar, numindu-mă cel maî înţelept? Căci 
de minţit, doară nu poate minţi, fiind zeu! Şi multă vreme am 
fost în mare nedumerite şi nu mi-am putut da seama ce a vroit 
să spună Apollo. 

ln sfi\rşit, m'am apucat cu mare greu de următorul lucru : 
M'am dus la unul care se părea că e înţelept, că doar voiu putea 
să dovedesc şi să arăt cumva oracolului că acesta e mai înţelept 
ca mîne. 

Ispitindu-l deci pe acesta - pe nume nu-i nevoe să-i spun; 
era unul din oamenii politici cu care am păţit-o astfel - ispitfn„ 
du· I deci şi~ stând de vorbă cu el. am aflat că acest om e pentru 
mulţi, şi mai ales pentru sine, numai la aparenţă înţelept, în rea
litate însă nu c, 

Apoi am încercat să. f arăt că el se crede înţelept; de fapţ 
însă nu e„ Şj astfel mi·am câştigat ura lui şi a multora, cari erau 
de faţă. Tar eu, socotind in capul meu, mi-am zis că tot eu sunt 
rnaf infelept decât omul acela. Căci, după cât se pare, nici unul 
din noi nu .... ştie ceva Ja ~erfecţle; acela însă crede că ştie ceva, 
deşi ţtu şt.ie; eut dinpotrivă. nici na ştiu~ . nici nu cred că aş lfi: 

Apoi am mers la altul, despre care se credea că este ş1 ma1 
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înţelept, şJ am aflat acefaş lucru. Astfel mi-âm câştigat şi ura 
acestuia şi a multor aUora~. 

Ura pretinşilor înţelepţi împotriva adevăratului înţe
lept, Socrate, a fost provocată deci, de afirmarea prin
cipiului că ştiinţa omului este departe mult de perfecţiunea 
ideală,· iar înţelept în adevăratul înţeles a] cuvântului, este 
numai acela, care recunoaşte slăbiciunea cunoştinţelor o· 
i;nene~ti, iar nu acela care erede ci ştiinţa şi-a spus ultimul 
cuvânt ~i că deacum Jnainte, omenirea nu mai are nici 
o treaptă de suit pe scara infinită a progresului. 

Natural1 că felu] de a privi 1,:tcrurile a1 Jui Socrate, 
Jovia în amorul propriu aJ savanţilor timpului şi, din a
ceastă jicnire, a decu1s grozava prigoană împotriva filo

.sofuJui. 
Trecâ.nd la învinuirile, pe cari i Je-au adus cei trei 

acuzatori, Socrate nu le socoate ca serioase, căci cum ar fi 
cu putinţă ca el, Socrate, să conrupă tineretul, de vreme 
ce, trăind în mijlocul lui, el cel dintâi şi mai cu seamlJ 
ar suferi efectele neplăcute şi ar culege roa~ele nenoro
cite ale unei educaţii desfrânate; ·apoi, cum se poate să 
nu creadă în zei şi totuşi să creadă în demoni, fiii zeilor? 

Sfârşitul acestei prime părţi a cuvântării sa1e de apă
rare este înălţător. Nu cere dela judecători îndurare ; nu 
caută să-i înduioşeze, ci numai să-i convingă, căci el nu 
se simte \·inovat întru nimic, de oarece în toată viaţa Jui 
n' a urmărit decât îndeplinirea datoriei şi a misiunii ce 
i-a dat·o zeul ApoJo, de a căuta înţelepciunea mai presus 
de toate1 chiar cu primejdia vieţii. Are toată încrederea 
în judecători, că şi ei îşi vor îndeplini„ din partea Jor, 
datoria\ căci au jurat să judece în marginile şi în spiri
tµ] Jegit. 

Se suspendă şedinţa i judecătorii intră în deliberare 
şi, la redeschiderea şedinţei> ~duc .verdictu], prin care So
crate este găsit vinovat, cu o majoritate de 30 voturi. 

In a doua parte a cuvântării sale Socrate se ocupă 
cu felul pedepi:Jei cei s·ar putea da. După ce analizează 
ironic toate felurile de pedepse, pe care le prevede legea, 
pretinde că cea mai meritată pedeapsă ce i s'ar putea 
aplica este următoarea : 
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1,0acă e vorba, deci, să-mi aleJ? ce mi se cu vine după dtep ... 
tate, îmi aleg aceasta, s~ primesc adecă hrană pe cheltu iata sta„ 
tului în palatul prytanilor" 

Dar pentru că-i cunoaşte prea bine şi nu-i crede ca 
pabili să atingă aceste înălţimi ale virtuţii, sfârşeşte prin 
a declara următoarele : 

„Atenieni. Platon însi Criton, Crftobulos şi ApoJl()dor, cari 
sunt de faţă, mă îndeamrJă şă mă hotărăsc la treizeci de mine 
(amendă); şi el se prind chezaşi pentru aceşti bani. Hotărâţi-mi 
deci această pedeapsă, iar pentru banî vă vor fi aceştia chezaşi 
buni". 

Iarăşi se suspendă şedinţa şi, după deliberare, ma
gistraţii condamnă pe filosof să bea cucută. De astădată 
majoritatea este de 90 de voturi 

rn a treia şi ultima parte a apărlrii sale, Soerate 
îşi ia rămas bun de la Tribunal. Nu regrelă nedreptatea 
ce i s'a făcut ci numai ruşinea ce · va pângări Statul în 
urma osândirii pe nedrept a unui înţelept. 

Cât despre moarte, el, ca -un adevărat filosof, ·o pri ... 
veşte senin, fără nici o teamă: 

,,Dar să chibzuim şi altfel şi vum vedea că avem mare 
nădejde că moartea este un 'bine. Căci murindi se întâmplă nu
mai una din două; sau te prefaci în nimica ,ş1 nu ai de loc nici 
o .simţire ; sau, după cum se şi crede~ moartea e numai o schim„ 

, bare pentru suflet şi o mutare a lui în alt loE. 
Deci, dacă murin~, nu ai nici o s4mţire, ci eşti parcă în· 

tr'un somn greu, în care n'ai nici un vis, atunci moartea ar fi un 
câştig. minunat. Căci eu cred că, dacă ar lua cirreva o noapte în 
care a dormit aşa de bine, în cât n·a avut uici un vis şi-ar a• 
semăna*o cu celelalte nopţi şi zile ale vieţii sale _şi chibzuind, 
ar trebui să spue câte nopţ4 şi zile le-a trăit in viaţa sa mai 
bine şi mai fericit decât această noapte,-~tunci efect că nu un 
om d.e rând1 ci chiar marele rege al Perşilor, aceste nopţi le-ar 
putea număra pe degete faţă de celelalte zile şi ne,pţl. 

Şi, dacă moartea e aşa, atuncî eu, unul, spu.a că e u.n câş
tig; căci atunci doarl tot timpul celalt pare să nu fie mai mult 
decât o singură noapte. 

[ar dacă moartea este o călător ie Je :aoi în alt loc şi dacă 
sunt drepte cele ce se spun~ că adică acolo se întâlnesc toţi cei 
morţi1 atunci. domnflor judecători, ce bine poate fi mai mare 
decât acesta ? Căci, dacă ajungând pe lumea ceataltă şi scApînd 
de (aceştia, cari pretind a fi. j~decători1 voiu afla acolo pe 
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adevăraţii judecători, despre cari se şi crede că judecă acolo, 
atât pe Minos, cât şi pe Radamanthys, pe Aiacos şi pe Triptole
mos, precum şi pe atâţia dintre semizeii1 cari au tost drepţi 
în viata lor1 să fie oare această strămutarE: rea? Sau, ce n'ar 
da oricare din noi ca să se poată întâlni cu Orpheus şi cu Mu
saios, cu Hesiod şi cu Homer ?" 

P1in urmare, şi Int1·'un caz-moa·rtea, i&n somn fără. 
vise- şi într' altul-r-.tioa:rtea o rede§teptare înt11 aliă tume -
moartea este o fericire, căci ne mântne de durerile a
cestei lumi pline de păcate. 

Filosoful îşi încheie cuvântarea sa cu această frază 
lapidară: 

C( fnsă acum vine timpul să mă duc : eu, ca să mor ; voi aa 
să trăiţi. Care din noi merge la mai bine, numai singur ze.ul 
o ştie !)>. 

Aşa se sfârşeşte Apologia fui SO()rate, redactată de 
discipolul său iubit, Aristocles, ftupranumit Platon, cel cu 
fruntea lată. 

II. CRlTON 

Acum Socrate se află în închisoare. 
Dis ci polii săi .îl cerceteată des, în deosebi Criton 

şi-l tndeamnă să fugă din închisoare, căci au . pregătit 
tot ce se cuvine pentru ca să evadeze. In zadar încearcă 
să-l convingă pe · filosof, ca să adopte această cale de 
scăpare. Argumentele lor, pornite dintr'un cald entuziasm, 
nu isbutesc să clintească pe maestru din principiile sale. 

,, ... Nici chiar atunci când suferim o nedreptate1 nu se cu
vine să răspundem Ctl altă nedreptate, qupă cum cretle mulţimea, 
de oarece tn nici un caz nu se CUVh}e să facelll O faptă ne~ 
dreaptă". · 

... 
Socrate a fost osândit pe nedrept, dar aceasta nu-i 

dă dreptul să săvârşească şi el, la rândul său, o altă · 
nedreptate : înfrângerea legii prin evadare. 

<clnchjpueşte-ţi dar următoa!'ele t Dacă legile şi statul ar 
veni acuma, când am de gâod s'o şterg de aci-sau oricum ai' 
voi s'o numeştJ fapta aceasta-şi, stâr.d în faţa mea, m'ar întreba: 
,,~ocrate ce ai de gând să taci? Papta, pţ care vrei s>o 
faci, poate sli aibă alt scop de cât zădărnicirea. legilor şi nimi
cirea statului, după cât stă in puterea ta, bine lnteles ? S_au er.ezi 
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tu ctl e cu patinţă să dăinaiasccI acel stat şi să nu fie zdrunci
nate temeliile lui, în care hotărârile laate de jadecăt ori n' au ni.ci 
o putere şi sunt Zădărnicite şi răsturnate de particulari?" ... 

Şi mai departe spune : 
„Al uitat că patria e mai scumpll, mai tnsemnată şi mai 

sfântă de cdt mama şi tatăl şi decât toţi ceilalţi străbuni, ~i că 
are mai mare cinste decdt aceştia, ntt numai ln faţa zeilor ci şi 
în JaJa oamenilor cu Judecată ? 

Şt câtid e aspră şi mânioasă cu noi, trebue totuşi s'o sti~ 
măm şi să ne plecăm în faţa voinţei ei şl s'o ascultăm cu su· 
punere mai mult de cât pe părinţii noştri, şi deci> sau s'o în
bunăm, sau să facem ceea ce ne porunceşte I Şi dacă ne pune 
să suferim ceva, apoi trebue să suferim în linişte. fie c-ă ne 
loveşte, fie că ne aruncă în închisoaret fie că ne trimete în răz~ 
boi, unde putem fi răniţi sau ucişi f Peste tot locul trebue s'o 
ascultăm, căci a.şa e cu dreptate». 

• După cum· se vede, în conflictul posibil dintre indi
vid şi socielate, Socrate pune ca normă de conduită so· 
cială în/rân,gerea eului şi predominarea colectivităţii. 
Pentru dânsul mai necesară este menJinerea or1.l-inei 
sociale. chiar cân.d indwidualitătile răslete sunt lovite în , , , 
puterea lo1· de expansiune, decât 1·espectul dreptului in„ 
ividual, c~ risicut de a. pr3.buşi edificiul statului. 

III. PHEDON 

Socrate a băut cucută. Echecrate roagă pe Phedon, 
unul din discipolii lui Socrate, care a asistat la ultimele 
clipe al~ maestrului, să·i povestească scena acestei morţi 
celebre. Filosoful este înconjurat de mulţi din discipolii 
lui, pe cari îi uimeşte liniştea senină a osânditului. 

Ce înălţătoare sunt cuvintele cu care sfătueşte hă· 
trânul înţelept pe elevii săi. 

«Nu trebue- să ne dăm morţii, dar trebue să dorim moartea, 
căd viaţa adevăratului filosof nH·i de cât o pregătire pentr11 
moarte. care are partea cea bună de a sfărâma lanţurile corpu. 
lul1 care ne împi~decă să ajungem la .ştiinţă şi ade~ăr». 

Si de aceea Socrate părăseşle viaţa. fără părere de 
rău, căci prin moarte sufletul, despărţindu- se de corp, 
va putea sorbj din isvorul viu .şi nesecat al idealului. 
Atun<;i _şufietul se va contopi. cu dutnnezeirea a tot pu
ternică şi atotştiutoare ; atunci va cunoaşte cele trei ipos
taşe ale Perfecţiunii : Adevărul, FrU,rnosul, Binele pe 
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care, în timpul vieţii pământeşti, cu multă trudă de abia 
le-am putut întrezări. 

După ce caută, în urma unei discuţii, să dovedească 
nemurirea sufletului cu ajutorul a două argumente: acela 
al contrastului şi acela al reminiscenţii,-inainte de a„ 
pusul . soarelui, filosoful goleşte cupa plină de otravă, fără 
să şovăiască o clipă măcar, tn mijlocul durerii încreme
nite pe figurile discipolilor săi. 

Socrate, prin jertfa sa, a mântuit lun1ea elină din 
naufragiul tn care s,ar fi prăpădit; de ar mai fi continuat 
acţiunea nefastă a Sofiştilor. 

Geniul său strălucitor a risipit norul negru al igno
ranţei şi al imora)itaţii şi a aprins făclia idealismului. Iar 
noi, cari ne sbatem acum tn luptă crâncenă cu valurile 
pasiunilor celor mai turbure, învăluiţi de umbrele unei 
filosofii fără. vlagă şi fără nerv, stăm cu ochii aţintiţi la 
orizont, in1plorând scăpare de la uu alt Socrate, pe care 
nu-1 zărim încă, dar pe care n>am pierdut nădejdea să-l 
aflăm. 

<i- îO.MA 
ProfeM1' C-011Btuţa 

• 

www.ziuaconstanta.ro 



.. 
TOAMNA TARZIE ---

De astă vară port cu mine 
Mototolit ca o batistă" 
Un câmp de maci şi de gherghine 
Şi'n ciuda negurii de-a/ ară 

" lntind, cu mintea tinflorită, 
ln toanină. petece de vară. 
Si urc tincet de tot soseaua 

• 

. ~ 

Imbrăţişc,tă de caişi, 

Pe care"n praful cald şi moale. 
Toti paşii satului sunt scrişi. 

' t 

Cli1-,esc in aer rândunele 
Ca mii de gene peste soare ... 
l..fn aere de foc îmi sinit pe tâmple 
Şi ... un bob Jierbi'f!,fe de sudoare ••• 

• • • • • ' ,4 • .. • • • • • • • • • , 

., ..... _.. ... , ....... . 
Afară nori'·ngroapă luna 
Şi-aud cu-aripa-i de mătase I 
Cum vântul face cruci pe case, 
Jar ploaia-aplaudă vntr·una . 

IOAN ~ĂltlU SADOVeAw 
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CANTEC 

A!ugur, mugurel din crâng, 
Drag {i,or din cărărui, 

Ştiî tu oare de ce plâng? 
$~apoi ştii de dorul cui ? 

P.1ugurel din iunca mea, 
Oare ştii lţt ce-i u1i chin, 
Z.nima de ce nu·i grea, 
Oare ştii de ce suspin ? 

Spune-mi, mugur, 1nugurel• 
Mândra t,nea ori de-a '"trecut 
:flori în piept ori de-a avut ... 

· Spune-mi, mugur. mugurel! 
LUCfAN COSTIN 

www .ziua constanta.ro 



f 

• 

POETUL 
l..U I I, GH, C, 

L-am cunoscut atdt de scund 
La subsuoară cu caietul, 
Cu buze reci; ~cu ochi'n fund, 
Trecdnd pe s·Jrălfi... Era poetul ! 

L-am rev,17.ut cu cotul rupt, 
Cu două piese'n buzunare; 
E-acelaş el, cu chipul supt. 
Dar sufletul atat de mare! 

Un rds de-aude'n urma lui 
E-atdt de dârz în 1~esemnare ••• 
El, bldnd copil al nimănui, 
Svdrlii de soartă'n tumea mare t 

Ieri o cucoană s' a ferit 
Să n'o atingă haina-i veche 
Şi crvce şi-a făcut pripit 
In urm~o tdnără pereche. 

L„am revăqut tot mai bătrdn. 
'Topit de visul tinereţii 
Şi-atunci mi-am.zis. cu'n gând păgdti: 
e<De ce ucideli cdntăretii?» 

? t 

LUCIAN COSTJN 
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SEPtRA DE PRIMRVf\RA 
(OUPf\ HANS 1'E"î/iGe) 

Cânta pri1>ig1ietoarectn î11.Jinit; 
Sta liliacu,/ plin, de picuri greu; 
Incet, attmci, tu, rndnile ni-i-ai dat, 
Pe cdnd colo'n albastru „ndepărtat 
Un scoc în soni11, câ1ita mereu. 

Din păr1.tl tău, frurn.os ca î11, povesti, . , 
Nlirectsmă dulce ·ndatâ s' a desprins. 
Iar stropi sfioşi dormiau ·î1i ochii tă~ 
Din rndna ta c1trgeau. curg·eau văpăi 
Şi-atdta ştiu că focul rn'a c1.tp:rins. · 

LOClAN COSTIN 

NOAFTE 
(DUPĂ KA~L BUSS.E} 

Departe ape le'~ rnztrmur 
,Att a1nutit si darm -1,1,sor : ' , . 
Pe vălul de argint al lunii 
S' ap leac' o floare ~ncetişo1·. 

Iar' liliacul alb respiră 
Când peste-al rozelor pa1ju11i 
Duioasă curg·e o cânta:~e ... 
ln jur e noapte:.albastr'acu,n. 

LUCIA!+ COSTIN 
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VESTE' Bl.lNF& 
~OMANH EMIGREAZA .PIN D0-
6ROGl:I\. c:fV\ Dl: J\,?Tc:PT/\T, 

Defa 1884 şi pâEă în anii trecuJI am tot îndemnat, în cer
cul cunoştinţelor me1t1, pe· Româoii de dincolo să se aşete în 
Dobrogea. Astăzi, când v·ăd cum diri toate satele Român îi pleacă. 
vânzându-şi păm!nturile pe nimic la cei cari irau jefuit şi s'au. 
amnestiat, re2ret ceea ce am făcut. I 

Credeam atuncî, nebun ce am 'fost~ c~ fac un serviciu atât 
ŢărJi, popuJând şi naţionalizând solnl, cât şi Românilor ce s·ar 
aşeza aci, contribuind a le crea o soartă mai bună. Am greşit, · 
confundând interesele Jărfi cu ale celor ce au acţministrat•O. 

~ Veşnic s'a spus şi s·a scris despre împilările Dobrogenilor, 
dar nimeni nu s'a sinchisit de suferinţele lor. J-au tratat toti ca 
pe carne de tun In răsboiu şi ca -pe nişte -vite de rentă, bune 
numaî să îngraşe punga statului şi a cerchejilor lui, până ce, în 
5fârşit, i-au silit să•şi ia lumea în cap acum. la bătrânete, numai 
cu -zdrenţele de pe dânşîi, după patru zeci de ani de muncă şi 
de chinuxi I 

Unde eşti Tu, mar-e Rege Ca1•ol şi voi, iluştri patrioţi, Co
gălniceanu, Opreanu şi al~i. să vedeti ln ce haJ au adus epigo~ 
nii de azi această nenorocită Dobroge, pe care o iubiafi atâta. 

Mai întâi, pe tot lungul graniţelor ei din spre Bulgaria. au 
împroprietăl'it numai Bulgari, presărând de formă ic! şi colo 
câte cinci. şease veterani. Apoi i-au dat o administraţie compusă 
din toate rămăşiţele de dincolo. Pentru înpllnirile dărilor fiscale. 
în timpurile de criză agricolă, atl vâ.ndut fără milă toate averile 
indispensabile hranei şi producţiunii locuitorilor. Cu rlzboiul 
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!C«:'Sta, dupl ce le-au rechiziţionat, fără nicJ O formalitate pre~ 
văzută de lege. până şi căldarea de mămăligă" i-au trimis la a
batoriuJ de la Turtucaia unde, în număr foarte mfc faţă de ar• 
matele duşmane, fără arme. fără muniţiuni şi iără comandanţi 
pregătiţi, au fost mai toţi măcelăriţi. Iar după pace. Je„au dat 
lovitura de grafie, lăsându;i fără locuin1e, fără hrană, fără în~ 
brăcăminte, fără vite, fără unelte şi fără seminţe; căci neînsem
natele aşa zise ajutoare, ce s'au dat pentru această nenorocită 
provincie, au intrat mai mult în pungile slµjbaşilor însărcinaţi 

să le împartă; ale amnestiaţilor, cari s'au grămădit pe ele şl ale 
partizanilor polîtici. 

· Singura speranţă, ce mai rămăsese locuitorilor, ca să-şi 
refacă cel puţin primei~ mijloace de muncă, erau despăg~nirile 
de răsboiu; dar şi dânsele au fost aranjate astfel, ca tot îo punga 
comisiunilor şi a sluj~aşilor să rămână, în formă de diurne, le
furi şi învârteli„ Mi-e 1 groază să mă gândesc litt viitorul Ţării 
me)e, când văd ce se petrece şi sus şi jos. Aş vraa să mor 
lnainte de catastrofa ce prevăd. 

Prin oraşe astăzi vezi pe vechii negustori cinstiţi slugi la 
streinîi cei mai pungaşi; vezi pe hamali câştigând trei şi patru 
sute de lei pe zî, pe când muncttorif oneşti, abfawşf târăsc ~iJele 
fn lipsă de toate; vezl pe intelectualii de valoare bârfiţi şi alun
gaţi ca netrebnici : pe cei mai multi dintre funcţionari, exploa
tând funcţiunile şi punând foc depozitelor râmnite, ce li s'au dat 
în păstrare; iar cât despre aleşii votului universal ş.i numirile în 
gospodăriile comunale.-ce să mai spui peste cele ce se ştiu ? 

La sate, tot aşa. Care dintre plugarii, ce se ţin de meseria 
lo·r, a căror cinste şi bun simt făceau până mai deunăzi fala 

, neamulµi, mai pot interveni cu vre-un sfat bun în mijlocul fur~ 
nicarelor de sentimente, otrăvite prin răspândirea urei de clasă, 
de către aceia chiar, cari pretfncl să ne guverneze? Necinstea şi 
la sate se chiamă astăzi deşteptăciune, munca-prostie, viciile
virtuţi I Se fură şi sătenii între dânşii, precum alţii îi fură pe 
et. Din plugari s'au făcut chirigii. cârciumari, agenţi electorali, 
jucători de cărţi, pe când câmpiile stau paragină. In mijlocul _ 
acestui desfrâu, botezat democr"ţie, care om cumpătat şi de 
moravuri bune, mai poate trăi ? Şf de ce lucru se mai poate 
apuca, ca să-şi câştige•existenţa? 

Şi să se note1e bine că populaţiunea de aci. care înainte 
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de răsboiu era în majoritatea ei de Români, prin pieirea nemâ~ 
surată a acestora în răsboiu, prin stingerea lor de foame şi de 
frig în pribegie şi prin devastările nedesp:ăgubite1~a rămas trăind 
de azi pe mâine. pE când străinii. de toate naţionalităţile, îm~ 
bogăt iţi în răsboiu şi strâns unili tntre dânşii, dicteazâ astăzi 
voînta lor în a~le sate, unde numărul Românilor este mic şi 
la nevoie, plătesc indulgenţa autorităţilor. Şi atut1ci, ce e de 
mirat în emigrarea Românilor; desperaţi de atâtea urgii grămă• 
dlte pe capul lor, pe care nu le mai pot suporta. 

I 

Pentru edificarea cit;ftorilot interesaţi a ştf la ce viitor este 
expusă această provincie, cttez· mai jos numele familiilor de să„ 
teni, cari au emigrat din comunele imediat vecine cu aceea ln . 
care locuesc. Oacă numai dtn două, trei sate de lâ.ngă mine au 
emigrat atâtea familii de fruntaşi plugari, să-~f închipuie oricine 

' câ1e vor fi plecat aîn celelalte sate mai depărtate şi mai de 
seamă din centrele naţionalităţilor streine _şi de prin satele apro
piate de fruntaria Bulgariei. 

Locuitori emigraţi din satul Mohametcea: Stancu Ma.zâlu, 
Iulian Mazâlu, Anton Mazâtu, Hristache Mazâltl; Gheorghe Ni
CQlae, Motse Nisipeanu, Costandin Stanca, Radu Besnea, Oh. Ni· 
sipeanu, Marin Pacianu şi alte trei familii de veteranr. 

Famflii emigrate din comuna Hasancea: Dumitru Nedelea, 
Petre Farcaş, Dumitru Tulea, Chirilă Bâzgău, Dimitrescu. 

Familii emigrate din Mu,:Jatlar: Ştefănesru, Oeor_gescu, Bo
tez, Paşcă, Şteflea, Jliescut Niculescu, Dragomirescu. 

Familii emigrate din Docuzol: l\Teagu 'Şoldea. Nicolae Tar
gea, Ilie Bălan„ Dobre Vătafu, Nedelcu Cornea. 

f'amilif ernigrate din Caratai: S1oica Opriţ\'an, Oh. Nedelcu 
Radu Berceanu, N. M. Albu. Din circa 30-40 familii de vete~ 
rani, mai sunt 6-7. 

ln comuna Ercltesec, din 200 familii de Români, mai sunt 
10-15; în Capugiu, din 800 familii, mai sunt 60-70; tn Şiriu 
din 40 familii de veterani, mai sunt 7; în Caracicula din 70-80 
familii de veterani, mai sunt 10-16; în Sa-ragea din vre-o tOO 
familii, mai sunt 30-40 ; în Satischioi, din 200 de familii, mai 
sunt 40-50 ; în Muslubei, din 300 de familii, mai sunt 15-20. 

Ce trebuîe să fie în toată Dobrogea r 
Bătrânii noştri aveau un cântec: "Toată noaptea bat la 

poartă şi tu dormi1 dortnire~ai moartă ~· Ţipăm. attigâm. spu„ 
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· n.em şi scrlm de ani de zile, doar am putea deştepta pe ador .. 
miţi şi ei tot dorm somnul de moarte. Ei nu mai aud,· nu mai 
văd : nici că pămantul, rămas parloage, nu-i va mai putea hrăni, 
şi nici că jumătate din Românii, ce erau in Dobrogea, all emi~ 
grat şi emigreari blestemându-f, pe când streJnii se încolţesc şi 
pun stăpânire pe sol, prin indulgenţa a1._1torităţilor, prin mitl şi 
artificii. 

Ni se tot vorbeşte de refacere şi noi desfacere vedem„ Co
lonizare spun sl facă şi nu ştiu ce gândeso locuitorii pro vin
cillor alipite. despre administraţia ce o avem. La imposite grele 
ae gândesc şi nu văd că au creat mai' multi funcţionari de cat 
contribuabili ţi că impositele nu se vor putea tnp)ini, firă sl 
se dea mijloacele de a le câştiga. Risipesc banii publici> pentru 
a împăca elementele ţurbulente, ln loc să ajute pe cei cari pro
duc. Români s1 fie ? Streini sunt? Ce pot fi aceşti oameni şi 
unde vor să ne duel? 

Hasan cea 20. J I. 9'21. 

fMI SPlJNE' 

Din vraja sfânt'a păcii 
Ce'n sufletu-1ni coboară 
lcoana-/i se desprinde 
Şi tainic mă'nfioară 

Pe chip un 1ânibet dulce 
I Ji flutură şenin 

Şi-mi spune că pe lume 
Eu nu mai sunt strein. 

C- f"ARTANO 

A., F, 

I, DUMITRESCU·f"ffl\SIN 
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Urmdnd şiragul slovelor di-n carte, 
Ce-mi povestesc din vremi de-odinioară, 
Un nou fior . de viaţă mă'npresoară 
Şi-mi poartă gâ1idu~1i alte Jări ... departe ... 

I l văd pe Cin.cinat voios cum ară 
Ogorul drag şfn brazde îl împarte; 
E'l pare-1,n .zeu. rd.zând de vreri deşarte, 
Uti nimb de pace-adâncă-l f1ico11joară. 

Noi ... am uitat acele v1·emuri sfintei 
Visăm un, trai uşor şi jără niuncă ; 
Deşarte lucruri frământăm în minte .•• 

Cdnd 1Jia/a'n drum doar prajul ni-l aruncă. 
7)edem pe Ci1icinat ard1id nainte J 

Iritinerit de mirosul de luncă. 
I. t)IJM1TRfi5C1J·fftAS1 N 

• 
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FASTEL 

E noa-ptea pe sfdrşite şi cocoşii 
Vestesc 'Voioşi sosirea dimineţii, . 
lar :zarea se îmbracă'n zale roşii 
Gonind din l'ăi linţotiul rece-al ceţii. 

Răsar în sat lieminile la geamuri. 
Ca licurici se'nşiră liniştit, 
Tresar şi păsărelele în ramuri 
Şi-a-rar un câine latră răgitşit. 

lnviora/i de vd'ntul ce adie, 
Se văd prin curţi şi tineri şi bătrdni 
Şi ca o fermecată melodie 
'l{ăsună lung tăldnci~ la stâni. 

De~ odată, liniştit, pe deal s'arată, 
De printre nori un disc î11purpurat; 
ln chiot lung răsună valea. l<?ală 
Şi plugurile pleacă la arat. 

l, t)IJMITIU:.SCIJ~fRI\StN 

• 
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ci 61Ncfi\(I\ TOf\Rc 

lntocmai ca păsările călătoaret care părăsesc plaiurile toamna 
spre a se duce într'o climă mai dulce, tot aşa, odată cu venirea 
călduriîl in~buşitoare de vară, o lume doritoare de adieri şi de um
bră, urcă spre munţi, sau coboară spre ţărmuri de mare. 

Şi frumoasele oraşe şi sate, adăpostite în văi, sau scăldate 
de valuri, sunt luate cu aealt de aeeastă lume, care mai _gă
seşte timp. printre necazurile ş:i mizerjjle unei vieţi, să se preocupe 
şi de cel maf pretos bun din lume, care este sănătatea~ 

Căcf izvor de sănătate este adierea plină de miresme a mă
rilot ca şi aerul răcoros din munţi. 

Efemente1e, care au plămădit toate vieţuitoarele oa t'i pe om 
dlntr'un început, se găsesc şi astăzi aici pe pământ şi .sunt întru-
nite la margini' de mări. ~ 

O mulţime de factori fizicr şi chimici se găsesc tiitruniţi la 
ţărmul mării şi lucreaiă ca într'un laborator asupra organismu
lui omenesc. 

La mare aerul este lipsit de praf şi de miasme şi acest lu· 
cru se datoreşte marelui ventilator, briza mărfi, care suflă din 
larguri spre ţărm. 

Ea aduce din mijlocul mării aerul proaspăt şî limpe~t de 
valuri. Aripile ef aduc părticele invizibile de sare, pe -care Ie a4 

runcă pe faţă, pe piele.şi pe mucoasa căilor noastre respiratorii; 
iar moz~icul celular tresare sub această bi.ciuire produsă de o 
mână delicată .şi nevăzută şi fenomenele vietii noastre vegetl:ltive 
se in vioreazi. 
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La mare1 presiunea atmosferică este la maximum. Aerul este 
condensat, iar • .oxigenul, această hrană a sângeJul şi a vieţii, îl 
umple până la saturaţie. . 

Plămânii noştri vor absorbi din acest mediu hrana binecu
vântată şi abundentă şi o v'or descărca în sânge, care o va purta 
ca pe o mană cereasca pe toate căile mari şi mici ale labirin
tului nostru celular. 

Totul se bucură şi se aprinde la trecerea lui ; iar toalete fn• 
cărcate are pieptului nostru vor absorbi şi vor gonit în mişcări 
pline şi largi,' fie materialul folositor. fie rămăşiţele otrăvitoare. 
Inima1 această pompă. ca,e începe să bată odată cu viaţa şi în
cetează odată cu ea şi pe care o împovărăm zilnic cu sarcini nouă 
şi inutile, cu ambiţii. cfeziluiH ~i glorii deşarte, cât de uşor şi de 
calm bate ea acum ! 

lntărît se simte corpul, iar mintea capătă limpezime, când sin„ 
gele bogat este purtat în bătăile puternice .şi ritmice ale arterelor. 

Nicăeri ca la marginea mărilor temperatura nu este aşa d.e 
constantă. Treceri. brusce dela căldură Ia frig şi dela frig la căJ„ 
dură se văd rar, iar regulatoarele noastre termice. care sunt su
p\lse la grele încercări în alte regiuni, la mare se liniştesc; şi, d.in 
acelaşi motiv1 corpul pierde cu greu c~ldura se, iar răcelile şi 
toate catarurUe inevitabile ale lor1 nu se consiată decât foarte rar 
la mare. 

, Acel aş rezultat mai decurge şi din faptul că aerul mării, 
fiind încărcat cu vapori, răcirea bruscă a corpului prin transpi
raţiune este împiedicată. 

0ar agentul, care face ca cUma marînă să se exercite cu 
mai multă putere şi miracol asupra organismului uman, aste 
lu mina. Cine dintre cei, cari au stat câtva timp în apropierea mării, 
nu a constatat că zHele Şi nopţile sunt aici de o strălucire uimi· 
toare ? Suprafaţa mării joacă rolul unei oglinzi, care' răsfrânge 
razele astrelor, creind mai multă strălucire d'asupra pământului. 
Nopţile cu lună sunt aici nopţi de feerie. Lumina solară este lu
·mina dădătoare de viaţă şi ănătate. 

Cu toţii ştitn. cum se deschid plantele în fa1a luminei, cum 
se desvoltă şi cresc şi cum se vestejesc când sunt Hpsite de lumină. 
Această lege se apHcă şi la om ca şi la celelalte vieţuitoare. Lu· 
mina este binecuvântarea cerească penrru corp ca şi pentru suflet. 

„Fluturii întind aripile lor pe o mare de hzmtnă. Crinii şi 
,.iasomiile se deschid pe crestele valarilor de luminii.. 
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"'Fluviul cerului se revarsă peste ţărmuri şi bucuria se re 
,, varsă tn lume !". 
cântă marele poet al Indiei Rabindra-Nath-Tagore • . Zeul Apolon 
era la greci zeul luminii, ca şi zeul poeziei şi al artelor. El era 
considerat ca inspiratorul poeţilor. Gounod, marele muzicant, au
torul frumoasei Mireille şi al Jui Faust, nu se simţea inspirat decât 
Ja lumina soarelui. 

Muzica cerească din moartea Ivlireille-i ne înalţă şi ne cu
prinde de fiori. Este un imn adus soarelui arzător şi puterilor lui 
nesfârşite. 

Filosoful Nietzsche măturiseşte singur că lucrarea lui cete.:. 
bră, ,,Astfel vorbit-a Zarathustra", a fost scrisă în nişte zile pline 
de lumină, 

Şi fiecare din noi, oricât de obscuri am fi, observăm zilnic 
dispoziţia pe care o căpătăm, când intrăm şi stăm într'o sall 
luminoasă. 

S'a ciutat isvorul atâtor influenţe binefăcjtoare, de care se 
bucură lumina, şi s'a găsit că rezidă în însăşi culorile spectrului 
solar. 

Aceste colori sunt: roşu, portocaliu, galben, verde, albas-
tru, indigo şi violet. 

' Fiecare din aceste culori, sau grupuri formate din două ' 
sau trei culori apropiate, se bucură de proprietăţi speciale. Ast
fel, că.tre violet şi d·incolo de violet, razele ·au proprietăţi chimice 
şi bactericide. Culorile din mijloc : albastru, verde şi galben, sunt 
raze procuratoare de lumină; iar spre roşu şi infra-roşu, razele 
sunt procuratoare de căldură. 

Marea absoarbe razele calorice-roşii şi -inrra-roşii-şi re· 
flectează razele chimice violete şi ultra-violete, precum şi pe cele 
luminoase, albastre, verzi şi gilbene (Hann). Astfel se explică de 
ce razele chimice şi luminoase sunt aşa de intense la mare. 

~azele chimice. sunt adevăratele vinovate, care ne ard . plă
cile fotografice când voim să scoatem fotografii pe plaje şi tot 
ele poartă vina înnegririi tenului, care necăjeşte aşa de tare pe - ' 
cochetele ·noastre. 

Dar cât de n1ult 11e răsplătesc ele faţă de aceste neajunsuri 
fără de însemnătate I 

Când un om stă mai mult timp expus la acţiunea solară, 
pielea lui devine brunA. Această schimbare de culoare a pielii 
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are un scop. Este un fenomem de apărare al organismului faţă 
lle razele violete şi ultra-vîolete, care sunt arzătoare pentru ce
lule. Ia încordarea sa pentru apărare, el adună din toate părtfle 
substanţele colorante, adună lipochromele din grădime şi mela ... 
ninele din sânge. Glandele supra- renale, adevăratele fabrici de 
melanine şi de principiî întăritoare pentru organism, lucrează 
intensiv faţă de aoeastă cerere. Şi odată cu principiile colorante 
ele elaborează in cantitate mare şi principiile fortificante. 

Razele violete şi ultra-violete măresc activitatea schimbu~ 
rilor celulare tn proporţie de 40 la sută. Razele albastre, verzi 
şi _galbene, sau razele luminoase, sunt razele care aduc liniştea 
in sufletul nostru. Lor li se datoreşte calmul care ne cuprinde, 
când contemplăm de pe ţătm întinsul nemăsurat al mării, când 
mişcătoare cu mii de feţe, când nemişcată, cu reilexe de azur. 

Medicii întrebuintează, cu efect calmant şi liniştitor, lumina 
albastră a becurilor electrice de această culoare, proectat! pe 
părţile dureroase ale corpului, sau. d'asupra capului pacientului 
co nervii încordaţi. 

Experienţele au arătat că munca musculară este favori
iată de lumina albastră (Nogier-Pisani). RaZf:le roşii şi infra-roşii, 
sau razele calorice, au proprietatea de a dilata pielea, dilatând 
odată cu ea capilarele de la suprafaţa ei, înlesnind revărsarea 
sângelui la suprafaţă şi micşorând presiunea lui la inimă. 

ln acest chip se ridică o mare sarcină a inimei, care va 
bate în saUuri uşoare şî elastice, irigând cu uşurinţă toatd or
aanele. 

Prin luna August, mai ales după câte o zi de furtună, care 
a răscolit marea până în adâncuri, se văd aruncate pe ţărm ne~ 
numărate alge roşii şi verzi, iar atmosfera e plină de un miros 
tare şi sărat. 

Plămânii îşi deschid ~arg porţile ca să primească mireasma 
dătătoare de sănătate. 

, Mirosul acesta se datoreşte sărurilor din atmosferă şi sub-
stanţelor chimice volatile din constituţia alg~loi şi animalculelor 
moarte, care au suferit influenţa razelor sruare. 

Clorura de sodiu ae găseşte în atmosfera marină în can-
titate de ·15-20 miligrame pe metru cub (Gauthier). Această 

• sare, absorbită prin căile respirat{iii, măreşte massa sărurflor 
.r „ 
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neutre . din serum, fa7orizând „conflictul„ oxigenului cu globulele 
roşii (Hayem). 

ln alge se găseşte iodul, substantă atât de slăvită şi con
siderată ca fiind dotată cu puteri de întinerire, graţie proprietă

ţilor lui rezolutiv~ şi de purificare a sângelui. 
Şi prezenţa a o mulţime de săruri, metale şi metaloide s'a 

găsit în apa şi atmosfera marină. 7 
Ozonul, purificatorul atmosferei, înzestrat cu puteri ucigă· 

toare pentru microbi, agent de oxidaţie şi stimulent a nutriţiu

nei, este bine reprezentat în atmosfera marină mai ales după 
furtuni. 

Putem compara ţărmul maritim cu un mare sanatoriu ln 
care cel intrat este luat în primire de specialişti invizibili, cari 
lucrează asupra lui. Unul îi toarnă în suflet calmul şi ii potoleşte 
durerile, altul îi pune în inimă entusiasmul şi iubirea de vfaţă, a). 
1ul îi regulează circulaţia sângelui, îi împuterniceşte inima, altul dă 
bice glandelor lenevite şi face ca schimburile .celulare să se facă 
mai repede. 

Muritorul, care coboară pe plaje către miezul unei zile de 
vară·, îşi simte mai întâi oohii cop I eşifi de albastra strălucire a 
pânzei mişcătoare şi nesfârşite dinaintea sa. El vede cum se 
formează şi se perindă în cete nenumărate valurile-. ou crestele 
înspumate, care ajung în dulce legănare pe patul de nisip până 
aproape de picioarele sale. Pieptul său soarbe cu nesaţiu aerul 
răcoros adus din larg pe aripele de spumă. Lângă el are plaja 
cu nisipul arzător, iar înapoi tot pământul cu lumea şi cu du
rerile ei. El shnte nevoe de a-şi hnpărtăşi corpul şi sufletul din 
limpezimea şi răcoarea apei. Şubred şi timid înaintează, iar pi
cioarele lui ·ia atingerea apei, simt şi trimit în· tot corpul primul 
fior; te!piraţia i se tae; încă un pas şi valul îl cu prinde; de a
cum e al lui; inima îi bate cu putere; alt val vine, înăliându-se 

spre el, spărgându-se în miliarde de picături sărate şi apa a!bită 

parcă fierbe în jurul lui. 
Abia se linişteşte şi altul vine, altele se formeaz!i în larg, 

altele vin, batalioane iau naştere din sânul mării, ele vin to 
rânduri, parcă ar avea un ţel, parc1 . vin pentru el, î11aintează, 

cresc şise sparg. 
Nu trece mult şi corpul se în vălue ÎRtr'cădluoră dulce şi 

binefăcătoare, inima îi bate cu însufleţire, respiraţia devine pro-

• 

' 

' 
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fundă, pelea se roşeşte şi o mulţumire adâncă îl stăpâneşte. A· 
cestea sunt primele senzaţiuni .şi -stări fisioJogice prin. c,ari trece 
omul care face baia de mare. 

După bae pofta de rnânoare creşte, respiraţia devine uşoară. 
sângele circulă bine prin toate organele ·şi totul merge bine. 

Temperatura apei, agitalia e4 compoziţia chimică, masagiuJ 
pe care valurile îl produce pe suprafaţa corpului, toate sunt 

· stimulente ale organismului şi au efect întăritor. 
Dar, ca pentru ori~ce în viaţă, efectul binefăcător al băei de 

mare poate să ajungă până la maximum când se respectă anu
mite condiţiuni şi -poate să fie scăzut sau nul şi chiar poate să 
devină vătămător, când se depărtează mai puţin sau mai mult de 
acele condiţiuni. 

Baia este bine făcut11 când corpul nu sin1te frig, nici înainte, 
njci in timpul băei, nici după bae. 

Timpul cel mai bun pentru bae este dimineaţa dela 10-11, 
Să nu se facă niciodată bae cu stomacul încărcat. Intrarea în bae 
să se facă bruso, cu tot corpul de odată. 

ln bae să se facă mişcări. 
I 

Să fie ferite capul, pieptul şi abdomenul de ciocnirea va· 
Jurilor. 

Toate afecţiunile datorite alterării funcţiunii de dezasimilare a 
cel.ulei, ciit:culaţiei sanguine vicioase, sleirei nervoase. sărăciei ele· 
mentelor fundamentale din sânge, alterării datorite toxinelor 
mîcrobieue sau toxinelor creiat.e de organism, îşi. găsesc tămă· 
duirea în climatul marîtim. 

Copilul alb Ia faţă, cu privirea stinsă. cu buzele palide, cu 
sângele săric, fără vlagă, fără vioiciune„ după o scurtă şedere la 
mare, va căpăta străl uoiti în priviri, buzele I ui se vor <:ol ara ln 
<:armin. faţtl se va bronza, inima va bate cu pu1ere şi va sburda 
de fericire. 

Adultul cu nervii obosiţi de muncă, de griji, sau de plăceri, 
pe care cea mai mică sforţare îl doboara, cu funcpunile organice 
î~cetinite, slăbit şi desgustat, va căpăta, ~upă o cură de aer, soare 
şi hăi, la mare, plăcerea de viaţă, încrederea 1n sine, dorinţa 
de o ~iaţă nouă, nervii Î·Se vor d~tinde, funcţiunile organice se 

A • vor 1nv1ora. 
Intoxicatul, fle de otrăvuri venite di-n afară, fie de otrăvuri 

secretate de organismul .său, care a dispreţuit în fiecare zi viaţa 

www.ziuaconstanta .ro 



109 

sfmplă, cumpătată şi higienic!, cu nuh'itiţia încetinită, ·cu functi
unile Ol'ganelor îngreuiate, îşi va curăţi organismul de otrăvuri, 
arderile în organism se vor produce în mod VÎLfî·după o cură la 
mare şi se va simti reînviat. 

, Copii născu·~ din păl'inţi bolnavi, scrofuloşii, candidatii· la 
tuberculoză, convalescenţii de boli infecţioase{ rachiticii, bolnavii 
sau con\'alescenţii de tuse convulsivă, boala care deschide dru
mul tuberculozai, se schimbă în mod uimitor la mare, după o 
cură d.: aer şf băi de mare. 

Artritele tuberculoa~e ale genunchiului (tumora albă), ale şol
dului (cano~tuberculoză), ale vertebrelor (morbul lui Pott), se vin
decă cu timpul şi cu răbdare în chip miraculos în climatul maritim, 
subt Influenţa intensivă a razelor solare. 

CAZINOURILE. - După cum Apolon, zeul luminei al bfne„ 
lui şi 'âJ frumosului, îşi cheamă în strălucitorul său palat pe fii 
săi sµferinzi spre a le mai da încă odată sănătatea tn care i-a 
îmbrăcat la facerea lumii, diavolul1 zeul răului, îşi instalează şi 

el taraba1 chemând sgomotos; cu gesturi de paiaţă, acest popor 
de oameni necăjiţi. 

Din gura Iul aprinsă se aud: veniţi, veniti. ·Ja bacara, la bui A, 
fox-trot şi1 în tactul unui cântec macabru, sunând din pinteni, de
şarti şl umple un corn cu monezi de aur. 

Iar biata omenire părăseşte încli odată spl~ndorile de afari 
pentru a se îngrămădi ca la bâlcJ, atrasă de amăgitoarea lucire 
şi de sunetul cadenţat al aurului. 

La lumina orbitoare a becurilor electrice, co, puri îmbrăcate 
în voaluri se strâng şi se despart în sunetele şi mişcările unor 
muzici şi dansuri aţâtătoare, smulse din taverne, pe când la mar• 
ginile unei mese mari şi ale altor mai mici, mulţimea în_grămă ... 
ditli, înfrigurată, cu ochii uimiţi, cu inima palpitând, din seară 
până în zori îşi arde viaţa ca pe o lumânare. 

Această jertfă adusă pe altarul diavolului o vor întelege cei 
cuminţi; ei se vor feri şi vor merge spre isvoarele curate ale 
vieţii, de unde îşi vor adăpa corpul şi sufletul. 

DR.. Gl!ORGe ULU:!&U 

--====---· 
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ŞCOALA BULGARA 
DIN SILISTRA 

Este de obşte· cunoscut, că tn ot·aşuJ Silistra, ve-
chiul Durostor su Drâstor, cum i s·a mai zis In cursul 
vremilor, primele şcoli cunoscute au fost cea greacă şi 
română. 

Şcoala buJgară se lnfiinţeaz-ă târziu de tot. In această 
privinţă găsim o expunere amănunţită, făcută de prof e
sorul JJ. lancof, întâi_ fn Uciliştem pregledu,, ~nul 1897, 
eartea ÎV, vil, VIII şi apOr ifilrlm- studitt aeosebit, apă
rut în Otcetu eţc ... anul al treilea, Rusciuk 1899, după 
care vom tmpărtăşi şi noi cetitorilor Analelo1· Dobrogei, 
mai pe scurt, tot ce credem necesar. 

Autorul face ln introducere istoricul oraşului Silistra 
după Irecek şi aJti autori, fără însă să prezinte cu e.xac· 
titate, pentru a putea fi urmărit citaţiile. Apoi, Ja pagina 
13, vorbind despre cartieru) Volna,-românesc după măr
turiile tuturor supra~vieţuitorilor Silistreoi, cari apucaseră 
timpu] când Volna nu fusese distrusa. încă, adică înainte 
de 1854,-ne spune că aci se născu ideia de tnfiinţarea 
şcolii buJgă re.şti pentru tntâia dată. Părerea că Voma ar · 
fi fost locuită de element bu1găresc1 nu este exactă. 

După ce expune preocupările foştilor stăpânitori turci 
ai Dobrogei, ne varbeşte de întărirea oraşuJui Silistra cu şan· 
ţuri şi fortăreţe şi, după ce ne vorbeşte despre fortificarE a 
fortului Megidie, care predomină oraşuJ1-lucrare lncepută 
la: 1842 şi sfârşită la 1849,-precum şi despre luptele de 
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la 1854ţ când, pentru consideraţiuni strategice, este dis
trusă ma11alaua românească Volna şi despre jalea ce cuprinse 
e!ementul bulgăresc din imprejurimi, după retragerea ar ... 
matelor ruseşti pe malul stâng al Dunărei, cu care prilej 
6000 de locuitori bulgari cu vre-o 40.000 de vite fură ne
voiţi a se retrage, odată ~'U armatele ruseşti, spre a se a· 
şeza în Basarabia,-vine la chestia şcolară. Până la sftir
şitul războiului r'll,SO·t?.1.,rc de prin 1856, spwie că în Silis· 
tra nici vorbă n1.1, p1.1,tea fi de element b1.11!,găresc . Pri,;i situa
ţia sa deosebită, îndepărtată de iocalitdţile locuite de po
pulaJie curat bulgărească şi i,mpinsă la marginea ?iord-estieă 
a Deliomanuli1,i, populat mai rnult c'u Turci, se in/elege 
că între p1.1,ţina poJJulaţie creştină a oraşului nici vorbă 
nu putea fl. de bulgari. Şi acei puţi1ii bulgari, cari ve ... 
niau aei după treabăj chiar dacd se stabilia1.1, ln Silistra, 
priti fe1nefle , lor: grecoaice, r01nânce, s~i1, găgă'uţe, se can
topiau cu vremea. Aceasta a /'ost oareciim &ituaJia ele„ 
mentului· bulgăresc f·n, ,Silistra până la 1859. flar} după 
arderea Volnei (18&3) mulţi dintre locuitori şi bulgari curaţi, · 
se aşează în interiorul oraşului şi astfel elementu! bulgar se 
întări !n mod deosebit în oraş (pag. 15-16). 

Acestui element bulgăresc venit, după autor, dela Vol
na, s'ar datori mai târziu înfiinţarea şcolii bulgăreşti 1n o~ 
raşul Sihstra şi dreptul de a se ceti 1n biserică în 1imbll 
slavonă. 

Dupa cele spuse de lancof Ja pag. 19 şi următoarea, 
şcoala bulgărească începe întâi la Voina în 185·1 sau 1852. 
După mărturiile culese de dânsul dela d. Ilie B]ascof şi 
Gr. Â.rnaudof, şcoala dură numai un an. Aceasta o întă
reşte prin cuvintele lui Blascof din nuvela sa= ,,Cei doi 
fraţi". Ne mai spune că Ja Volna veni întâmplător un oa
recare Todor, originar din Testegi (Provadia), învăţător la 
şcoala din Calipetrova. Acesta, prin cuvântările sale calde, 
reuşind să insufle bulgarilor din Volna patriotism, făcu să se 
deschidă un început de şcoaJă bulgărească în casele cior
bagiului Petre, de pe malul Dunării, iar învăţătorul dormea 
în camera, in care se ţineau cursurile. Material didactic nu 
exista. Numărul elevilor ar fi variat intre 20 şi 40, sosiţi 
şi din satele din Jmprejurime. 
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Dup! arderea Volnei, ln ajunul anului 1854 arse .şi 
şcoala bulgărească. Bulgarii se încercară săp deschidă 
şcoală tn Silistra1 unde elementul grecesc pe acea vreme 
era foarte puternic şi numai după luptă mare reuşiră să 
aeschidă şcoala la 1866. Nu aveau însă Ioc-al, căci gre· 
cii nu le tngăduiau să frecventeze ln vreuna din came
rele şcoalei lor. Totuşi reuşiră să puuJl mâna pe una din 
cele două chilii destinate dascălulrli. Elevii, al căror nu- . 
măr ar fi fost cam până la o sută, şedeau pe jos. De ma· 
terial didactic nici vorbă nu putea fi. 

Apoi ni se descriu opintirile Grecilor de a le lua şcoala, 
luptele susţinute de Bulgari pe lângă ibram Paşa împotriva 
Grecilor şi episcopului ac~stora, Dionisie) amănunte cu pri
vire la mersul şcoalei, la numărul elevilor, modul de pre
dare şi personalul didactic. Ne arată pe diferiţi învăţători 
cari stau succedat la .şcoala buJgărească din Silistra. Pri
mul a !ost cel amintit, Teodor SchiopuJ, despre origioa 
căruia nu se .ştie nimic. 

Au urmat Hr. Şipecof, originar din Cotel, care rămâne 
până la 1.858. Urmează Taki Culef din Rusciu~ care se 
spune că a fost energic, ca unul oare a reuşit să strângă 
până la 3g de elevi. EI preda şi I. greac,. După el urmă 
Panaioti Dobref din Cotel, n,.u tocmai de treabă. Acesta 
rămAne la Silistra până Ia 1862, când îi luă locul P. Ico
nomof şi când numărul lnvăţătorilor fu mărit cu unul, fiind 
adus M. Câncef, cu care prilej se mai înfiinţă o clasă. Ur
mează T. Peef din Etropole, dar de origina hlllgară. ,, Tatăl 
său era tlbăcar şi făcea comerţ de piei cu ţara româ
nească". (pag. 26). El fu foarte energic şi numărul elevilor 
se ridică până la 200, printre cari mulţi bulgari din sa· 
tele vecine. El chemă şi pe fratele său V. Iconomof, educat 
la şcoala de medicină din Bucureşti. 

In timpul ace.sta Peef este acuzat de comit 1) de unul 
dintre puternicii b11lgari ai zilei. Valiul dela Rusciuk Mit
had:.Paşa- instrui tnsuşi afacerea lui şi mulţumită adju· 

, 1) Cfomil, 1„ Bulgari este ai'iliatul la comitetele secret8> Instituite l~ 
llleeput în Romlln!a cu scopul de a. lupta pentru liber•rea Bulgariei. Mai 
tar.111u ele au devenit nişte ade"O"ărate imtituţii banditeşti, de pe ttrma citro ta. 
r.u avat de Nfodt blslti popula)ia l>ulgarl din 8ulga.ria ti Me.cetlonia. 
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tantului Pa~ei. Peef nu s'a ales cu exilul la, Diarbechit. 
- El părăsi S1listra la 1866 şi după el şi tovarăşul său V. 

Iconomof. 
Cu plecarea Jor, şcoala din SiJistra dă îndărăt. L3. 

1867 fu din nou rechemat Câncer. 
La 1869 fu numit Iancu Todor din Şopot şi, fiindcă 

numărul elevilor crescuse între 150-, 200 şi nu putea do· 
vedi singur, aduse şi pe Anton Cheseacof din Filipopole, 
iar ca tavăţătoare pe Eflampia S. VicheJof, călugăriţă Ja 
mănăstirea de maici din Şopot. Ea este prima învaţătoare 
tn S1listra la şcoala bulgărească. Activitatea lui Todor nu 
se mărgî,nea numai tn · şcoală, ci şi afară din şcoală. El 
fiind la OreahovaJ lne se parte lnsemnată la mişcarea re„ 
voluţionară şi era membru ln comitetele locale de acolo. 
Au mai urm-at I. Dobrovolti şi sârbul Berberovici, apoi D. 
Draganof, fiul preotului Drtigan din Almalăul Dobrogei 
Vechi şi P. Arnaudof din Silislra (Volna). 

Mai urmează o serie de alţi învăţători .şi, dupl anu
lllite procfse-verbale, se arată şi salariile cu care erau 
angajaţi anual şi care variau .tntre 1200-3000 de lei 
vechJ (groşi); de multe ori şi intrt>ţinerea. 

Dintre aceştia amintesc pe ~Ialof, născut la Tulcea, 
pe D. Calcef din satul CanJia (pobrogea), Spiridonof, t,

rigrnar din Basarabia. Ne ar~tă felul cum se angajati în
văţătorU cu anul şi apoi urmează capitolele: elevii> în~ 
•ăţătura, materiile, metoda1 dii.icîplina, jli îo.chee \ cu 
diferitele manuale obişnuite pe aeea vreme în şcoala hui-

, gărească din SiHstra. 
· Alte notiţe cu privire la această şcoală le găsim f!l 

scrierea Jui Oimitrof Pri1icipatul b·ulg4f'fJSr:
1 

18~5 Filipo-
poJ.' pag, 235. Iată ce na spune =- - - , 

t,Aci (tn Silistra) tn ,şcoală şi biserică se predă tn I. 
~ şi ro1:nănl:~ Lim~ă J)mgireasc""I -a fostde mulf lJf;; 

-~tă!...In acest an (1850) Bulgarii 1nsărcinară pe Hr:-Işpe~Of 
din Cotei, ca să· tnvete pe copii tn limba grecească) ro„ 
manească şi bulgărească. Sa făcură încercări de a se 
introduce _tn biserică ~i Jimba slavi, dar Grecii ,i RomAnli 
nu permi!eră. Atunoi Bulgarii se plânserl la epiecopul 

'I 
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bionisie, se adresari şi Patri,arhiei {Ia Constantinopol), 
d-ar rugănlrntea lor fu rfspinsă. 

„ Vl~ând Grecii că limba bulgărească apucă lnaintea 
altora, se siliră s! o escludâ, dar nu le ijUCcese şi furi 
nevo,ţi ln anul următor să lnfiinţeze şcoală deosebită pen
tru limba grecească, ln aceiaşi clădire" . 

• După aceasta .Grecii lncepură să a{Aţe pe copii lor· 
ca sl .i;e dedea la diferite fapte ruşinoase, insult At1d pe 
lnvă ţâ torul bulgar, bătând pe şcolari şi altele. Bcandal11l 
dura. mult! vreme« . 

• Pe la 18h8 vroiră să separe şcoala fn doJ,tă (tune· 
ţi onând ln aceiaşi clădire cu a Grt cil or), dar episcopul 
Dionisie, dimpreună cu Grecii se Jmpotriviră. 'Mai apoi 

· Ins! autoritatea lnsăşi interveni şi o tmoărţi. Pela l 860 
din nou, ln urma scandalului deJa sărbătoa1;ea lui Metodi 
şi Ch1 tiJ, prin colaborarea lui G. Crf stevici, reuşiră să 
obţin! biserica veche, de oarece biserira mare, construită 
atunci de Bulgari, dinpreună cu 40.000 de groşi (lei 
vech,). râmage Oreciloi:. După aceasta .şi şcoala, la c&l"e 
fu tocmit ca tnvăţător Todor Pettt, apoi C. H. Dohro„ 
plodnii, fu orândultă mai bine. Pe la 1869 se lntnnta şi 
fltoaJa de fete". 

• 

' 

\ 
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. INSf'MNl\ftl DESPRE
TI\TI\Ril DIN PERVellf\1

) 

' . 
• 

INTELIGENTA. Din convorbfrffe cu Tl1arii, constatl ca cea 
maf mate parte din el sunt Intelftentl şi pricep destul de repede 
multe lucruri. Copil pe cari !I am Jn şcoală prind repede şi de· 
prind Jecfiunile, deşi tn Septembrie 1919, când am deschis pdma 
,coaTA aici, nu ştiau nici un cuvânt romlnesc •. A!:thj, dupi 'un an 
,1 jumitate, ei fnte1eg tot ce citesc şî chiar pot povesti. ~ai ale~ 
la aritmetici, sunt de o lnteiegere uimitoare. 

ln satul acesta, mai tuturora le place r1eiOful ~j mulţi din· 
tre el chfar se îndeletnicesc cu el. Jn prlvlnta aceasta D-1 Joa-n 
Blnescu,-care a fost pritonfer to ·rurcia,-mt-a :spus că Tătarii 
Dobro2eni sunt supertorf altora din .nite p~rţi şi chiar Turi:ilor. 

Clnd stau Tătaru de vorb!, dtscută,-maf al~s acum hJ 
urma rltboiuluJ,-foarte mult despre politic.li, lupte Şf n,ifclri 
4e trupe. II intere,eaz! totul Jl ca\Jt! să ştie cât mal mult. In 
vorbtrea Jor s~amestecl dfn timp ln 11mp glume şi rfdiculiilrf. 

Imaginaţia le este destul de fecundă şl de mu~te ori numr.se 
lucrurile cu numiri frumoâse, luate prin comparaţie. De pildA. 
rachiului îi zic .aşt....su"-.apl amar!• ; fllicl.ului fi zic .dt./J.cmr• 
.,tnge nebun•. etc. 

Odadi, în primft~ara anului 1920, ducAndu-.mi 1a dmp. 
am tntAinlt un Tltar care·fi prl1fa bostana. Dur,I obicinuitele 

l) Ţin al 1dae ali mu1ţomtril• m.lt n.lai Ioap Blne1cu, Jrimanl 
eomunei Tatll1•1~ car• mi•& dat tot qr•jiaul, &!At P.rin informaţii, elt ~ 
1_rin tr1duc.-ri1-ae •ne• eat• oa boa eu.ooacltor t.1 limhii •i ob!ffittrUev 
~ţfaJJIO.Y, fî!~W • 1ff,\ţ ţ1• •JQ eo,1} f:a •ijlo~J 1•1, fll J'e"'t~ 

I • 
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plo~Oneli, am fost poftit să fac o ţJgare. Mă aşezai pe pământul 
proaspăt şi. incepurăm să vorbim despre timp şi despre munca 
câmpului. In urmă, Tătarul începu. să-mi spună: 

- «Vezi, domnu' dascal, pepenii şi fasolea nu se tao, pân! 
nu. ari, nu St1,meni şi nu prăşeşti, pe când butuenile şi bălărfile, 
fără nici o muncii, cresc în orice loc1 de-ţi rupi sufletul la sapă b) 

- « Oe ce-o fi oare a:stfel ?)) ii întrebai eu, să văd ce spune. 
- ((Apoi, uite de ce, răspunse el : fitn<lcă buruenile şi toate 

bălăriile sunt fii cei buni ai pamântului, pe când orzul, fasolea, 
pepenii şi celelalte> sunt copii vitregi, daţi de suf;et de cli'tre 02'-
1nen 11». t 

Am plecat de acolo, gândinau-mă la păcatul Tătarului, care 
omora cu sapa copii cei buni ai pământului. 

Ei obieinuesc mult să se poreclească unul pe altul. (atil 
· câteva din poreclele unora din sat: unuia,-flindcă este mândru-

îi ~te „curlic"-1'foale'\ adică se umffă ca nişte foale ţigăneşti; 
altuia,-fiindcă se supără repede şi•i sare ţandăra, i se spune 
"tabiaffl"-::-,,ta.ndărosul'f; alt Tătar, care este tuciuriu de tot, 
poartă numele de „cara" -,,negrul"; altuia, ate cărui organe na
zale au fost atacate do sifilis, îi zic „mancau.:_ .. cârnul"; unuia 
voinic de tot şi serios. îi spun ltcartancuş~-,,vulturul"; iar al
tuia, fiindcă ii tot place să vorbească despre aeroplanele ce le•a 1 

văzut în tlmpttl ră2bqiulu1, ii se zice ,,aeroplan". Mai este unul, 
mititel de statură şi îndesat, poreclit cu cuvântul românesc .mor
moloc ... Deasemenea, un Român, care are la mâna dreaptă şease 
deg~te1 poartă nume I~ de fi alti-parn1ac "-,,ş,se dege.te". .Acestul 

, Român, TătarH aproape că 'nici n11-i cunos~ numele bun, el nu
n1ai porecla, sub care este de ştiut. 

Bătaia de joc este întrebuinţată des Ja ei .ş1 voiu tdta un 
caz. 

Intt' o seară era adunare mare la o casă şi iotre altff;-ve* 
· oiseră acolo .şi dol frati T. şi V. şi lncă unul z. care are nişte 

ol slabe şi pline de scabie. Unui dintre cei doi fraţt, V,1 ca să•şi 
bată ioc de celălalt. T. zj-ce ,ătre toată adunarea, tare, ca sl fie 
auzit: 

- •Oameni buni, mâine sunt alergâri 1) 
Curioşi, oamenii întrebară ce alergări sunt şi V. răspunse~ 
- 11 Oile lui T. şi cu ale lui V. vor face mftine întrecere .t,. 
Dar 1'. jicnit, răspunse imediat, firă s! mai stea pe gânduri: 

www.ziuaconstanta.ro 



117 

• - ,.La Primăvară, dacă vreţi potârnichl, să Tenlţt Ja fra-
tele meu V., clei găsiţi I" 1) r 

Tătarii ţin mult ta.legea şi obiceJurUe lor, lucru_ce-se poate 
înţelege din urmât~rul !apt : . 

ln ziua de 13 Februarie l921, erau strAnşJ în localul pri
măriei mal mul~ inşi, tntre cart eu, primarul, notarul, câţiva Ro
mâni şJ un hoge, S. H. La un moment dat, intră câţiva Tătari 
şi,-după obiceiul Jor;-i-au zis întâi hogîi „seleam aledzium" şi 
apoi Românilor „hoş-gheldbn .. - 0 bine aţi venit". liogea nemul· 
tumit că nu i-au urat fi lui nh.oş-ghelddn", care după obiceiul 
lor, este o prhnă datorie1 se adrţsă către primar; 

- .,, Vezi, D·le Bănescu 1 acum puteţi fi mulţumiţi că aţi 
isbut.it să„i desnaţionalizaţj pe TAtarii noştri şi să-i faceţi "'ghia• 
uri•-,,necredincioş\i(, căci uite. Românilor vi s'a urat „hoş-ghef„ 

dtln". far mie nu t" 
Prin cuvin1ele acestea-, _care de fapt nu aveau nici un slm· 

bure de adtvăr, hogea voJa să lovească indirect pe ceilalţi Tă· 
tarf. ' 

In anecdotele lor, Tătarii ridirulizează în deosebi pe îi· 
ganr> pe judecători :şî inat ales viaţa casnică. Voiu nota aci doul 
anecdote. 

f. Odată s,a însurat un f1Jcău1 La -vre·O două săptămâni 

după nuntă, el î,icepu să se roage de tatăl său ca să fac! ori 
cura va şti, să strângă ceva bani şi să-i mai ia o nevastă. Tatăl 

ii răspunse ci n'are bani acum, dar când va fi ,mai înlesnit, îi 
v.a face pe plac. 

l\.1ai trecură vre-o cinei şase luni după aceea' şi într'o zi 
cetăl ii zise tânărului : 

- 11 Uite1 acum am făcu.t o negustorie bună din care am 
câştigat dţstul şt. -fiindcă am bani,-hai să- ţi mai iau o nevastă, 
după corn ai zis ! 11

• , 

Dar fiuli spet'iat, îi răspunse: 
- ,,Lasl~ tată. n11-mi mal 1rebue, c:ăci aceasta pe care o 

am, îmi ajunge şi mie şi ţie (11 

li, lntr'o zi, un om tânăr şedea afară Ja' soare, rezemat de 
zidul casei; era slab de tot şi trist. Lâng! el se opri un cocoş, 

1) Potârnichile, ctlnd1 tiJ.g, se leagină: iar oile, cun<\ ~\1at !l~abc de to ţ 
merg o.a potârni.cbiilo. 
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fnctpu 11 bată din lrlpî fi sl c&nte. Tlnlrut n ultl luna la 
• 

COCOŞ Şi•I ZÎSţJ ! 

- 11 Lasă c'ai al vezl tu pe drat,UI, clnd te va lnsura tata; 
atunci o să fii tot ca mJno ~t n"o tl·lf mai ardl do cĂotat ,1 
~ ~c~I· • 

Tltarii obicf nueac ii rronizeze alt• popoare. 
Hi-au povestit unii cA · rn timpul ră,boiului te duceau prin 

Oadrilater după diferite treburi, mai ales s'aducl ir&ne. Pentru 
aceasta, era nevoe de bilete de drum, eliberate de autoritlţlle 
,omunale ate administraţiei iermane. 

Mulţi dintre Tătari se serveau de e&te un bilet falş sau 
vechiu, cu cine ttie ce ~ampil§. cand erau tnsl opriţi de soJ„ 
lfatii Bulgari, ei arătau biletele acelea. iar Bulgarii fntrebau: 

- ,.Pec,at ima ?• - adicl .are 11tampill ?•. 
Dacă biletul avea o ftampilă, Tătarii erau llsaţl liberi. Sol· 

daţii Bulgari nu mai citeau biletele, ,!ci nu se pricepeau cf se 
mulţumeau doa(' cu ....... peceat ima• ... adică stampila, lucru de 
care 10,d· Tătarii ·cu mult haz. 

Când se aduril ei mai mulţi 111 un loc. spun o mulţime de 
anecdote, piplrate rău lle tot, plioe de obscenitlfi, pe care nici 
nu le putem reproduce. Repertoriul acesta le este destul de bo · 
iat şi am observat el aceste anecdote sunt _presArate de o mul· 

' fime de scene de pederastie. ln ele se oglindeşte de multe ori 
viaţa conjugal! cu tnţâmpllri pline de haz şi de multe ori cu 
ne1h>sîtele „coarne„ ce şi le pun soţii. Dar trebue să spunem'ci 
aceste anecdote nu au un caracter pur tătăresc:, ci SUDl tmpru„ 
mutate dela Turci, sau dela Creştini chiar. 

Notez aici o anecdotA. 
Un om avea o nevastă, clreia ti plăcea si calce allturl cu 

drumul; dar, tntrto v,eme. bărbatul banui şi hotlrl s'o pândeascl 
fi s'o prindă. lntr'o ii el spuse ci pleacă ta nfşte r11de tn alt sat 
şi că se îAtoarce tocmai a doua ii seara, Porni la drum ~ dar 
chiar în seara aceea, pe tnoptate, se întoarse şi se ascunse h1 
spatele casei. Stete et ce stete şi vaiu pe femeea lui eşfnd ilfarl 
şi chemind pe cineva. Cum întunerecul'. era mare de nu vedeai 
nimic> omul eşi din asou.nzătoarea laf, o Iul pe femee de păr, şi 
o bitu măr, până-i tăie toată pofta de dragoste. ' Dup! aceea 
omuJ se făcu nevăzut şi sa duse ta satul unde spusese. 

Femeea nu·I cunoscuse deloc. 
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Când se tnto~rse a doua ii seara, neva!ta şedeoa culcqtl şf.J 
spuse că ~ste bolnavii. Jntrebând-o ce boală lff\ ea fj răspunse 
ci a r!cit. Omul se apuci atunci sl i ceteascl din cartea sflntl, 
aa si-i maf treacl; dar clnd lua cartea în mani, lneepu sl ctn1e: 

- .,Doamne, ce ti-oiu fi tlcut c!, in Joc să-mi vlr ft iubttut1 

a venit nu ~tiu cine şi m'a bltut măr?·~ 
Pemeea se prer!cu cu nu pricepe. 

• 

1n viata tor de toate 2ilele, Tătarii tunt neprev!zltori şf taşf 
ţf, din cauza ace11sta, clnd sunt lntr'o încurc~tură. ei dau din 
colţ în cotţ e~ sl ·scape. TotuşJ, se price o să faci in aţa fel şi . 
să cadl ca ph1ica, cum e bine. De cele m~i, m1JJte ori, când e 
vorba să iasil deasupra, un Tătar nu se d! fnapoi să dea vina 
pe altot if să-t încurce, - chiar nevinovat, - tn tocul tul. E ra.r 
t.azul cand cine,a să- şi ia asup„a lui o vină cu curaj şi la caa 
de ne"Voe aJseşte repede cuvântai care sl„J satveie. 

Voiu povesti aci două întâmplări. 
1. Mf s1a spus, de către chiar.fiul eroului nostru1 că în timpul 

staptnirli turceşti în Dobrogea, un T!tar din Pervelia. Agi Vaid._ 
mort pe ta 1899, a sim tit odatA. pe un cerşetor că are bani muJţl. 
Agi Vaid J-a prins pe cerşetor Ja o r!sptntie sfnguratki, 1-a b& .. 
tut şi. f~a luat toţi banti. ln urmă, ca să nu poată spune nimic 
nimÎlnuij i-a tăiat şi limba. 

Dur>! cA.tva timp. ceteetorut J--a daf în judecată pe Tltar. 
La Judecată, în faţa Cadiului. s'au prezentat amândoi. OcrşetoraJ 
a în ·eput să bâlb4iască şi să arate prin sem he că Agl Vaid J„sr 

• 
fi tăiat limba. Judecătorul-cadiul,-nepricepl\nd, îl întrebi pe 
Agi Vaid ce vrea să spuhă cerşetorul, iar Tătarul rlspunse: 

- ,,Domnull' judecător, el spune ci eu l•am întâlnit pe 
drum tocmai când altul ii tăia limba şi ci eu l-am sclpat sl nu 
fie omorât 1•1

• 

C,1diut îl crezu şi-l achită. 

2. Aci în sat este un Tătar care mi-a povestit ci to. tinereţe 
şeilea la Constantinopol şi ~ra„ vAnzător ta un mare maeaz;în 
comer<:iaJ. 

fntr'o .rl veni acolo un beiu să târguiască. Fiindcă beiul 
a v!-iut că vAnz3torul este inteligent şi serviabit.-clci mai ve
nise ştn alte dăţi-I-a poftit pe Tătar ta el acasă. Intr'o Vineri, 
Tătarul s'a pregltit- ,1 s•a dus .musapâr" 1a beiul tt1rc. Ajuns 
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acolo. după obfoelul turcesc, şi~a lepădat ghetele şi•a tneăltat 
papuci de lemn c.tabaldrâc.:•), ştpa desbrăcat hainele exterioare, 
luând un halat Jung, care se târa pe pământ. ~poi, în timpul 
când scoborau o -scară, din cauza halatu lui lung, vânzătorul, care 
nu era deprins cu aşa ceva. s'a poticnit de câteva ort şi dac:! a 
'ilzut că nu poate merge, a luat poalele halatului, le-a sumes 
,ArAndu·le în brâul cu cire era încins şi se adresă beiului: 

- ,,Eu văd că m'al chemat aci ca s! mă f9.Ci fe.mee !u 
Beiul a ras de aceast& şi au pornit mal departe. După <;e 

s'au plimbat puţin printr'o gr~dină, a.'au aşezat la masă, unde
contrariu obiceiului,-beiul şi·a adus şi cele două cadâne. Ia
răş-contrariu obiceiului orfenta!,-fiindcă beîul era mal de la
mea nouă şi deprins cu ale apusenilor, a pus Ja masă furcuJite 
şi outite, care erau de argint. Intre alte mân~ături, s'it servft şi 
4oapama••, un fel de tocană, în care bucăţUe de carne sunt H\· 
sate ma1·i de tot, ca tntotdea una la orientali. • 

Tătarul, v11zand .P.e ceilalţi că iau bucăţile de carne cu fur· 
culiţa. şi le tae cu cuţitu). a vrut să facă $i el la fel; dar.-

• fiindcă n!) . era cleprinsi-cand tăia carnea, 1>tângaciu cum era, a 
scJpat eolitul .şi a s,art o farfurie. Bei ul .şi cadânele s'au u,tnt 
h1ng la el şi l-au întrebat dacă tae sau nu cut,Hul.'Vânzătorul 
necăjit, ca să scape djn încurcătură, svârle şi cuţitul şi furculiţa 
din mână, zicând : 

- 1-tCare strămoş din neamul meu a mâncat cu furcoiul, 
ca să fac şi eu aşa ? .... 

Şi a început să care cu mtna şi să la~ cu dlntil, după cun, 
e.ra în v-ăţat. · 

Beiul şi cadânele au f!cut mult haz de .stingăcia Tătarului. 
L-au mai poftit şî'n alte dăţi, dar el, din cau.(a ruşit1ii ce pătise. 
nu s'a mai dus pe acolo. 

ii' t 
Du, ,riata lor. Familia tătară este constituită în felu[ l!elei , 

a vechilor slavi: ,,Zadruga". Când flăcăul se însoară, nu poate 
părăsi casa părintească. El munceşte pe pământul tată lµi s~u,'
cât timp a~la trăeşte,-se îmbracă, mănâncă şi cheltueşte din 
ceea ce îi dă tatăl său. Feciorii îşi fac casele împrejurul celei a 
'tatllui Jor, aşa că tot neamul se strânge la un · toc şi este con
dus de cel mai bătrân, fie bărbat sau femee. 

femeile respectă pe bărbaţi şi tinerii pe cei mai bătrâni. 
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Obfceful acesta nu poate fi tncilcat cu nici un- chip. Oel 
mic nu poate nici sl fumeze în !aţa celui mal mare. 

lntr'un loc unde stal.l bătrânii de vorbă, tinerii nu pot sta; 
iar daci întriun loc, unde stau flăcăii de vorbi, vin c!ţiva bi ... 
trjnf. flAc!il trebue neaplrat să plece şi să la.se locul bltrânilor. 
Un bătrân poate fO}lrte btne să bată pe unul mai tânăr sau pe 
un fl!C"ău, fără ca acela sl tndr!znească -0el puţin să se apere 
şf nlci de oum să mai răsp11pd! cu înjurături şi cu pumni. cum 
tac Romanii noştri, 

Intre Creştini şi Mahomedani. T-ătarii dau întâetate celor 
din urmă. Acea!ta se cunoaşte dnpă urmltorul fapt: intr'o casl 
unde sunt adunati Creştini şi Mahomedani la un Joc, când un 
Tătar intră pe· uşe. se adresează întâi Mah-0medanîlot cu ,,seleam
alechium'', (.,bine v'am găsit"), la care aceîa r!spund: 0 alechrum 
seleam'S, (,. bine ai venit1

') ; irf urmă s~ adrese~ă şI Creştinilor 
cu ,.sabalar-hairolsun" (.,buni ~lua"') sau „acşamnar-bairo!sun" 
(,,bună seara"), după cum este vremea. 

_ ln adunârr!e lor, cuvântul greu il au hogii, t"ari sunt -şi 

conducătorii lor de fapt. Ace.ştia fac şi pa doctorii. atat la oa· 
meni cât şi la animale şi Tătarii cred mult în ştiinţa şi în pu• 
terea leacurilor lor. Hogii practică arta lui Esculap în următorul 
chip : ,cetesc dii. Coran sau .scriu pe nişte hârtii în trei colţurt 
nişte versete sau rugăciuni din cartea sfântă. A ceste hârtii în trei 

' 
colţuri• cu rugăciunea scrisă. se cheamă nduva" .şi sunt purtate 
ca talismane atâr,nate la gât, de către cei bolnavi, c,u cea mal 
mare încredere în puterea lor de însănătoşire. . 

. Tătarii nu prea cunosc mândria şi lu~ul îmbrăcămintei sau 
a. locuinţei. Cel bogat sa îmbracă, locueşte şi doarme la fel co 
cel sărac. Deosebire~ stA, mai ales, in numărul vitelor şi fe. 
lut hranei. 

Este inter$al'i1 să--1 vezi când stau la masă. Imediat ce se 
aduce vasul au mâncare, toţi se reped deodată s! apuce bucă
~le de carne mai repede. Care apucă, bine, care nu, pace buni, 
căci nu se îngrijeşte nimeni .cJe el. După ce a terminat fiecare 
carnea pe care a apucaţ-o, începe la eiorbl. Aşo se întirnpll 
la toate felurile de mâncare şi in roata casele. 

Tă1arul este leneş şi neprevăzător. Dacă el are câţiva bani 
ln buzunar şi tabachera plină cu tutun, aipoi greu de tot îl mai 
urne.şţi la muncă. Numai cand isprăveşte el banii şi tutunul, a- · 
tunci se mai apucă de ceva. 
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Se oblclnueşte la el ca c,1 s!raci s! trltascl, .!.. în m1r-
1tnl1e posJbilitltll,-pe spinarea celor mai cu dare de mln4, · 

Am cunoscut Tătari carJ, sub formă de vlzHI, se du. 
Ceau pe la aliff tocmii f ., timpul metel şt. fiindcă oblcelul lor 
este ca gazrla sl te poftească la mad, mAncau acolo, Iar acasl 

nevaata şi copfl răbdau de foame, sau umblau dup! împrumut 
prin sat. Jarna, cAnd ~ste frig. asemenea oameni Iau câte o fu• 
nle ,1 oleacl pe la cel cari au pafe. ca sl le dea cite o sarcini 
pentru toc. Acasl, chiar vara, ler.evesc şi fumea.zA, firi sl so 
1And "&SCI sl munceaiic! undeva. 

Mai toatl ziua ei se str,ng ln carduri şi vorbe1c· de toate 
cele. E destul ca tntr'u.n loc s! se oprea!Că unul, clor fntr~o ju• 
mltate de ceas se &trânge tot satul. lntr•o dimineAţă, pe la opt 
ceasuri, mergeam spre şcoală şl am va-zut unul trecând prlntr~un 
maidan. Un altul li vede şi. având poate ceva de vorbit cu 
el, tl opreşte. Mergând eu mAI departe, m'am întâlnit cu un 
Tltar care, dură ţe fml dete «bună dimineata», mă intrebJ ce 
vorbesc cer dol şi se îndreptă spre ei. Nefiind lncă timpul de 
începerea lertiunflor şi cum ziua se arăta cu soare cald~ şedeam 
şi eu fn uşa şcolii şi mi uitit.m afară. De odată vătui rlsirfnd 
de prin casele cele joase feauriJe roşii şi cealm$1ele pestrife şf 
tndreptAndu·se spre cei ce erau pe maidan. Oe vor ii vorbit el 
acolo nu ştiu. dar a'dunarea aceea nu s'a tspră vf t nici la ami~il. 
De allfel, lucrul acesta se întân1plă zilnic. ba chlitr de mai multe 
ori pe zi. Se strâot la o casă~ lângti un ,.fd sau un petec de 

.. larbl verde şi toată pâlăvrAgellla lor este numai de clevetfrl. ln· 
tdge şi răspAndirea zvonurilor. 

Bărbatff. şi mi< i ales femeile. poarto ,cu dfbl'cl.e poşta sa-· 
tufur. Un lucru de nimic, în două ceasuri e ştiut de toti, ba tncl 
din tântar a aJuns armisar. 

Aeu~. tn urma rl,boiului tn deos:bI. cafeneaua tul Peuzl \ 
o maghernită ca plasa de µrios peşte şi mare cât o acoic!, este 
tîcaitâ de Tltari, cari joacă toată ziua la cărţi. De multe ori jo• 
eurile nu contenesc nfci noaptea şi se pierd sume tosemnate. 

SENTIMENTUL. ln general. TătariI se căsătoresc dfn fu• 
bire. Am făcut socoteala tuturor din P.errelia şi am găsit c!. din 
87 de căsătorii, 28 s'au fscut din dragoste şi numai 9 conven• 
ţtonale; decl1 în caiul acesta, că&ătorîile 75°f0 sunt făcute d·in 
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lu;tre fi numai 21•11 suat conventionate. 
Acum sl af'lt c, Intel~& eu prin c:Asltorle c:onvenţlonall 

la T!tari. Ef, to afarl de cunoscuta poligamie, mal obitnuuc 
urmltoarele, libere ,1 pri12 lege. · 

I, Un blrbat poite lua pe temeia fr1teh.1l slu mal mare, 
care este mort. 

U. O femee poate lua pe solUI tutoru sale mat marft care 
este decedatl. 

llL Se pot clsltorl dol frati c:11 doul surorr. 
IV. Se pot dsStori dof vitreaJ, trate ,1 torl, copfl unor 

plrfnţl dsltorifJ a doua oarl şi nlscuti rnalnt.e de dsttorfa lor. 
V. Cazul cel mal rar, cand uo fllclu are vanitatea sl la 

fata unul om de seaml. 
Aceste cAsltorlf Intre lntf de aceJaş -1 slnge 2 fac pentra •: 

nu se înstreina avutul; sau copii mici, rimaşi de pt urina celor 
morţi, să nu încapi pe m4ini rele. 

Curn am spus, avem un procent de 75°jQ de cltltorH din 
dragoste ,1 lucrul acesta este favorJzat de faptul ci iatrea nu 
joacl nfci un rol. 

De cele mai multe or( fli ciul furi fata. pentru ca sl scua 
teasc1 cheJtueJile, clei tn felul acesta nu mal este obligat sl de
plrinfflor el banii ,,mer-acr1 şi „llut-acf\ njef sl maf faci nu.nta 
cu tlrlboiu. mioclruri şi băuturi. 

Intotdeauna, ·flâeâul es.te vorbit cu fata şl sear•. oa se face 
~I eŞe pini afarA, se sue tn c!ruţl şi mat ia•o de unde nu•L 

Divorţu rlle la TAtati sunt fc;>arte rari, deşi se fac cu cea 
mal mare uşunni&, clei ejte de aj,tns ca un blrbat sl cheme tn„ 
tr'o searl câţiva martori şi sl-i lsclleascl soţiei paşaportul de 
fmedlatl plecare. 

Din toate clnteceie lor populare şi din poyeştiie lor, u 
desprinde o iubir.e pltlmaşe~ Flic§îi ,i fetele, ci.ad se tntllneK. 
Iţi cAntl •• Jbn'\ cintece de tâte doui versuri, pline de dor. 

ln ce priveşte gelozia, nu se dau bltuti. Paşii »otlel saia 
iubitei sunt numlratl. 

lntr'o searJ, după obiceiul lor, un ff4clu şedea la fe-· 
reastra unei tete şi vorbea cu -ea. 1n . acelaş timp vine u.n altul 
care iubea pe aceeaş fată şi când a vaiut el. 11re loctiitor, a scos 
imediat un c:uirt şi l·a lovit. Norot ci ~nta a dat greş şf futa a 
fost... slnAto1sl 
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La dtept vorbind, Tătarii nu urăsc. Dlică astăzi se ceartl 
sau se bat doi inşf, seara bătrârtii fac un tribu oa I, li Judeci, 1f 
împacli şi a doua ii fi vezi umbUlnd prieteneşte amândoi. Ei 

" nici nu prea au obiceiul eă se rAsbune. 
Aci fn sat, prin toamna anului 1919~ un Tătar, Ag.f„Omer, 

a pArît autorităţilor romaneşti doisprezece flăcăi, dezertori nu 
neprezentat{. Agi Omer a făcut lucrul acesta de ciudă că un flu 
aJ lui fusese luat în armatJ, pe c!nd ceilalgi nu ; şi cel doispre• 
zece flăcăi au fc,st purtat.i din post în post până la Constanţa. 
Acolo. după ce au luat o bătae bună şi au, cheltuit căte~va mH de 
lef, au scăpat şi s'au tntors fiecare acasă. Jn urmă, tot satul 
prrnsese ură pe Agi-Omer, care ii pârâse pe flăcăi: toţi oamenii 
îl ocoleau şi nimeni nu mai intra în casa lui. Dar după vre-:o 
doul luni, lucrurile e'au schimbat şi, fără ca să se fi răzbunat 
cineva pe el, Agi-Omer este astăzi prieten b:in cu toţi oamenii. . . 

CONCEPŢII DESPRE UNIVERS. Pămâutur, soarele, Juna. 
slef ele, munţii, apele şi toate câte se văd şi nu se văd, le-a făcut · 
Dumneze,i. Dup-ă creaţie, Dumnezeu a daţ fa grija câte, unui 
înger fiecare lucru: de pildă, un înger are fn grija sa ploile, altul 
furtunile, altul animalele, altul sufletele oamenilor ş. a. m. d • 

. Prin mijlocul pământului se află nişte vine pline cu ap!. 
date în grija unui înger care, atunci când Dumnezeu ii porun
ceşte ca un toc să fle lipsit de . apă, astupă vâna şi o redeschide 
mai târziu, dlad j se porunceşte 1arăş. Dacă Dumnezeu porun· 
ceşte să plouă într'un loc, un tnger aduce vânturile care si a
lunge norii şi un altul dă drumul ploilor să curgă. 

Tătarii cred c! sfarşitul lu fnii va fi în cil rând. Atunci va 
apare un uriaş îngrozitor, care astăzi se afli legat în spatele pă
mântului şi cu doi vulturi păzitori Ja cap. Acest uriaş este aşa 
de mare lncât, dacă ar sta cu pi<;_ioarele pe fundul mării, apa 
nu i .s'ar sui decât ta glesne. Când va scăpa el din locul unde 
este legat9 uriaşul va nimici totul, svarlind p;mântul, soarele, 
Juna şi stelele ca pe nişte mingi şi le va sfărma. ea sl se răz- · 
bune. 

Urmând însă tradiţia religioasâ. ei spun că .va veni lsus 
. Ohristos să pedepsească şi să nimicească totul. 

· SultaTiii sunt urmaşii directi ai lui Mohamed pe pAmânt - . 
şi în mâna lor este concentrată toată puterea ; de asem.eaea 
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regii şi împăraţii sunt de origină divină şi este mare picat a 
te opune vojnţei lor. 

Tătarii cred în existenţa sufletului cu toată temeinl~ia. După 
moarte, dacl omul a fost · bun şi credincios, sufletul lui merge 
fn raiu, unde sunt femei frumoase, Hvezi, ape mândre) mâncăruri 
firă pereche şl munţi de pilaf. Când moare un omt îoge- . 
rul in1.ărcinat cu această misiune vine şi-i ia suJ1etul pe care-l 
duce. după fapte. în raiu sau ÎC1 iadul cel plin de chinurf. 

Un Tătar este foarte bucuros când îi moare un copil maJ 
mic de şeapte anJt căci acela este curat şi neprihănit, iar în cer 
~e roagă pentru pădnfii săi şj ruga lui este ascultată de Du.m
nezelf. 

Ei cred că există nişte fecioare cu puteri supra„naturale 
pe care le numesc „Ginu şi care nu sunt decât întruchiparea 
.,,ielelor" sau II Rusal!ilor" noastre. Ca şi poporul nostru, el cred 
ci aceste II Gir,•, când le vezi fucând, te schilodesc. 

Oriiont geografic. Locurile cunoscute mai bine de Tătarii 
Dobrogeni, atât din umblate, cat şi din auzitei ţinând ieama 
de direcţie, distantă şi suprafată, sunt : Dobrogea. Bulgaria, Tur· 
cia cu oraşele Meca şi ~iedina li Crimeia cu- o parte din Rusia 
de sud. 

Mai cµnosc ~i şi alte tlri şi popoare) însă în mod vag. Cu 
prilejul răsboiuluf. au cunoscut mai bine pe Oerma.ni1 Francezi 
~I Eng)ezf, cari s'au perindat p-e act 

Cosmografie. Tătarii îşi închipuesc: plmânful în forma unui 
plan horizontal şî nemişc!tor: pe marginile lui se s~rijină cerul 
iar Imprejuru·i se'nvârteşte soarele care, tn mişcarea lui, di 

' naşttre zilelor şi noptilor, Pământul este susţinut în spaţiu de 
un taur uriaş, oare-I sprljineşte intre coarne. Taurul şade cu 

. pictoarele pe o corabie, corabia pe apă şi in apă este un peşte 
I 

• 
mare. Câte odată Satana vine ta taur: şi.i vâră un ţântar tn 
nas, care-l pişcă. Taurul fncepe să se scutu.re, cutremurând pl-
tnlntul, dar Dun1neze1; vine îmediat şi-l potoleşte. 

Luna are o deosebită semnifJcatie pentru ef, prfn faptul 
el luminează întunericu} nepţiJ, _ 

fn ceea ce priveşte stelele, Titarfi cred ~ sunt atttea stete 
pe eer .etili oameni sunt pe pimAnt şi Când moare un om, cade 
o stea. 
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Cometetc şl eclipsele sunt prevestitoare de rlsboae şi de 

nenoroci rl. 
.Voiu da aci cAte-v11numtrJ. 
1) ,.Cuntş1' (turceşte 1,ghiunlţ ')--eoarelt. 
9. .,Ai'\ Juna. 
8. Chlabe--glol", fn traducere: ,,dramul la Oaaba0 , calea 

laptelui. 
ii • .,Urdrtr", fn traducere: "sperloasele0 -cl()fca cu pui. 
5 • • Şulpan•-turceşte: ,,Sabă-ildaztr\ edecl : ,.steaua dl· 

mlnefti"-luceaflrul 
6. .Chtrvan-cbrar", fn traducere: .. caravana fnfrAnti\-ateaua 

care rlsare tnalntea luceaflruluf de di mlneaţl. 
Asupra numelui acestei stele exlstl o legendl. lnalnte tlm· 

puri. oamenii umblau rn convoae cu. caravanele (.,chervan .. ) şi 
cAnd voiau. sl plece dintr·un loc aproape de ivirea' zorilor, 1e 

conduceau dupl luceaflrut de dlmfneaţl, . Odatl a plecat o c;· 
ravanl. Ju4nd drept. luceaflr steaua care rlsare fnalntea luJ. 
f"tfndcl porniserl rnsl prea din -noapte şi nu se mal âpropfa 
iiua, le-au etft fntr'un loc pustju nişte hoSf lnainte şr l•au Jefuit 
de tot ce ave, u. De atunci, fiindcl acea caravani a foat Jerultl, 
din cauzl ci negustorii plecaserl prea ·dfn noapte. luAnd altl 
· stea drept luceaflrul de dimfneatl, acelei stele l-a rlmas n.umele 
de •• clurvan-c8rar', adicl „caravana Tnfrântl'<.. 

. 7. ,,Gtttmen•ilddt"-carul mic sau steaua polari. Cuvln• 
tul „ildl&" rn'semneazl ,,stea", Iar ,,&"ttemf:n''-,.sl to ajunt''; 
de.ci, la el steaua polari s'ar chema „steaua sl te ajuna''. Unii 
Tltari su1lf u ci , .,getemen'' ar veni de la cuv4ntul .,getl„ cart, 
asemenea lui .~edi'', tDsemneazA Ja Nohal „şapte"; deci, 1'ar 
traduce ,.,apte sttle0

, cite are carul mf c, 
,,Ttreze-llddz" In traducere: "CAntarul .. --carul mare. Carul 

mare se cheaml 1,tereze0 
- ,.cAntar0

, filndcl în lmaginatla tor. 
1'1se1mlnl ca un cll'itar. Carul mare are o f mportan;I capital I 
pen1ru Mahomedani fn tfmpul Rama1anulul (postulu ), cacf •· 
tunet, c:And cele trei stele ale of ştel trec de, ,enlt. s'apropfe dl· 
mineata şl e!te momentul cArtd el mlnAnci pentru cea difl urmi 
oarl fn tlmpul nopţii~ 

DANSUII şi JOCURI. ·w nunti, ta clrcumcfatone„ precu~ 
1' ff .it, ccaihuat atlt blrbalfl. elt şJ fJkilt, Jcmcllt9 tau fc"' 

www.ziuaconstanta .ro 



121 

tete, foaci. lntotdeauna cAnd joacl Tătarii,-fie blrbatl sau fe..; 
mef.-se .aşeazl câte dat, I,,ţă to faţă. A~este dansuri, femeile 
le exe<;uti singure de o parte, iar bărba,ii de altay ·10 alte case 
chiar; pot însă privi barbaţii la femei, ,ât şi femeile la bărbaţi. 

Din tot dansul Jo.r .-mal al~s la fe mei,-se desprinde o 
vrajă JinJştit!. care predispune la visare şi dragoste. Cea mal 
bună d,nsatoare este acea care ştie m·at bine aă-şl mlădie mij„ 
locul, să şi tremure sânii ii pieptul şi si ţi·nă tacţul cu mişclrile 
Jotduritor. Nu l)Ot Şti dacă prjn ac.este tremurături furtunatice 
ale cornulu·, TAtăroaica vrea să redea fiorul dragostei, sau 
nişt• dorinţi sexuate lascive. Io orke caz, ta f-emei; rrtmul dan
sului se trnpteteşte minunat eu viaţa lor inc:hisl •. care dl naştere 
la atâtea vis!rt şi dorinţi pătimaşe. 

Jo,ut bărbaţilor este cu m~lrl mai repezf, dar nu cu •· 
tata farmec. 

ln timpul jocului celor doi dan!atorl sau donl dansatoare, 
este obiceiul ea ceilalţi privitori să le dea bani. Suma datl rn 
dar jucltorulpi se chedm! .,,şappa.z.1\ Clnd moneda ~ste de hAr
tfe, li se pune la' fes sau lti basmaua din cap; iar clnd e,te me• 
tal,cA„ tn gură: Ou cAt cineva este mai meşter tn arta lui co
reografic!, cu autt cap!tl mai mulţi bani; rnsl banii nu rlman 
jucătotilor, ci qnpă terminarea dansului. eu.nt daţi <AntlrtţUor 
.,daulg1i". . 

Fiecare joc t,1 are cântecul du şi este 1n ,trânsl leglturl 
1:11 el. to ceea ce privette m~şclr1le. corpului. Jocul -sau dansul 
poartă acetaş name ca şi c4ntecut şt fiecare cAntec tşi are jocul 
lui. Aceasta se vede chiar din cuvAntut „ai,ă~·., care Inset11neui 
şi ,,cântec:" şi •. joc''. 

Sunt multe jocuri pe care femelle flU le pot executa din 
cauza repeziciunii mi.şclritor. 

Votu nota aci patru ctntece-joc:url (,,avA0
) specific tltl• 

reştl fi Importate din Crimeia ! 
t. Hratg4r'-;,Oomo.alau. dan, al femeilor, cu ritmul rar„ 

Cântecul acesta fiind duiost Jo timpul jocului am vl,ut pl4n„ 
gând pe femeile care priveau, flindc:I le amlntîse trecutul şi te 
Impresionai o„ 

2. ,,Secdrtm/•·-1,slrftura", datis jucat fi de fem1i şl de 
bţrbaţt. -Ou dc()fe.blre ••upr• Juţ•tii m•aurl~ fern,Ue 11 joacl 
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foarte încet şi uşor, pe când blrbaţii repede şi f~rtunos. De alt
fel. întotdeauna, toba (,.daul") care lnsoleşte clar1netul ce„fi sparge 
urechile, bate rar la femel, pe când la bărbap des şi otova. 

3. lardm ava-,.jumătate melodie", ii joacă bătbaţii cu miş• 
cări ·încete. 

4. ,.,Anadăn ocsdz calgămartm-,.am t:ămas orfan de mamă", 
fi jo.rcă numai. bărbaţii. 

Tătarii însă au foarte multe cântece-jocuri împrumutate de 
la Turci. Deosebirea intre jocurile curat tătăi-eşti şi· cete turceşti, 
este că cele t11tăreşti nu sunt insoţite de tremurarea sânilor şi 
şoldurilor, ci numai de mişcarea,pi,ioarelor, bratelor şi de pocne ... 
cele din degete. 

lată numele a patr11 cântece-jocuri „av~/· turceştf: 
L ,,Cifte tetr•, fi joacă femeUe. 
2 • .,Arab-avasl0 -,.cântecul (jocul) Arabului". 
3. ,,Aman, 1echer olan J..:....,ah, băete de zahăr I'' 
4. ..Ben bfr /ândâccl"-,teu sunt uo al unar". 

, Cântecele şi jocuriJe acestea turceşti, s'au introdus la TI .. 
tari acum l.n urmă. Intre ei sunt muJţi.-mai ales cei bătra.nf .
earf nu le privesc cu ochi buni. De asemenea nu le joacă toţi, 
ci numai bărbaţii sau femeile tineret sau flăcăii şi fetele ce vor 
sl se facă mai de tumea nou!. Prin faptul că jocurile turceşti 
sunt insoţ;te de m işcărH<= părtllor corpului, care aţâil simţu~ 
rile, UJ1îi Titari le privesc ca o depravart, 

1- our11r~~scu 
lN'\1AŢ•,!l'Oft,-Plll VBWA 
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D0l1Ă FROBLEME DOBROGENE: 
COl-ONIZARE : TOf'ONI/Y\IE 

Când cercetezi compat·ativ o hartă etnografică şi o 
alta topqn1mică a întregului pământ romt1nesc d1nlre Tisa 
şi M. N~agra, ceea ce te izbeşte dr la inceµut este Fap
tul că. aproa.pe pretutindeni1 aria de extensiune ~ ele· 
mentului românesc esle mai mare de .cât at1a toponilniei 
româneşt1. Acesta. e.ste înca. un semn ~e v1tahtat~ a1 nea
mului nostru, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Am 
câştigat teritotiu în mll1te părţL :;,i am cleslocuit, în anu~ 
mite reg uni, elementele streine. . 

Tipic din acest punct de vedere e~te pamântul Do
brogei.· Intr'adev:ar, dara după procen~ul naţ1ooal1tăţilor, 
Românii repre 1ntil ac 56.9°j0, (ve.zi statistica din 1913)-

, prin Ul'mare peste jumătate din totalul populaţiei dobro
gene,-în timp ce elementul turco-tatar abia lU.9~0,-în 
schnnb, în ceea ce priveşte toponimia_., num;1·ile româ
neşti, reprezjn.ta ah a g3,30;0, ad1c·1 o treime din totalul 
toponimiei dobrogene, pe cand numirile-topice turco~tatare 

· reprezintă 61. 9°[0, adecă aproape două treimi. Şi această 
cQnstatare este destul de semnificativti pentru expansiu~ 
nea romanească spre l\farea Ne~ră. Aue;tsta expausn1ne 
a fost provocatu. de altfel, llll atat printr'o al'tlf,cială co
lonizare of1cială, câ1 n1ai ales de o necesitate vitală a 
neamului Ron1ânesc, de a oct1pa tot teritoriul cuprins în 
larga cotitură a Dunării şi a l'otunzi astfel, până la mare, 
conturul ţinutului etnic românesc. 



l30 .. 
Când străbaţi Dobrogea, mai ales în jumătatea sa 

din spre M. Neagră, ceea ce te surprinde este caracterul 
pur turcesc. al toponimiei i, ţi se' pare~ dacă n'ai lua con~ 
tact cu locuitorii satelor, că ai călători îu ţată turcească: 
1\-IurfaUar, Hasancea, Omurcea, Biul-b1ul, Casicci, Eoghr~z, 
Topraisar, Cara-1\1.urat, Cara-Onler~ Caraacicula, Edilchioi, 
Celtbichioi, Eodec-carachioi etc. ttc, <leşi multe din a
ceste sate sunt. lle curat româneşti, fie cu majon{ăti ro-

. măneşti. Această toponimie barbară. este pricina pentru 
care ,mulţi <.hntre profani lşi închipuie că Dobrogea ar fi 
un pământ mai mult strein şi fără carac'.ter românesc. 

Pentru aceea azi, când ne-am invrednicH să vedeo:1, 
in sf'ărş1t, teritoriul nostru naţion&l întregit şi când se 
procedează, în toate djrecţ1ile, la consolidarea lui, -este 
de datoria conducătorilor noştri ca, între problemele .ac
tuale, ce-i preoc·upă, să ia în cercetare şi prob)~ma to~ 
ponHruei dobrogene. Un popor de 11i1t-0r ca al nost1 u, care 
vntişte să vie cu nota sa caractt:ristică, cu personalitatea 
sa bine pronunţată, în concertul neam•.lnlor de cultură 
originală, lr{,'bue sâ impr1me pretutindeni, pe ler1toriul 
său na~ional. pf'.ctitea orig n(j fităţd sale; şi tste o ade
vărată ruşine jndolt:nţa areasta, amorţitoare de conştnnţe, 
cu care continuăm a păstra şi mai departe_ o stare de 
lucruri nepotrivită. cu schtt:obănle istyrice ale vrem.d şi cu 
ceriuţele conştiin~ei noastre. 

Dintre toate proviinc1He româneşti, a..:elea care tre
buesc în primul r,1nd consolidtt.te sunt, de sigur, provin· 
ciile ma rgina$e. Dacă tăr,a. unui stat modern con tă, în 

, · vremea noastră, nu at·,t la tăua gr,ţnitelor sale naturale, 
cât mai al-tts în des1·rnea., ornoge1.ieitatea ş1 cultura popu-
laţiei sale,- atunci, cu atât mai mult provincille de la 
margine trebuie să cadă :pe primul plan al iuteresului 
nostru. cu cât tocmai ele sunt cele mai ameninţate de 
infiltrări streine şi tocmai ele sunt acelea care sufăr maj 1 

mult de pe urma conflicttlor răzhoinlct · dintre popoare. 
Prin urmare, cotoniza~ea romântasc:ă . este o pro

blemă peste care 11u s~ poate t1•eee aşa ur;dr. Şi dacă 
schimbarea toponhniei barbare, după câ.te ştim, şi·a câş„ 
tigat atenţia cercurilor noastre conducătoare, -despre cu-
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Ionizare şi în special in Dobrogea, nu se aude nimic. 
A schimba toponimia unei regiuni insemoea?.ă a·i 

războteza satele, văile, dealurile, pădurile, lacurile, gâr
lele etc. etc. De lâ început, fară multe argumentări, sim
ţim că a ceasta nu este o operă tocmai aşa de uşoară. 
Maţ ântâi, toponimia unui ţinut, aşa cum o avem azi, 
nu este o creaţiune oficială, ci un rezultat istoric al vea
curiilor. Oricât de stărwtor au lucrat U nguriî în T ransil
vania ca să schimbe faţa pământului romănesc, hof,ezân
du-1 din nou pe limba lor~ ei u'au reuşit de cât în mică 
1năsnră : d.ovadă httrţile cele mai nouă ale statului major 
austriac1 care abundă in toponimie românea~ca. tn ceea 
ce priveşte dealunle, va.1Ie, râurile pădur1le, piscurile ttc. 
Singure satele au şi dubletul unguresc. 

()ând iflsă intr'un ţinut se aşea~ă in massă o popu .. 
Jaţie nouă pe urma ~elei vechi, alungate) măcelă.r1te şi 
impuţ1n,tte peste ma.sură, cazul Cadrilaterului snb Turci, -
Htunci aceasta populuţie nouă hoţeagă pţ>Ste tot locurile 
în Hm.ba sa, µentru nevoile sale de orientare. D1otre ve· 
cJ11le. numiri nu se m~r pastreaza de cât a celea. unde· tot 
mai dainueşte, ;:;au a dăinu1t o bună. bucată .de vrtme, 
elemi>ntul autohton, pentru a tri40!:irnite noilor so.inţi o 
topontmrtl mai vechÎ7. Când s1au · ~şezat Turc.i în Oadn
late,·, ei ~u găs1t, după, mărtur11le 1otur1ce ale vr.-uHî, 
multe locuri goale de locuit,Jri: de o p-~t·t~ cod1·u int ns, 
O„Jiorcnan, , ar de al ta u stepa a proiipe pusue d :; a_.şeiă.ri 
omeneşti, fiindcă neam11I no:,tru, ce ocupa in evul mediu 
aceste părţi; s'a. refugiat' io cea mai mare part"· peste 
fJu11iu. Ne mai avâ11d cine să n1a1 traasmita vechea to
ponimie't Turc,i au bott:z,1t locunle dJ.n nou; şi aşa se 
face că a~1 toponinua părţilor din spre M. Neagră este 
Lurcească. · 

Când· ma· târziu şi mai cu s~amă după 1877, au 
inceput să se aş•·ze imigranţii bulgari n Cadr;later, ei au 
îtnprumutat pu17 şi simµlu t -,pica tut·cea.scă. ex1stentă. şi 
nici n'ar ft ·putut Jucr.a alttt:I; a.şa am f,tcut ţii noi in păr~ 
ţile Dobrogei vechi, pe unde nu extsta elemEnt românesc 
mai din vechime. Acolo însa unde satele. erau locuite de 
neamul nostt•u încă din vterµea rurcului, adică mai ales 
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in părţile Dunărene, toponimia românească dă caracte
rul ţarii. 

De la 1877 încoace noi ne-a1n înmulţit în deajuns 
în Dobrogea, pentru ca să fim îndreptăţiţi a lua ofensiva.· 
A mai păstra nume turceşli pentru sate curat romflneşti, 
sau cu· major,tăţi româneşti, ar însemna să dăm dovadă 
de slăbSlnogire şi de lipsa de originalitate culturală. 

Problema toponimiei se pune altfel în Dobrogea ve
che ca în Cadrilater. Dacă în cele două judeţ'd de nord 
schin1barea numelor barbare in nwme frun1oase româneşti 
este un fapt şi firesc, întru cât se întemeiază pe realităţi 
etnografice, şr necesar,-:-în Cadrilater, ln schimb, este, 
mi se pare, ceva neoportun şi fără sorţi de reuşită. 

Administraţia poate schin1ba numele satelor şi mai 
la urn1A, poate impune locuitorului turc sau bulgar ca, 
în relaţii,Ie sâle cu 6rganele administrative să folosească 
noua topontmie românească; dar, mă întreb,. cum poate 
forta adminislra.tia pe ţăranul turc şi bulgar să numîască 
pe româneşte dealurile, văile, păd.urile etc. ? Iar a răz
boteza nur.oai satele, însemnează a face operă neispră:
vită. 'fradiţia, conservatismul popular, lipsa de utilitate a 
no.U măsuri, duşmănîa1 prostla etc., sunt tot atf!tea pie· 
dici în calea unei asernenea inovaţii. 

Reforma aceasta 11u se poate face de cât procedând 
pe aceleaşi căi fireşti, pe care s' a ajuns ca în Cadrilater 
să avem o toponimie turcească. Ea trebuie, adecă, ba
zată. pe· 1·ealităţi etnografice. Voim să avem o toponimie 
românească în Cadrilater ? A tun ci -trebuie să căutăm mai 
întâi n avea acolo o majoritate româniaşcă1 care s'o 
înt!t•bumţeze cu drag; deci trebuie să colonizăm. 

Cu cine să colonizăm ? 
Ţăranii de peste Dunăre nu ·vin acum, când şi la ei 

acasă li se dau' păn1ânturi din moşiile ce se împart şi 
când războiul din care am ieşit ne-a împuţinat plugarii 
atât de mult, în cât nu mai avem prisos din ei. Unii 
dintre noii colonişti, refugiaţi din Dobrogea nordică în 
faţa invaziei ina1niee, nici astăzi nu . s'au mai întors pe 
Ja căminuri, din acelaş motiv,; ba chiar, după tristele· 
constatări ale venerabilului nostl'u colaborator~ d-l G-...,. Pa-
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r;a1'Jl'J, şi dintre cei cari s'au întors o parte pleacă din 
nou peste Dunăre, in satele ·1or de origină. Totuşi, o so
luţie ai· fi şi aci. 

( !,1c1, dacă e de datoria or.1.cărui gttvern. românesc 
su. se lnt;rijească de inta,rirea mar-, n lor ţării, care, ia 
rhio ftl'ei:;c, sunt mai amen1nţate, prin faptul cij elemen
lu1 române&c e mai pu(in con1pact şi presărat cu ele
mente sfreine şi1 dacă această con idare trebu · e să fie 
'efectivă, adeoă 1ntemeiată pe realitâţl trainice, 1ar nu pe 
paliative adm.iuistraf.ive, -atunci colonizarea este un im
perativ categoric. Nu facem colonizare '? Mai r.ut'ând sau 
m,ti târziu vom pierde Cadrilaterul. Politica se va îngriji 
să ofere inamicilor noştri prilejul de a ni-l rapi, după cum a 
oferit Polonilot, Danezilor şi Francezilor prilejul de a-şi 
anexa provinciile răşluite. Şi cll> la cine? De la straşnic de 
bine şi de puternic organizata Getmanie 1 Din P.Otrivă, rea
Hză1n în Cadrilater o major1tate torrulinf5ască. strJi-ns l gată 
de pământ? Atunţit pes.e toate f uxtunile îl păstră1n. Şi chiar 
dacă l-am pierde \'reod:1.tc~1 oricând n pultm recu..:;eri pe 
baza uoui drept existent, dacă avetn acolo neamul nos
tru în număr covârşitor. · 

PJ'in urmare, colonizare. Dur cu c1ne? 
(~u Români de peste hotare: de peste Nistru ~i din 

penrn8ula Balcanică, din locu'file unde su ut prea răzleţ1ti 
şi au pot l"e·.isfa desnaţionalizărli , de asetnenea, cu timpulr 
şi cu pt·isosu.l elementului românesc din Rega_. Io 1eJu.
rari istorice vitr~ge ne ... _i!u risipit 1n largul l~J!l_ti: pe5te 
~'l.tă. Ucraina, _ş_i .:e._e$t.c. tgţ_ Bah~anul1 pânlţ_ în 11 lila ~e
cie1ş1 1nai f}.filrn,rfe. l3i:etutindenf clu1,:olo _de Mranqo s~ in~ 
cearcă siluirea şi ştergerea fiint~i noast~e ca neatn-:-E 
ti1npul deci să reacţionăm1 sa ne commassa.1n, să ne în· 
chegăm înt1·:un bloc cât m,.u omogen şi mai den~. 

Noii colonişti vol' g,lsi în J)obrogea. un m d1u geo
grafi~ inrudi't cu cel părăsit de danşii ; ş1 1 după cum, bă· 
tu~ de vittegia soartei, ei totuşi au reţişit sq. ~n~hege go.s
podil.rH în tot largul stepelor ruseşti pâna pe malurile 
Doneţului ş, ia miază~i p,nă 1u podişurile şi văile uscate 
ale Bulgariei şi Serbiei, -tot aşa, chemaţi .înapoi ,şi pri-
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mind înlesnirile de stabilire, măcar un procent dintre dânşii 
se vor întoarce la matca lor, dacă : 

1- Li se vor împărti fără şicană, mituire intârziere, 
nepăsare şi alte r.rim~ naţionale, după cum s'a făcut în 
trecut in Dobrogea 1), pământurile statului libere de alţi 
plugari; 

i. Dacă se va regula ehestiunea proprietăţii imobi
liare rurale din Dobrogea-noua pe baza principiilor de 
care s'a condus leg1u1torul din l 882 pentr~ Dobrogea-veche, 
transformându-se detenţiunea mirie in .Proprietate abso
lută şi recunoscându·!iJe actualilor detentori o porţiune a , 
terenurilor' folosite de ei {1 / a do pildă) Îtl plină f)fOprietate, 
iar restul· rămânând statulur, care are încă în Cadrilater 
drepturi asupra nu<lei ,.roprietăţi t); . 

3. Daca vor f1 puşi în :pos>hihtate a cumpăra pă~ 
mântun dela Turcii, Tâtari, şi BuJgar1i Uobrogeni caril 
fară a fi s1l1ţi, ar voi să emigrez.a în ţărsle lor; -precum 
şi dela altii cart 1au Prisos de pământ ş1 •1or să-l vândă. 
In acest caz însoşt StatDL ar trebui să organizeze ase
n)enea vâoi.ărî şi cumpărări, fiind în inter:esul consoli
dărJi sllle ; 

4 Daca se va putea ajunge la un aranjament cu 
statele v ... c1ne µentru un schimb de populaţie, pentru. o 
J,mpt:-Z•r~ .'l rapurlur1lor etnogl'afi,,e1 evaluandu-s,~ averile 
emîi'ranţ1lor ş, re~t1tu1ndu-se imigranţtlor gospodăril de 
i1Ct·e11ş1 val art! ; 

5 D(j1 a St> va atrage _adroirabi1ul elem<->nt nr~gttsto
r, s al fr~ ţilo, r\ 1·omanj, r1stµiţ1 prin toate centre]~ str::hne, 
tn toL largul lurn11 ş, unde, mai curând sau mai tarz1u, 
~r,n furta iroµrvjurar1lor, vor trcbu sâ se dţsnaţtonaliieze. 
Sâ nu u1L; m ,:& 1iu1 aci ~sta ra,nurâ µlină de cahtaţ, a 
P1JJ.Jurului nostru s'a r1d1t;at un ŞagUIIW, ş1 că e, au dat 
at<1ţ1a eroi ş, atâţia bărbaţi de cultură stra1uilot, în spe· 
----

1) Cunos11 c11zt1ri în j,1d. Ţ„}c~a. u•,de eoloii.iza.rea. spontană ea el•'ment 
româ,,, se de peste Duruire a fost irnp,ed,cati d " adm1n,str.aţe ve, a.la şi 
c, ,m,n, ă li1e1i 'lilmen1, plâng „ el, şi-au pârli,s1t frumoase e case rid 1cate din 
t me!te de ei, celr. ""l fru ,-0ase d 11 sat şi cu ,c,}spudărta î ,c-ăr-cătă in care, 
s'a înt1n·s din nou la 'f"'tre!1-1 şi ,,,o, intu1e străbuna. în sa.tete l"r de µe1>te 
iiunăre, ble, · mând vitreg a adm1nistr11ţ1.-i române d in,1'>nf1ti~nte, 

t) V z1 I. N Roma~.- P1·oprieJatea i ,o.biii-a.ră rurală ·din Dobrogea, 
%n Arhiva. Dobrogei An il pa.g: ~7 şi arm. 
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cial Grecilor, rămânând elemente şi forţe pierdute pentru 
neamul nostru. Cu ei· am putea crea în oraşele noastre 
Dobrogene o puternică clasă mijlocie, care nu ne poate 
fi decât de folos. 

6. Dacă vom reînvia obiceiul strămoşilor noştri, acel 
,. ver sacrum", pririlăvara sacră: când perechj]e de tineri 
însur~ţei ai satelor romanei primjau pământuri de cultură 
în ţinuturi mai puţin populate. 

In chip civilizat se poate rea liza în România din spre 
Mare o colonizare binefăcătoare. O politică conştient na
ţională trebuie să aibă ca deviză.: de unde plea~ă un plugar 
sfreh'.1, să se puie în loc un plugar român ; unde poate să-ş, 
deschidă prăvălia un negustor aromân, să nu se prefere , 
un neg,.1stor strein, după curn jarăşi o tristă exparienţă 
ne-a arătat că se · practică de către oficialitatea noastră 
mitarnică . 

. Pentru aceasta însă se cere o personalitate de ade
vărat bărbat de stat. care să priceapă inte1eseJe imediate 
ale Neamului şi ale Statului şi care să organizeze şi să 
poarte grija executării, în s·pirit de cinste şi de iubire de 
ţară 1 , a 1Jnei asemenea opere naţt:onale. 

'Paralel cu această colonizare va urma apoi şi schim
barea toponimiei. 

Din moment ce se. aşeaza 7-8 familii româneşti 
într'un sat strPin, chiar de atunci s~ se boteze partea 
de sat, locuită· de ei, cu un nume firesc care. cu timpul, 
prin înmulţirea co1oniştiloi;, va inlocui, şi oficial , pe cel 
străin. , 

E:;te dela sine înţeles şi mai ales în urma experjen~ 
ţei făcute în Dobrogea veche, .că în 111ci un caz coloniza
rea nu trebuie sa nsipeasi·ă pe noii colonişti în număt . ' disµa-rent prJn satele l':itrt!1n&, ci trt>buie să-1 aşt'ze Ja un 
loc1 in grupe ,:ât mat ma}'1 şi să Ie· dea pos1b1btatea unei 
bune stari econotn11.:e, pt:'ntru a nu ajunge argaţi la străini 
şi a nu se desnaţionuhza, încl-'pând întâi cu µortul şi ter
minând ·1a. urrnâ cu hmba .. Cân1:i vin în 1·ootact două nea-

, muri de c1ceea~i ocuµaţ1e, de ex. agricultura~ ~tunc.i cel 
· n1ai · numeros şi cel mai bine gospodărit deBnationalizeazâ · 
cu tirnpul pe celalalt.. Statul poatt împiedeca procesul 
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,tce~d.a de dE:snaţiona1izare prin şcoală. biserică, annată, 
rel~ ţ1i1e cu organt' le ttc.hn 1 jsl ·a v,= etc , dar Ill 1na1 in par te. 
Singuru. cullut·a şi o con:;ilh 1t rra·iona â puler uci4, tre
zttli nu numai plin ş_coaJ , c1 şi p1 n act1n1.t)1„traţie, poate 
inpiedeca &r.e~t pr-0c s d p ,1t'e a m nor tăţ i n:tţio1utle. 

r,onvirigt,;.1ea noa tra c&iet clup~ urn se poal bănui 
din cele d „ 1na1 sus. că pentru Cad:cdater fncă n'a -;osjf. 
timpul sch11nbării tooo11i1niei 1 afară de elite-va r.azt.1ri. 
AcPst • eazuri prive )c, de sigur~ satele cu popwd ţie ro
mânt ască. îa orjee, vroce .t s'ar găsi ea faţa de stră1n1: 

l s e. ~ai,, le de e 1na'Ul fr1.u1ar11 şi cale-Va ~att- rlin 
,n e o . ln ace~t ::ino ) s'ar ţ.Utf a r învia ve('h le n 11n1l'i 
d1 • 1 • <'h1tute, m ma~ura 1t:1 caie eJe se po~ a apta f1rii 
II .bii ro1ni:ln j:i,ti. L ,cali, ţ'iie r 1ma -e r .'a/ncluJ.ia/n.u, ~1 N -

1·i1lu;,r1Jt dinttt:;" îu.rtucaia ş StJi•.;tJ·a s. ex., .. t.r 1 ~a I 
Vt · m ru1r,J.nl:-ai:; '.J fr111noa::ih.: Lft11deni şi :\retJt·e-ai ; 1'1,l · 

t,~i 1 l-l: tn Je t> re ~ 11.d ele Suistra. ar deveni Pttl liatu 
a 1 l alo1.(i(t, .il'1;71tM'- ( ii 4 ,tal C e 1) • i1rP- suri de 

"darr.·CHs1, a ev i ~4.b1 nll f,tc. f)it de"IP f: cel . lt lu
rah1 r.-~l, ue •tll are U CUflO!:'{t lll UU flUillJ l"OID<tll dln 

n 1th1tut-el inat f1rt·~:, al' li să li se d d n1 L" n„uni11 
„oare de pro~ nnţat p 1 te la anz i;;l c~re a indice o 

l nrt1cter.st cn a. I culu', prect;in. {),1,n~bra1;a, ., r.1..lf.,-l, 8.eCJ.r,t
1 

f->r I 'O,C 1,. ,._C.,'fi?)Ci"1~, [.,'1J0i"llf, f, <f1'(lP at ~~1f'tt,f:a. (,etatea, etl' : 
,r u I um)-1 1n leg-a,u ~ cu h-:t 1'n=i ţiout.tilu1 1 rţ"mprospftt& 1tf 
a , 1,-.l r„1 oer"-onst,1J1ir r 1:-"\t r, 't ce ai1 juca' 'ln rr,l i•1 are;; 
p rti, nrc.r-um · i1Ji„cea v'?<lâ, Dărwşt-i,. 71(:peş Jlotlă, .o, .. 
Pia. T.·,1.ia,r, E: tr. , sau se vor r,adl,lce ilnelP. nume lOfll''c 

LOI{'f ;;it daca 1u tr,<Ollcere ele capat\ un caracter sun
pa tic yi adaptd.h1!. ln n ri un ca6 înt; nu Re rec J1nancta 
o top111 1rt1 P d .tă ct..ii>. nurnfle b,( bat or oa ticl îu v1aţ.1, 

et-•a<·e ar f de prnst gust sau duo L a celol' ro· r(1, cari 
n 1u llh~1 o h-·garur: cu ţu1ut1:J 

fq [)o.broq€a Vc! he schi t1b rea tvPltn"tn . .,i rtlte obl1-
1·t(il J'~. h.1 -:;pe ·1al !t n, Oc,urog, n11, uu 1:nal pute1n stl t:It o 

nou;t<JH ld. Ld':. ::.tr '? ) , 1.;a1. u<: ::,afo u. Ş d O,J l t'- e opera 
rei:J,, trt bu • ,.~ ~narte . in s1 ,e Ctl.ra ·ţerut ve~ntcie11 ea 

• 
ti·t>hutf ,,retţa 1 t·., de spe I Hşll cu h,atri. Scrius t itea ru-
Vt nilă qa nu pocite fi tasată pe u1ana uno" organe ad-
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ministrative -provincjale1 care n'au nici honul simt şi nici 
pregătirea necesară spre a găsi criteriile după care să se 
orienteze .• \rbitrarul, - "mie-mi place sit numesc cutare 
sat lJragalin<.1.,", deşi locuito,:iî cer săi se zică Basara.bi; 
gaşca politică, - cutare sat să se numească General 
Ai,e,·escu, 1), sau 1c!slăoani, sau Arget0.ie;ii etc.; fantezia 
caraghioasă, - cutărui sat i s'a propus ca nume nou 

1na„te jos §i· te plirnbă" şi alte aberaţii microcefalice, nu 
pot fi socotite drept criterii de orientare pent;:u o operă 
aşa de însemnată. 

Nouă ni se pare că aceste criterii s>ar putea clasi
Jica, în ordinea importanţei lor, astfel : 

1. Acolo unde găshn- pentru o localitate actuală cu 
nume barbar, un nume antic, frumos şi adaptabil, - qbli
gator va trebui să-l reînviem, dândll-i numui aspectul ro
mâne:sc. Aşa s. ex. loca!1tăţile antice: Sucit.lava, .S-tul. 
Chiril, ~4.:clopole, lttJ1iilâ1)a, Ul-1netu.1n, Be1·oe (azi Băroiul), 
Domitia1na, Sa.lsa1;ia, Jţlropole, lralect Ceret·ei: .Dinogeţia, 
etc. pot figura foarte frumos în noua toponimie dobrogeană. 

2. Satele care, înainte de răsboiul dela 18281 au . . 
avut element şi nume românesc, dar ca1·e după acest răz-
boiu şi-au schimbat numele, trebuie neapărat să şi-l reîn
viţze, cu atât mai mult, <'Al cât aees.te 111.1miri sunt dintre 
cele rnai fr.umoase şi au şi o valoar€ istorică. ~'\şa s. ex. 
în jud. Tulcea s'a1· putea reînvia numele: C,·ucea, iStdn
cile, :Straja. Jla?,thia, .zlia·ngitkt, Calacluca şi attete. despre 
care dă mărturie la ,1850 agronomul .Iouescu <lt>la Brad. 

3. Satele, cai·e astă&i au nnn1e româneşti, vor t!'ebui 
să şi~l p~strez-e. Aşa s. ex. Oltina, JJ,fâ1·leanu,l, ... 4;linian1 

Greci, C'ochirle,ni, 1.\ifr;uli/el, Cocoş, -.S'a·rica, 1,~Clfjă:raşul-nou, 
Peceneaga) F'lor1'.1:te, Colilia, Oarnien. l,yti,a. 1::iarlita, 
Piatra·roşie, Peştei'a, Litncavifa, Văcat'et1,i etc. 

4. Dir.tl'e numele cu origine nelămurită sau nl:fe~nă~ 
ori cr,_u fone.tisn1tll · înstternat in parte, se vor pfistra nun1ai 
acelea care sună sin1patic la auz şi care 11u poartă în 
ele prea pregnant. caracteristica unui fonetism strein. Pof 
ră1nânea, prin u1:mare, nume încetăţentt.e ca: ,.llf ă<1in., Pat·· 

1) Vre-o trei sate, de fapt vre-o trei ur.>tari din jud. Consta,nţa. au 
ceţut pentru comuna 1m· acest nume. 
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cheş, Cataloi, S~inieni, ~q,raiu, Malcoci1 Babadag sub 
lorma Baba-dava, Isaccea sttb forma lsacea, ca o retni
niscenţă a Voevodului român dobrogean Sacea din evul 
me,diu etc. 

5. Toate numele topice, ce 'nu intră în .r cele patru 
categorii de mai sus, vor fi traduse, dacă numele turcesc 
cuprinde în el o caracteristică. a locului şi daoă, io tra-

, ducere, el capătă o înfăţişare simpatică, adecă să fie fru
mos şi uşor de pronunţat pentra ţărani. Aşa s, ex. Biul
bi'.ul, care însemnează PrivigJaetoarea~ poate deveni mai 
cu adevăr pentru stepa plină de sentănături în care se 
a.flă, C1:ocârlia ; tla1yalâcul mar·e şi - mic poate fi na
mit Corbul mare şi Corbul mic, mai ourând decât Cioră
i·ia; Enisala ar deveni Cetatea; Moru-ghiol - Balta al· 
bastră; Oara,.r,asitf ar fi Nisipăria, sau Nisiperii; Tu;:T,a -
Sărata; Allah-bai1· ar dev(;:oi Dealul [,U,i Dumne:teu ; De
ni·s-tepe - Dealu? mării· etc. 

6. In sfârşit, numele topjce turceşti, ce nu ·se pot 
traduce, vor fi botezate din nou după următoarele criterii: 

a.) Sau se vor alege numiri, care să indice o caracte
ristică a locului, precum : Valea mare, 'Nucet1 Pe1"iŞ, 
Plopeni, ..Adâncata1 Jlatea-la·rgti, Vâritoasa, Bujorul, 
P-risaca, Isvoarele, etc. 

b) Sau se vor folosi numele iocalităţilor de unde 
proviue majoritatea locujtor1lor romani din satele mai re
cent colonizate; 

c) Siu se vor alege nume istorice, pu~ne de altfel, 
care au lt?gătură cu Oobrogea. D1otr~ acestea s'au şi in· 
trebuioţat până acuma: Traian. Mircea Vodă, Mihai· 
Viteazul, ba chtar ~i Ştefan cel .i11.a,re. 

d) Sau fn f ne, n11n1e simbolice ca: Dre-ptatea
1 

Uni
rea, Lumi'na, etc. 

Toate aceste nume 1nouă trebuie sli, uniască în ele 
adevăru( cu fru/tr,, llsul şi cu uşurinţa de rostire Aitt·um 
ele nu vor prjnde lt.soe şi nu vor f1 prirn1te c:u sim ... 
patie. 

Am convingerea că, dacă s 'a-i· prot•eda inţf' l'"'P ţe~-te, 
insuşi got1podar1i safţ:Jor, adunaţi la şc·oală sau la primă
rie şi puşi în conştiinţă de scopul oonvocâr1j Jor) ar gă~i, 
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cele mai fireşti şi mai caracteristice nume pentru satele 
lor ; iar comisia de specialişti, .care ar lua în studiu da
tele culese, ar avea munca cu mult uşurată şi n'ar in 
terveni cu corecţiunea şi cn impunerea altui nume de 
cât acolo; unde criteriile de mai sus n'ar fi respectat~. 

Iată opera naţională care trebuie sa se mdeplineaseă 
cu necesitate în Dobrogea şi pe care o aşteptăm cu ne
răbdare dela conducătorii noştri. 

C· BRATESCU 
t"I\OPESOl\,-CO.NSTANTA 

' 

; 
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R1'BltJT)Rf\·NATt1 TAGORE-

LUMINĂ DIVINĂ 

Lumina! Unde este li:Hniua ? Cup.rinde-o cu fJacările 
mistuitoare ale dorinţei. 

Iată la1npa t'ără scânteie: acolo e destinul tău, inima 
mea. 

Ah ! moartea ar f 1 mai bună pentru t.ine. Teama lo
veşte la uşa ta şi te vesteşte că stăpânul tău te cheamă. 
Ia întâlnire, prin negu„ile nopţii. Cerul este acoperit de 
nori şi ploaia nu incetează. . 

Eu nu <ştiu ceea ce tresare în minet eu nu ştiu ce 
va să. zică asta. 

I.;,ulgeru), care trec~1 face vederea niea mai intnne~ 
cată şi 1niJna d1bue pentru a găsi poteca e!trc ca.re 1nă 
chia rtjă muzica nop~i. 

Lumina ! Unde este .lumina ? 
Cupriude-o cu flacările n1istuitoare ale doriuţei. 
Tună şi vantul se ridică urlând prin văzduh. 
Noaptea e intunecoasă ra o ~iatră. neagră Fă ca 

ceasurile să Dl} .se scurgă în întune1·ic. 
Ou viaţa 'taf·:cuprinde lampa iubirii. 
Lumină! Lumina mea! 
Lumină, care umpli lumea! 
Lumină, care săruţi ochii ! 
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· Lumină, care îndulceşti inima I ::,;i~ 

Aht Lumina joacă în mijlocul vieţii niele, iubitul 
, meu! 

Cerurile se întredeschid I 
Vânturile se deslănţuesc~ 
Inviorarea străbate pământul I 
,l1lJutur1i întind aripile lor pe o mare de IL1minăt 

• Crinii şi iasomiile se deschid pe creasta valurilor de 
lumină. 

Lumina iradiază cu ploae de aur peste nouri1 iubi-
tql meu 

Şi se risipeşte în mii de pietre scumpe. 
Bucuria sboară din f oare în floare, iubitul meu, 
Şi o veselie fără de margini 
Fluviul cerului s~a revărsat peste ţărmuri şi bucuria 

se revarsă în lume. 
'foate acordurile vesele să se topiască în ultimul 

meu cântec. 
Bucuria, care tace să joace prin lume s~rorile ei ge

mene: viaţa şi moartea. 
Bucuria~ care trece în furtună, sguduind tot ceea ce 

trăeşte silindu-l s! râdă. 
Bucuria, care se aşează liniştită cu lacrimile ei pe 

lotusul roşu deschis de durere 
Şi bucuria, care aruncă 'in pulbere tot ceea cg. are 

şi nu· ştie de altceva . 
. , .. Da, eu ştiu; aceasta nu e decât iubirea ta, iubit al 

inimei mele, această lumină aurită, care joacă pe frunziş1 
aceşti nori cari rătăcesc încet pe cer, această adiere fu„ 
garil, care îşi lasă răcoaţea pe fruntea mea 

Ochii mei sunt copleşiţi de lumina. răsăritului. 
Iată solia ta către inima mea. 
Faţa ta se coboară către mine, privirile tale se a-

1undă in ochii mei şi inima mea a atins picioarele tale. 

BAYADERA - (if \ 
Ugaponta, discipol al lui Budha, ciormia culcat în ţă• 

rână, lingă J!idul ,cetăţii Matura. 

www.ziua constanta. ro 



Luminile erau stinse şi toate pot~le cetăţii închise. 
Pe carul întunecat de August, norii ascundeau stelele. 
Deodată un picior mişcă cu sgomot brătări de ar-

gint şi atinse pi€ptul lui Ugaronta. 
Tânărul se deşteptă sărind ; h•mina mişcătoare a 

lanternei lovi ochii săi plini de bunătate. 
ET zări o bayaderă ame~tă de vinul tin9retii sale, 

acoperită cu pietre scumpe, de difer1t~ culori şi tnvălită 
cu o mantie azurit1. Ea ooborâ lanterna ca să lumineze 
faţa frumoasă şi austera. a ascetului, 

'- Iartă-mă, tânăr ~ihastrut că te-am dt'şteptat, zise 
bayadera; Jndrăzneşte şi vino ta mine. 

Drumul plin de pulbere nu este· oat bun pentru tine. 
- Urmează-ţi drumul, frumoasa frumoaselor, răs

punse ermitul. 
Când ceasul va sosi, voiu veni să te găsesc. 
Deodată noaptea neagră, printr'un fulger luminos, tşi 

arăti dinţil şi bayadera tremură de fr1că. · 
Anul nou încă nu venise. 
Vântul adie, ramurile arborilor plâng, făcând să cadă 

o ploaie de petale. 
Un vânt dulce de primăvară aduce de departe su

netele fluerului ; oamenii aleargă prin pădurf ca să cele
breze sărbătoarea flordor. Pe acoperlşurjle oraşului ador
mit, coboară din cer lumina !unei pline. 

Tânărul anachotet mer~e pe drumul J.>Ustiu,, ascut- '. 
tând plângerile de iubire ale unei păsări, aşezată pe o 
creangă de magnolia. 

Ugaponta se apropie de porţile oraşului şi tşi opreşte 
pasul. 

- Cine este această f emee ţulcată în ţărână lângă 
ziduri P 

Este bayadera plină de răni. în prada ciumei negre, 
şi pe care au isgonit·o din oraş. 

Tânărul ermit se aşează lâogă bayaderă ; el pune 
capul bolnavei pe genuchii săi, udă cu apă rece buzele 
ei arse şi îi unge corpul cu undelemn. 

- Cine eşti tu, înger dutce al mitei, zise bayadera 
1emâ~d? 
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,,._ Ceasul a sos ' t ca să viu spre tine şi iată-mă, 
după cum ţi-am făgăduit. 

COPIL OLUi 

Când iti aduc jucă r.ii colorate, copilul meu, 
Atunci înţel~v pentru ce este atâta schimbare de culori în nori 
Şi pentru ce florile sunt Zţ1grăvite cu nuauţe atât de bogate, 
Când iţi aduc jucarii colorate, copilul meu. 

*** . 
'Când cânt, ca să te fac să joci, l 
Eu ~tiu intr'adeva.r pentru ce este atâta rouzieă sub ramu.r 
Şi pentru 'ce valurile fac să se a.uda'. corul vocilor lor 
Până in fundul pământului, care ascultă 
Când cânt, ca să te fac să joci. 

*** 
Când întind lucruri dulci către mânîle tale doritoare, 
Eu ştiu pentru ce este miere în caliciul floarei 
Şi pentru ce fructele se utnplu în taină de suc gustos 
Când întind lucruri dulci către mânile tale 'doritoare. 

*. * 
C9ud sărut. fruntea ta, ca să te fac să surâzi, scumpul 

(meu copil, 
Inţeleg roâng·~erea care iradiază din cer d mineaţa 
Şi plăcert<a, pe care adierea verii o da corpului meu, 
Când buzele mele ·te ating, ca să te fac să . surâzi. 

* I * * ' l 

Somnul1 care pluteşte peste ochii copilului, se şHe de unde 
(vine el? 

Da. Se povesteşte că-şi are locuinţa tn satul feerie, 
Printre umbrele pădurii abia luminate de licurici, 
Unde găsesc două flori sf,oa.se, fermecate. 
De acolo vine somnul, ca să să rute ochii copilului.. 

* * * o; 

Surâsul, ce pluteşte pe buzf'.le copilului care doarme 
Se ştie unde s'a născut el? 
Da. Se povest.eşt<.: că o l'ază palidă din cornu) lunii, 
A atins ·marginea unui nor fugar de toamnă 
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Şi că in visul unei dimine1,i răcoroase, din rouă 
Născu surâsul, care tremură pe buzele copilului care 

[doarme 

*** 
Dulcea .şi plăcuta frăgezime, care catifelează membrele 

[copHul111 
Se ştie unde a stat ea atâta timp ascunsă ? 
Da. Când mama era încă tânără fe·cioarâ 
Ea şi-a fr,văluit inima fntr'un tăcut mister de iubire. 
Suava, dulcea frf\geznne, care catifelează membrele co:-

-, pilului. 
' DR C· ULleRO 
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FAPTE, RECENZII 
--

Einile Belut: Origitt,ţ(J, iu1t1u"f' ,,i Mr:uctu~c'!. .. ,..uettulu.e .e~sf.t'f1, 
du.p«I deseope,-iri~ i,titti~ mode;<tte (La ~cien~e et 1• vie. No. 15!! j.u„ 
cuet-Sept. 1920). 

'Dintre progresele ultime, realizate de ~tijntl, de sirur uou~ ti 
feniala coneeptie cosmogonic! asupra originei lumilor, emisă de Emile 
Belot, vice-preşadin tete soeietltii fll!t,:onomice Qit Franţa! m~ritl 91 
tie mentionatl printre cele dintâi. 

Nu mai departe de c!t acum o sut! de ani, astronomie. nn ne 
·.-,.nte, da un rlţpun$ $1ttis.fădtor nici în ce priveşte etructura Uni
~ersului, nici in privinta ienezei lui. Jnsl, dela mâr~l~ Lapla.ee, ea
re•şi pre2inta hipoteza en. asupra nebuloasei primiLive «ou neinc!'ede-. 
rea ee treb ue să ne··O in!pire tot ceea ce nu r&zuttlî din ob!ervati e 
sau din calcuhi şi pânl astlzi, ştiinţa astronomiei â flcttt proare&e 
ni mi toa ra, 

Cu ajutorul te?est:opKlt,i, ac&st ochiu puternic, Cllfe ne ţieat!inue 
Io adQncimile cet"ului exîstenta a ::ţute c19 mii de nebuloas~ spiral~ 
etl ajutorul apaf'ct.t:utu.i foto!)f"tific, ~are poate înregistra irnpresiunil~ 
luminoase ale astrelor timp de aproape Q sută de ol"e pe ac;eiati plae5 
în fine, cu ajutorul 1Jpectroscopu11f.ii care ne revelează unitatea. de com
po1itie cbimid. n universului stelar, precum ~i iuţeala radiali a et9-
ltlori· a blror depărtare itnensl niei n'o puteln mlsura eu mleuri pi
rnAnteştit-astronomii sunt in m!isuril asUlzi să ne dea o imagine mai 
realii a cerului şi sit incerce a explica. cu mai mulţi i:torţi de ii.hindi 
pne:a uni versului nostru, 

I. Oe. eete ~l"«l i, S~ pl'eijupu.nem cli. am părtsi plmAn tul p• o 
ru& da !nminl cal'f't !~ etie, str~bat~ &patîut eu o iuteall de 300,0(){; 
~. pe secuiid4 ; atunci, Îll. ee.1:a mai mult C(t o seeund11 am ~jaar• 
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,n Lună ; tn 4 m. 20 s. am sosi în Marta ; in 8 m., -i8 s. ne-am afla în 
!Oare; în 36 m. pe Jupiter; in 70 m. pe Saturn; în 2 ore 30 m. pe 
Uran şi în 4 ore pe Neptun. De. acolo, din depirtările acelea pline 

, de frig, Soarele nostru nu s'ar vedea decât ca o stea din cele mari; 
inSă, ca să ieşim din sfera de atractiune a Soarelui, trebue să clll• 
torim 2 ani de lumină. După 4. ani de lumină şi străbătând 40.000 
de miliarde de kilometri, atingem c~a mai apropiată stea de pământ, 
Alfa din Centaurul, formată dln doi sori, ce se învârtesc unul împre
jurul celuilalt. De aci înainte distantele se măsoară cu secolii, 

După 1-3 secoli de lumină, dăm de nebuloasele amorte Orion, 
Lebăda etc. care nu sunt de cât nişte enorme massa gatoase, cu lucire 
electrică, continând mai ales hidrogen şi helium, materie din care 
sunt alcătuite primele lumi.-După 60 secole de drum cu aceeaşi iu„ 
teală pomenită, se pot număra pân, la 2 miliarde de stele, cu mi„ 
liarde de planete în jurul lor şi purtând .. · miliarde de omeniri ! Şi 
eu toate acestea, nu am ajuas de cât abia la marginea miezului eeo„ 
tral al Căii-Lactee şi nu încă până la acei nouri stelari (cum sunt 
în nebuloasa America şi în grămezile de stele din regiunea Ophiucu11), 
pe cari fotografiile îi arată ca o pulbere de aur inprăştiat! • ia întu
necimile nesfârşite ale spatiului. 
. După 600 secole de lt,mină, spaţiul se limpezeşte de orice pul .. 
bere stelară şi, in directia Săgetătorului, vom distinge aşa numitele 
Utswersuri-imMle, nişte roiuri de stele, dintre care fiecare poate eu
prinde dela 30.000-100.000 sori : aşa e s. ex. roiul Cânelui de vA„ 
nătoare, care ni se a:-ată ca o sferă de foc învârtindu-se în jurul ai::ei 
ea un far ce luminează oceanul de eter. Până la unul din aceste roiuri 
de sori, cari pare a fi la marginile extreme alP. uneia din spirele. 
Căii-Lactee, se cere un drum de nu mai puţin de 2000 secole de lumini ! 

Şi dacă ne afundăm privirile şi mai departe, in adâncimile ne-
gre ale nesfârşitului, uu. mai vede1n de cât doar nişte nebuloase spi
rale, (cum sunt: nebuloasa spirală din ·Carul-mare, nebuloasa Andro
medei, neb,,loasa Peştilor, nebuloasa Berenicei, a Cânelui de vAnă

toaro etc.), adecă alte Cai-Lactee, cu miliarde de sori fiecare, Univer
suri deosebite de al nostru şi care plutesc in infinit cu ... milioanele) 
La ce depărtări se găsesc aceste Universuri de noi; nimeni nu o 
poate ş!i. Poate că, in ani de lumină, la cinci, şase, zece mii de· se-

' colo... Se sperie gândul cug-et!nd la nesfârşirea acestui ·spaţiu I 
O rază de lu!Ilină1 pornita dintr'un soare ce arde in acele lumi 

depărtate, trebuie să călătoriască prin imensitatea ţerului mii şi mii 
<.le r;eeole, JJU iuteala vertiginoasă de 300.000 km. pe ~ecundl, ea sl 

' ajungi la noi. Şi de aceea noi nici · nu putem. vedea corpurile cereoti 
aşa eum ,se înfăţişează in clipa de fată, ci aşa cum erau ele in eUpa 
eând a plecat de acolo raza de lumină, ea.re ~bia aii ne-a ajllns 'fe-

\ 
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derii noastre. Cititorii no§tri pot întelege acum ma:i bine ftwnu11etu 
poeziei genialului EminesCK. 

La steaua eare;..a risărit 
E„o calo--atât de lungi, 
Că mii de ani i-a trebuit 
Luminii s.i ne-ajungi. 

Poate de mult s'a etin~ in drum 
1n depărt!ri albastre ... 
Iar raza ei abia ac•utt 
Luci vederii noastre. 

1coana stelei i~e„a murit 
Ineet pa eer se suie 
Erai pe cAnd 01.1 .s'a iirit 
!ii o vedem şi... nu e I 

latl ee e t.:erul :· un spaţiu îngrozitor şi fără sf!rşit1 ale cărui 
llllll'fini mintea noa&tr! nici nlt le poate pricepe. In acest spaţiu in
finit plutesc cu milioanele Unîvu-suri, depăr-tate unele de altele prin 

, dista:nte de mii şi mii de seeole de lumina ; şi fie care Univeţs este o 
Gale~Lactee, adec.li un roin in spirală de câte-va miliatde de sorii 11i 
fiecare soare jşi are planetele sale. ce gravlteau in' jurul lui, pur}And 
prin eer miliarde de omenil'i ! 
.fl. Cai•e a,te ge,seea, ttebielo~nwr ap,rale .~ Caro O$W.geMsa. mCtmel01· tJolarer 

Cunoaşten1 cu totii, măcai· din anii de şeo1.tlă aecundarA, teori11. 
' 

lui !.1aptace. în a~eastă ?nat~ie. Explicarea ei ~te foarte silnpll ti la1 
indemâns. ori şi cui, mai ales iu nrn1a e:xem plit'icării teodei ·prin e:l.
perien~ ce se face cu acea bobiţă de. undelen1n pusă intr'un vas- cc 
contine ap! amestecată cu spirt. Se introduce un ae 11rin bohits Qţ 
u11delen1n şi, p.tin invârtire, bo.l>ita· !!ap(~tli o nuşcare de rotaţie. Pe 
urmă din ea se desfac uişte inele care, rupându~se pe 1.'ând, se adunl 
toate in mici sfere, oe continuă a se inv'ârti inprejurul sferei centr~ 

de uudelem .et .• evrica! iată cum se naşte un sistem solar. 
Ei bine) frurnom1 simplă şi el!!gantă expllcare, dar 1;ât de 

ştângaoe şi iDsut:identă, când este vorba sl se explice mişcările re
trograde ale unor sateliţi, cum sunt satelitul IX ·al lui Saturn şi Sa
teliţii VIU şi IX. ai lui .h11iiter; sau când este vorba să se explice 
excentricitatea orbitei solare "(planetele nu .descriu oircomferinte, ei 
~lipse io jurul Soarelui, care se află într'un focar), sau inclinirile 
neegale ale axelot planetare (cu cât no depărtăm de soare ct~ attt 
planeWe au axele ra.ai iaclina.te,in afară până la Ura~ tartl " agroll,"lt 
1:Ulc1tt pe ecli~ti~l)1 sau ilt.t'utt"ll.l'i n~huloa.aelor tipkalt 1Ul\, 

r 
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Conceptia cosmogonică a d-Iui E. Btlot. verificată }>rlD ohserV11-
rea cerului şi prin ex!'eriof.e de laborator, arA toţi sortii ele a da ex
plicarea cea mai nemerita. 

Analiza spectrală ne-a arătat pe de o parte, prin ajutorul itpec
troşcopului, unitatea de compoziţie chimică a întreguh1i univers ; de 
altă parte, toate forţele fizice cunoscute, sunt deopotrivă de unfver
sale in tot cent!, ca şi gravjtatinnea. Geometria, de asemeuea, este 
aproape plană în toate sistemele : clei sateliţii gravitează în planul 
eq_uatorului planetei ?or, <lupă cum şi planetele graviteazl inprejurul 
~oarelui în planul eclipticei ; ii Calea-Lactee însăşi este plană, de 
~Itfel ca toate nebuloasele spirale, i&r proba o avem la acele nebu~ 
toase pe care le putem obseI'va cu telescopul in dungă (~. e:ic. Coama 
Berenicei}. Toate aceste fapte ne duc la concluzia că euoluţia t.furor 
s~~lor oo6ffli,(,-e a fost aceiaşi m toate timpkrile. 

Şi totuşi, in această unitate de plan cosmic, noi deosebim o mllr& 

,·arietate de specii siderale. Cum se e,:plicli aceastn ? 
Şi aci vine partea originală a teoriei d-lui E. Belot. EI zice: întocmai 

el şi în biologie. In biologie varietatea speciilor se datoreşte combinaţiilor 
multiple ale c~racterelor dominante ale t!elor doi pţirinµ. fu scurt, va
rietatea speciilor depinde de d'Kalisnml care prezidează b naşterea in~ 
di"ţiziJor. Acelaş lucru şi în llStronomie: ca !Să se n~oă un sistem 
solar, şau o nebuloasă t\pirală r;u~n este Caien-Lactee ca şi celelalte 
milioane -de Căi-Lactee ce umph1 cerul1-a fost nevoii, de doi părin~. 
nn tată şi o mamă·-Prin urmare o concepţie cosmogonică dualistă. 

Şi in tocma\ ca in biologie, evoluţia sistemelor cosmice se i.udepline&te 
foarte repede la început, când se ~i fixeazl la început, când ~e $i 
t'i:riează car.\cterele lor distinctive şi geometrJa apeţei lor. 

Cine sunt părinţii unui sistem cosmic? Mama, in toate cazurile. 
aste o nabuloas.i nriaşe, care pluteşte in cer r amorfă, fără nici o geo
roetrie trezită In s~nul ei şi care este doar insufletită de o mişcaro 
de translaţie; sau, cu alte cuvinte, un fal de nor îmen~. (or!nat dîn
tr'o substanţ4. co!lmică foarte subtilă şi care trece prin infinit. intr'o 
anu1ne direcţie cine ştie inootro şi pentru ce. -Cine este tatăl, sau mai bine 
embrionul? Multă vreme asţronol11lii nu l-au cunoscut ei abia în timpul 
pin urmă au reuşit să-l· descopere cu telescoapele, MU cu ajutorul 
fotografiei În limpezin1ea ceru.lui şi să-l anah?ieze la spectroscop. Su.Dt: 
a~ nun1iteJe Nooae, 
• O NotJa, este o inice t:t.9a gazoasA, care abia licăreşte pe eor, cu 
o luminii slabă întocmai ca a stelelor de a unspreieeea ml-rime. Ana„ 
lita spectrală deseoperii intr'ânsa hidrogenul in abundenţi. Ea Jr•e• 
prin spatiu cu o iuteall fantastică ei e insufletitl de o miecare de 
l'O~titie. Nova ~tei aceea care, pătr11n:And in materia ~i-(11 • nn•i 
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.oehuloas~ amorfe, o silette sli se cutremure în \faluti uriaşe, s.t se 
desfacă în făşii enorme şi sit capete mişcare rotAtorie, dând nattere 
l!tfel unui sistem solar. 

Prin urmare. nu a tracţiunea este aceea cai-e e .tplidl .nattarea 
JumiJor, căci prin atracţie toată materia unui sistem cosmic s'ar fi 
concentrat într'o singură massl, ci aceste forţe dispersive, Qi\re &U.Dt 
Novaele. 

Asemenea ciocniri m!lr,eţe intre materia cosmictt ~i i.telele Novae, 
astronomii cunos~ destule io. Calea-Lactee, unde sub~tanţa cosmic6 
este foarte abundentă: ln câte,·a ore numai, Nova din Perseu, obser• 
vat& ta 1901 fi No'Va din Vulturul. observată în 19i8, a1.1 trecut de 
la a unsprezecea mărime Ia o strălucire superioară aceleia a l'ui Sirius, 
adecă de 160,000 ori mai mare ca la început. ·Un cataclism ceresc? 
lle-am întreba. Nu, ci mai degrabă un «f„at h,ell al bibliei, o i&Sta
Siu!lie scurtă ca a ori şi cărui embrion, de pe urma cărei 1 ·1 • răsărit 
n slavă un nou sistem solar. Mai apoi strălucirea :-.~ov:ei îneepe să 
dispară, adesea prin ·oscilatii periodice. O vedem apoi înconjurându-se 
de făşii nebuloase concentrice, care cresc în diam~tr'U fi eare tlşîi, 
ptinRe de placa fotografie!, ne trăde.aztî, spre marea noastră uimire, 
inekele planetare ·ale unui sistem !!olar în formatiune. Şi iată că, peste 
doi ani, Nova se reîntoarce iarăşi la strălucirea sa primUi,·ă. ins/11 de 
data aceasta, analiia spectrală arată în ea o mare bogătie de helium1 

aşa cum e în sorii cei mai tineri şi mai fierbinţi, 

Nu este locul aci sll redăm n1ai amât'nioţit îndeplinirea acestui -fenomen cosmic. Dupli teoria cl·lui E. Befot~ -însă. e nevoie să acentuărn 
asupra. raptului ('ă ~1l sisteni soJa-r nu-şi poate lua naştere de cât nu
mai in cazul când steeua No\'a se izbeşte şi pătrunde in materia cos
inică a nebuloasei eu regwmea. po1m-~. Numai atunci No"a1 prin rota
&iun~a sa în jurul axei cu care strlpunge nehuJoasa şi prin enormele 
sale pulsatiuni-dilatlri şi contr.actiiri ritmice in regiunea e,luato
rială· ..... poate porni din această regiune equatorială fâşii circulare in
prejur, adecă acele inele uriaşe, din care mai târtiu se vor desvolta 
planetele. Câte pulsatiuni, atâtea inel t\ deci tot atâte a planete. Aceste 
inele înaiJitând, odată eu Nova, prin~ nebuloasă, se măresc in dia.ine
tru1 ca undele circulare de pe faţa unui lac ; iar forn1a drumului ior, 
dela intrarea până la ieşirea Novei din nebuloa.!'lă este,, d&l!ir e:1 aeeeu 
a unei pâlnii. Aşn se e'Xplică înclinarea tot mai miu·e a a~elor pla
netare, cu cât ne depărtăm de soarei înclinare l)O care teoria· lui. 
Laplace nu o poate explica. PrelunginJ aceste axe, ele tovte s'ar un1 

intr'un singur p-unct, întocmai ca betele unui e,;antai deschis, Printr\, 
serie de figuri, autorul explică şi celelalte caractere al~ 2istemuh.\i 
nostru solar, precum: excentrir.itatel\ m·bitei solare. mişcările retro~ 
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J'r•de de revolupe„ originea cometelor şi ea.uza orbltt1lor }C)r aproape 
parabolice etc. . 

Dacă, din potriv!, Nova gazoasil. in rotaţie ae repede ct, re~un,~ 
· ~w~tor'4l~ in massa .nebuloasei, atunci rezultatul nu va mai fi un 
sistem solar, ci o -nebuloas~ spirtillt. [ntr'adevăr, în urma ciocniri{ 
.No,ei cu nebuloasa în regiunea equatoriali, ţâşnesc de ambele p!rţi 
ale equatorului, lateral, doult trâmbe diametral opuse car~. prin pul„ 
saţiunile Novei, sporesc mereu şi se lungesc i iar prin roh.ţiunea a9-
trului din care 11u tdşnit, ele se înfăşoară în chip de 8pir:1.lă in ju
rul centruhfi, dAn<i n1Jştere astfel unei nebuloase, ca 4ceea pe care o 
Tedem in constelaţia PeştiloI', sau cum eete nebuloasa spirală a CA· 
nelui de ,·Anătoaret Ce se i,ntămplă cu cele două trâmbe fâşnite din 
Nova, la trecerea acesteia pz·ill nehuloasl ? Una din trAmhe, care se 
incoyoaie în jurul Novei în sensul mişcării de translaţie a nebuloasei, 
~e va prelungi în spa.tiu, diluându-se; pe când cealaltă, lovindu-!3e eu 
,•4rful de nebuloţsă, în sens opus cu mişcarea de translaţie a aces
teia! se va fnc:ov0i>'I la vârf, formând 'un nucleu. Aceasta este origi
nea nuc~elor, sau1 a grămezilor globulare din spira e!tterioară n 
Căii-Lactee (86 la număr, formate p1·in ciocniri periodice), pe care nici 
o teorie cosmogpnică de până acu1n nu le putea eiplit!a. O examinare 
a !otografiei nebuloasei Cânelui de vân!toare, inliireşte în totul teoria 
de n1ai sus. Până acu1n astronomii erau convhişi cA rotntiunea spi· 
relor se făceu în sens in~ers cu a n-iieiului central, sau că nu există 
de loe ; ast~i, după afirm~rile d-lui E. Belot şi după misurătorile 
posterioare ale lui Vati Maau11n din 19-16, s'a <lovedit ctt ea se face 
în acelaş sens, confirmând in totul geniala teol'ie a nstronomului 
francez. ţ 

lată. in scurt, noua cosmogonie franceză, al cărei phinte este 
astr-0nomul E Belot; un imens astrugazos. lovindu~se cu reiiunea s~ 
11quatoriaUi de o nebuloasă a10orfă, oe trece priII eer, tlă naştere unoi 
nebuloase spirale Asemenea nebuloase spirale se numără cu milioa
nele in infinit. ltfai apoi din ciocnirea in regiunea polar•ă a Novelor 
cu niateria cos1nică, ce alcătueşte nebuloasele spirale, iau naştere 

sistemele solare. Intr'o singură neh\lloasă spirală se intârnplă. miliarde. 
de asemenea ciocniri şi, de ae-eea, putern n\lmăra în Calea-Lactet: 
miliarde de sori aprinşi! 

D& ia. Pământ şi p-ână la Soare raza de lumină, străbătând spa
tiul ou iutenla de 300.000 kn1. pe :.ecun<lă, ajulge în 8 minute şi 18 
seeunqe; după 6000 de ani de lumină, ea ajunge abia la marginea 
U\/cleului central al Căii Lacteet aproape de mijlocul 'căruia se află 
şi soarele nostru ; dup/1 220.000 ani de lumină suntem la marginile 
extreme ale spirelor Căii-La<:tee ' Sufletuli în adâur.urile sale cele 
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mai intime, ae i,utremurl tn rata acestei imeneitilCi. Şi când ne gtn. 
dim el la fel cu Caîea-Lactee mai sunt în nesfârşirea spatiulw şi 
alte milioane de CU-Lactee, fiecare cuprinzând, la r!ndul lor, mi ... 
tiarele de sori, de planete şi de omeniri ... 

Ce va mai !1 dincolo ,te spatiile până unde străbate ochiul pll ... 
ternic al telescopuh.ii, nimeni nu poate ·şti ; d-estul atâ:t ci' minte o
rneneaseă nu s'a aflat pânl acum pe pămănt1 care să priceapă spa.
tiului hotar şi, daţă un sentiment de măretie sublimă ni se revarsă 
in suflet, când în seninele nopţi albastre privim spre râurile nes„ 
!Arşite de stele, care ca o pulbere de aur presară firmamentul,-ia 
echitnb un senti.~ent de uimire şi de umilinlă ne covârşeşte, clnd 
RJ.e4itlhn asupra imensităţii creaţiunii lui Dumnezeu. 

SALS()VIA 

Politlcu1 de v1.t.rl>e ~î Omnl (J6lltlc e titlul unui volum de 230 
p. al d•lui prof"8sor S. Mehedin#, a apărut în editura societăţii auo
o.ime «Viaţa Românească» din Bucureşti şi închinat memoriei lui E„ 
ruinescu şi Maiorescu. 

Volumul cuprinde două părti; 1,1na G:11egativă-.1 .cum a1.:torul in
&uşi o numeşte,-mai multe articole ne .Polemioă, publicate prin dife~ 
iite reviste,-şi alta «c;onstructivăt,-câteva realităţi :Şi îndrumJf ri, d9 
care un popor cu voinţă de a trăi şi de a se afirma trehue :.A ti& 
socoteală. 

Vom trece uşor asupra pârtii întâia, pentru că articolele ce 1> 

alcătuesc sunt de mult cunoscute iubitorilor de lecturii. 
I. ,,Politica de vorbe'', unde ni se infăţişeau plastic flecarul 'l'răo

clnescu, &m politic cu pi>ioritate in stat, e biciuirea virulentă a vor~ 
bei goale in politică, a limbuµei, a palavrei1; care n'au fost calit!ti 
romane (de oarece strămoşii noştri n'au a,·ut prea multă evlavie pen
tru meseria grecească a retorilor), şi nu suµt nici calităţi româneşti 
(de oarece Românul ştie cli «vorba multă, sărli~ie~ şi lui nu-i place 
tsl-i faci capul calendnr)»~ 

,,Dervişii C~Hleitilui" e înfierarea «tiglinieio ce se observă intr'o 
buni parte a presei noastre politice, care face din alb negru şi din 
negru alb, neagă fără sfiall ·evidenţa !apt1,.lo11 şi debîteaz4 trivialităti 

tca la ·u~a cortului». 
,,C(ltre Fopeştiif p~f'Ud"l1,, lilJeral", · o polemfcă cu iiarul "Viitorul-, 

unde g!sim o admirabilă descriere a muntilor Vrancei, cu frumueatjte 
lor natt:irale, cu urmele şi amintirile lor istorice şi cu locuitorii lor 
!ănătoşi la trut> şi cinstiţi la suflet 

,,NaUo-na.liBmus 
I 
latr~ns'', o altă polemică, de astă dată cu d. pro" 

tesor N, Iorga, ~de ridiouli~eaz~ nationalismul îerl:>al: de care s'a 
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abUiat t.tât d6 inuit 91° oata credem că ni~i îu inteuti, autorului au 
prive~te şi uu poate atinge pe invii.tatul istoric, !)ef al partidului 
11aţionalist-democrat. 

Tot în aceasta parte mai fllsrm o „Sct'UoartJ c~h-ei eff Ir.ei ,m„ 
..Sffri fh eulte dela •fd.rşi.tul at11d1'i 1918", unde autorul critici cu drept 
ou ,~nt· obiceiul rlu al unora de a răsturna tot ce au !ăC"11t altii, ,du
tând astfel. până şi în organizarea invătământului, o păiubitoare ne ... 
btornicie ; apoi „RcJspun, <'.6lor 64 de d&p'Utaţ, fi senatori di1' pcu·Udw.l 
ţ4r4u~'l, unde, pe lâ'ilgi vidarea unei chestiuni personale, se atint o 
1Jumă de chestiuni de interes general ; şi în sfârşit alte două rii.spuu~ 
suri : ,,oaqeţilor franteii" şi ,,d...Jw, Şifmanof, fosl mi1iJatr« de lmtt'Kc
,U aJ Bulgarifi"

1 
în care se spun ocazional, cu curaj, anumite ad• .. 

v~tbri. 
II. !\tai intereaantă ni se pare partea a doua a lucrării d-lui l\fe• 

hedinti,-partea «oonstructil'ă»,-und,e găsim sufletul omului politic. 
preoeupat de problemele mari, dela a căror îndrumare atârnă viitorul 
unui neam. 

Cea mai i'mport.antă difl aceste problen1e e aceea a îndesit-ei po· 
p1'la.#i:unii. ln etnografie putem prevedea viitorul c1;1 şi in ieografia 
fiiică. După cum şti~, d. e., că numai într'l.1n veac sau potmolit în 
Tirol 118 lacuri şi că altele vor dispărea mai curând sau mai tAriiu, 
putând preciza chiar epoca, tot aşa e sigur că analele omenirii vor 
înregistra în curând actul de deces al popoarelor primitive (Boşimanii 
Eschimoşii, etc.) 

La începutul erei r.reştine numai n,alurile Mediteranei erau lo
auite de popoare civilizate; restul Europei ara o regiune la fel cu A.• 
merica dinaintea lui Columb, Gern1ania de nord era acoperită cu pl· 
duri şi mlaştini. Numai în regJunea Rinului 'populaţia începuse a se 
în deai. Din contră, Galia era hogată ; pămll.n tul ei, peste tot lucra ţ 
producea cu atâta helŞJ1g, înctlt ii permitea -să exporteze hrană iu 
ltali1t. Dar e bine sit :,ie ştie cit alăturea cu aceastli bună stare s'a ob
!trvat o rară fecunditate a fen1eilor 1 adn1irabil~ cresclttoare de copii. 

Se socoteşte la~'l milioane populaţia de atunci a Galiei. Numărul 
locuitorilor ei a sporit apoi n~contenit. Sub Antoniui erau 8 jum. 
mil. ; iub Carol-oel-Mare-9 mil. ; la 1660-20 de mii. ; 111 1770-24 
jum. ; la 1851-35 jum. ; la 1870-aproape 37 ; iar astazi circa 40 de 
mil. ; Pe vremea lui Ludovic xrf:"'Franta cu 20 de miL, reprezenta 
88q/.o din populaţia marilor puteri, şi aşa se explicl de ce Regele~ 
soare era arhitr11l Europei. 111 sec. xvnr şi XJX însîi această creştere 
e'a op1·it. Sub Napoleon Franţa reprezenta numai 14 juni. din popu· 
laţia continentului, fiind al doilea e-tat (după Rusia) în această pri
vint!i, La 1840 &~ fu intrecutA de Germania; ln 1860-d.e Statele--
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Utdte; la. 1870-·d~ Japonia i ai la 1899-de Anglia. In ajunul ultimu
lui risboiu Fran ta rapreienta numai 9 O/o din populaţia Europei. Ro
lul ei politic eJ militar a scA.iut în aceiaşi proporţie, ceea ce dove
daşta el cputerea natiunilor creşte şi sc,de, dupl cum creşte ii 11e11d• 
populaţia lor». 

In epo.ca daco«-romanl, populatia. Da.ciei,--a Daciei (elut--a tre-· 
huit s! fie tot ut!t de numeroasl ca şi I Galiei. Ea s'a imputinat, 
fireşte, in timpul nivlilirilor barba.re. Dar e.poca închegării principa~ 
telor corespunde cu un înseninat spor 'al populathu>if hlştinaie. Cr~ 
nicarul Ureche vorbeete de miJlţune11 locuitorilor. asembâb.d-o tlU 
wuhoiul apei1>. Să nu uităm apoi că armata lui Ştei.an-cel-Mare in 
lupta de la Podul-Inalt era de -10.000 de luptttori. N!vălirile Turcilor 
Tltarilor, Cazacilor, etc., intrii'ile şi nenorocitele lupte pentru dom
nie au adus din nou «scăderea», de care ne vorbeşte aci!laş cronicar. 
Nu avem date statistice din diferite secole. Nu1nai dela inceRutul se-
colului trecut începem. a· avea. Recensăn1âutul lui Al. ?v!oruzi din 1803 
semnala pentru tv!otdovs 104.-517 capi de familie cre~in i (fîiră boeri, 
slug1. ţigani şi nevolnici}, a~ecă o populaţie creştini de vre-o 61&·000 
de suflete şi vre-o 12.000 de ev-rei. P~er.enslmântul din 1831 dă pen. 
tru Moldova 831.000 de creştini şi 37.000 de evrei şi pentru Muntenia 
1.ari0.000 de creştini'. şi 3316 evrei. ln 1849 erau1 in ambele princi• 
pate, circa !I miL de suflete (1.463.000 in Moldova şi 2.500.000 in 
l!untenia). Iar înainte de rhboiul balcanic, populaţia Ilomlniei era 
de 7.~30.418 suflete. Natalitatea intre 1880 şi 1917 (epoca de ascen
dentă politi~ a regatului) a fost de 3800fu01 fată de o mortalitate de 
35orloo. O diferentl, deci, de 300loo, care ar fi putuţ fi cu mult mai 
marij, dacă in fiecare an n'ar muri până la 70,000 de eopii in vrt\stl 
de un an, până la 30.000 în vr~stl de 1-5 p.ni şi pânîi la 16.000 in 
vrâstă de 5-15 ani. Adecă, peste tot 100.000 de morţi pe an, nu ~ 
bătrân.eţe, ci de boli ş.i de neiniJ'Îjire. Şi 1nortalitatea e mai cu sea_r.i 
la sate. printre eopiii făranilor, pe când excedentul naşterilor e la. 
oraşe ş1 mai ales la o,·rei. Este de prevăzut că împroprietărirea vo 
aduce o ameliorare. adecă un spor de populatie ; trebue totuşi să ne 
ferim de două primejdii ce ne stau în cale ; ~noranta, care ucide pro
ducţia şi rafinarea, care ucide şi pe produeă tor. 

IndeBireci populatiei este oea mai Lună cbeiăşie u hotarelor u
nu.â popor şi unui stat. E:<emplul Chinei e edificator. China repre• 
zint~ singură aproape 11-i din populaţia lumii. In vremea •.rechilor 
nlvătiri mongolice, China işi întărise hotarul de nord cu faimosul 
iid. Acu1n nu mai simte. nevoe de el. Mulţimea chinezilor e zidul cel 
mai bun. Popor prolific e şi poporul german. El creşte ill fiecare an 
rJU 1..000,000, pe când Franceiii eu de abia 30.000.-Desimea popula, 
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&tei iiJlfi. nu e sfngurn condiţie de forSl, ~1aî ·trebue o~fl!N,lcilf ; 
mai trebue răspândirea şi cultivarea limbii poporului de baştinl,-o ' 
dl are legătură de tilrie intre locuitorii unui stat ;-şi 1nai trebue, Cil 

ultima ratio1 o cât 1nai puternicii Of'ganwţie ,nilitatil. 
Indesirea popul~ţiei insă presupune: ~Joatat'6ct ştii,.,i/it<I ci ~ 

rlloriulsui naţional. Dovadă Anglia Acum 200 de p.ni ADilia avea ~l.l· 

mai 6.000:000 de locuitori ; !lstbi are peste 40.000.000, din care &la 

trăeşte la oraşe. Altil dovadă sunt Statele-Unite, populate până mQj 
secolul trecut de câteva cete de Piei-Roşii, iar astăzi de 100 de mil. 
de locuitori, cari vor ajunge la 300 de milioane către sfârşitul ·acestul 
veac. In 't;fârşit dovadă e şi China, a căreia populaţie am văzut ce „ 
mare desime are. In Anglia şi în Statele-Unite şe ştie d-ât şi cum se 
m11nceşte. Să nu se creadă cumva el Chinezii n'ar fi muncitori. 
Chinezii, din contră, cultivă· nu numai câmpurile, ci şi coastele mun„ 
ţilor. Cele mai mari moşii chinezeşti nu trec de 60 de hectare ln 
regulă generală un chinez cultivă un heetar şi chiar mai puţin,-insâ 
cum ! Pe hectarul acela el pune de toate. Ba nici iarna nu lasă pă· 
mântui in pace. Unde vara a secerat orez, iarna dă drumul apei, face 
iaz şi pescuP.şte. Şi ~ănd nu are destul loc, îşi rnce case pe apă, oa 
să nu-şi ştirbeaşcă ogorul. Se poate spune) axiomatic, că "populatia 
deasă insernnează m1111că stater11.ică şi intensi'Vă·». 

[n privinţa raportului di.ntre plmânt şi populatie se poate spun6 
cii 11:plmântul tărfî nbastre e nu se poate mai bine plăsmuit. Ca ar• 
monie de forme şi ca varietate de bogătii, e un fel de wnrcfim pe 
toat! fata planetei: la mijloc un podiş inconjur!lt cu o cunttn! de 
munţi; la poalele munţilor-cunună de dealuri: apoi şesuri întinse, 
osărginite de Tisa, Dunăre, ţfare şi Nistru:a, Nu e ţară· in Europa 
care sll întrunească mai mult decât România toate conditiunile nece
sare pentru o via~ economică independentă. In multe ţinuturi insl 
populaţia e prea rară şi munca păn1ântului se ·race in condiţiuni pri
mitive. E ceea ce economiştii numesc R<ittb-ivif'tscî«lft (gospodărie ho• · 
tească), Aceasta. trebue să ne îngrijească, de oarece populaţia nu se 
poate înmulţi flră o exploatare ştiintificA şi pământul, mai la urml, 
cade în mtna celor cari îl vor m,,nei deplin1 oricine ar fi ei. 

Dar nici cultivarea ştiinţifică a pământului nu rezolvă chestiu~ 
nea. Se ştie că Franţa. e culti'vată ca o trădină şi totQşi populaţia ei 
n\J creşte cât ar trebui ~ă crească. Şi la Berlin s'a observat o ,ct~ 
dare bruscli n natalitătii de la ,1900., în coace Cauza? E rafinarea : 
lux.ul, arivismul, egoismul individual. G.recia pe timpul lui Polibiu, 
,i Italia, pe timpul lui Tacit şi .Juvenal1 au cunoscut şi ele rafinarea, 
cu urmarea ei fatală: descreşterea populaţiunii, în1putinarea natali~ 
llipi. Ne mai trebuesc1 aşa dar, mora.1>tu·i s~cltoQu. 
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txploawea ftitnţifiet a t~ritoriulut national presupune: oduoa
HCI şHjnţjftetJ tJ '11:wegul•i pop()t", Se dă, intr'adev!r, acuin ro,11ltă aten
liu~e muncii şi condiţiunilor in care se execuU fi se eautl a o f.ac& 
cAt mai apornicl. fn Statele-Unite, de, pildl. lu"Crătorul s'a cineroato„ 
gratiati lucrând, Miş_cările ,tnânilor lui a:u fost inr~istrate. După aeeei 
ingineri specialişti au studiat filmul şi · au eliminat mişcările ~e pri-
109. S'a ajuns a.stfel la o mare economie de tin1p şi de putere muş„ 
chiulară. Lucrlitorul care mai 'nainte in~rca. 12 jum. tone pe ii, a~ 
eum încarcă 47 i zidarul care aşeia căr.âmida în 18 mişcări, o aşea-zi 
in 6; o ma,io~ de cul"ut, care se punea în (unctiune in 37 juro. roi"' 
nute, se pune numai în 8 jum. M~toda imagh1ată de Taylor (crono~ 
metrajul) a clat rezultate uimitoare. De aceea dela in\'ăt,lmânt in ge,.. 
nere şi dela UniversiU.ti în special trebue si pretindem maî m~ltd 
şm,lţd. Şi trebue să mai pretindem ceva : formarea cat"acterelor, firi 
de car.e preg!tîrea viitorului- nu !e poate socoti a'sigurată. 

In condiţiunile etnografu:e de astăzi ale României, e bine sl ne 
pltrundem şi de un alt adevăr : ţducatia ştiinţificl a poporului im„ 
plid r4!apeeta"e" it&dwtd~l#rfţilor etni<!e. Fiecare popor a:-e catitătile 
lui şi dreptul lui la viaţi. Napoleon a nes_ocotit acest adevăr şi a 
dispretuit naţiunile mici. Lupto. dela Lipsea, numit! .-a natiunilorl! 
a fost răsbunarea ;i pedeapsa acelei I greşeli. Germania~ mai târziu, 
s'a arătat agresivă fată de toată lumea. Bigmarck, cel diJitdiu, a ne~ · 
socotit principiul Iibert!tii naţiunilor. Treitschke a erijl.ţt silnicia in 
dogmă. Universităţi!& s'au făcut ecoul sentimentelor de ură şi de dis,. 

, preţ pentru cei mici .. O doctrină nouă s'a format: că nu se poate 
cultură tlră slugi {keme Kult1w oh,.ne Di,enstbote~J ! Şi rezultatul îl ve-

.denl: C're-rmania a fost infrântă şi umilită. A căutat şi Ungaria sl a .. 
servească popoarele n~maghiare şî ş0 ştie cum a eşit şi ea din rl:t
boiu. 

Lnperouse, Cook, Forster, llumbold, Darwin, Ns,nsen, Âmund· 
sen, toti călătorii vestiţi, s'au intors cu o mare simpatie pentru n.ea
murile cercetate de et Nansen spune dhiar că Europenii ~unt în unele 
privinţe adev:ăr.âti sălbate.ci pa lângă Esehimoşi. Şi nu mai e nimeni 
acom c;iu;,e să nu fie convins că distrugerea Tasnianienilor, Negrilor. 
Pieilor Roşii şi altor primitivi, pe care lllândul Livingsto,ie a · veşte,.. 
jit-o şi înfierat-o, a fost o neom&nie. Poate tocmai acolo erau ascun~e; 
rezerve preţioase de energie umană •• , 

Noi, Românii, an1 fost totdeauna t.oleranti ~u alţii. De Sa~i, 
Şvi.bi, Turci, Tătari, Evrei şi Secui nu_ na puten, teme că vor mani„ 
festa tendinte centrifuge serioase. Nici [aţi de Rote-ni, Unguri, Bul
gari ş1 Sârbi, la cari se pot ivi intr'adevăr gânduri iredent~ nu avem 
m<>ti\•e să ne perd~n1 cumpătul, E drept că Ia Vijniţa, pe mitlul Ce.-
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remuJului, limba tom&fietacl se miLi int!lnoşte namat pe piettele mor
mintelor. S'ar putea în8'1 ca mortii aceia să învie, $1ar putea ca Ivan• 
ciuc de astăzi el~i aduci aminte cine a fost eri. S'ar putea iarlşi ca 
multi Unguri şi Bulgari, cari n'au în realitate ,o picăt1,1rA de SAnre di'a 
neamul lui Atila ori Asparuch, 9!-şi dea seama c! nici dupl chip, nici 
dupl suflet nu seamănă cu Kara-Hunii. Dar dacl totuşi ei at prefera 
sl{ rlm4e ceeace îşi inchip-uesc ci au fost de când lumea, n'au d'ectl 
să rlmâe. Noi am trăit dou! milenii pe plaiurile acestea şi n&-,mmen• 
,inut, ca neam. Nu avem să ne temem, tocmai acum, el vom displrea. 
Cu cei cari se cred şi se mândresc a fi descendenţii eine ştie cărei 
nobile horde turaniene şi cari locueac intre hotarele noastre, 1vem al\ 

'fim numai drepţi. 

Ar fi, deaigur1 de ştiut - şi rmlâne în tot cuul discutabil ....... 
dac! intr'adev!r cin problema raportului cu elementele străine, fi 'tfi 
o,neriJ a oraaniz4t'li Staw,lu-i, trebue 9! ne orientăm în deoRebi dupl 
nperienta Românilor c-.ri au avut mai- mult de luptat cu străinii11. 
Autorul însuşi pare a-şi simti aceast! credinţă :zdruncinat!. Adevărul 
&i a-xiomatic n'a rast încă, Qe-i drept, ye1•ifieat. De experienţa aceea 
trebo e ~ tinem soeoteall; să nu ne bizuţm însl numai pe ea. [n ge
neral, pesimismul ce str~hate din toată lucrarea d-lui Mehedinţi cu 
privire la sinceritatea, competenta şi pat!'iotistnul oamenilor politici 
din România-Yeche e cel putin exagerat. El e n1ai curând produsul 
unui sentiment decât al unei judecăţi obiective. Mai bine venit ni se 
pare sf11tul ce -se dl Românilor de cnrAnd Uhetati şi uniti de a ae ri
dica peste regionalismul provincial, pentru a repreienta Statul şi Na
ţiunea, dacl tind sl devină punctul arhimedfo al politicei româneşti. 

Nu ră1nAne n"lai putin adevăratlt observaţia d~tui Mehedinţi diu 
cele două. scrisori adresate d-lui [ A.. Brătescu-Voineşti, l!ă \'iaţa noaittră 
politică are multe scăderi. lnrolarea ele1ner.telor politice n'a a,'Ut 
intr'adevltr pân! acu!?' nici un temeiu_ etic. Ori-câte cusururi care să 
disc~lifice pe om ar avea cineva, din moment ce dl o petitie la club, 
el devine «onorabilul rnernbtlt» al partidului cutare; iar dacll 11:onora„ 
birul» se mai arată şi zelos (într'o alegere, de p.ildă) el se distinge, se 
impuoe şi ajunge departe. Partidul are nevoe de -qoturi şi voturile, ca 
şi banii lui Vespasian. n'au miro~, - toate fărll d~osebire nu1nlră 1. 
Apoi tieandaloasele treceri din partid in partid au mai impresionea'l.ă 
pe nimeni. Chiar setectiunea valorilor în ptt!'tide se ra~e d~p! aceleaşi 
norme. Priviţi ce se petrece in proviucie, unde oamenii se cunosc mai 
de aproape şi în bine şi in rau. Cetătenii de oroenie rlma.n smer1ti, lll 
o parte. fn schilnb, vre-un neruşinat oare-care-, corn de afaceri rău
miro~itoare, dă cu plasa in judet, aduul pe r.ei de un fet cu dânsul . 
1..'âracudă1 ştiucă, broaşte, monnoloci) lipitori, apoi trirnite telegrame la 
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~"''" şi iată-l şef !1> Şi dacii ttşefuh> mai e şi intrigant şi lingQŞltor. 
el ajunge un mic Satrap provincial, eai:e leagă şi desleagă. toate in 
judeţul sliu, eând partidul vine la putere. 

Şi cu toate aceste, ori-cât de respingători ar fi domnii Nimic, 
Nimeni, şi Pl,aavă, cari fac şi une-ori chiar conduc la noi politica, po
litica in sine. adevărata politică nu e un gen de ocupaţie inferioarl şi 
omul politic nu e mai prejos de artist sau de savant în ce priveşte 
partea lui de contributie la înaintarea societăţilor on1eneşti. Din contra, 
din toate valorile t:nei epoce, omul politic, omul de stat, e valoarea 
cea mai rară şi mai pretioasii. lJn as.tfel de on1 a fost,_ în :&ilele noastre, 
Bism.arck. illiscursurile,i şi ci:ScrisoriJe» lui sunt nişte adevlfrate galerii 
de tablouri, cu fi.gurile cele mai de seamă ale epocii. Bi~1narck a a1t1t 

numlt.i cusurul că nu s'a pătruns de doctrina idealistului Fichte ii n'a 
!ost destul de filosof. ~fai aom plect şi mai armonios dec!t el a foet 
Cavour, soldat, artist şi cugetător desăv!rşit. Om de State şi cretanul 
Ven.i:r.elos, un realist; un temperament etic. ;\şa încât dacă se cuvine • 
sl dispreţuim şî să osânctim politica moravu~lor uşoare, tot aş~ sa 
euvine să arătlnl cel mai sincer respect adevăratului om politic, -
omului de stat . 

• 
Dar cum îl von1 cunoaşte? ... : După oratoriel nu. Omul de stat 

poate 1;ă nu fie orator. Eltrebue el fie mai intâh_. impenonal, al doilea, 
reriCiet ~i al treilea, ed awtl <lM~l de a lttsufteti ps contemp01'6ni pfflif1f
ideczlurile lwi. Omul de stat, intr'un cuvânt, trebue ad a-ib4 p1111~ca Iv~ 
t.'t'•lwi public, 

O pildă clasicii de on1 de stat rthnâne Pericle. Dela Pericle nu 
avetn nimic seds. Dor, cu toate aceste, timp de 40 de ani el a fost 

' iivor1Jl de entuziasm, omul d~ voinţă şi car"cţerul neşov~tor, care -
schimbat toate energiile atEtnienilor. Fidias era n1âna lui dreaptă. Sub 
el Cnlicrate iidea Partenonul, Metagene templul din EleUBis c,i iiine-. 
.siclei Propileele .•. 

Pe omul politic. mai la urmă, îl cunoşti 5i ţlupă colaboratori, -
clei «cine se aseamăn~ ~ adun!~ : - valoaref.l. ace~tora îli di măsur1t 
VI\Jorii lui. 

D. Mehedinţi inchee cu judicioasa ohservaţiulte că viata poporn
lui român ar putea fi in1plrţitl in. trei perioade egale de· câte 600 d11 
lllli fie..care, Prima, începe. cu -ooloni,zarea şi ţine pânl la nlTllirea. 
Sla"tÎlor: e pf'unciG lui ţ a doua, dela năvălirea S1a1'i1or până la inebe
garea principatelor : e adoleşcen~; şi a treia, deia închegare~ voe"t"o
rlatelor pâniH a unire (i859 şi 1918): e ti~,.~a. Abia acu1n, du:pl unire. 
ineepe faza lui de btJrMţie, Poporul ro.man are încă multe şi mari 
greutiţi d9 int"in&, ix\ai ale~ căt dupl cum pe fata omului eare a ileut. 
de vlr~t rlhndn ~ernne, a~a ;w r.lma~ ,7i ~e menţin in .t~ptara lui 
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urroe şi răni etnografice din faza infiltrării. «Dar traiul şi dezvoUarea 
Latinilor din i;::arpati nu poate şi nu trebue să atârne de gratia ni
mărui, ci numai de puterea culturală şi materiaîă a poporului autoch
ton.». Criticâ. a ceeace e bolnav in sotietatea noastră şi contributia la 
organizarea ştiinţifică din viitor a vietii şi dez."oltării sale, sunt afa 
dar totdeauna bine venite, 

Acest rezumat, în care n'am dat măcar o egală extindere tutu
ror capitolelor1 ar putea 6 11um-ai un indemn pentru cei cari ie ocupl 
eu studiul acestor probleme. să cetească cartea d-lui Mehedinti, Ea ee 
va eeti cu folos. Se va Geti şi cu plăcere, pentru că autorul a inf!ti
~t materialul tratat iutr'o forml frumoaiă, energică vi colorat!. 

l. H. ROl'\.AM 

\ 

' 

• 
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f(ote asap11a Oob:rcogei 
JUdl1lli1 lntanll Baua,1111 PDPISTDI IBOD~Bpbla DPdlPI tltUml 

dlspmlfl" Parisns IDCLmll-t&&Z 

Balmyris, tacus Moesiae inf'erioris Pllnio~ quem ~fficit 
Da.nubius, n uvius, non longe a suis ostiis et supr.a Istro„ 
polim ~ huius meminit quoque Callistus ejus circuitus eat 
65 milliarjum et a Pineto vocatur „Lacus Beatae Mariae 

l Danuliia-nae", Le la.o de nostre Dame du Oanube Gal
lis; aed ab · incolis dicitur le Lac de Cara~ui, ut didici 
a viris doctis iUarum partiu~. (pag4 ~61). 

'.'{ 

1n traducere : 
Halm'!iris, un lac, după Pliniu1 ln Mo~sia inferioară, 

pe ea.re tl formeaia. nu tiul Dunărea, nu depal'te de ga„ 
rile sale, mai spt·e fiord de lstropole ; de el pomeneşte şi 
Callistus d&ndu-i un circuit de 66 de mile, iar Pî.,ietus 
tl numeşte ,,Lacul feri'citei Maria fJunifreana~-, nIJe lac 
de noetre Dame du Danube" ·Ja Francezi; lnsl de către 
locuitori este numit „Lacul Carasu•, dop! cum am ,attat 
de Ia bărbaţii tnvlţaţi din acele părţi 1) 

'[$tropolis urbs fuit M.oesiae inferioris Plinto, quae 
lstroe Straboni et Istria Arriano, în tractu Scythia dieto, 
ad Peuce seu Sacrum Ostium Istri fluvii, quae uunc 

1) De rriv;urr • \'<lt·ba aci ae Iacul Raiim, pe ca.re autQrQ,} Jl ~o.ftt,111.aA 
c\t l>alta Clt.r•·sa de pt val.a dji&.lre Nefidla li Cetnavq.u. 
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8tra1)ico castatdo, aUis autem Prosf,aviza dicîtur, 60 sta
diis ah ora Ponti Euxini distans, et 200 fere a Tomis în. 
septentrionem, subestque dominio Turcarum a duobus sae
culis, cum toto tractu adjacente q ui fu dirs sterilis et 
incultuB efficiturt propter frequentes intursiones TartaJ:'O+ 
rum Dobrucensîum et aliorum. (pag~ 538) 

In traducere ; . 
Jstropole a fost un oraş al Moesiei inferioaret dupi 

Pliniu, numit de _Strabo lstros şi de Arrion Istria, Jn ţi• 
nutui numit Scythia, la gura Pence sau Gura-sacri a 
fluviului Istru; azi se numeşte „Strar:,ico castaldo'\ jar 
de estre unii şi J>rostaviJaj ftind departe cu 60 stadii de 
gura Pontului Euxin şi aproape cu 200 stadii de la To· 
mis spre miazl noapte, ;i se afl~ sub stiipâ1iirea Tu,rci
lor de douA secole, fmpreună cu tot Ji1Jiutul ali1t1..(,raei 
care din, . .:i tn zi se preface mai p,.,stiu, şi tnai stitbatec 
din cauza numeroaselor incursi-i1,ni ale 1 dtarilor Do
broperni ;i ale altora. 

( 

, 

" 

/ 
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