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Chemarea brazdei

In vestmânt de verde pan' în zare,
De azur i spornic  lumin ;
Pe traseu de brazd  'n r sturnare

i sub zvon de zumzet în surdin ,—
Zilnic defileaz  'n s rb toare
Mândra noastr  prim var  plin .

Intr'o încordare de gândire, 
De n dejde si voin  vie, 
Lumea muncitoare cu gr bire 
Impânze te dealuri si câmpie, 
Ici în cete, colo 'n râsâpire — 
La porunca brazdei ce îmbie. 

Zile de z mislitoare munc !
Nimeni nu-i cu gândul ca s  fug
De la sfânta, din str buni, porunc :
A lucra e farmecul de ruga,
A munci e dorul ce te-arunc
De-a creia odor din buturug !..
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In aceste zile de robot
Cine n'are fruntea asudat ,
Na cunoa te, bietul, nici-o iot
Din a vie ii carte ferecat

i va fi trecut în ea c-o not
De fiin  f r  judecat .

Lenea e o boal  de ocar ,
Cu dangale slute, ru inoase.
Numai cei cu-a anilor povar ,
Sau cu moartea încuibat  'n oase, 
Nu pot tinde ca odinioar
La pl cerea muncii s n toase. 

Voi copii ai firei i ai rii,
Nu sc pa i o zi de lucru Spornic, — 
Prinde i lacom i nu da i uit rii
Glasul chem tor i dornic 
Ce r sun  din cuprinsul z rii
i de teapt  ca un zvon de ornic. 

Pan. Halippa

CUGET RI.
De Paul Gore

S  nu fim preten io i fa  de trecut, asta nu are nici un 
în eles, insa s  fim preten io i fa  de prezent i pruden i pentru 
viitor,

înf ptuirea reformelor este o opera ie grea si scump  pen-
tru orice organism de stat. Nici un stat nu poate sa tr iasc  în 
tr'un schimb permanent de reforme. De aceia, dac  statul intro-
duce vr'o reform  ea trebue s  fie bine studiat , bine chibzuit
si bine alc tuit . Ca i o persoan  particular , statul se decide 
la o opera ie dup  mult  chibzuial , i hot rîndu-se, convoac
speciali ti, cari fac opera ia într'un mod radical i nu fac întâi 
o ciorn . Speciali tii, în orice caz, sânt indispensabili.



Amintiri din anul unirii în Basarabia

Chi in u, 1918, Ianuarie 26. — a) Am avut o convorbire cu 
înv torul Petre Tomacinski, din satul Frumu ica, jad. Soroca. 
Luase parte la s rb toarea de 24 Ianuarie, care se inuse în sala 
teatrului din Chi in u, unde pentru întâia   dat , arti tii Teatre-
lor Na ionale din România jucau piese cu subiect românesc, în-
v torul basarabean povestia cu bucurie, despre atmosfera de 
entusiasm na ional, despre strig tele de „vivat România, vivat 
Basarabia", ce izbucneau din piepturile ascult torilor. Arti tii au 
fost chema i de nenum rate ori. înv torul mi-a povestit în deo-
sebi despre o feerie, în care ap reau trei femei, reprezentând -
rile române ti, rede teptate: întâiu, totul er  în întunerec, apoi 
începea s  se vad , definindu-se din ce în ce mai bine, trei fe-
mei, cari dormiau; una câte una s'au de teptat pe rând... „La 
început, nimeni nu în elegea ce este. Apoi s'au l murit. i-atunci, 
a fost deajuns s  înceap  unul s  strige „Tr iasc  România", 
c  toat  lumea din sal  a pornit cu aplause i cu strig te puter-
nice de entusiasm na ional*.

Din toat  povestirea înv torului se vedea bucuria ce-i în-
v luia sufletul fa  de aceast  mi care de rede teptare na ional-
româneasc  în Basarabia. Mereu repet : „e bine, e frumos".

In alt  ordine   de idei, ar t   caracterul curat românesc al
numirilor toponimice, în Basarabia: numele de localit i, Corne ti,

 Bucov ,   Buciumeni, V leni,   G ie ti, Frumu ica,  etc.  Mi-a mai
spus c'ar fi bine s  se  scrie c r i de agricultur , pentru ranii

de peste Prut.
Cum er  de fa , la convorbirea noastr i un inginer silvic, 

de origin  macedonean, am c zut de acord ca acesta s  se duc
la Ministerul de Instruc ie, la Ia i, i s -i cear  s  sprijine pub-
licarea unor astfel de c r i, atât de necesare în Basarabia.

b) Inginerul macedonean, d-l Teju, care er  mobilizat ca 
sublocotenent, cu serviciul la Chi in u, ne-a povestit un fapt ca-
racteristic
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„Am fost trimis cu un pluton de solda i în s tul V leni.
Am intrat în sat cu oarecare team ; nu cuno team oamenii. De-
aceea mi-am a ezat solda ii unul dup  altul la dep rtare de zece 
pa i fiecare. A a am înaintat pân  la prim rie, unde am strâns 
frunta ii satului i le-am explicat rostul venirii mele. Apoi, am 
început s  le vorbesc i altele, despre Românii dela noi, despre 
Românii din alte p r i, de n cazurile lor i de n zuin ele lor. 
Atunci, cei mai b trâni au prins a vorbi mai desghe at i a po-
vesti despre ce- i mai aduceau aminte. Unii tiau crâmpeie din 
istorie, de când Basarabia er  unit  cu Moldova; unul dintre cei 
mai b trâni plângea, povestindu- i amintirile. Am avut prilejul 
s -i îmb rb tez, s  le vorbesc a a cum îmi spunea sufletul.

„Când am dat s  plec, nu ne-au l sat; ne-au adus vin i
pl cinte calde, f cute atunci pentru solda ii mei. To i ne-au osp -
tat cu bucurie mare".

c) Mi s'a spus c  la recep ia dela D-l General Bro teanu, 
comandantul trupelor române ti în Basarabia, în ziua de 24 Ia-
nuarie 1918, reprezentan ii autoriza i ai Basarabiei au vorbit des-
chis de alipirea rii lor la România, dar au ad ugat: „S fa-
cem a a ca s  eas  bine !" Vorbele acestea le-a spus însu i pre-
edintele Sfatului rii.

27—31 Ianuarie 1918. a) Zile frumoase, zile de zbucium, 
de n zuin i întrev zute, au fost aceste întâi zile ale ederii noa-
stre la Chi in u. Nevoile i preocup rile personale se terg, se 
uit  cu totul, fa  de interesul faptelor de ordin general, al Ro-
mânilor de aici.

Am g sit 15 profesori b jenari, din Ardeal, Bucovina i
România, strân i în jurul cercului „România Nou ", care lupt
prin gazeta cu acela  nume, pentru unirea politic  a neamului ro-
mânesc de pretutindeni.

Din vechiul regat, între al ii, d-l D. Munteanu-Râmnic, care 
scotea la Ploe ti o foaie intitulat  „România Viitoare", i fra-
tele meu, d-l Petre V. Hane , cunoscut ca cercet tor literar al 
scriitorilor români, pe cari îi edita la editura „Minerva" din Bu-
cure ti.

Din Transilvania er  d-l O. Ghibu, care â publicat la Chi-
in u foaia „Ar dealul*, continuat  cu „România Nou ", iar din 

Bucovina cunoscutul publicist G. Tofan.
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Profesorul G. Murgoci f cea studii de agrogeologie.
To i profesorii români b jenari f ceau lec ii de limba ro-

mân , fie la coli, fie în particular.
P cat numai c  lucrau izolat unii de al ii; fiecare î i ale-

sese metoda pe care o credea mai bun . Nu se vedea o linie 
unitar  de conduit  didactic , care singur  ar fi dus la un re-
zultat mai iute ob inut.

Dar eram în epoca de preg tire; erau primele fr mânt ri
din cari trebuia s  ias  mai târziu c rarea cea bun , limpede, 
bine b t turit , spre binele românesc. Toate energiile române ti 
se vor strânge cu timpul, la ele se vor alipi to i oamenii de 
isprav  din Basarabia, i astfel se va porni s  bat  cu t rie, 
vântul de prefacere, în sensul vederilor i dorin elor noastre.

b) La Generalul Bro teanu. — Eram patru profesori, sosi i în 
misiune cultural  în capitala Basarabiei.  Dorin a noastr  de a 
lucr    trebuia s  se potriveasc   cu îndrum rile  ce ni-ar fi dat 
eful suprem al armatei române de ocupa ie.

Astfel am avut to i ideea s  vorbim cu Generalul Bro teanu.
Un om de statur  înalt , cu o atitudine degajat , cu fa a,

. privirea i vorba nespus de prietenoase. Sufletul lui, de o bun -
tate i o sim ire de neam f r  margini.

„Da, a i venit în vederea propagandei române ti, bine cu-
noscute", ne-a spus dânsul, îndemnându-ne s  întreprindem aceast
campanie, prin pres .

I-am ar tat dorin a noastr , de a face un curs public, de 
limba, istoria i geografia României, pentru Moldovenii doritori 
i pentru solda i.

In direc ia aceasta, autorit ile militare i-au dat tot inte-
resul, punându-ne la dispozi ie o sal  larg  si înc p toare.

c) La Comisiunea interaliat .
Am luat contact cu unui din reprezentan ii români în comi-

siunea interaliat . Am cunoscut astfel p rerile guvernului român 
cu privire la organizarea unor cooperative i c minuri, pentru în-
lesnirea refugia ilor români în Basarabia, precum i pentru înles-
nirea grupului de profesori, ziari ti i diferi i misionari români 
în ara de peste Prut.

Cu acel prilej, am cunoscut pe doi mini tri basarabeni, Ion 
Pelivan, ministrul de interne, i Ioncu, ministrul de  finan e. Am
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avut astfel prilejul a cunoa te pe doi din frunta ii vie ii basa-
rabene, în acele momente de prefaceri sociale. Oameni de mult 
bun simt, simpli la vorb i cura i la suflet, p trun i de marile 
griji i greut i ale t rii.

Am auzit vorbindu-se de un proiect economic, spre a se în-
l tura mijlocitorii dintre ranii vânz tori i cump r tori i spre 
a se duce o lupt  de afirmare a elementului românesc.

Din vorbele lor, se mai vedea grij  de armat i banul Sta-
tului, de onestitatea cuvântului i de prop irea prin autonomie i
libertate.

1 Februarie 1918. a) Nu sunt destui oameni la Chi in u ! 
Vorbesc de oameni de isprav , de Moldoveni adev ra i. Pe mul i
i-au prins vremurile, în Rusia, iar mul i dintre cei de-aici sunt 
otr vi i de streini.

Din regimentele basarabene vin mereu tiri de nesupunere, 
de revolta solda ilor împotriva comandan ilor lor.

Comandamentul militar român ar fi împu cat 17 solda i
moldoveni, cari au vrut s - i omoare ofi erii!

Evreii, prea mul i la ora e, duc o propagand  ascuns , îm-
potriva noastr . Bol evici, sunt destui pe p mântul Basarabiei. 
Finan ele rii sunt sleite. Func ionarii neplâti i de câteva luni.

La Directoratul înv mântului, un om slab i nepatriot. 
Refacerea colilor în în eles moldovenesc merge greu; în untrul 
colii, mul i du mani curentului na ional.

Pe p mântul „ independent" al Republicii moldovene ti tr esc 
înc  armate streine, du m noase: fronturi de armat  polonez ,
solda i ru i. Uniforma ruseasc  st  înc  pe umerii Moldovanului 
scuturat de robie.

b) coala Doamnei Catacazi. — Doamna Catacazi face parte 
dintfo veche familie basarabean . Pe vremuri bogat , în vremea 
aceasta mai strâmtorat , a luat hot rîrea s  înfiin eze ni te cursuri 
de limba român , pentru func ionari. Erau mai multe grupe, fie-
care cu profesorul s u.

2 Fevruarie 1918. — Un grup de înv tori din România 
au sosit la Chi in u, ca s  fac  propagand  cultural  în diferite 
centre ale Basarabiei. Intre ei, sunt elemente de valoare, oameni 
de frunte ai satelor, apostoli ai neamului. Au luat contact cu 
frunta ii vie ii basarabene i în trei zile s'au risipit fiecare într'o-
parte a t rii.
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3 Fevruarie 1918. — Societatea F clia i-a votat statutele. 
Scopul e na ional, ca al Ligii culturale din România. In progra-
mul de  activitate sunt prev zute: teatru, Universitate popular ,
coli, biblioteci, etc. Sediul: Hotel de France.

Cursuri de limba român . Profesorii veni i din „ ar " au 
dat ideea înfiin rii unui curs public de limba român . Cu aju-
torul comandamentului, s'a pus la dispozi ie în acest scop, o sal
la I-ul Gimnaziu, în Kievscaia, unde er  instalat Polcul Moldo-
venesc.

In acela  timp, F clia a întocmit un program al s u, cu a-
cela  scop, alc tuit dup  cum urmeaz :

COALA MOLDOVENEASC
No. l A SOCIET II

„F CLIA" 

înv tura se d  în toate zilele la Gimnaziul No. 1, din 
uli a Kievscaia pe grupe:

Grupa     I dela   9— 950 cu D-l Prof. Seb. Bornemisa
D. Munteanu-Râmnic

Vasile V. Hane
Harâl mbie Popa
Virgil Tempeanu
Axente Banciu
Vasile Greciuc
I. I. C prescu
Petre V. Hane

             Intr’o grup  se primesc numai 25 de ascult tori.
Grupele II, III, VIII i IX sunt toate prinse. Celelalte sunt 

slobode i cine vrea s  pofteasc  s  fac  ar tare la biuroul 
„F cliei", Mihailovscaia 52, dela ceasurile 10—2 i 5—7.

Membrii Societ ii primesc înv tur  f r  plat . Ceilal i
pl tesc 3 ruble pe lun .

Aceast coal  moldoveneasc  s'a  deschis la  12 Fevruarie.
Patru serii de elevi au fost alc tuite de ofi erii i solda ii

Polcului Moldovenesc; celelalte serii de diferi i doritori din publi-
cul Chi in ului.

„ II „ 10—1050 „ „ „
„ III „ 11—1150 „ „ „
„ IV „ 12—1250 „ „ „
„ V „ 1— 150 „ „ „
„ VI „ 4—450 „ „ „
„ VII „ 5— 550 „ „ „
„ VIII „ 6— 650 „ „ „
„ IX „ 7—750 „ „ „
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Universitatea popular . La sediul Societ ii „F clia"  s'au 
strâns mai mul i  c rturari  moldoveni, ca  Pan. Halippa, I. Peli-
van, Erhan, Eustin Fratiman, an u, Porucic, Usinievici i D-na 
Dr. Alistar, precum i profesorii refugia i români Murgoci, P. 
Hane , D. Munteanu-Râmnic, V. V. Hane , apoi Sergiu Cujbâ, 
Balamace, etc., i au pus bazele Universit ii populare din Chi— 
in u. Universitatea  e pus   sub auspiciile  Societ ii „F clia" i

e sprijinit  de Ministerul de Instruc ie al Basarabiei, Comisia 
colar , Liga cultural  a femeilor, Societatea de cultur  a Ro-

mânilor din Basarabia, Cercul „Cuvântul Moldovenesc" i Centrul 
studen esc. 

Scopul Universit ii era: de a r spândi cultura  i tiin ele  
în popor, de a lucr  pentru rede teptarea i educarea con tiin ei
moldovene, de a st rui prin toate mijloacele la r spândirea limbii 
i literaturii române în popor i clasele culte. 

Universitatea se  va  conduce, în  spirit  autonom, de un co-
mitet administrativ i de consiliul profesorilor. 

S'au fixat urm toarele cursuri:
1. Istoria politic  a Românilor cu Prof. G.  Tofan 
2. Istoria social ,   cultural i

economic  a Românilor          „      „      D. Munteanu-Râmnic 
3. Istoria limbii române „      „      V.  V. Hane
4. Istoria lileraturii române       ,,      „      P.  V. Hane
5. Geografia general  a Româ 

niei i în special a Basarabiei „     „      G. Murgoci, Porucic, 
Pan. Halippa i Panteleef 

6. Istoria bisericii române „      „      O. Ghibu, E. Frati- 
man i Preotul Bejan 

7. Prelegeri de Drept „      „      I. Pelivan i Sergiu 
Cujb

8. Medicin  popular  „    D-na D-r Alistar 
9. Bacteriologic i epizotologie  „    D-l Usinevici 

10. Agronomie „    D-l Matcovski 
11. tiin e naturale „    D-nii Porucic,   Usinevici, 

Panteleef i Murgoci 
Inaugurarea Universit ii populare din Chi in u s'a f cut la 18 

Fevruarie 1918. O dare de seam  am nun it  a publicat „România 
Nou ", din 20 i 21 ale acelei luni. 
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La 20 Fevru rie, am început seria de lec iuni la cursul de 
istoria limbii române. Ele au tratat  despre: P rerile  înv a ilor
despre origina limbii noastre; Elementele constitutive ale limbii; Lo-
cul de na tere al limbii române; Dialectele; Desvoltarea limbii ro-
mâne pân  în veacul al XVI-lea; Limba român  ca icoan  a vie ii 
culturale ; Limba literar  ; Curente linguistice i literare; Influen a
francez ; Contribu ia lui Alecsandri i Eminescu la înfrumuse area i
îmbog irea limbii; Des vâr irea limbii literare prin opera lui Al. 
Odobescu.

Lec iile de istoria limbii române s'au prelungit pân  la fi-
nele lunii Iulie 1918.

Am inut i dou  conferin e la matineurile de Duminic , ale 
Universit ii populare; una despre Idealul ost esc în literatura ro-
mân i alta despre Poe ii basarabeni de ast zi.

Ascult torii lec iilor mele erau vreo 15 ofi eri basarabeni, 
vreo 10 institutoare dela coala D-nei Catacazi, vreo 10 studen i
i studente, câteva persoane particulare, iar cu începere dela 1 Maiu, 

numeroase înv toare i înv tori, câ iva profesori secundari i
apoi publicul flotant.

P. V. Hane

ÎNDEMNURI
De B. P. Ha deu

Români, se cuvine a ne gândi pe prima linie la cele româ-
ne ti. Români s  fim, orice am face i oriunde am nimeri. 

*

Cine se teme a fi român totdeauna, sub pretext de oportu-
nitate, nu e român niciodat .

*
Românismul este umanitate, libertate   i adev r. Cosmopo-

litismul — egoism, sclavie si minciun .



Acorduri uitate

UN ADOLESCENT VISEAZ ;

E plin  de cântec gr dina.
Sub cerul întins i senin 
Amurgul î i cerne lumina,       
Iar umbra-i se-a terne deplin... 

In lini tea sfânt  a s rii
De argint par salcâmii din drum.. 
Poporul de flori, înstelârii 
Inal  cânt ri de parfum... 

... i'n sar  aceasta târzie,
Cu lini te j vis i pustiu,
Mi-i gândul la dulcea mea Lie — 

i plâng... a at.. f r  s tiu...

O FAT  DES AM GIT  SCRIE? 

Iubite, se distram
Iubirea ta, r ce ti;
Iubite, îmi dau seam
C  nu m  mai iube ti.

Iubite, fa a- i bun
Din mintea-mi pic cu pic 
Se scurge: o minciun
Topit  'ntr'un nimic... 
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M  sbat în crunt r suflet,
Dar gura- i n'o mai tiu.
Iubite, 'n al meu suflet
Se face iar pustiu...

UN B RBAT SINGURATEC SUSPIN :

Afar  plânge ploaea... strada-i trist ...
Sub geam amurgul vân t trece,. 
Fluturând cernita lui batist ...
T cere umed  si rece...

Stau singur în odae... si gândesc...
Pe-obraz se scurge-o lacrim ... tresar... 
Uitate vise 'n suflet se trezesc:          
Imi aduc de tine aminte iar...

Ce faci tu oare acum ? Pe unde e ti, —
Prin esa mea din vremuri dep rtate ? 
Cân i poate la pian acum? Cite ti? 
Imbr i ezi copilul? Dormi? Sau, poate

In golul sur al lini stei de sar .
Visând în mica ta odae,
Ascul i i tu cum plânge afar
Povestea noastr  'n stropii reci de ploae?

Chi in u, 1932. Al. Terziman



Vis i via

Pe patul meu de scânduri, 
Trudit de al vie ii chin,
M’am scufundat în gânduri 
S'am adormit senin.
Priveli ti minunate 
Mi s'au deschis în vis 

i drumuri fermecate 
Mau dus în paradis.
Cânt ri cere ti, divine, 
Auzul mi-au furat

i îngeri mii i zâne
In cor m'au salutat.
Pl ceri nicicând tr ite
Fiin a mi-au umplut

i taine negr ite
Aevea le-am v zut...
Dar azi la de teptare
Din prea frumosu-mi vis, 
Via a mi se pare
Un fund adânc de-abis.
Zadarnic cerc icoana 
Vis rilor s-o scriu: 
N tâng -mi este pana

i gându-mi e pustiu..
O, nu râvni i la viat
Voi cei ce ti i visa:
Via a este-o hoa  —
De rai ne fur  ea.

Daniil Nichifor



Tru enii  de alt  dat ,

Eh, sireacele crâ mele noastre . r z e ti din Tru eni!.. In l untru 
i-n afara lor am înv at eu a juca cazaciocul pe vine i alte danturi 

b rb te ti, de unul sau de hurt , ca : Huleandra, iitura, Ghilabaua, 
Tananaua, Husanca, apul, Cor bieasca, Hangul moldovenesc i cel
jidov sc !...

Acolo, — gal-gal-gal din brâcacea cu vin — jum tate de veac in 
urm , pe vremea ru ilor,—am înv at eu o mul ime de cântece i
cet r turi, precum i fel de fel de bazaconii, otii, prujituri, ugubine, 
p t r nii, ghidu ii, limba p s reasc , cinghilituri, vorba celuia i jocuri 
de cuvinte.

C  numai ce auzeai pe câte unul mai bengos cinghilind :
— „Cinghel, cinghel ? — La cap pieptene, la coad  secere, — 

pricepe-te boule, cuco u m garule !" 1)
Ori : — „R d cin  p tr cin  — rari voinici o desbin  ?!" 2)
Sau te îmbia s  zici iute, f r  poticneal , cuvintele cu pozna ; — 

„D i ipul în mâna mea !". 3)
Tot acolo am aflat eu — din viu grai r mas din b trâni în b trâni, 

— cum era odat , în vremea de demult, traiul oamenilor pe aceste locuri 
ale Moldovei.

La noi în Tru eni erau patru crâ me r z e ti, câte una de fie-care 
din cele patru ba tine — Iva cova, Benga, Piscul i Frasna — pe cari au 
desc lecat odineoar  cei patru b trâni, cari s'au a ezat aici: — la început 
ca od eri, iar mai apoi au f cut i sat; îns  nu pe seli tea de acum, dar în 
alt  parte, mai la fat , pe locul numit Târl e ti, lâng  iazul cei mare de 
adineoar , cu pe te i moar  cu dou  pietre, din Valea Bacului, unde se 
încep Cheile Bacului.

Mai aveau tru enenii i un rato , în afar  de sat, la leahul din 
Valea Bacului, unde poposeau taberele de care înc rcate cu povar , ce 
mergeau în susul sau josul Bacului.

1) Cuco ui, 2) Cartea, tiin a de carte. 3) Sticla de vin sau de rachiu. 
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Crâ mele erau din b trâni, fie-care ba tin  cu crâ ma ei; 
i r z ii le închirieau gospodarilor doritori de crâ m rie, ear 

chiriea o beau fr e te la fie-care vadea.
Crâ mele erau deschise zi i noapte, i r z ii veneau ca 

la ei acas , chiar dac  n-aveau nimic de târguit. Vara be ivii i
lene ii satului se tol neau pe prisp  afar  sau se greb hau în 
gârliciul beciului.

Partea femeiasc  n'avea voie s  vie la crâ m , cum era obi-
ceiul în satele cele boere ti.

In fa a fie-c rei crâ me era câte un medean neîngr dit, pe 
care Duminica se hârjoneau fl c ii : se trânteau, se blenduiau, 
se jucau de a mincea halca ori de-a buhaiu ; cântau din telinci, 
din buciume i tr geau cu arcul, ca s  vad  a cui s geat  sboa-
r  mai sus ori mai departe.

Seara, pe acest rc lan, se jucau coplejii: de-a mijatca 
de-a harbujii ori b teau docar/za, pan ce nu mai puteau oamenii 
de sghihuitul lor i-i luau mamele înduret, gonindu-i cu pr jina a-
cas .

La s rb torile cele mari, cum sânt: Pastile, Sfântul Ghe-
orghe, Ispasul i Duminica Mare, pe aceste medeanuri se f cea 
joc cu l utari, din scripc i cobz , i scrânciob cu roat , ca s
se deie lumea hu a-mprejur.

Pe la chindeiu se încingea cate o hor  mare, a ezat i
domoal , în care se prindeau i însur eii. B trânii priveau cu 
bucurie, i numai ce auzeai pe câte unul : — „Ian privi i ce 
hoar  mândr !.. Parc -i la C in ri!." Fiind c  s  povestea, c
vre-o sut i mai bine de ani în urm , pe vremea împ r tesii 
Catirinii, când a fost b t lia dintre rus i turc, au luat ru ii o 
mul ime de moldoveni de beilic, ca s  le fie de c l uze i t lm -
citori sau s  le care povara de proviant pentru moscali, iar c l -
rimea de mazâli s-a luptat al tu i de cazaci împotriva turcilor 
la luarea Benderiului i a Ismailului.

i deci atunci, când s'a încheiat pacea dela C in ri, dintre 
ru i i turci, a fost mare bucurie. i moldovenii din oastea ru-
seasc  au încins atunci o hor  româneasc  de s-a dus pomina!... 
c  s'au prins în ea i ru i i turci L.

De atunci, când se vedea vre-o hor  mândr i frumoas ,
se zicea : „Ce hor  mândr  !.. Parc -i la C in ri !.."



VIA A BASARABIEI 15

Pe la Sfântul Gheorghe, când îi codrul încheiat i toat  fi-
rea îndr gostit , atunci demiaza, când se duceau l utarii de la 
joc la mas , noi fl c ii trimiteam fetele la deal prin vii i livezi. 
Ele plecau înainte, noi mai târzior ; t când ajungeam prin par-
tea locului, începeam a chiui; dânsele ne r spundeau tot prin 
chiote, pân ce dam unii de al ii i ne întorlocam lâng  vre-o fântân
sau isvor. Apoi ne r zle eam, perechi perechi ca ni te huluba i,
pe câte o c r ru , pan ce ne g seam câte un cuibu or pe iarb
verde, la umbra vre-unui cop cel sau în vre-o poeni  din p -
duricea r z asc .

Acolo pe iarba m t soas , sub seninul cerului i-n mirozna 
florilor, ne ispiteam galnic i ne opteam, plini de fiori, cuvinte 
dulci de dragoste, mângâindu-ne înceti or peste ochi cu câte o 
crengu  de liliac înflorit... In jurul nostru vuia v zduhul de bon-
dari i albine... iar din floare n floare se sc ldau la soare, sc p -
rând din aripioare, flutura i sglobii i frumu ei.....

Vr ji i de atâta frumusea  r mâneam clipe lungi t cu i i
nemi ca i ca în visare, pe când din vârf de nuc ori de cire  ne 
cânta cucul de noroc i mierla de veselie.

Pe urm  veneam din nou la joc i scrânciob. Fetele mer-
geau înainte cântând:

„De la deal de casa noastr
Creste-o floricic  albastra,
De la deal de floricic
Doarme b di a Costic .
Costea doarme i viseaz ,
Puicu a de dor ofteaz . Noi în urma lor, cuprin i

fr e te pe dup  gât i cântând :
Subt pr sad în fund tur
uerâ-on voinic din gur

— Cucule, pasere sur ,
Nu-mi cânta în curâtur !
Da cânt -mi în lunca rara,
S ias , puica afar ,
S  mi-o s frâng la inimioar  !

Zic cine ce o zice, dar eu zic, c  nu-i pe lumea aceasta dragoste 
mai fericit , i mai plin  de fiori dulci, decât dragostea aceasta,.
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curat i neprih nit , dintre fl c u i fat  mare,   în fapt de pri-
m var .

*
*     *

Nici crâ mele r z e ti din sat, nici rato ul din Bâc al tru-
enenilor nu mai sânt demult; îns  amintirea lor mi-a r mas drag -

De multe ori, în serile de earn , când gerul era moale i om tul 
ad lbea întunericul nop ii, se gr m deau în ele, deavalma cu mic 
cu mare, r z îi i mazâlii, pentru a mai sta de horb i a mai 
scurta din noapte. i de multe ori îi apucau i cuco ii la sfat.

La aceste ez tori puteai afla obâr ia tuturor tru enenilor : 
cine, de când i de unde a venit i ce soiu de oameni sînt.

Atunci aflai, c . cut ri sînt r z i de ba tin , adic  dela în-
ceputul satului, iar cutare de cump r tur , adic i-au cump rat
reze ia ; c  cut ri sânt soiu bun, rar cutare - soiu r u î c  cut ri
sânt a eza i la minte, iar cut ri îs ni te bacaoni, adic  tr sni i
cu leuca i zurbal i.

C  cut ri nu-s moldoveni cura i, da-s neam de grec, de 
turc, de t tar, de leah sau de arman.

C  al de Grozav sînt veni i din Tutova ; al de B dros, ce 
le mai zice i Chitorag — din Bucovina ; al de Cr ciun — din 
Odobe ti; al de Ionel d-inspre Gala i; al de Isac din Jigâlia Vas" 
luiului, al de Haid u — din robia boerilor de peste Prut ; al de 
Bag — din robia ungurilor, al de Vârlan— din ara le asc , al de 
Iona cu din Ie i, alde tâlm ciu din Ucraina: — în sfâr it adun -
tura de tot felul i de tot neamul.

C  unul de al de Apostol D nil  a fost vtori etrar; c  un 
Dumbrav  a fost ocola  ; c  str -r str bunul unor neamuri de 
frunte, de reze i i mazâli, din tru eni, Grecul b trânul, a fost 
c m ra  la tefan Vod  î c  al de lona cu sânt cimotii, adec
rubedenii, de ai serdarului Vasile Onofrei din E i.

C  toate mo iile din ara Moldovei sînt însemnate pe o 
piele de bivol, care se p streaz  la E i.

C tefan Vod  a fost un mare voevod de o tiri : iste  la 
minte i iscusit la vorb , dar stra nic de avan ; c  chiar când 
î i h r zea o mo ie, î i tr gea i o palm , ca s ii bine minte 
hotarele daniei i s  nu ui i, c - i este st pân i domn ; c  în 
b t lie era a a de ioros, c  la soare te puteai uita, dar la dân-
sul — ba, ba, ba !...
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C Stâlpul Murgului de lâng  colnicul din p durea C prie-
nii, d-intre Tru eni i Scoreni, de aceia îi zice a a, pentru c  a-
colo a cr pat calul lui tefan Vod , dup  o înc erare pe care a 
avut-o cu t tarii pe valea Duralea de pe Isnov , între satele 
Durle tii i D ncenii de azi. C  împr tiindu-i pe t tari a luat-o 
iute cu ceata lui pe valea Bost ncei în sus prin p dure. i când 
a ajuns la locul numit Valea P mântului i a cârnit-o hoisa la 
stânga prin p dure spre Scoreni, ca s  r sbat  la m n stirea 
C prienei; atunci i-a cr pat de atâta goan  calul lui cel murg, 
pe care-l c l rea.

Nici odat  n'am auzit pe tru eneni s  zic : „ tefan cel Mare" 
dar numai „ tefan Vod " sau „ tefan Voevod". Odat  l-am în-
trebat pe mo  Dumitrache Chitorag-Grozav—despre care te-
fan Vod  tot vorbesc ei ? c  au fost mai mul i, n'a fost numai 
unul? i dânsul mi-a r spuns, c tefan Vod  cel adev rat —
mare arhistratig i voevod de o ti — a fost unu - singur.

* *       *
Din vre-o cinci sute de gospodari r ze i, câ i erau în Tru-

eni pe la anii 1885, vre-o 70 erau mazâli purtând familiile : 
Arhiri-Vârlan, Bostan, Gavril-Gheuca, Duca, Jereghie, Iona cu. 
Ionel, M dan, Muntean, Popa si Ro ior.

R ze ii rani se atârnau cu mult  cinste c tre r z ii ma-
zili ; c  pe când ranii î i ziceau unul altuia „cum tre",—Doa-
mne fere te ! s -i zic  a a unui mazâ), ci numai „c pitane" i
nevestei lui „cucoan ".

Mi-aduc aminte c  la preotul din sat ajunsese argat un 
mazâl sc p tat cu totul: bicisnic i nevolnic. Intro zi, preotul 
i-a zis : — „Costache, înham  caii la r ban, s  ne ducem la 
târg". Atunci 1-am rugat i eu : — „Costache, s -mi cumperi, 
te rog, de 5 capeice tiutiun." Costache s'a uitat mânios la mine 
i mi-a r spuns cu trufie: — „Oi fi eu Costache pentru cine oi 

fi, dar pentru al ii oi mai fi i c pitan Costache !... i n'am s - i
cump r tiutiun, c  nu sânt argatul dumitale ! ..

Mazâlii, ei între dân ii, se deosebeau în mazâli adev ra i
i mazâli neadev ra i.

Despre mazâlii adev ra i se spunea c  s'ar trage dintr'o 
domni , iar cei-l'al i sunt r s ri i din rupta de visterie, din bimb -

ri, din rupta de c mar sau sînt acolisi i : bun -oar  un mazâl 
r mas v doiu se   însura cu, o vadan  de  ran cu b ie i r ma i de
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la b rbatul d-întâiu. atunci ,se întâmpla, c  m zâlul cu vremea 
înc rca într'o toamn  câteva c ru e cu orz sau grâu i pornea 
la E i, unde — ce f cea, ce dregea, — îi trecea pe ficiorii acoli-
si i dela nevasta de a doua, în cartea mazâlilor in dreptul po-
reclei sale. Alt  dat  se întâmpla, c  un mazâl m rita o fat
dup  un r ze ran; atunci se petrecea acela  lucru : nepo ii 
de ginere erau trecu i cu familia mazâlului în cartea de mazâli 
adec  îi acolesea pe lâng  sine.

De aceia auzeai une-ori : — „M i tu nu e ti m zâl adev rat 
da e ti rupta de c mar , ori bimb ar sau acolisit, cu era i în-
tâmplarea.

Ins  se întâmpla i alt fel : un mazâl oarecare — bine în e-
les pe vremea Moldovei, — n-avea grij  s  se duc  la E i, s - i
treac  ficiorii în cartea mazâlilor de la inutul s u; i atunci r -
mâneau în rând cu ranii : — pl teau bir, f ceau de straj , de 
beilic, i erau judeca i i b tu i cu vergile ca i ranii; dar sa-
tul tia c -s mazâli r t ci i, cari i-au pr p dit boeria.

Mazâlii îi întreceau pe rani în de tept ciune i erau mai 
hâtri, mai ire i, iar la vorb  mai iscusi i i mai iste i; c ci mai 
to i erau tiutori de carte. Vorbeau din Ezop, din Tilu Boho-
glind , din Alecsandrie, din vie ile sfin ilor i din pisaltire. i azi 
chiar este o pl cere la câte o mas  mare, c nd câte un fost ma-
zâl, ureaz  pe nunul cel mare : — „Sa te v d s n tos cucoane 
nune mare !... M  închin la fa a dumitale ca la un codru verde!.. 
S  ne dea Dumnezeu ploaie i sloat  la vreme i rod îmbel ugat 
p mântului!... S  ne fereasc  de foc i de sabie du man  în 
ar !... S  dee Dumnezeu gând bun împ ra ilor i minte în e-

leapt  cârmuitorilor!... i la voia dumevoastr  a tuturora cinsti i
nunta i!..."

Mazâlii aveau obiceiul de a- i pomeni unul altuea str mo-
ii pân  la al cincilea i chiar al aselea nekm. Se zicea : Chim 

lui Mitachi a lui Vasile a lui Ion Darii. Andrii a lai Mitachi a 
lui Onofrei Chiric  a lui Darii a lui Grigora  M dan.

De vre-o dou  zeci de ani în urm  mazâliii au p r sit a-
cest frumos obiceiu, care inea neuitat  pomenirea str bunilor i
au deprins formula de cinste i polite  ruseasc . Nu se mai zice 
Simiona  a lui Vasile a lui tefan a lui Dumifrache Ro ior, dar
se zice ca la boerii cei ruse ti: Simion Vasilivici. i aceasta chiar 
i în ziua de azi în anul de la unire al cinsprezecelea.

Gheorghe V. Madan.



Ora e i cet i disp rute.

In diferite puncte ale Basarabiei se mai v d urme de a ez ri
mai noi, evident din epoca istoric ; iar pentru unele din ele se 
p streaz  pîn  azi tradi ia în popor despre existenta lor. Ele sunt 
cunoscute sub diferite numiri, din care nu toate corespund cu cele-
ce le au purtat cu adev rat. Despre altele îns  nu vorbesc de cît 
izvoarele scrise, ele ne mai p strînd nici o urm  material ; pentru 
unele chiar nici identificarea locului nu se mai poate face.

Vom c uta s  reînviem cîteva din ele, semnalate doar numai 
arareori, f r  s  se fi bucurat de un studiu am nun it. Se pare 
c 'n vechime num rul a ez rilor or ene ti i ale cet ilor, înt le-
gînd prin acest orice loc înt rit, era mult mai mare ca azi.

Dintre cele mai vechi sunt a ez rile înfiin ate de Grecii antici 
pe coastele M rii Negre sau pe malurile Dun rii, dintre care unele 
au continuat a fi locuite chiar p n  tîrziu, aproape de timpurile 
noastre. Informa ii se pot g si fie la istoricul grec Herodot, fie la 
geografii de mai tîrziu, ca Strabon. Factoriile înfiin ate de Greci pe 
maluri sau chiar dealungul rîurilor în hinterlandul basarabean erau 
sus inute din comer ul cu b tina ii; dintre ace tia, unele apartinînd 
triburilor tracice au organizat ora e proprii.

Dintre cele grece ti amintim de Tyras pe locul Cet ii Albe 
de ast zi, Licostomo în locul Chiliei i altele; a ezarea celei din ai 
este i ast zi înc  evident  al turi de cetatea de piatr  depe malul 
Limanului. Dintre ora ele dacice h r ile vechi, ca acea a lui Pto-
lemeu de pild , men ioneaz  : Carsidava, Arcobadava, Petrodava i
altele. Iar cînd st pînirea roman  se'ntinde pîn  la Nistru, apar noi 
cet i, cele mai multe în interiorul inutului aparat de valul lui Traian, 
ca : Egista, Almirina, Literata, Smornes.

Provincia Sci ia cea mic se'nvecina cu Scitia cea mare, care 
începea din Basarabia de azi, locul de atingere al cestor dou  pro-
vincii, deci regiune prielnic  de a ez ri. Pietre scrise i c r i vechi 
pomenesc în sec. II p. Hr, de Costoboci i Carpi  locuind prin p r-
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ile de Nord ale Basarabiei i Moldovei l) — deci în întregime era 
locuit  aceast  provincie. Afar  de aceste triburi de origin  trac ,
mai tr iau în Basarabia alte semin ii ca Sarma ii i Bastarnii, veni i
din Rusia. Poate dela ace tia vor fi r mas acele movile de p mînt 
adunate la un loc, mai ales pe vale, „ar tînd limpede cimitirul uneia 
din anticele a ez ri mai mari ale popoarelor de aici" 2). In veacul I 
st pînirea roman  aduce o mare proprietate aici, în cît locuitorii din 
Tyras încep s  numere anii dinnou dela 57 d. Hr., dup  victoriile 
generalului Plau iu Elian, ca i cum atunci ar fi fost înfiin at. Toate 
cet ile grece ti trebue privite acum mai mult ca romane.

Dar curînd încep invaziile barbare i mai toate a ez rile greco-
romane sunt distruse, reap rînd abia c tre finele Evului Mediu unele 
din ele sub obl duirea genovez , ca Moncastron i Licostom (Cetatea-
Alb i Chilia), trecînd sub diferite st pîniri: bizantin , t t reasc ,
bulgar , moldoveneasc i la urm  turceasc . Odat  cu începuturile 
statului moldovenesc în aceste inuturi apar alte ora e i cet i, de 
care amintesc i cronicarii no tri.

Dimitrie Cantemir, vorbind despre Bugeac, relev  c  „acest 
inut a fost a ezat cu cet i destul de frumoase", cum se poate do-

vedi cu „ruinele vechilor cet i care se v d încoace i încolo". Intre 
altele el pomene te de cetatea dela Tintu, care fiind d rîmat  a fost 
ref cut  de tefan cel Mare. „Dup  aceia îns  Turcii au f cut-o
una cu „p mîntul, în cît ast zi cu greu s'ar putea ar ta locul ei. 
„Din d rîm turile ei zidir  un alt tîrg în locul celui „vechi, care i
azi este în floare i se cheam  de obicei Tobac" 3). Urmele fostului 
ora  se mai vedeau pîn  nu de mult ling  satul Tobac la gura 
rîului lalpug, unde arheologii ru i presupuneau c'a fost vechea 
Tanata 4).

Pe harta lui Cantemir ata at  „Descrierei Moldovei", la re-
v rsarea R utului în Nistru, este pus un ora  cu numele Oriow, 
ale c rui urme pot fi ast zi precis identificate cu acele c rora gre it 
li s'a atribuit origina Orheiului vechi. La 18 klm. sud-est de Orheiul 
de azi, lîng  comuna Trebujeni, se v d urme numeroase ale unei 
cet i cu dou  rînduri de valuri, ziduri i cl diri. Pe o pozi ie cum

1) V. Pârvan „Inceputurile vie ei  romane la gurile Dun rii" p. 33. 
2) Idem, p. 129 
3) D. Cantemir, „ Descrierea Moldovei" p. 36 
4) I. Halippa, „Trudi" II, p. 15. 
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Tar se poate g si — apa R utului f cînd un cot enorm ce încinge 
aproape complect malul înalt ca o insul  — cu o u oar  limb  de 
p mînt ce urc  lin spre uscat, se'ntindea un ora  de o întindere 
destul de mare. Se pot g si i-acum la suprafa  fragmente de ce-
ramic , c r mizi, moloz, piatr ; iar la mijloc temelia unei biserici în 
plan treflat moldovenesc. In apropierea ei s'au mai p strat cîteva 
pietre funerare cu inscrip ia crucei moldovene ti. Pe malul R utului 
se v d urmele unei b i, cu galerii pentru scurgerea apei i cu evi 
de olane— unele publicate l).

Valea Rautului — Trebujeni.

Dac  p rerea c'aici a fost cîndva Petrodava 2) r mîne de do-
meniul presupunerilor greu de acceptat, identificarea cu Orheiul vechi 
este definitiv de'nl turat, cum a demonstrat d. Ciobanu 3). Intr'un 
document al lui tefan cel Mare dela 20 Ianuar 1497 se pomene te 
în leg tur  cu Orheiul de un sat „Mile ti lîng  Orhei", care nu

1) Anuarul Comis. Mon. Ist. pentru Basarabia, II, p. 144. 
2) Ciobanu, „Biserici vechi" p. 40. 
3) .Monografia Basarabiei" p  183. 



22 VIA A BASARABIEI 

este altul de cît satul M l e ti la cîtiva chilometri de Orheiul de 
azi pe R ut. Deci i Orheiul vechi nu putea fi a ezat în alt  parte 
de cît în apropierea celui de azi, probabil la Mitoc, unde se v d
urme de ora , nu departe de iez tura, de care se pomene te pe 
vremea lui Vasile Lupu.

Pe valea Botnei se v d înc  urmele a dou  cet i: Gorodca 
i Gîrlele. Nu departe de Ulmu la patru chilometri de c tunul Go-

rodca, malul drept al apei devine mai abrupt i mai înalt, iar la 
confluen a a dou  vîlcele se ridic  un bot de p mînt ca o cet tue 
natural . Pe vîrful lui se v d urmele unui val puternic cu un an
exterior, t ind i f ia de p mînt care leag  botul de deal cu restul 
p mîntului. Pe val a fost zid de piatr i de c r mid , a c ror res-
turi se g sesc în abundent i'n interior. Aceste urme de piatr  m'au 
determinat s  o consider de provenien  mai nou . Suprafa a total
e de 6-8 ha.; e un punct strategic important, locuitorii pîn  azi o 
numesc „Cetate" 1).

La o distant  de 2 klm. de satul Gîrlele, pe malul sting al 
Botnei, se g sesc alte urme în vale, în apropiere imediat  de ap ,
formate din foste cl diri. Pe o sprincean  de deal, t iat  de o vîl-
cic , se v d urmele valului cet ii cu an ul respectiv, înconjurînd o 
suprafa  de 8-10 ha., de forma unui trapez. Cetatea a avut i zid 
de piatr , iar locuitorii au g sit o piatr  funerar  într'un colt al 
valului, care a fost adus  la sediul Comisiunii Monum. istorice. S'a 
cetit pe ea inscrip ia turceasc  „A murit aici Mehmed Smail Hogea 
inutul Durostor satul Cosaide" 2). Prin aceasta se confirm  p rerea 

anterioar  a d-l. Ciobanu c'aici a fost o cetate t t reasc , poate 
vechea Hansca 3); sau chiar ca mai înainte s  fi existat, dar ca cetate 
moldoveneasc .

Interesant a fost trecutul or elului de azi C u anii noi, fosta 
capital  a c peteniilor t t re ti pîn 'n sec. XVIII. Origina lui e mult 
mai veche i sigur de origin  moldoveneasc . Dup  afirma ia preo-
tului Neaga, care scrie pela 1880, s'ar mai fi p strat atunci o piatr
funerar  din sec. XV. Cimitirul vechi evreesc are  pietre funerare cu

1) Ciobanu, „Biserici Vechi" p. 57. 
2) Idem „Anuar" II, p. 142. 
3) Idem „Biserici Vechi" p, 49. 



C
et

at
ea

 d
el

a 
G

or
od

ca



24 VIA A BASARABIEI 

inscrip ii ce-ar data din sec. XVI. Dup  plecarea   T tarilor tîrgul a 
dec zut i a r mas in starea de azi pe tot timput st pînirei ruse ti.

O alt  veche a ezare a fost la L pu na, veche capital  de 
inut, ale c rei urme se g sesc pe locul satului de azi. Intr'un do-

cument al lui tefan cel Mare din 13 Martie 1489 se vorbe te des-
pre un tîrg S rata, înc  depe atunci disp rut, a ezat la rev rsarea 
S ratei în Prut 1). Intr'un document al lui Petru Rare  dela 1535 
se vorbe te despre o a ezare „marele Che enev" ce se afla pe Botna 
între Dobra i Oale, care nu poate fi Chi in ul de azi, a ezat pe 
R ut, ci poate e vorba de C u ani, cum presupune d. Ciobanu 2).

Alte m rturii despre cet i i înt rituri azi neidentificate ne 
dau urme prev zute pe cuprinsul Basarabiei, din care vom cita cîteva 
numai, ele fiind foarte multe, ca i movilele de p mînt aproape. Intre 
aceste înglob m acele movile despre care se spune c  poart  urme 
de piatr  sau de beciuri, prin aceste întelegîndu-se i ziduri uneori.

In jude ul L pu na la Mile ti, nu departe de Gîrlele amintite, 
a fost o cetate, din care a r mas un beci pietruit. Pe valea Bîcului, 
lîng  Str eni, pe mo ia Curluceni, se afl  în mijlocul p durei o 
movil  mare cu beci. In fa a g rii Bucov este un deal spre Vor-
niceni cu forma de movil ; oamenii spun c'ar fi beci, unde odi-
nioar  tr ia un urie . La Volcine i, în fundul v ii din sus de sat, 
se afl  o movil  mare între dou  pîrae, care are beci de piatr  cu 
poart  evident , unde se zice c'ar fi ascunse arme turce ti. Nu de-
parte este o „Ci mea Domneasc ". Lîng  Prut la Leu eni se afl  o 
movil  dubl  cu vedere larg  dincolo de rîu, despre care tradi ia 
spune c'ar fi îngropat  aici o comoar  de Petru cel Mare; lipsa 
vegeta iei depe vîrful lor presupune urme de zidiri de piatr .

In jude ul Orhei nu departe de satul Ustia se v d urmele 
unui vechi cimitir cu numeroase pietre funerare. In jurul lor un val 
de p mînt cu lespezi mari de piatr  a ezate în ir, dovedind urmele 
unei vechi a ez ri. D-l Ciobanu presupune c  poate aici va fi existat 
schitul disp rut G ti ca, pomenit în catagrafia din 1817 al turi de 
Criuleni i Ustia sau poate chiar urmele unei cet i moldovene ti la 
gurile R utului în apropiere de Nistru 3).

1) I. Bogdan „Docum. lui tefan c. Mare" I, p. 373. 
2) Ciobanu „Biserici vechi", p. 19, 
3) Idem p. 65.    
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In satul Palanca din jud. Cetatea-Alb  au existat pe malul 
Nistrului, pîn  la 1858, ruinele unei cet ui, cunoscut  scriitorilor 
ru i. In acela inut urmele altei citadele se cuno teau la Tatar-
Bunar. In inutul Cahulului, dup  unele m rturii, exista o cetate cu 
înt rituri de piatr  în tîrgul Leova. Ce-ar fi adev rat din legendele 
legate de cheile Bîcului din apropierea Chi in ului nu putem ti;
nu se exclude posibilitatea unor a ez ri, dat fiind condicile prielnice, 
precis îns  nimic nu se poate afirma.

P. Constantinescu-Ia i.

ROSTIRI
De Pavel St. Leonard

Munca este izvorul comun din care noi scoatem tot ce ne 
este necesar pentru îndeplinirea nevoilor noastre. Munca este de 
dou  feluri, fizica i intelectuala: în primul caz rolul principal îl 
joac  puterea fizic  a omului — mu chii lui; în cazul al doilea 
— partea spiritual , capacit ile intelectuale. Ca s  creezi ceva, 
ai nevoe de colaborarea muncii fizice cu cea intelectual . S'ar 
p rea c  pentru crearea unei comedii nu s'ar cere munca fizic  : 
în realitate îns  tar  munc  fizic , nu se poate concepe chiar o 
oper  pur intelectuala, pentru c  autorului acestei opere îi trebue 
s -si între ie corpul, s  existe. Aceast  munc  fizic , autorul o-
perei intelectuale mul umit  diviziunii muncii i mul umit  con-
centr rii capitalului, poate s  o arunce în spinarea altora, dar 
principiul r mâne neclintit.

Oamenii, urmând anumite legi, pentru a- i satisface trebuin-
ele, împart între ei ocupa iunile lor. Unii î i i-au sarcina muncii 

intelectuale : de aici inven iunile cari tind la supunerea naturii, 
omului; al ii întrebuin eaz  capitalurile sale concentrate pentru 
aplicarea acestor inven iuni în via  ; al ii i cei mai mul i, ne-
av nd nici un capital, î i ofer  munca fizic , brut , dar foarte 
pre ioas . Intr'un cuvânt, fiecare ofer  ceeace are, in schimbul a 
ceeace nu are.

Din ruse te, de P. Cubolteanu



Ning pomii...

Ning pomii reci ur uri i via a se 'ncheag
Sub raze de soare i cer limpezit;  
Inoptarea se leag  de-un ger potolit,       
Dar moina de-adouzi iar o dezleag .

Ning pomii, flori albe si via a învie.    
In Mai peste tot e mireazm  de rar,   
De privighetori e un amarnic alai,    
Sub cerul cu spuza de stele ce 'nbie.

... Dar cade frunze pale i via a se stinge : 
Sub sarbâda raza de soare târziu,  
S'a terne cu fo net un giulgiu-ar miu        

i somnul de moarte pe toate le 'nvinge.

Ning pomii reci boabe, flori albe, frunzare... 
Aceia i ninsoare în timp neîncetat.          
Dar alte gr un e-s i-i alt m cinat          
La moara vie ii în plin  mi care.

Puteri nev zute conduc universul:       
Etern -i via a din care venim ;           
Puteri nev zute ne 'nseamnâ si mersul; 
Sfâr itul nu-i ceasul în care murim.

B l b ne ti — L pu na Cantemir Stoian



Un ora  de grani :   Soroca

In Soroca to i caii birj re ti au numiri femenine. Când cobori în 
gara Flore ti, de pe linia B l i-Mateu i, î i es  înainte „balahurii 
i te 'ndeamn  s  prinzi loc în „faitoanele" lor. De i birjele sunt 

mici, te miri cum de'ncap atâ ia pasageri. Dac  ai norocul s
porne ti prim vara sau toamna când se desfund  drumurile, a-
proape o zi'ntreag  faci cei 31 km, ascultând îndemnurile birja-
rilor: „Hi M lina... stea Puica..." Inv a i cu glodurile în care 
ciubotele uria e p trund pân  la genunchi, niciodat  n'ai s  vezi 
birjar sup rat pe vremea rea sau pe drumul greu. Inaintând la 
pas, în sunetul clopotelor, car, cu coastele e ite ca la un bur-
duf de armonic , n'au nevoe s  fie h ui i. Merg, dup  chibzuiala 
lor, oprindu-se când socotesc c  trebue s  r sufle. Numai când 
faitonul e gata s  se r stoarne, sare balahurul i pune um rul-
Când birja intr  într'o desfund tur  de jum tate de metru, de 
p trunde glodul în untru i caii nu mai pot înainta, birjarul te 
pofte te, nep s tor, jos, de parc'ar fi s  cobori pe asfalt.

Cu „hi M lina... tea Puica..." de pe la 11 i pân  'n sar
str ba i cei 11 km. pân  la R duleni unde e ti nevoit s  mâi, s
m nânci colacii p rintelui Stratan sau se te 'nc lze ti din samo-
varul proprietarului Meleghi. A doua zi începi calvarul pe dru-
murile br zdate, coborând anevoios pe esul Dubnei i-a Parca-
nilor i chinuindu-te la dealul lung al Voloavelor.

Dac  am ales drumul spre Soroca pe-o vreme rea, vrem s
dovedim c  la hotarul rii, în r s rit, tr esc oameni cari nu 
socotesc dep rtarea ca o povar , ci, dimpotriv , s  f lesc cu o-
ra ul care, dup  Unire, a fost botezat „Sinaia Basarabiei".

Dac  trebue s  credem istoria, Soroca este ora ul cel mai 
vechi din Basarabia. Ar fi existat prin secolul al cincilea înainte 
de Hristos sub a ezare de colonie greceasc  denumit  „Olhionia". 
Dup  vre-o patru veacuri, în locul acestei colonii se'nfirip  or -
elul „Serghidora", st pânit pe acele vremuri de Daci i botezat
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când „Sergus",   când „Crachicata".   In istoria veacului al III-lea 
dup  Hristos, or elul ia numele de Soroca.

Dup  9 veacuri, în h rnicia lor negustoreasc , genovezii, 
ajung pân  la Soroca, dau ora ului vechea denumire de „Olhio-
nia" i ridic  o cetate de ap rare pe malul Nistrului,

In 1475 turcii, în n v lirile lor, distrug cetatea, pustiesc i
dau foc târgului. In apropierea satului Lipnic din N-V jude u-
lui, tefan Voevod bate pe turci, alung  peste Nistru pe t tari,
reînoe te ora ul i reconstrue te cetatea care, în forma de-atunci, 
vegheaz i ast zi ca o straj  la Nistru. Din pricina numeroase-
lor lupte i barbare n v liri, locuitorii târgului nu puteau prinde 
„tei de curmei" i târgul c p t  numele de „S raci", nume care, 
prin veacul al 18-lea fu schimbat în „Soroca".

In istoria neamului, ora ul Soroca a fost punctul de sprijin 
al diferi ilor voevozi. Nu numai pozi ia geografic , ci i acei 
vesti i „arca i" f cut-au ca inutul Sorocei s - i creeze faima 
peste veacuri. La asediul Sorocei, la 1692, Dimitrie Cantemir a 
luat parte sub conducerea tat lui s u, Constantin Cantemir Boe-
mi Petriceicu, un str mo  dup  mam  de a lui Hajd u, a prins 
i vârât în închisoare la Soroca pe b rbatul Dafnei, Duca Vod

Arn utul, ginerile lui Dabija Vod , iar tefan Voevod mult a 
ostenit pe meleagurile acestea i de multe ori a urcat sc rile
spre paraclisul din Cetate ca s  se 'nchine la sfin ii a c ror urme 
nu s'au pierdut nici pân  ast zi.

Pân  la anul 1848 ora ul Soroca a fost proprietatea colo-
nelului Alexandru Cerchez i a so iei sale Ana, n scut  Ben-
clemi eva. La 8 Iunie 1848 ora ul a fost r scump rat, cu 100.000 
ruble, de c tre comun , luând fiin  ca ora  re edin  de jude
iar la 1874 s'a pus în aplicare legea rus  a comunelor urbane 
i de atunci ora ul a devenit de sine st t tor, având ocârmuirea 

sa proprie.
Ora ul Soroca se bucur  de o minunat  pozi ie geografic .

Poate fi asem nat cu Sinaia sau cu Piatra Neam . O parte din 
ora  este a ezat pe munte, pe uria ele stânci de piatr  ; vatra 
ora ului este în vale, pe malul Nistrului care, la r s rit, de la 
podul „Bechirului" face, pe sub p dure, un fermec tor cot, ocolind 
stâncile împ durite pân  la satul Trif u i.
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Minunatul scoborâ  pe la Bechir înf i az  o priveli te ce 
nu se poate uita. In dreapta vii; în stânga, deasupra stâncilor, 
dintre livezi i podgorii, r sar casele satului Zastânca, mahalaua 
de gospodari or eni. Intr'un uria  perete de piatr  se vede u a
unei chilii unde a ve uit pân  la r zboi un schivnic. Chilia este 
la o mare în l ime de la p mânt i pusnicul urca i cobora pe-o 
frânghie. Chilia cuprinde 2 înc peri: una mai mare, unde- i f -
cea rug ciunile i unde se g siau, s pate în piatr , trei icoane: 
a Sf. Neculai, a Maicei Domnului i-a Mântuitorului, înc perea 
mic  servia de loc de odihn . Pe la mijlocul muntelui Soroca, a 
existat, pe vremuri, o m n stire care s'a ruinat pe la începutul 
veacului al XIX-lea. Locul unde a fost m n stirea, este însemnat 
printr'o m rea  cruce ridicat  prin str dania preotului Alexandru 
Pro encu.

Venind din spre B l i, pe oseaua Oituzului, o panoram
minunat  se deschide ochilor. De sus, ora ul se vede ca'n palm ,
cu pia a din mijloc str juit  de statuia Generalului Poeta , — cu 
Cetatea lui tefan Voevod, cu Nistrul care-l încinge ca un brâu 
de argint. In stânga, f când una cu ora ul, într'o oaz  de verdea ,
satul Buj r uc  pe deasupra c ruia se vede, în limpezimi de z ri, 
la 12 km. ora ul Iampoli, în Ucraina. Iar peste Nistru, satul i-
chinovca dup  care se'ntinde esul ucrainian. Deasupra acestei 
a ez ri potolite, în zilele de var  plute te o maram  de soare 
care s'aga  pe cre tete verzi de copaci, îmbrobodindu-le. E o 
vraj  care cuprinde pe c l torul ce coboar  în ora  prin uli a
„boereasc ", adic ig neasc . In fa a caselor frumoase se z resc
puradeii sub supravegherea omului m runt i cu barba însurit ,
Arsenie Stoian, primarul iganilor. Nu e glum  s  fii primar peste 
ace ti nomazi ai verei. Arsenie Stoian este primar peste iganii 
din 3 jude e. El tie rostul i a ezarea fiec ruia i oridecâteori 
poli ia, judecata sau armata are nevoe de l muriri, numai el le 
poate da.

Soroca este ora ul cel mai bogat în coli, desigur pentruc ,
în anii din urm  ai împ r iei ruse ti ministru de instruc ie a 
fost soroceanul Casso de la Ciutule ti. La cele 14.000 de locui-
tori sunt de ajuns : un liceu de b e i, unul de fete, un liceu 
technic-agricol, o coal  normala, un liceu evreesc, o coal  pro-
fesional , o coal  de meserii, o coal  de împletituri... Cu toate
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acestea Soroca nu poate fi socotit drept un ora  intelectual c ci
în afar  de un cinematograf care ruleaz  de dou  ori pe s pt -
mân i conferin ele duminicale inute sub grija unui „Ateneu 
Popular", alt  mi care nu este. Dac  cercetezi cele dou  libr rii,
la „Biblion" i „Iasnaia Poliana" î i po i face idee de intensi-
tatea cultural  a ora ului. Din c r ile noui care apar în ar ,
ajung la Soroca 5 exemplare, din cari unul îl cump r  D-rul 
Vasile Ursu, unul acela  notar din jude , al treilea cel ce afirm
acestea, iar 2 exemplare se 'ntorc de unde au fost trimise.

Ca 'n orice ora  de grani , via a se scurge lent, ca o ap
de es. Aceia i oameni, zilnic, acelea i preocup ri. Monoton, între 
cofet ria Tumanov i Pia a Unirei, — între „Capsa i Palat" cum 
se spune la Soroca,—or enii î i fac primblarea între 12 i l 
i sara, dup  6. Cel mai important eveniment al zilei la 

Soroca este sosirea ziarelor. Când r sun  clopotul birj resc, lu-
mea tie c'a sosit po ta. O fr mântare deosebit  se 'ndreapt
spre Meller, depozitarul. Apoi, în st pânirea tirilor, cititorii se'n-
torc spre „fabrica de minciuni" la cafenea, sau, vara, spre gr -
dina public , — gr din  v duv  de flori i vârstat  de c r ri, 
c ci soroceanul simte ca o datorie parc  s  mearg  deadreptul, 
peste iarb i nu pe alee.

De i moldovenii nu formeaz  majoritatea ora ului, jude ul
îns  este aproape în întregime moldovenesc.

Astfel s  explic  de ce, sub st pânirea rus , veneau din 
Ia i trupe de teatru care jucau operete i „can onete". Trupa Bo-
bescu f cea stagiuni întregi i a contribuit mult la inerea treaz
a sim emântului na ional. i trupa condus  de artistul ie an
Pekea Alexandrescu ajungea pân  la Soroca.

Când în 1918 am auzit pe Dumitru Tinic , un reprezen-
tant al unei vechi familii basarabene, cântând :

„ tii tu când te ineam pe bra e", cu mirare l'am întrebat: 
De unde tii cântecul acesta?

— De la trupa Bobescu.
Soroca a dat pe scriitorul Teodor Vârnav care i-a avut 

casele b trâne ti unde s'o fi ad postit pe vremuri rudele, dup
mam , a lui Kostake Chiri . De pe urma lui vie ue te un des-
cendent în persoana advocatului Constantin Vârnav.
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Din punct de vedere comercial, Soroca este un ora  mort. 
Negustorii mai înst ri i s'au mutat, cu vremea, la Ia i i la Ga-
la i, l sând în urm  s r cia care a prins r d cini adânci. Lipsit 
de cale ferat , ora ul fatal, lânceze te. Deverul stagneaz . M r-
furile sunt mai scumpe ca oriunde din pricina greut ei trans-
portului i din aceast  cauz  nu se vând. Soroceanul a teapt
prilejul de a se duce la B l i sau Ia i pentru a- i face târguelile. 
Pân  la 1919, când Ucraina era republic  independent  sub hat-
manul Scoropadschi, circulau vapoare pe Nistru. „Parahoadele" 
urcau dela Cetatea-Alb  pân  la Otaci, în N. jude ului, în drep-
tul ora ului Moghil u. Din Carpa ii Bucovinei coborau plute cu 
transporturi de lemne sau goale pentru înc rcat recolta i trans-
portarea ei spre porturile din sud. Soroca atunci tr ia o alt
via . Bunurile circulau cu u urin i eftin iar „rublele" de aur 
umpleau pungile unui Andrei Chiro c , Nicolai Calara u, tefan 
Roma canu i al i gospodari din marginile ora ului.

Ast zi ora ul se mândre te cu ruina unui trecut glorios i
cu ce l'a înzestrat natura. Sta iune climateric , vara casele dintre 
vii i livezi se umplu de vizitatori. Ora ul înconjurat din trei p r i
cu dealuri uria e, este lipsit de curen i, având un aer moale i
pl cut. Pentru locuitorii dintre vii, vara este o surs  de venituri.

Cine vrea s  cunosc  Soroca sub un farmec f r  p reche, 
s  pofteasc  în Mai. Nu cunosc inut care s  ad posteasc  mai 
multe privighetori ca Soroca. Dac  urci pe deal la vila lui Za-
haria Ilie , sau mai jos la Mihail Cozlovschi, într'o dup  ameaz
de prim var , ora ul r sare împodobit în flori roze de m r, în 
flori de cire , de vi ini, de zarz ri... Mirezme amarii de liliac 
se'mpletesc cu aroma livezilor. Bujerouca este o mare de spum .
Peste Nistru, satul ichinovca pare înhorbotat i 'mbr cat în 
strae albe de mireas . Dintre pomii înflori i r sare un turn verde, 
de biseric , iar Cetatea î i aure te cre tetul ca o coroan  voi-
vodal .

Spre Bechir împânze te zarea un verde viu al p durii. Dea-
supra Nistrului, vis tori printre coti uri, scânteiaz  argintiri or-
bitoare. Pe malul înverzit tinere a ora ului î i primbla prim v ra-
tecele tres riri.

Printre vii, pe drumul ce urc  la Zastânca, adolescen a î i
poart  nostalgia. Dup  un popas la banca dela poarta lui  Jovmir,
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în urcu  lene , tinerii ridic  dealul prin aromirile podgoriilor 
înflorite.

Privind ora ul de jos, Soroca î i atârn  casele m rgina e, 
în amfiteatru. Sus, deasupra stâncilor sau în pieptul lor, c su e
curate se pierd între falduri de pomi înflori i. Te miri cum se 
acat r  spre ele locuitorii acestor cuiburi cl dite în lumin , par-
fum i opot de izvoare.

Deodat , în amurgirea de Mai, dintr'o livad , se destram
iragul fermecat din gu uli a unei privighetori. Trebue s  fie aici, 

aproape în vie la Jivov, în p rul aprins cu mii de lumân ri de 
muguri, sau dincoace, în livad  la Dupolini, în zarz rul cl bucit 
i luminos. De undeva r spunde o alta. Sunt numai dou  la'nceput, 

dou  care, pe semne, în preajma nop ii, au îndatorirea s  fie 
premerg toarele concertului. Dup  trei strig ri, în uer sf râmat, 
din toate p r ile r sar cânt ri vr jite. Din vii, din livezi, dintre 
tufele de liliac, de pe stânci, din ora , dela Nistru, de pretutin-
deni, privighetorile înal  chem rile lor de dragoste. Iar sorocenii, 
sub tainele cernite ale nop ei, pân  târziu ascult , mândri de ora-
ul în care prim vara adun  cânt re ii cei mai ale i...

D. Iov

CUGET RI
De Paul Gore

Creia i institu iunea cea mai bun , cea mai uman , cea mai 
cult i pune i s-o conduc  oameni nepreg ti i, cari vor func iona
în mijlocul unei mase i mai pu in preg tit , i ve i pierde în cu-
rând încrederea în opera binef c toare a acestei institu iuni.

*
Auto seducerea este un lucru r u, ignoran a îns  este i

mai r u.



Familiile boere ti ale vechei Moldove 
Hâncu i Hasna

La 1872 apare la Bucure ti „Domnia Arn utului, nuvel  isto-
ric  de Alexandru Petriceicu-Hasdeu, cu prefa  de I. Vulcan". O 
editeaz  fiul lui Alexandru, Bogdan Petriceicu Hajd u, care i el 
asociaz  la nuvel  unele rânduri: „Publicând una din cele mai 
frumoase buc i literare ale p rintelui meu, r mas  pân  acum 
inedit , îmi fac datoria de fiu i mai cu seam  de Român". In 
„Revista Nou 44 (L 1888) el adaog  la  rândurile  de fa , cu pri-
vire la aceast  nuvel : „P rintele meu a scris române te numai 
povestea istoric  „Domnia Arn utului", care i aceea fusese luc-
rat  dintâi în ruse te". Biograful lui Al. Hasdeu, d-l  P. Hane 1), 
zice c  „E greu de admis ca AL P. H. s  fi putut scrie în limb
literar  atât de armonioas " i noi suntem de acord cu dânsul 
c  traducerea n'a putut s  nu treac  prin mâinele fiului s u.

Nuvela este scris  pe baza cronicilor lui Niculce i Nico-
lae Costin, editate de Kogâlniceanu. Ea se rapoart  la a doua 
domnie a lui Gheorghe Duca (1668—1672), fiind caracteristic i
prin elementul ei local Basarabean, înf i ându-ne figura groaz-
nicului mare serdar al Orheiului, Mihalcea Hâncu. Inspira ia lui 
Hasdeu punând în lumin  o persoan  atât de tipic i însemnat
a trecutului, precum cea a lui Hâncu, ar fi dela sine în eleas ,
îns  e posibil i influen a asupra autorului din partea profeso-
rului s u lacob Daniil Hâncu 2),

1) Scriitori basarabenl. Bucure ti. 1920. 2) Eruditul gramatic, I. D. Hâncu (rusificat, ca i to i Hâncule tii
zis Hinculov), fiu de preot, n scut în 1800 la Ovidiopol (Herson), nu tim 
dac  avea ceva comun cu boerii Hâncu. Totu i, putem desigur  zice, c
el se interesa de, cel pu in, confamiliarii s i, D-1 Hane  scrie c'a fost 
profesorul lui Hasdeu i e posibil  astfel influen a sa asupra ultimului. 
Hâncu a fost directorul coalelor Lancasteriene in Basarabia, apoi lector 
al limbii moldovene ti la universitatea S.-Petersburgului i Dragoman la 
ministerul externelor pentru afacerile Moldo-Vlahiei. 

Vidi: P. D. Draganov. Bessarabiana. Chisin u. 1912. 
tefan Ciobanu. Cultura româneasc  în Basarabia sub st pânirea 

rus , Chi in u. 1923. 
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Cine era acest renumit Mihalcea Hâncu i mai cunoscut prin 
proverbui „Vod  da, Hâncu ba" ?

— „Despre  Poloni  —  scrie  d-l  Prof. N.  Iorga 1) —   Moldo-
venii  aveau  apoi  straja  ranilor, r ma i  r ze i  pân   în  zilele  
noastre,  cu  toate  schimb rile  de  st pânire,  din  p r ile  basarabene  
ale Orheiului i L pu nei, vesti i Orheieni, L pu neni i Soroceni, 
oameni  neastâmp ra i i dârji,  cari, chiar  pe vremea  lui  Petru 

chiopul, încep a ridica domni".
Printre frunta ii acestor viteji, în sec. XVII, se disting mai 

ales, familiile cunoscute înc  de pe timpul lui tefan cel Mare, 
Hasna i Hâncu, Se zice c   mo iile  boerilor  Hâncu 2) pe  vre-
muri se întindeau pela Hânc-e ti, m n stirea Hâncu, Nisporeni, 
Valea  Ttr isteni (corn. Boldure ti), Isaicani.., Aveau ei  mo ii i
în partea cealalt  a Prutului, de ex.  Mâne ti din  inutul  Trotu-
ului, st pânite pe baza hrisoavelor date lui Mihalcea Hâncu de 

c tre Grigore Ghica-Vv. în 1659 i tef ne ti-Vv. în  1660 3). A-
cest Mihalcea Hâncu a dat de mai multe ori ajutoare diferi ilor 
domni, îns  el nu s'a împ cat cu Duca-Vv i. Grecii apropia i a-
cestuia, Mihalcea a provocat o r scoal , omorând mul i Greci. 
Numai cu ajutorul Turcilor i T tarilor Duca isbuti s   risipeasc
pe Hânce ti, f când pe viteazul serdar s  fug  în Polonia 4). N'am 
cercetat sfâr itul  lui Hâncu, pe  care îl descrie  foarte r omantic 
Al. Hasdeu. Dup   dânsul, Hâncu  a fost  vândut i  prin  tr dare
a fost ucis de c pitanul Ro ea, care a primit în schimb dela 
domnitor serdariâ. Chiar i aceast  moarte a lui Hâncu a fost 
caracteristic  prin spiritul ei de contrazicere: serdarul zicea „ba" 
la tot ce i se propunea, f când totul invers. Hasdeu  a  cântat 
astfel „Basarabia, cu eroi ca Hâncu serdarul de Orheiu, renumit  
prin vitejia i dorul lui de independen , consacrat în proverbul 
„Vod  da, Hâncu ba" 5).

Precum  se   vede  din   istoria  m n stirei  Hâncu  6)  ea   s'a   cl dit

1) Istoria Românilor. Bucure ti. 1919. 
2) N. A, Popovschi.  Istoria  bisericii  din   Basarabia  în veacul al 

XIX-lea. Chi in u. 1931. 
3) Idem. 
4) I. S. Floru. Istoria Românilor. Bucure ti. 1929. 
5) P. V. Hane , Scriitori basarabeni. 
6) P. A. Cru evan. Basarabia. Moscova. 1903. 
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deasemenea de acest Mihlcea H ncu, în 1678, dup  dorin a fiicei 
sale Parascheva. N'avem timp s  cercet m toate acestea în pre-
zent, îns  credem c , dac  Hâncu ar fi fost în lupt  cu Duca-Vod ,
atunci trebue s   se fi  întâmplat  aceasta nu  pela  1671—1672,  
dar pe timpul celei de a treia domnii a lui Duca, între 1678 — 
1684, Altmintrelea m n stirea n'a putut s -l aib  ctitor pela  1678 
i atunci ea ar fi putut  s  fie  zidid  numai  de fiul s u  Dumi-

trascu, marele stolnic, ceeace are deasemenea temelie, c ci în u-
nele izvoare se zice c  ctitorul m n stirei este marele stolnic 
Mihalcea (?) poate fiul lui Mihalcea, c ci acesta era mare serdar, 
dar nu stolnic.

Fiul lui Mihalcea, Dumitra cu, a fost, precum am zis, ma-
rele stolnic l). El a l sat doi fii — pe Miron, a c rui urma i în 
1821 2) s'au înscris în cartea a 6-a a nobilimei  basarabene, i
pe Nicolae, — c m ra , de rangul al doilea ai c rui fiu Con-
stantin i Hariton, în 1836 dovedind i ei c  sunt  de acela
neam cu Ioni  fiul lui Miron, înscris în 1821, s'au înscris dea-
semenea în rândurile nobilimii. Mai ales ultima ramur  a dat 
mul i descenden i 3).

O alt  însemnat  familie dintre c peteniile voinicilor basa-
rabeni au fost Hasna ii din inutul Soroca 4). Dintr'un hrisov dela 
1636 am aflat c  lona cu Hasna , pentru ajutorul dat dom-
nitorului Vasile Lupu prin oameni i cai, a primit p mânturi 
dealungul pâr ului Cubalta, unde au st pânit apoi fiul s u Gheor-
ghe i copiii acestuia Iona cu i Constantin. Se zice c  lor le 
apar ineau  mo iile  Hasn eni, St ne ti, Dobo eni, Zubiceni, Ni-

1) N. A. Popovschi. Istoria bisericii din Basarabia. 
2) A. N. Krupenski. Nobilimea Basarabiei. (1812-1912). Chi in u.
3) Cartea (original) a nobilimii basarabene. Se g sea la pre edin

tele soc. fo tilor nobili — „Solidaritatea" d-l D. I. Feodosiu. 
4) i . Volum   II. 

Chi in u. 1902. 
a) I. N. Halippa. La istoria familiar  a nobililor Hasna i.
b. Descrierea Arhivei senatorilor (1808-1813). Dosarul 183, 
Analele Academiei Române. Seria II. Tom XXXII. Memoriile 

sec iunii istorice. Radu Rosetti. Arhiva Senatorilor din Chi in u. Bucure ti. 
1909. 

Acest articol deasemenea s'a scris dup  documentele i amintirile d-
lui Dimitrie M. Hasna .
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lipe ti, old ne ti, ofr cani, o parte a Petre canilor, etc. Fiii lui 
Iona cu (II) Simeon  i Teodor au  mo tenit  dela tat l  lor mo-
iile Hasn eni în inutul Soroca i St ne ti i Dobo eni  în i-

nutul Hârl ului. Dela 1770 Simeon „din pricina unor împrejur ri
vremelnice de strâmtoare", ocupându-se cu nego ul prin Mobilau, 
trecu în Polonia, unde a i murit. In acest timp mo iile familiare 
le ocârmuia fratele sau Teodor, care în curând orbi. In urma 
acestui fapt Teodor a fost în elat de v rul s u Gavril Burdug, 
care înstr ina averile Hasna ilor lui Lascar Ros t (Rosetti), ceea-
ce în 1778 s'a aprobat lipsa oponen ilor, de Constantin Moruzi-
Vv. Fiul lui Simeon, Dementie f când comer  cu ceaiul din 
China, a ajuns chiar la Ircutsc (Siberia), îmbog it, aflând dela 
mama sa Elena despre drepturile sale nobilare, el în 1808 se 
prezint  cu o scrisoare a contelui S. Apracsin la pre edintele 
Divanurilor Moldo-Vlahiei, senatorul S. S. Cu nicov. Dup  o 
costisitoare judecat , în care mo tenitorii lui Ros t — Bogdan, 
Cantacuzino (mai ales logof tul Iordachi), Catargi i Costache — 
au reu it s  pun  multe piedici prin rudele lor însemnate, în 1809 
Hasna  a fost par ial restabilit în drepturile sale nobiliare i
mo ia Hasn eni (15 mii hectare). Totu i la plecarea lui la 
Ircutsc, pentru lichidarea comer ului s u, împuternicitul i ruda 
sa Ioan  Gali , a avut  mult de  suferit  dela Rosete ti, cari  abia 
în 1811 au fost lini ti i de senatorul V. L Crasno-Mila evici.

In 1809 Dementie Hasna  se c s tori cu Anfisa (1794 -
1825), fiica c pitanului Zoie Ioan Cu oiani 2). A ezându-se în 
Basarabia el s'a f cut mo ier marp, cunoscut viticultor 3), fiind 
un om foarte energic i în elept. Pentru activitatea sa de bine-
facere el avea 12 medalii. In 1856 Hasna  sim ind din ce în ce 
mai mult c  puterile îl sl besc, în afar  de viile i mo ia Tele-
lin â (Podolia) a donat copiilor s i toat  averea ce poseda; dintre 
ace ti copii  fiica sa  Ana se  c s tori cu  Hristofor Teodor  Tala-

2) Cu oiani (în Podolia   Ko ovski)  î i trag origina din   Cu o-Vlahii 
de lâng  lanina. C pitanul   Zoie era mo ier   la Bârnova, El era bunicul 
cunoscutilor   fra i profesori  Nicolae,   directorul Institutului  de mine la 
S.-Petersburg, i Anatolie Dim. (n. 1865),  între   1898-1915   directorul  i
creatorul sanatoriului din Costiugeni,  cunoscut prin studiile sale tiin i
fice i activitatea sa larg i multilateral .

3) Z. Arbore. Basarabia în sec. XIX  Bucure ti. 1898. 
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muzi   (decedat   1892), consilier   de   stat   efectiv   i pre edintele 
zemstvei jud. Soroca.   

Fii lui Dementie Mihail i Ioan Hasna , erau cunoscu i
mo ieri, cari f ceau parte din  cercul  fra ilor  Leonard i  Feodo-
siu, din care mai târziu a izvorît blocul moldovenesc. Mihail 
(1812—1905) se c s tori cu M ria Ignatie Pisarjevschi (1845-
1916) 1), iar loan cu M ria Gh. Feodosiu, Ambii fra i absolvir
universitatea din  Kiev. Mai cu  seam  era  Mihail, care se  ase-
m na mult cu tat l s u. El a început serviciul ca func ionar cu 
îns rcin ri  speciale  pe  lâng   general-guvernatorul  Novorosiei  
i Basarabiei, contele M. S. Voron ov, între 1841—44 a fost me-

mbru al judec toriei inuturilor Soroca i Ia i (B l i), apoi 1844—5O 
judec tor regional, 35 de ani a fost judec tor de pace onorific, iar 
între 1881—84, cu toate refuzurile sale a fost ales mare al al 
nobilimei jud. Ia i. Pentru activitatea sa in contra ciumei, el a 
primit  o  medalie dela  Voron ov  însu i. In activitatea  sa  larg
de bineficeri îl ajut  mult i buna sa so ie.

Dintre copiii lui Mihail   Elena s'a c s torit   cu Mih. Aldru 
Constantinovici, ofi er al g rzii, mare al  din Covno, fiul  guverna-

1) M ria Hasna  a fost fiica cunoscutului general Ignatie Teodor 
Pisarjevscki, (blazonul „Slepovron"), venit din Podolia, în 1840  înscris 
în nobilimea Basarabiei i decedat în 1849. Monumentul de pe mormântul 
pierdut în uitare, l am g sit la cimitirul catolic din Chi in u. A fost 
c s torit cu o românc , Sefastia Tonea Buh escu (1809-1890). A doua 
fiica a generalului Lidia s'a c s torit cu Paul Leonard, mare alul Basa-
rabiei. Fratele ei Constantin, absolvind universitatea din S.-Petersburg, a 
fost între 1866-69 mare alul jud, Hotin, apoi dela 13 Noembrie 1869-
1873 primul pre edinte al zemstvelor Basarabiei. Era unul dintre creatorii 
i directorii b ncii Tavrido-Basarabiei- S'a c s torit cu Lidia Hristofor 

Talamuzi. 
Fii generalului-Vladimîr (1845-1878) i Dimitrie (1946-1901) au 

fost notari la Chi in u, ca i fiul ultimului, Victor, sinucis în 1903. Fra-
tele s u Dimitrie, înv at Kulturtr ger, între 1908-1910 a fost ajutorul 
mare alului, apoi mare alul jud. Tighlnei. Pe timpul  revolu iei a  fost 
ucis în Mongolia. Sora sa. Lidia, cunoscut  literat .

Fiul lui Vladimir, Leon, talentat profesor de chimie, pe timpul 
r sbolului Mondial a inventat  mijlocul de-a scoate iod  din varza  de 
mare (Crambe maritima). 

Notele despre Pisarjevski s'au strâns dup  cartea lui A. N. Kru-
penski, informa iile date de d-l D. M. Hasna , inscrip iile de pe mor-
minte, etc. 
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torului Basarabiei. Fratele ei mai mare Constantin, a fost cu-
noscut ca un Kulturtrâger. Al doilea Dimitrie, deasemenea bine 
cunoscut Basarabiei, s'a c s torit cu Ana (f 1900), fiica colo-
nelului român Anastasie Carp i a Elizei Gh. Feodosiu. Fiul s u
Dimitrie (1895-1926), medic-aviator ce s'a distins ca voluntar în 
r zboiul mondial. Al treilea fiu a lui Mihail, Vladimir, s'a c s -
torit cu Eugenia T. Russo.

Cel mai renumit dintre fra i este al patrulea — Nicolae, ta-
lentat pictor italian, mai ales  cunoscut ca  imitator al picturii  
sec. XIII, premiat la Roma i Floren a, c s torit cu Zulenea, 
marchiza Boumi. Sunt interesan i i ultimii fra i Hasna  Mihail, 
c s. Elena Const. Stavilo, apoi Larisa t. Andria i Sergiu, 
talentat tân r, absolvent al colegiului Alexandru din S.-Petersburg, 
func ionar cu îns rcin ri speciale pe lâng  consiliul de mini tri,
numit  vice-guvernator  la Ecaterinoslav  i  mort  în  chip tragic 
la Odesa.

Hasna ii s'au înscris în rândurile nobilimii Basarabiei în 
1827 l), fiind primii în întreaga Basarabie, dintre boerii b tina i,
in 1830 recunoscu i nobili, c ci cei cari chiar în  1821  s'au  în-
scris în cartea nobilimii au fost aproba i de Senatul  Imperial  
abia în 1845 2).

Gheorghe G. Bezveconâi

CUGET RI
De Paul Gore

Mântuirea nu e ti în institu iuni, pe care noi le vom creia, 
ci în noi în ine.

Nici o institu ie nu poate sa existe afara de spa iu, de timp, 
de societate si de stat. De aceia când vorbim despre o oarecare 
institu ie, cât de binef c toare ar fi ea, noi nu putem s  nu i-
nem cont de to i ace ti factori importan i.

1) A. N. Krupenski. Nobilimea Basarabiei.  
2) Cartea (original) nobilimea. 



Produc ia i comer ul de cereale în 
Basarabia sub Ru i

Prin tratatul de pace dela Bucure ti din 1812 Basarabia, p -
mânt românesc, trece sub st pânirea ruseasc .

Starea economic  a provinciei la data acestei p ci nenorocite 
era mai mult decât precar , datorita faptului c  populara nu se o-
cupa cu cultivarea p mântului roditor din frica deselor n v liri a 
T tarilor; din cauza rechizi iilor turce ti, contractelor de furnizare 
impuse cu sila de c tre Poart , ca i din cauza c  Basarabia pre-
zint  un teren, pe care se desf urau adeseori r sboaie.

Cu toat  starea precar  a Basarabiei, Ru ii îi atribuiau o mare 
important  economic , ceeace se vede din cuvintele arului Ale-
xandru I, care în manifestul s u din 5 August 1818 o nume te „tara 
fertil ", precum i din prima descriere a Basarabiei alipite la Rusia, 
f cut  de c tre protoiereul P. Cunitchi i numit  „Scurt  descriere 
statistic  a regiunei de pe Nistru, alipit  la Rusia dup  tratatul de 
pace, încheiat de c tre Poarta otoman  în Bucure ti la 1812"; (St. 
Petersburg 1812), în ir  urm toarele cuvinte relative la Basarabia:

„ . . .acest teritoriu, a ezat între Prut i Nistru a fost grânarul 
Principatului moldovenesc... ".

Aceste cuvinte ne arat  toat  importanta Basarabiei din punct 
de vedere agricol, pentru Ru ii, cari, pentru a ridica importanta ei 
economic i a intensifica cultivarea p mântului, au populat-o ca 
coloni ti apar inând unei civiliza ii superioare.

Astfel în anii 1813—1815 au trecut din ducatul Var oviei în 
Basarabia 1443 familii germane, iar dela 1816—1842 în jude ul 
Akerman (Cetatea-Alb ) s'a format numeroasele colonii din colo-
ni tii germani veni i din Wurtemberg. Prima colonie german , în-
fiin at  în 1814 purta numele de Tarutino. In 1815 s'au format co-
loniile: Crasnoe, Maloiaroslavet, Culm, etc. In anul 1862 num rul
coloni tilor germani se ridic  pân  la 28.000.
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In afar  de coloni tii germani în jude ul Akerman au mai ve-
nit coloni tii din Elve ia francez , bulgari i cazaci.

Gratie acestei coloniz ri, popula ia basarabean  începe s
creasc  foarte repede. Astfel în 1812 avem 24.000 locuitori, iar în 
1816 num rul lor atinge 500.000, iar în 1855-1.000.000

Aceast  cre tere a popula iei împreun  cu deschiderea debu-
eurilor noi pentru produsele agricole basarabene (Rusia Central
i Odesa, prin care se exporta grâu în str in tate) fac s  se inten-

sifice lucrarea p mântului basarabean, desvoltându-se cultura ce-
realelor.

Baza sem n turilor basarabene o formau întotdeauna g/âul cu 
toate variet ile sale. Din principalele variet i ale grâului trebue s
numim în primul rând „arnautca" (ble dur) cu s mân a dur  de cu-
loare galben i cu scoar a transparent , ii urmau: grâu de toamn
(ble teindre), „iarca" ce se seam n  în Martie i Aprilie; „ghirca" 
(Wechselwaizen), de culoare ro ie, cultivat  mai ales de coloni ti
germani i grâu comun de prim var .

Grâului îi urmeaz  porumbul (ble de Turquie, mais). Acesta 
se cultiva în Basarabia din timpurile cele mai îndep rtate. In timp 
ce grâul se cultiva mai mult pentru comer ul exterior, porumbul se 
Consuma pe loc în interiorul regiunei. Din acest punct de vedere 
porumbul prezint  principala cultur  basarabean , „sine qua non", 
având pentru basarabeni aceea i important , ce o are cartoful pen-
tru Irlandezi. Trebue s  ad og m, c  cu toate c  porumbul cere 
munc  mare, sol bun fertil i timpul temperat, — totu i odat  copt 
poate s  r mâe f r  nici un pericol pân  la Decembrie, i poate s
fie p strat în cosnije mai mult de zece ani. Din f ina lui se prepar
m m lig , care înlocue te pâinea ranului, iar r m i ele lui se în-
trebuinteaz  ca nutre  pentru vite, ca acoperi  pentru case ca i
pentru înc lzitul locuin elor de tar .

A treia cereal  e secara (secule). Aceasta a început a se cul-
tiva odat  cu a ezarea coloni tilor din Rusia Mare (Velicorusia) i a 
celor germani. In Basarabia de Sud pân  la 1814 ea n'a fost cu-
noscut  de loc. A fost introdus  sub influenta distil riilor spirtoase. 
Cel mai cunoscut tip al secarei, ce se cutiva în Basarabia era acel 
care provine din încruci area cu secara „Prob tei". Se obi nuia i
secara comun  cu bobul lunguie  de culoare deschis  mai pu in se-
cara american  (alb -verzue cu bobul mare) i cea ucrainean  de 
prim var  cu bobul lunguie , cenu iu deschis.
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In ceeace prive te orzul, se cultiv  cel cu 4 sau 6 rânduri.
Cea mai r spândit  varietate a o vasului era „ov s local sim-

plu" (basarabean), cu gr un e m runte i u oare; se mai sem nau
i variet ile „ atilov" i „Suedez".

In general ov sul i orzul se cultivau în Basarabia mai mult 
pentru necesit ile armatei, i  de aceia vom vedea c  cultura lor se 
intensifica mereu în timpul r zboaelor.

Dup  ce am f cut aceast  scurt  privire asupra variet ilor de 
cereale, ce se cultivau în Basarabia sub Ru i, vom intra în studiul 
suprafe elor de cultur , al recoltelor acestor cereale i a conditiuni-
lor ce favorizau sau puneau obstacole productiunii lor.

Dup  cum am vorbit mai sus starea agricol  a Basarabiei se 
ridic  îndat  dup  a ezarea coloni tilor, cari au contribuit la inten-
sificarea agriculturei, deci i a productiunei cerealelor basarabene.

Astfel în 1870 apare la St. Petersburg cartea profesorului I. 
Ianson: „Statisticescoe izsledovanie o hlebnoi torgovle v odescom 
raione" („Cercetarea statistic  a comer ului de cereale în regiunea 
Odesei"), în care autorul afirm  c  în partea de Nord a Basarabiei 
în jude ele Hotin, Soroca, B lti i Orheiu ocupa ia aproape exclu-
siv  a locuitorilor era agricultura. Ca o dovad  a intensific rei a-
griculturii avem raportul procentual de p mânt cultivabil cu supra-
fa a total  a Basarabiei. Iat  cifrele:

In anul 1860 s'au cutivat 37,8% din supraf. total  a Basarabiei 
„   „    1881    „        „      44,6%   „     „ 
„   „    1887    „       „      61,0%   „     „ 
„   „    1908    „        „      65,0%   „     „ „ „ 1)
La cauzele sus pomenite, care au contribuit la desvoltarea pro-

duc iunei agricole în Basarabia, trebue s  mai ad og m i faptul c
înc  înainte de 1830 agricultorii basarabeni încep s  fac  diferite 
antreprize i furnituri de stat ceeace fatal a provocat intensificarea 
culturelor.

Cu regret trebue s  murturisim, c  nu exist  date certe rela-
tive la produc iunea cerealelor mai înainte de 1860, când apar sta-
tisticele mai mult sau mai pujin obiective, i care ne dau o oare-
care posibilitate de a studia chestiunea de fa . Astfel pentru 1862 
avem urm toarele cifre :

1)  „Basarabia" de G. Filipescu i E. Giurgea Chi in u 1919 Pag. 25. 
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sem nat: 516.808 de cetverti de cereale 1)
recoltat: 2.038.912 „ „    2)

Din aceast  recolt  dou  treimi forma grâul cu porumbul; Ia  
aceasta trebue s  ad og m c  grâul era cultivat aproape exclusiv  
pe p mântul mo ierilor, iar porumbui pe cel al ranilor.

C tre 1864 produc iunea cerealelor cre te i pentru anul acesta  
avem situa ia urm toare:

   sem nat: 519.040 cetverti  
recoltat: 3.571.580      „  

Iar pentru anul 1865;
sem nat: 476.750 cetverti 

recoltat: 1.056.830      „ 3

In aceste cifre ne izbe te sc derea brusc  a cifrei ce exprim
sem natul i recolta pe anul 1865. Fartul, acesta se explic  îns
prin mare secet  suportat  de agricultur  în acest an. Seceta a fost 
a a de mare i sc derea recoltei, dup  cum vedem i din cifrele 
de mai sus, atât de considerabil  încât chiar s'a oprit exportul ce-
realelor în str in tate.

In general cu a doua jum tate secolului trecut cultura de ce-
reale ia un avânt i pe când în 1860 în toat  Basarabia erau cul-
tivate 110.715,3 desetini, în anul 1881 suprafa a p mântului cultivat 
(cu cereale) ajunge la 1.389.300 desetini 4).

Acest fapt devine i mai însemnat dac  lu m în considera ie
c  în prima jum tate a secolului trecut agricultura se f cea în mod 
aproape cu totul primitiv, îngr mintele artificiale nefiind între-
buin ate aproape de loc, munca cea mai mare parte era manual i
numai proprietarii mari i coloni tii germani întrebuin au ma inele de 
provinient  ruseasc .

P mântul  se lucra aproape  peste  tot cu ajutorul boilor i nu-
mai coloni tii germani i bulgarii întrebuin au caii în munca agricol .

A doua perioad  în produc iunea cerealelor basarabene o for-
meaz  perioada 1881—1900. In aceast  perioad  se observ  întro-
ducerea plugului de  otel, grapei moderne, tipului  îmbun t it al  tr -

1) l cetverti=210 litri. 
2) „Zapischi  besarabscago  oblastnogo  statisticescago  comiteta" 

pod redac iei A. Egunova. Vol. I Cap. „Zemledelie" Pag. 293. 
3) Idem Vol. II Cap. „Proizvoditelnosti Basarabii" Pag. 305. 
4) 0,9153 desetini = l ha. 
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surei i ceeace e mai principal m rirea rezervei de p mânt  prin 
t ierea masivelor p duroase din Basarabia pentru sem n turile grâu-
lui de toamn i ale tutunului 1).

Datele statistice pentru aceast  perioad  sunt:

1881 1887 1893
Felul cerealelor

Suprafa a cultivat  în desetini

%% %% %%Secar  de toamn  . 
Secar  de prim var
Grâu de toamn  . . 
Grâu de prim var
Ov z .................  

Orz ..............  ..........
Cartof ......................
Alte plante ..............

78500 
5900 

216800 
377600 

57900 
245500 

11400 
395700

1,3
0,5 

16,9 
28,4 

4,3 
18,5 

0,9 
29,8

156039 
7594 

268682 
286680 

74506 
308001 

12254 
553377

9,1 
0,4 

16,1 
17,3 

4,6 
18,6 

0,6 
33,3

89297 
2074 

290222 
245182 

54398 
300997 

8116 
432202

6,14 
0,14 

20,40 
17,23 

3,83 
21,16 

0,58 
30,52

Suprafa a total . 1329300 100 166713
3

100 142248
8

100

1897 1898 1899
Felul cerealelor Suprafa a cultivat  în desetini

%% %% %%
Secar  de toamn  . D a t e 1 e 152802 8,02

Secar  de prim var
Grâu de toamn  . . dup f e 1 u  1

8899 
296942

0,46 
15,58

Grâu de prim var c u 1 t u r e 1 o r 357089 18,74
Ov z .......................... 59607 3,13
Orz  ............... n u s'a u     p u tut 348600 17,29
Cartof ........................ g si 15686 0,72
Alte plante ................. 665810 36,06

Suprafa a total . 167213
9

100 180406
1

100 190543
5

100

Din acest tablou observ m sc derea suprafe ei grâului de pri-
m var : i  invers  cre terea  suprafe ei grâului  de toamn . Acest  fapt 
îl  putem  explica  prin  r rirea  p mânturilor  elinoase c ci, este  tiut, 
c  grâul  de  prim var   e  o  plant   preten ioas , care cere  un  sol  bo-

1) P. V. Synadino „Creditul în Basarabia" Chi in u 1929 Pag. 81. 
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gat i lipsit de buruene; iar cu r rirea acestui fel de sol, bine   în-
eles, s'a mic orat i produc iunea grâului de prim var .

Studiind mai departe tabela de mai sus, observ m sc derea 
brusc  a suprafe ei cultivate în 1893. Aceast  sc dere se explic
prin secet , ce bântuia în anul 1892. Agricultura a dat atunci re-
zultate slabe i ne existând grâu suficient pentru sem nat, supra-
fa a cultivat  în anul 1893 trebuia s  se mic oreze. Rezultatul in-
suficient al recoltei din anul 1892 reese din compararea celor dou
rânduri de cifre de mai jos, care exprim  recolta pe anii 1981 i 1882.

1891 1892
Grâu de toamn    1.357.424 cetv.              663.734 cetv.
Secara.......................  410.148      „ 188.958    „
Grâu de prim var ... 956.806     „ 252.147    „
Orz...........................2.089.479    „ 648.228    „
Ov s.........................   605.174    „ 177.604    „
Porumb .................... 3.894.975   „ 1.428.883    „ 1)

Aceast  recolt  mai mult decât slab i insuficient , aducând 
pagube enorme economiei agricole, bineîn eles, a influen at i asupra 
mi c rei suprafe ei de cultur  în anul ce urmeaz  anului secetos 
(1893) adic  în anul 1893. Sc derea aceast  e pronun at  în mod 
deosebit în ceeace prive te suprafa a cultivat  cu secar  de toamn ,
secar  de prim var i grâu de prim var .

Pentru anii 1897 i 1898 avem urm toarele recolte:
1897 1898

Recolta în mii puduri 
Secar  de toamn ................  6.324,2  7.144,9
Grâu de toamn .................   9.608,5 17.556,8
Grâu de prim var .............  14.122,3 13.973,4
Orz.......................................21.148,0 20.480,2
Ov z ................................... 3.645,3 4.786,5
Porumb.................................149.148,0 37.329,4

etc. etc. 2).
In ceeace prive te distribuirea cerealelor dup  jude e: — ju-

de ul Chi in u (L pu na) avea cea mai întins  suprafa  ocupat  de

1) Revista „Obzor bessarabscoi gubernii" pe 1892.   Pag. 24. 
2) Idem pe 1897 Pag. 3 i pe 1896 Pag. 7. 
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porumb, iar jude ul Tighina i Cetatea-Alb  predomina grâu (30,9% 
i 34,7%); secara producând în jude ul Ismail 15,5%) l).

Dela 1900 am g sit datele pentru perioada 1902-1911, care 
ne arat  întinderea suprafe ei cultivate cu cereale i recoltele adunate 
de pe aceste suprafeti.

Astfel avem :
Anii     Suprafa a în deseatini        Recolta în mii de puduri

1902 2.070.859 121.494,3 
1903 2.077.660 139.819,9 
1904 2.062.524 54.824,0 
1905 2.133.805 106.647,9 
1906 2.003.694 158.844,7 
1907 2.172.594 104.852,2 
1908 2.159.570 94.131,7 
1909 2.160.045 98.996,6 
1910 2.188.118 160.990,8 
1911 2.246.597 160.309,9 2)

Pentru a eviden ia situa ia fiec rui gen de cereal  în parte 
vom complecta acest tablou cu calculul procentual între suprafe ele 
ocupate de diferite feluri de cereale i suprafa a cultivat  pe anii 
1901 i 1909

1901 1909
% %

Grâu de toamn ................ 18,7 23,4
Secar ..................................10,1 6,0
Grâu de prim var  19,0 13,4
Porumb.................................29,5 32,6
Orz ...................................... 17,6 18,8
Ov s  3,1 2,3
Diverse .................................  2,0 3,5

100% 100% 3)
Din compara ia dintre recoltele acestor doi ani rezult  cre terea 

produc iunei grâului de toamn , porumbului i a orzului, i  mic o-

1) G. Filipescu l E. Giurgea Op. cit. Pag. 95. 2) N. Moghileanschii „Proizvodstvo hlebo.hlebooborot i sbât cres-
tianscago hleba v Bessarabii" Ki in u 1916. Pag. 28, 29, 38, 39. 3) „Basarabia" Monografia sub îngrijirea D-lui t. Ciobanu. Chi-
in u 1926. 
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r rea culturei grâului de prim var i a secarei. Acest fapt se explic
prin cauza susar tat , adic  mic orarea suprafe ei p mânturilor eli-
noase necesare grâului de prim var , cultura c ruia se înlocuie te
cu culturele mai pu in preten ioase a grâului de toamn i a orzului.  

Cre terea considerabil  a produc iunei cerealelor dup  anul 
1909 se explic  prin faptul l rgirei creditelor speciale acordate de 
c tre Banca Statului pentru înt rirea i între inerea produc iunei agri-
cole, în toate ramurile ei i a exportului pe pie ele interne ale Ru-
siei centrale.

(Va urma)
Eugen Torga ev

DOR  DE  BRAZDA
„Tat lui meu" 

Mi-i dor de m run i ul unor pa i
Pe rana 'njunghiatâ la arat.        
De funia din corn de codâlba i,
Ce-i simt sdruncinâtura 'n omoplat.

Mi-i dor de 'nc l minte de noroi, 
Cu spini b tu i în talpa ruginie,    
De s pun din ciocâlâu de p pu oi, 
Ce face-o spum -a a de sângerie.

Mi-i dor de-ai mei l sa i departe 'n sat...
Ei vând i azi acolo tot sudoare.

i cred în gândul lor nevinovat.
Ca eu am prins o margine de soare!

Vitt Popa



Chilimbarul
DIN PALEOLITICUL SUPERIOR AL BASARABIEI DE NORD 

R ina fosil  a coniferelor din perioada ter iar , cunoscut
sub denumirea de chilimbar sau succin, a fost întrebuin at  deja 
in antichitate ca material pentru confec ionarea feluritelor obiecte 
de podoab , reprezent rilor plastice zoo- i antropomorfe i a 
diferitelor obiecte, servind pentru cultul religios.

Chiar i în timpurile preistorice, oamenii s'au folosit de mi-
neralul acesta, mai ales îns  în epoca pietrei poleite, numit i
neoliticul. De re inut este c  succinul apare în special foarte des 
în a ez rile neolitice, f când parte din a a zisul ciclu nordic al 
r spândirii culturii neolitice din Europa, fiind dimpotriv  aproape 
necunoscut printre resturile acestei civiliza iuni în sudul i sud-
estul continentului nostru (4).

In paleolitic, epoca pietrei cioplite, apar inând perioadei 
geologice trecute (cvaternarul), care s'a manifestat prin prima 
apari ie a omului pe p mânt în calitate de purt tor al unei 
culturi cu totul primitive, chilimbarul se g se te foarte rar, fiind 
cunoscut pân  nu de demult numai în patru diferite locuri, afl -
toare în Europa central i în cea de apus. Aici succinul a fost 
scos la lumina zilei dimpreun  cu inventarul  cultural, caracteris-
tic pentru faza magdalenian  a paleoliticului superior, în forma 
unor buc i nelucrate de mâna omului (3,18). Primul dintre ace-
ste patru locuri este pe tera, numit  „Grotte d'Aurensan" (11) 
din departamentul francez Hautes-Pyrénées, situat  pe cursul f. 
Adour, la l kilometru spre Sud dela or elul Bagnéres-de-Bié-
gorre, i descoperit  în anul 1869 de c tre d-nii Émilien i Gh. 
L. Frossard. S p turile f cute aici au oferit între altele i  5 bu-
c i de chilimbar de culoare ro ie-închis . Succinul s'a g sit ase-
menea într'o vestit  sta iune magdalenian  „Gudenushohle" din 
valea f. Krems lâng  ora ul cu acela  nume în Austria de jos 
(12). Afar  de sta iunile citate, mineralul acesta a fost  constatat
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i în paleoliticul din Cehoslovacia. (5, 9, 10). De fapt între ma-
terialul arheologic ob inut în urma explor rilor pe terii Kostelik 
(=Pékarna=Diravica) lâng  Mokrâ (Mokrau) s'a notat o mic
buc ic  de.succin, iar o a doua important  sta iune magdalenian
din Moravia, Zitny (Zitnyhöhle) lâng  Kiritein, a oferit dou  bu-
c i de chilimbar.

Pentru paleoliticul superior din România succinul a fost 
citat pentru prima dat  în studiul savantului francez Dr. H. 
Breuil, profesor la Institutul de Paleontologie uman  din Paris, 
întitulat „Stadions paléolithiques en Transylvanie" i ap rut în 
Buletinul Societ ii de tiin e din Cluj, tomul II (1924-25), pag. 
193-217. E vorba despre o bucat  de chilimbar („un morceau 
d'ambre") g sit  de dl. Graff, fiind înso it  de industria auri-
gnacian  la Valea Cremenei (Buz ul Ardelean), însemnat  sta iune, 
descoperit  de c tre Julius Teutsch înc  in anul 1910, Un inte-
res deosebit trebue acordat îns  chilimbarului, pe care l'am g sit 
în vara anului 1929, f când s p turi în paleoliticul superior al 
Basarabiei de Nord.

In anul 1923 am reu it s  descoper primele resturi sigure 
ale civiliza iei omului cvaternar în Moldova dintre Prut i Nistru 
(1). Dela aceast  dat  încoace, continuând neîntrerupt cercet -
rile mele, am putut constata numeroase a ez ri paleolitice în re-
giunea Nistrului din Nordul rii (2). Sunt dou  dintre aceste: 
sta iunea „Magazia" din preajma satului Babin i „Tomâna", 
deasupra localit ii Cormani, în jud. Hotin, unde am aflat cu 
prilejul unor s p turi sumare, dimpreun  cu material arheologic 
foarte important, un num r de buc i de r in  fosil . Ambele 
sta iuni se disting prin un inventar cultural caracteristic Aurig-
nacianului superior, apar inând cronologice te ultimei glacia iuni
cvaternare (Wurm II), ceeace reiese din condi iunile stratigrafice 
ale p turilor arheologice i din caracterul faunei (Elephas primi-
genius, Cervus tarandus, etc) i a florei (Pinus silvestris, Pinus 
din sec . Pinaster, Picea excelsa i Abies alba) înso itoare. La 
Cormani s'a g sit numai o singur  buc ic  de chilimbar de cu-
loare ro ie-închis  în stratul inferior al sta iunii, în apropierea 
unei vetre cu c rbune din pinus silvestris (16). Cu p rere de 
r u îns , starea de conservare a acestui succin era atât de nefa-
vorabil , încât la scoaterea lui din p mânt, el s’a  sf r mat des-
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compunându-se într'un num r de buc i mici. De notat este c
chilimbarul din Cormani este transparent i se caracterizeaz  prin 
un luciu sticlos i prin faptul c  se sparge u or, producând 
sp rturi concoidale. Studiul mai atent al structurii sale ne dove-
de te c  partea superioar  a lui a fost puternic alterat  în urma 
procesului de desagregare din cauza z cerii îndelungate în p mânt, 
ceiace a format o patin  destul de groas  de culoare galben
(ca cear ) foarte fragil , având suprafa a cr pat . Absolut la fel 
se prezint  chilimbarul din Babin, cu o singur  deosebire c  cu-
loarea patinei acoperitoare are o nuan  ceva mat ro ie. Cele

Sta iunea „Magazia" din preajma satului Babin, jud. Hotin 

apte buc i ale acestui mineral dela Babin, s'au g sit în mijlo-
cul industriei aurignaciane purtând habitul Aurignacianului final, 
într'un strat, caracterizat din punctul de vedere paleofitologic prin 
prezen a c rbunilor de brad (Abies alba) i pinului silvestris (16). 
Exemplarele de succin ridicate aici sunt de diferite dimensiuni: cea 
mai mic  bucat  nu întrece m rimea unui bob de fosole, iar cea 
mai mare dintre  ele ajunge  m rimea unei  nuci. Forma lor  e
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bulg roas , afar  de un singur exemplar, asem n tor cu o plac ,
neregulat , având luugimea maximal =6,7 cm, l im. max.=2,6 
cm. i grosimea maxim=l,5 cm.

Prof. Dr. Fritz Wiegers, oprindu-se în lucrarea sa „Dilu-
viale Vorgeschichte des Menschen" la studiul chilimbarului din 
paleoliticul european, subliniaz  deosebita importan  a desco-
peririlor acestui fel de caustobioli i în a ez rile omului cvaternar 
pentru cunoa terea rela iunilor de comer , care au existat pe 
timpul acesta sau în special, ceiace pare a fi i mai admisibil, 
pentru a putea restabili drumurile de migra iuni a popula iunii
paleolitice, E cunoscut doar c  chilimbarul, originar din diferite 
z c minte din Europa, prezint  felurite variet i, care se deose-
besc între ele, pân  la un grad anumit, în ceeace prive te pro-
priet ile sale fizice i constitu iunea chimic . Astfel, stabilirea 
locului de origine al succinului, aflat într'o anumit  sta iune 
preistoric , pe baza unui studiu mineralogic i chimic cât se 
poate de am nun it, ar da posibilitatea s  se clarifice problema, 
din care regiune geografic  anume, provine popula iunea acestei 
a ez ri paleolitice. Iat  de ce am încredin at analiza chilimbarului 
din paleoliticul basarabean Institutului de Chimie anorganic  al 
Universit ii din Cern u i, Cu cel mai viu interes a tept m rezul-
tatele acestor cercet ri, actualmente în curs, c rora s'a dedicat 
Dr. F. Schwarz, ef de lucr ri la institutul amintit.

Wiegers crede c  chilimbarul aflat în pe terile din Austria 
i Cehoslovacia provine probabil din z c mintele acestui mineral 

din Polonia, unde el se g se te, dup  cum mi-a comunicat Prof. 
Dr. Jurij Polanskyj (Lwow), în depozitele miocene dela Delatyn, pe 
Prut în Gali ia. In orice caz pentru chilimbarul nostru pre-
supunerea aceasta ar avea poate i mai mult  valoare, mai ales 
dac  vom lua în considerare faptul c i în Gali ia a fost constatat 
Aurignacianul, prezentat prin irul întreg de sta iuni sub aer 
deschis, descoperite în anii din urm  de dl. Polanskyj (14,15). 
Nu-i exclus îns  ca succinul din Babin i Cormani s  nu fie 
altceva decât rumanita, chilimbarul indigen (6, 7, 8, 13), cunos-
cut din depozitele oligocene ale jude ului Buz u i în  alte locuri, 
a c rui exploatare în mod sistematic a început îns  deabia dup
r sboiul mondial (17). S  sper m c  rezultatele analizei chimice 
ne vor oferi criterii mai exacte pentru clarificarea interesantelor
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probleme, care le-am  atins aici i c  studiul  preistoric al inu-
tului nostru se va îmbog i astfel cu noui i   importante contri-
tu iuni.

C. Ambrojevici
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Un bucure tean în Basarabia în 1831.
Intr'o excursie pe care am f cut-o în cursul anului trecut prin 

satele din Basarabia pentru a-mi aduna materialul necesar în ve-
derea alc tuirii unei „Bibliografii a c r ilor române ti tip rite în 
Basarabia sub Ru i", am vizitat o seam  de biserici.

C r ile le g seam în stran  sau îif bibliotec  ori în arhiv , a-
dic  în pod, c ci bibliotec i arhiv  propriu zis  pu ine biserici au.

R scolind prin diferite poduri de biserici pentru cercetarea ar-
hivei, în afar  de diferite obiecte biserice ti vechi i stricate, am g -
sit în multe p r i diferite acte i documente importante pentru tre-
cutul bisericei române ti din Basarabia. Intre aceste acte cele mai 
numeroase sunt a a numitele chez ii de cununie, despre care vom 
vorbi cu alt  ocazie. Deocamdat  public m mai la vale con inutul 
unei astfel de chez ii, important  pentru istoricul rela iilor Româ-
nilor din Basarabia cu cei din România liber  în timpul cât Basa-
rabia a stat sub st pânirea rus .

Al. David
A D I V E R I N A .  * )

Noi încredin torii l cuitorii din ora ul Chi in ului d m a-
cest adev rat zapisul nostru la mâna preu ilor din satul Izbi tea 
uezdul R utului, precum s  fie tiut c  pentru Alexandru sin Ne-
culai Popovici din târgul Bucure tii dila Mahalaua Precupe ii.
Noi precum c -l tim c  este holtei i alt  înso ire nau mai avut 

i acum vrând s  se înso easc  cu întâia legiuit  cununie cu Ius-
tina fat  mare fiica lui Grigorie Pro dan din satul Izbi tea, c
e ti fat  mare i alt b rbat nau mai avut. Pentru aceasta încre-
din m cu ale noastre isc lituri, iar  în urm  n scând cât de pu-
tin  pricin  ori în ce chip ar fi noi isc li ii chiz  avem a r s-
punde întru toate, iar  preutul care va s vâr i cununia nu va fi 
nici întro r spundere, ci îns ne noi vom fi  r spunz tori  i pen-
tru credin  care vom ti carte ne vom isc li însu , iar  de nu 
vom ti vom pofti scriitor iul de ne va seri numi le i noi vom pu-
ne degitile.

In Chi in u anul 1831 Mai 31. Eu 
Vasile Siminel adiverez. Eu 
Ioan sîn Ivanov adiverez.

Urmeaz  dou  isc lituri grece ti indescifrabile.
Si eu dascalu Simion dila hramu sfântului Ilie adiverez.
*) Originalul se p streaz  la biserica din corn.  Izbi te jud. Orhei. 



CRONICA FINANCIAR

Infla ia

Societatea a convenit s  admit  un mijloc pentru înlesnirea 
circula iilor avu iilor sub orice form  condi ionat  de baza metalic .
Este natural s  prime ti marf  contra marf , marf  contra aur, 
ultimul fiind considerat ca o marf  universal , comod  la deplasare.

i aurul cu adev rat cuvânt îndepline te condi iunile cerute u-
nui metal pentru a deveni un instrument de schimb universal, divi-
zând schimbul în opera ia de vânzare-cump rare. Fiind omogen, di-
vizibil, moleabil cu valoare constant , dur, pre  mare sub volum 
mic, este c utat fie sub form  de moned , fie sub alt  form  oare 
care, de toate societ ile, indiferent de gradul lor de civiliza ie.

Intre timp, intervenind i forma de schimb-creditul, chestiunea 
circula iei bunurilor s'a divizat în noui opera iuni. Schimbul valoare 
pe valoare a fost transformat într'un schimb valoare pe f g duin ,
timpul fiind considerat ca un factor important în raporturile de schimb 
al bunurilor.

Numai credin a în punctualitatea debitorilor a transformat a-
cest mijloc al circula iei bunurilor din fictie în realitate. A a s'a a-
juns la concluzia c  metalul admis ca istrumeut de schimb poate fi 
substituit prin acte cu putere juridic  spre înlesnirea i mai mare a 
circula iei bunurilor.

Ins  principiul a r mas în picioare. La baza schimbului  pe cre-
dit st  aurul, el fiind avu ie real  fat  de care se fac toate socote-
lile. Actele emise vor avea putere la plat , dac  au la baz  aur; 
cum se zice, sânt convertibile în aur. Ele sânt ajut toare circula iei, 
salvând i aici principiul economic, maximum de bunuri cu minimum 
de sfor ri. C ci este u or a emite moned  hârtie, a tip ri acte, 
dându-le valoarea conven ional  dup  necesitate, ceeace n'am putea 
spune de baterea monedei metalice, care necesit  lucr ri durabile, 
cu preg tiri costisitoare.

Odat  ce s'a ajuns la solu ia substituirii monedei metalice, 
schimbul s'a desvoltat în mod normal, pân   când s'a inut  seam  de
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legile rezultate din studiul îndelungat al fenomenelor economice, ori 
s'a r sturnat numai decât, când s'a încercat a le nesocoti.

A a s'a ajuns la fenomenul infla iei monetare, care const  în 
punerea în circula ie a unui stoc de moned  hârtie peste necesit -
ile circula iei, dep ind cu mult num rul schimburilor, abandonând 

normele i dispozi iile stabilite de tiin a economic , privitor la modul 
de func ionare a unei monede cu curs legal. Se suprim  con-
vertibilitatea (schimbarea) monedei hârtie în aur, se decreteaz  cur-
for at, iar ca efect direct a unor m suri artificiale, valoarea nomis-
nal  a monedei în circula ie nu mai corespunde cu cea real .

Consecin ele sânt multiple i ele ar putea fi rezumate în felul 
'urm tor: produci-pierzi, vinzi-pierzi, cumperi-pierzi, deci te s r ce ti, 
cu alte cuvinte.

Moneda hârtie în circulare care nu- i îndepline te rolul de m -
sur  legal  a valorilor aduce pierderi i dezorientare pentru socie-
tatea în plin  activitate economic . i dac  prezin i în cazul sus-
pend rii convertibilit ii o înjghebare economic  în embrion, natural 
devii exploatat de organiza iile puternice. Ar fi ridicol s  recomanzi 
încetarea rela iilor comerciale cu str in tatea, mai ales ast zi când 
schimbul este mai mult o func ie social . Sânt prea strânse intere- 
sele ca s  putem propaga un egoizm na ional. i zidul chinez a cedat 
insistentelor civiliza iei. Pentru un stat ca România pe lâng  problema 
circula iei monetare, se pune o problem i mai important  din punct de 
vedere interna ional. Ne g sim între Rusia americanizat i Europa 
egoist i organizat  prin sistemul cunoscut capitalist. Iat  dece (a i
spune c ) se cere un maximum de prudent  în dezlegarea 
chestiunilor economice cu repercursiune i pentru schimbul in-
terna ional. Deci vom respecta legile economice cu privire la circu-
la ia monetar , c ci de aici se deduce puterea de a învinge celelalte 
obstacole ce ne stau în cale.

Este destul de cunoscut r ul infla iei monetare, cauzat de m -
surile artificiale aplicate de diferite state într'un timp de pierdere a 
echilibrului material i moral. R zboiul ca un factor distructiv a în-
curajat tot felul de m suri artificiale, admi ând interventionismul în 
cel mai larg grad al în elesului. Era natural în plin r zboi, în izo-
larea creat  pentru state, în c utarea mijloacelor pentru men inerea
organizmului, realizarea scopului, s  se recurg  la aceast  m sur ,
cunoscându-i toate consecin ele rele.
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Dar acum s  recomanzi o m sur  arbitrar , este mai mult 
decât o nelegiuire. Refacerea nu se poate face pe acte ruin toare. 
Organizmul trebue s  simt  restabilirea, iar în convalescent  venim 
cu m suri direct folositoare: E mai ra ional s  renun m la proce-
deul infla iei monetare a c rei consecin e le cunoa tem. Dar în schimb 
ni se impune o verificare superficial  a sistemului de organizare a, 
creditului i poate prin aceast  verificare vom determina pe adep ii 
infla iei monetare s  renun  la astfel de experien e d un toare so-
ciet ii.

In regimul actual s'a dat o prea mare important  capitalului, 
sub form  de moned  care de fapt în produc ie are un rol pasiv. 
Fructificarea exagerat  din r zboi a n scut specula i tendin ele de 
a înlocui avu iile de prima necesitate, ce sporesc munca, prin capi-
talurile lichide ce dau miracolul de dispozi ie de tot ce  este mate-
rie i suflet. Dac  unii din componen ii acestei societ i scriu  isto-
ria r zboiului i a civiliza iei cu sângele lor propriu o alt  lume-
profit  de aceast  naiv  jertf , c utând s - i m reasc  rentabilitatea 
capitalurilor. Capitalurtle lichide astfel câ tigate i plasate în indus- 
trii cu scopuri distructive, atât de bine valorificate în vremuri de 
grele încerc ri a omenirii, au c utat acelea i situa ii i în zilele de 
dup  r zboi. Ins  n'au putut g si plasamentul cu rentabilitatea fa-
buloas , sângele fiind cel mai bun îngr mânt pentru sporirea lor.

i atunci de in torii î i retrag capitalurile din industrii produc-
tive i de utilitate social , plasându-le în imobile, bijuterii, ascun-
zându-le în locuri dosite, a teptând momentul potrivit tendin elor lor 
speculative.

B ncile care la fel au primit o parte din capitaluri spre fruc-
tificare i prin menirea lor sânt regulatoarele pie elor financiare au 
adâncit pr pastia, au dep rtat i mai mult capitalul de factorii de 
produc ie, încurajând tendin ele de specul  prin dobânzi uzurare.

Majoritatea debitorilor se v d ast zi pe cale de a înceta pro-
duc ia, transformându-se în autori de acte amorale, punând la cale 
distrugerea valorilor pe c i nepermise cu  scop de   îmbog ire (asi- 
gur rile) considerând frauda ca mijlocul cel mai   eficace  in   dezle-
garea problemelor de natur  politico-economic .

Coarda prea întins  s'a rupt. De aci înainte o mul ime de m -
suri artificiale, arbitrare în c utarea echilibrului între creditor-debi-
tor, conversiunea, concordat etc. Regimul actual a ajuns la un punct
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mort. Nemul umiri, fric iuni, agita i, f r  a se putea scoate r ul din 
r d cin .

O astfel de'm sur  artificial  de ultim  încercare va fi i in-
fla ia, care i mai mult va înr ut i situa ia, ea putând fi compa-
rat  cu o catastrof , unde judecata nu conteaz . Prin infla ie c u-
t m s  salv m pe cei ce au speculat activitatea i energia i s  sa-
crific m victimile acestora.

Aceast  m sur  în zilele de ast zi poate fi adoptat  de cei ce 
au abandonat ra iunea i reflecteaz  prin sentiment.

S. Bogos

ROSTIRI
De Leon Donici

Numai atunci succesele armatei sânt posibile, când între 
front i dosul armatelor exista o leg tura strâns , când i osta ii
cari lupt  cu du manul, i civilii râma i în ar  sânt cuprin i de 
acela  elan de jertf . Aceast  regul  e adev rat  si nesocotirea 
ei distruge toate puterile armatei.

Puterile materiale în totdeauna merg al turea de cele morale. 
Iat  de ce, împreun  cu mobilizarea industriei, în timpul râs-
boiului e necesar i mobilizarea sufletelor i a spiritului na ional.

Imagina intern i extern  a rii e Capitala. Capitala e 
diriguitoarea vie ii în ara întreag . F când cuno tin  cu viata 
din capital , faci, în majoritatea cazurilor, cuno tin  cu via a rii.



CRONICA

RECENZII.
         Vasile La cu.

In ziua de l Iunie, 
a încetat din via
în vârsta de 70 ani, 
colaboratorul re-
vistei noastre—cu-
noscutul poet i pu-
blicist basarabean 
Vasile Luchici-La-
cu. Ca fiu al preo- 

tului Luca La cu
din Chi in u — un  
na ionalist moldo     

vean de pe vremuri, un admirator al 
poeziei lui Vasile A-lecsandri i el 
însu i mânuitor de condei la revista 
eparhial  din Basarabia „Vedomstiile 
eparhiale" din anii 1867—71. — 
Vasile La cu i-a f cut studiile la 
Seminarul Teologic din Chi in u i
dela 1878, depe când era abia de vre-
o 15 anî, a început s  scrie proz i
versuri în limba rus , singura în care 
a scris toat  via a, de i a cunoscut 
destul de bine, mai ales dela Unirea 
Basarabiei, i limba româneasc .

In anul 1905 V. La cu a tip rit 
prima sa dram , întitulat  „R zbu-
nare neizbutit ", scris  în 1878, în 
anul de când a început s  scrie i
versuri. De atunci i pân  în ceasul 
mor ii, timp de 54 ani, V. La cu n'a 
încetat s  scrie i s  publice. De 
sub pana sa au ie it: — o culegere 
mare de versuri, cuget ri i o con-
ferin  „Despre via " — Petersburg 
1891. „Hotarul iubirei"—dram  scris
în 1883; „Leb da neagr " (1895), 
„Teorie", (1896), „Maimu ele litera-
re" (1897) „Simboluri i înf ptuiri" — 
o c rticic  de versuri ce a suportat 
trei editU; „Antologia poeziei româ-
ne ti"— Chî in u, 1928 i urm toarea 
serie de povestiri i pove ti pentru 
copii: „Corpul meu", „Natca", „Ul-
tima împu c tur ", „Filea-prostofi-
lea", „Buca", „Pove tile Irocic i", 
„Inelul fermecat" — poveste drama- 

  jnzata. Pe coperta „Simbolurilor i
înf ptuirilor" — edi ia treia din I930, 
autorul mai anun  în prepara ie
„Ultimile flori" i „Focuri artificiale". 
Pe lâng  toate acestea, r posatul a 
scris despre. „Teatrul din Chi in u",
din prima jum tate a secolului tre-
cut o serie de articole ap rute în 
ziarul local „Via a Basarabiei" In a-
nul 1916, a colaborat la multe pub-
lica iuni din Petersburg i Odesa ca 
recenzent teatral, conducând în r s-
timpuri sec iuni sau întregi publica-
iuni. aici în Capitala Basarabiei, sau 

în Petersburg — Capitala Rusiei de 
alt  dat .

In opera literar  a r posatului se 
oglinde te o concep ie semicre tin ,
semihelenic  asupra vie ii: Via a o-
mului este o verig  în lan ul nes-
fâr it i ve nic al vie ii omenirii i
universului. Singurul lucru ce r -
mâne dup  moartea omului este o-
pera lui. Prin ea omul muritor par-
ticip  la crea iunea nemuritoare a 
Dumnezeirei. Obliga iunea oric rui 
murilor este s  se p trund  de ade-
v ratul sens al vie ii i s  caute 
s i potriveasc  existen a poruncii 
ve niciei, Indatorirea creatorului de 
forme pentru gândirea omeneasc ,
este s  se p trund  de suferin a i
dorul mul imei, s  'nteleagâ vaerul 
surd din valea plângerilor, s  pre-
sare flori pe drumul celor  condam-
na i la chinurile crucii i s  aprind
o f clie pentru cei ce 'obr c esc 
în întuneric. „Ca s  fii gigant în 
poezie, zise V. La cu, trebue s  fii 
gigant în suferin , altfel nu po i scri 
pentru to i".

Lirica lui V. La cu, sobr i con-
cis , a fost apreciat  bine de critica 
ruseasc  de pe vremuri. Marele Vla-
dimir Soloviev, poetul Alexandru 
Cruglov, i atâ ia al ii au scris rân-
duri elogioase la adresa lui V. La cu, 
g sind c  opera sa poetic  nu-i lip-
sit  de patosul adev rat care i ca-
racterizeaz  pe arti tii din mila lui 
Dumnezeu. De altfel, poezia a fost 
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 pentru V. La cu acel elexir miracu-
los, despre care el pomene te într'o 
cugetare de a sa, zicând: „dac  omul 
ar inventa un elixir care s -i permit
s  tr iasc  ve nic, el ar mai trebui 
s  inventeze i un altul care s  con-
serve  lumea de  stric ciune". Poezia 
a fost elexirul care i'a p strat pe 
V. La cu întreg i curat in viata i
care va p stra pentru posteritate  
nectarul delicios al operii sale lite-
rare.

Pentru lirica româneasc  V. La cu
a f cut prin „Antologia poeziei ro-
mâne ti" a a de mult, c  ne sim im 
obliga i s  vorbim în chip special 
despre aceasta, atr gând aten ia ce-
lor în drept, s  caute s -i des vâr-
easc  opera prin editarea" unui nou  

volum de poezii traduse din poe ii
români. In primul volum, ap rut în 
1928, cu o prefa  foarte documetat
i elogioas  a academicianului pro-

fesor tefan Ciobanu, au intrat peste 
60 de perle din poe ii români ca Mi-
hail Eminescu, Vasile Alecsandri, Gr. 
Alexandrescu, Gheorghe Co buc, A. 
Vlahut , P. Cerna, G. Morun, Ion 
Minulescu, M. Zamfirescu, N. Bel-
diceanu, t Iosif, D. Anghel, G. To-
pârceanu,'Al. T. Stamatiad, I. S -
vescu, T. Robeanu, (G. Popovici), 
Ion Al. George, G. Bacovia, Lucian 
Blaga, Demostene Botez, Mihail Co-
dreanu, Nichifor Crainic, V. Deme-
trius, Ovid Densu eanu, Victor Efti-
miu, Ion Fo i, Octavian Goga, G. 
Gregorian, Emil Isac, I. Valerian V. 
Voiculescu, G. Talaz, M. Baiulescu, 
N. Milcu, Al Terziman, I. Neni escu, 
i A. Verea. Dela 1928 i pân  in ul-

tima clip  a vie ii, Vasile La cu a 
tradus i parte a publicat în ziarele 
ruse ti din Chi in u, atâtea alte poe-
zii din mae trii versului românesc. 
Adunarea lor într'un nou volum i
repetarea primului se impune. Pe 
calea aceasta, publicul cetitor care 
tie sa citeasc  numai ruse te ( i un 

astfel de public îl avem nu numai în 
Basarabia, dar împr tiat în lumea 
întreag i în Rusia) ar putea s
guste din farmecul poeziei noastre 
române ti, c ci Vasile La cu este un 
traduc tor ideal. El tie sase iden-
tifice cu autorii pe cari îi transpune 
in limba  rus , t. Ciobanu se  ex- 

prim  astfel despre însu irile de tra- 
duc tor ale lui V. La cu: „Din toat
pluralitatea de st ri suflete ti, de ta 
lente, de epoci, de direc i — tradu- 
c torul a creiat o singur  gam ; în 
„Antologia" aceasta multicolor  tre- 
salt , se sbate un singur suflet, se 
aude un singur acord l untric. Dac
e adev rat c  cetitorul tr e te st
rile suflete ti ale autorului, c  în el 
se repet  procesul de crea iune, — 
V. L. La cu a atins taina cea mai 
înalt  a p trunderii artistice în crea- 
iunea altuia, el a tiut s  se puie 

în rând cu autorul. V. La cu s'a co- 
borît în regiunea aceia ascuns , a 
p truns in adâncul sufletelor auto 
rilor pe care îi traduce i a extras 
de acolo ceia ce era înrudit cu suf 
letul s u, ceiace atinge în chip re 
flexiv strunele sale, tulbur  inima 
sa, ceia ce îl bucur  sau îl îndure 
reaz , mai ales ceia ce'l îndurereaz .
Si acorduri muzicale, limpezi, mi 
nunat de ginga e i subtile — r sar 
în ritmuri noui, în limb  str in , dar 
nu par deloc o traducere. De altfel, 
asta nu mai este o traducere pasiv ,
f cut  artistic de un maestru al cu 
vântului; asta nu mai este o tehnic
a versifica iei; asta nu-i o transpu- 
nere rece a poeziei str ine, a talen- 
tului strein, a bucuriei i durerei 
str ine. Asta este o p trundere in- 
sufletit  a firei artistice streine, a 
sufletului strein... V.L. La cu a fost 
un adev rat poet în aceste minunate 
traduceri din lirica româneasc " — 
termina t. Ciobanu. P. H. 

Ioan Petrovici. Impresii din Italia. 
Buc. Ed. Casei coalelor 1932. Un 
vol. de 216 p. cu 12 cli ee i Peste 
hotare, aceia i editur  1931, cu 9 
cli ee.

D-nul I. Petrovici a îmbog it li-
teratura noastr  turistic  atât de 
s rac , cu 3 volume: Raite prin ta-
r , Impresii din Italia i Peste ho-
tare, ap rute la intervale aproape 
regulate. Neîntrecut mânuitor al con- 
deiului, având talentul de a captiva 
pe cititor dela primele rânduri prin 
fraze spontane, neme te ugite, ob-
servator fin si plastic în descrieri, 
D-l Petrovici, pe care genera ia de 
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studen i dintre 1906—1912 nu-l poate 
uita prin minunatele sale Amintiri 
universitare, a reu it s  ne dea trei 
lucr ri, ce nu trebue s  lipseasc
din biblioteca nici unui iubitor al na-
turei si c l toriilor. 

Volumul despre Italia are o leg -
tur  intim  între capitole, cari se 
succed în ordin cronologic. Vene ia 
te retine prin decep ii, la cari de si-
gur a contribuit pentru noi Românii 
i sonetul lui Eminescu. Astfel: marea 

nu se vede, gondolele negre i gon-
dolierii prozaici, canalele cu ap  mur-
dar , case muceg ite i obscure cu 
obloane la .fere ti din cauza tân a-
rilor, nop i pline de melancolia unui 
trecut apus pe vecie, etc. Milano, 
autorul ni-l red  scânteetor de via
i mi care comercial . Roma te far-

mec  prin suprapunerea a trei lumi: 
antic , pontifical  si am putea zice, 
mussolinian . Imprejurimele Romei 
extrem de interesante i variate. 
Neapole te atrage ca un magnet i-l 
tr e ti f r  s -l vezi, iar când ai 
terminat de citit acest capitol, sim i
nevoia de a-l mai reciti odat . Ferice 
de autorul care spune multe în cu-
vinte pu ine i las  r gaz imagina-
iei cititorului s  lucreze în libertate! 

Volumul Peste hotare are capitole 
disparate cu descrieri de localit i
din Austria, Bavaria, Turingia, Sa-
xonia, Alsacia etc. Nu g sesc decât 
o singur  lips  acestor volume: ab-
senta schi elor cartografice de orien-
tare In volumul despre Italia e ne-
cesar  o reprezentare cartografic
cât de sumar  a acestei ri. F r
o hart  a Tirolului italian, ce se face 
cititorul la capitolul Printre Dolo-
mi i, unde sunt în irate atâtea ora e
dela Venera la Meran? Nu to i in-
telectualii au la înd mân  un atlas 
i o c l torie devine mai util  când 

o po i urm ri pe hart . In volumul 
Peste hotare, schitele cartografice 
se impun la fiecare capitol i e de 
dorit ca autorul s  le introduc  la 
ed II-a. E curios c  numai publica-
iile similare nem e ti si anglo-sa-

xone au schi e cartografice. Popoa-
rele latine— le neglijeaz  Au ap rut
în edi ii splendide c l toriile lui Mau-
passant, Pierre Loti, Sven Hedin — 
toate f r  h r i! Oricât ar fi cineva 

de pu in familiarizat cu mânuirea 
unui atlas, nu poate s  nu priveasc
cu interes o schi  cartografic  în 
intim  leg tur  cu textul i atunci 
c l toria se imprim  mai u or în 
minte, chiar dac  lucrarea n'ar avea 
nici un cli eu. Cli eul cel mai folo 
sitor într'o carte de c l torie, este 
harta. G. Ra cu

Hasdeu povestind copiilor — a a
se nume te culegerea de pove ti, 
poezii i povestiri — nu toate chiar 
pe în elesul copiilor i tineretului, pe 
care le-a adunat, într'un voluma  dr -
gu  de 128 pagini, Editura Libr riei
Socec din Bucure ti, pe pre ul de 
40 Iei. 

Sub portretul marelui nostru basa-
rabean, la începutul voluma ului, sânt 
tip rite urm toarele rânduri de Ni-
colae Iorga : B. P. Hasdeu „a fost
un om genial. A dispus de cuno tin i
neobi nuite în toate domeniile, a a
încât oricând putea uimi pe cei mai 
mul i; a avut un spirit elastic, cum 
cu greu s'ar mai g si altul i, pe 
lâng  aceasta, p trunz tor, ascu it; 
a fost un scriitor îndr zne  în lupt
i de o necru toare ironie, a fost un 

convorbitor care aducea în discu ie
puncte de vedere nou , i, când nu 
putea lumina, orbia prin sc p rarea 
scânteielor. i când nu putea con-
vinge pe du man, îl îndep rta prin 
jignirea crud  a mândriei celei mai 
legitime, a sentimentelor celor mai 
îndelung i mai adev rat iubite. 
Chiar biruit în fa a lumii, el î i în-
conjura retragerea de o str lucire 
me te ugit  care silea ochii s  se în-
chid i l sa totdeauna impresia unei 
superiorit i omene ti net g duit ". 

De i nu tocmai pentru buc ile a- 
dunate în voluma  s'ar fi potrivit ca 
N. lorga s  scrie rândurile de mai 
sus, totu i cartea poate fi citit  cu 
mult interes de c tre aceia cari pre- 
uesc vioiciunea povestirii, a a cum a 

dovedit-o B. P. Hasdeu în „Povestea 
Crinului", în „Copilul din Codrul Cos- 
minului" i „Cei trei Mu chetari" i
filosofia verificat  in imagini bogate 
i sim iri adânci pân  la religiozitate, 

de care sânt p trunse versurile din 
voluma . P. C. 
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„Lupta pentru limba româneasc
i ideia unirii la Românii din Basa-

rabia dup  1812. — L. T. Boga. — 
Chi in u 1932. — Intr'o bro ur  de 
34 pagini dl L. T. Boga trateaz ,
în bun  parte folosind documente 
inedite din Arhivele Statului din Chi-
in u, cele dou  chestiuni cardinale 

ale sufletului românesc din Basara-
bia : limba i con tiin a, na ional .
Evident chestiunile desvoltate în 
scrierea men ionat  merit  toat  a-
ten ia i materialul departe de a fi 
epuizat are nevoie de complect ri. O 
contribu ie— putem afirma 
pre ioas — este i lucrarea de fat .

Prim  parte privitoare la lupta 
pentru limba româneasc  în Basara-
bia se poate consider  ca o 
sintez  a rezultatelor ob inute pân
în prezent, luminate i printr'o serie 
de preciz ri documentare inedite. 

In ce prive te partea a dou  a lu-
cr rii: ideia unirii la Românii din Ba-
sarabia, aici terenul este înc  in-
complect prelucrat. Dovezi de trezi-
rea i manifestarea con tiin ei na io-
nale a basarabenilor sunt destale— 
dela 1812 încoace—, dar atitudini 
pentru unire sunt greu de g sit i
precizat. Trebue s inem cont în a-
ceast  privin  de uria a for  de 
stat poli ist, cu deosebire în Basa-
rabia, a Rusiei ariste de pe vre-
muri. Totu i dl. Boga atinge che-
stiunea, aducând i câteva pre ioase 
contribu ii: o pecete moldoveneasc
dela 1817, care a stârnit îngrijorarea 
autorit ilor ruse ti i mai ales sin-
cera i naiva m rturisire din actele 
oficiale ale st pânirii ruse ti din 
1839, 1848. 1858, 1861, 1863, 1867, a-
tâtea date care evoc  fr mânt rile
sufletului românesc din principatele 
unite — din care se tr deaz i ceea-
ce fromânta i sufletul românesc 
din Basarabia: „moldavofilia", visuri 
pentru „o singur  Românie unit "
„mi carea na ional  unionist "...

D-l Boga nu poseaz  ca scriitor 
i nu este un adept al frazei; în rân-

duri limpezi î simple cu rar  per-
spicacitate tie s  aleag  utilul de 
neutil, l sând la o parte am nuntul 
mort care îngreuneaz  a a de mult 
c r ile obi nuite de erudi ie D-sa 
este i un iscusit  sistematizator, 

prezentând chestiunile cele mai gin-
ga e simplu, l murit i ordonat. Este 
bun i ideia ca s  se adauge lu-
cr rii i câte-va facsimlie impor-
tante. Cartea este accesibil  oric -
rui cititor. 

Z.

G. Kiv ran-R zvan. Pe drumuri 
africane. Buc. Ed. Libr riei Pavel 
Suru 1932. Un voi. de 180 p, cu 40 
cli ee fot. Pre ul 80 lei. 

Lucrarea de mai sus este cea din-
tâi carte despre Algeria scris  de un 
român. Am urm rit —pare mi-se în 
ziarul Curentul — publicarea acestei 
fermec toare c l torii, capitol cu ca-
pitol i acum cu satisfac ie îmi îm-
bog esc literatura turistic  a bi-
bliotecei mele, cu un nou volum. 

Pentru noi Românii, Egiptul este 
mai la înd mân i mai tentant decât 
Algeria, care e prea departe Din 
sudul Fran ei îns  se poate merge 
u or. c ci numai 26 ore cu vaporul 
sunt suficiente, pe când nou  ne tre-
bue cu vapoarele române ti 4 zile 
pân  la Alexandria. In consecin ,
autorul porne te dela Marsilia, nu 
deia Constan a i p trunde în pus-
tiul Saharei pân  la Ouargia. 

Deschizând cartea, remarci ime-
diat planul original al autorului. Re-
nun ând la descrierea am nun it l
cronologic  a c l toriei, îi d  un far-
mec neobi nuit alegând momentele 
Impresionante i sintetizându-le în 
capitole independente unele de altele. 

De i — pentru acel ce cunoa te
Algeria — lipsesc multe puncte in-
teresante ca: Oran, Constantina, o-
ra ele moarte romane i altele, to-
tu i lucrarea prezint  un text ar-
monic, u or de citit, impresionant 
i destul de instructiv — cu toate 

lipsa h r ii dela sfâr it—Cli eele ori-
ginale î perfect de bine reu ite, atrag 
i pe un cititor profan. P cat c  pre-
ul prea mare pentru aceste vremuri, 

cu toat  reclama sugestiv  ce în-
vele te coperta, nu fac accesibil
cartea marelui public. 

G. Ra cu
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„Cultura Poporului" sub îngrijirea 
Asocia iei înv torilor din Cetatea-
Alb . Director T. lacobescu — An.
III Nr. 2-3 Febr. Mar  1932. In ace-
lea i excelente condi iuni tehnice, cu 
un variat i bogat material, înfrumu-
se ate i cu câte-va cli ee reu ite, 
care îi d  o înf i are simpatic , ne-a 
sosit la redac ie num rul dublu 2-3 
al revistei. „Cultura Poporului" din 
Cetatea-Alb . Primul articol semnat 
de Tador Râze u este o închinare 
zilei de 27 Martie: Unirea Basarabiei. 
„In Sfatul rii s'a pl mdit unirea. 
„Ziua de 27 Martie a însemnat în 
„via a ârii noastre, cel mai de seama 
„eveniment istoric, fiindc  cea din-
tâiu provincie româneasca revenea la 
c minul Patriei, dup  un veac de 
înl n uire.

„Se cuvine cinstirea curata acelor 
bravi lupt tori ai neamului „nostru 
cari au gr bit un proces, ce în-
târz ia"

Revista ese sub îngrijirea Asocia iei
înv torilor din Cetatea-Alb i în 
deosebi, acest num r con ine nume-
roase articole, care trateaz  prob-
lemele colare : „Adaptarea înv -
mântului la via a local " semnat de 
cunoscutul publicist i pedagog A.
Culea, apoi „însemn ri dintr'o ex-
cursiune pedagogic  în Germania";  
„Individualitate — Personalitate" ; 
„organe de control în înv mântul
primar"; „Familia ca factor prim 
în educa ia poporului"; „O metod
practic "; „Matematica activ " etc.

De relevat articolul „Monografia 
comunei Pl t re ti„ semnat de Pa-
nait Antohi i Mircea Ispir, urmarea 
unor studii monografice din jude , o 
pre ioas  contribu ie la cunoa terea
provinciei noastre. 

Cu studii de specialitate, pres rat
i cu alese articole beletristice, având 
i o bogat  parte informativ , revista 

înv torilor din Cetatea-Alb , de sub 
harnica i inimoasa conducere a d-lui 
T. Iacobescu, reprezint  munc , pri-
cepere, suflet, jertf ,

Z.

ÎNSEMN RI
Vasile Conta (1845—1882) pe care 

întreaga pres  româneasc  l'a come-
morat cu prilejul împlinirei a cinci 
zeci ani deJa moartea sa, merit  s
fie pomenit i în aceast  publica iune 
cu caracter regional i care ine cu 
totdinadinsul s  se ocupe de prob-
lemele basarabene, cu tendin a de a 
umplea un gol sim it în publicistica 
româneasc . Aceast  comemorare 
este cu atât mai îndrept it  în „V. 
B." , c  Vasile Conta a fost unul din 
scriitorii români care a tratat cu 
mult  p trundere i cu ne rmurit
iubire chestia Basarabiei. Ne referim 
la acele articole judicioase pe care 
le-a publicat V. Conta în „Steaua 
Dun rii" la 1878. Aceste articole au 
fost scrise cu atâta dragoste i du-
rere pentru provincia noastr , c  se 
creiase chiar o legend , c  Vasile 
Conta este basarabean de origin  *), 
ceea ce nu corespunde realit ii, V. 
Conta fiind n scut în satul Ghid o-
eni, jud. Neam ului, dintr'o familie 

prea modest  de preot i a r zb tut 
în via  numai mul umit  ex-
traordinarelor sale însu iri. A ajuns 
s  studieze cu mijloace pu ine i cu 
totul întâmpl toare la Academia Mi-
h ilean  dela Ia i, apoi în str in -
tate — a f cut studii superioare de 
comer  la Anvers i dreptul la Bru-
xelles, reu ind s  scrie la vârsta de 
25 ani prima lui lucrare filosofic , pe 
care au l udat-o conduc torii suf-
lete ti de pe atunci ai Apusului Eu-
ropean — Darwin, Soencer, H ekel.
Buhner, Sully Prud'homme i al i
prozitivi ti. La vârsta de 28 ani, Va-
sile Conta a ajuns profesor de drept 
civil la Universitatea din Ia i; la 
vârsta de 31 ani — deputat, remar-
cându-se printr'un talent superior de 
oratorie argumentat , logic , îmbr -
cat  în fraz  concis : la vârsta de 
33 ani — ministru de instruc ie pu-
blic i la 36 de ani membru la 
înalta Curte de Casa ie i Justi ie; 
moare la vârsta de 37 ani. 

*) In volumul de „Opere Comp-
lecte", ap rut în 1914, la Sfetea, în-
grijii de d Octav Minar, se face a-
ceast  afirma ie eronat .
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Cu drept cuvânt s'a pus întrebarea, 
dac  în num rul marilor b rba i ai 
neamului nostru românesc a mai fost 
vre-un altui, care pornind dintr'o fa-
milie modest i s rac  dela ar i
f r  sprijin din partea cuiva, s  a-
jung  atât de sus numai prin munc
st ruitoare i prin merite personale? 

i pe lâng  cariera sa str lucir , Va-
sile Conta se ocup , în mijlocul unei 
societ i indiferente i nepreg tite 
spre a-i gusta opera, cu formularea 
unei concep ii filosofice, care dac
ast zi ni se prezint  prea învechit ;, 
pe vremea si atr gea aten ia cori-
feilor gândirei europene; se ocup  cu 
ziaristica, f când o ziaristic  supe-
rioar , scrie versuri cu caracter filo-
sofic în „Convorbiri Literare". Toate 
acestea ni'l arat  pe primul filosof 
român i autorul „Teoriei fatalis-
mului", „Teoriei ondula illor univer-
sale", „Originei speciilor", „Introdu-
cerii la Metafizic ", „Bazelor Meta-
fizicei" i altor,— într'o lumin  fru-
moas i d t toare de n dejdi in vii-
torul culturii române ti.

Profesorul R dulescu-Motru, re 
cunoscut i el ca un creator de con 
cep ie filosofic  româneasc , intr'un 
prea frumos articol consacrat voca- 
iunii filosofice a iui Vasile Conta 

scria decurând în revista „România 
Literar " : „Aceia cari se îndoesc de 
viitorul culturii române ti, s  reflec 
teze un moment numai ia destinul a- 
cestui filosof Prin s r cie, boal i
nenorocire, el a ajuns s  des vâr-
easc  munca la care era chemat". 

Prin voca iile unor ale i ca Vasile 
Conta se între ine nemurirea spiri 
tual  a popoarelor. P. C. 

Hipertrofia eului în poezia rus
contimporan .—Este cunoscut  ten-
din a sufletului omenesc de a- i e-
xagera valoarea propriei sale per-
sonalit i. In virtutea acestei tendinti, 
suntem totdeauna dispu i s  credem 
c  f ptuirile noastre sunt cu totul 
superioare. Dac  acest fapt se pro-
duce în m runte manifest ri ale vie-
ei unor personalit i f r  importan

pentru societate, le întâmpin m cu 
un zâmbet subtil în col ul gurei: ele 
ne apar ca i normale, deoarece din 

aceste  exager ri  ies uneori tendin a
folositoare de mai bine. 

Nu vorbim despre acele persona-
lit i pe care o soart  ironic  le a-
runc  unde nu le-ar fi nici odat  lo-
cul. E vorba despre oameni pe cari, 
mul i dintre noi, suntem dispu i s -i 
consider m în afar  de normalitate, 
despre... poe i!

Nu este vorba de fermec toarele 
exager ri ale poe ilor care ne fac s
petrecem pl cute ceasuri într'un col
de c min. Suntem deprin i de mult 
cu suferin ele pe cari în mod exa-
gerat ni-le descriu poe ii, i chiar 
ne plac. Asemeni, suntem fermeca i
de mica importan  pe care discipolii 
lui Apolo o dau fiin ei omene ti ori 
decâteori o compar  cu divinitatea, 
sau cu imensa crea ie a lui Dum-
nezeu

Clasicul Theodor Tiutcev, contim-
poran sila Veimar al marelui Geothe, 
zice: 

„Natura nu va ti trecutul îns ,
„Nici omul care-ipentru noi abis—
„In fa a ei ni-i viata groaznic 

strânsa:
„Suntem doar al naturei simplu vis!
Ce bine st  poetului s  se consi-

dere, în fa a ve niciei naturei, un
simplu vis! 

Dar nu tot a a st  cazul cu poe ii 
moderni ai Rusiei. Ei suf r de o e-
xagerare a valorii personalitate!, 
vecin  anormalit ei.

A a de pild , e Alexandru  Blok.
Intr'un cântec ne spune c  el a 

venit pe lume ca s  priveasc  la 
cer, ia mun i, la soare sila înv lui-
rile m rei. Apoi: 

„Am prins tot universu'ntro
privire: 

„Eu sunt st pânul lui!". 
întrucât prin minte-i trec dese re-

vela iuni, i pentruc  toate gându-
rile i-s'au n scut din suferin , el 
singur poate cânta pe aceast  lume: 

„S  cânte a a, au cui îi st  în 
putin  ?

„Nu-i nimeni decât eu!". 
Mai mult, el va tr i mai mult de 

cât însu i Astrul despre care toat
lumea zice c  a mijlocit via a aces-
tui p mânt. 
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„Ea voi cânta... eu voi cânta de
soare

„ i'n clipa mor ii lui !".
Aceast  exagerare   culmineaz  în 
poezia pe care i-o întituleaz : „EU!" 
i pe care o transcriem, în parte: 

„Eu sunt ging ia cuvintelor line! 
„To i ceilal i mi-au fost vestitorii

în tara! 
„Eu primul g sit-am a limbii

comoar ,— 
„Gândiri mincinoase i cugete

fine !
„Eu ? — Râul cu limpede mers ! 
„Intoarcere nea teptat !
„Eu? — Tunet vioi ca un vers! 
„Eu ?—Piatr  de pre  nestimat  !

„Sunt apa ce rupe i totul
cuprinde

, „Chemare de codru întins i
umbros,

„Sunt floarea ce vara pe câmpuri
se 'ntinde, 

Eu numai pricep si în eleg cu
folos!u.

Cu mult mai moderat  este auto-
t mâierea altui poet rus, nu mai pu-
in talentat, Valerii Briusov, în poe-

zia ce poart  acela  titlu ca i pre-
cedenta : „EU!.". 

„In pâcla contrazicerilor", poetul 
nu i-a sleit for ele. i nu i-a „ros 
nici mintea'n angrenage grele!" în-
totdeauna a iubit visul i cuvântul, 
i a consacrat versurile sale tuturor 

zeilor. Dar, 
„Am ridicat a mele rugi Astartei i

Gecatei,— 
„Pontif suprem, jertfit'am sânge-a

sute de vie i" ..
totu i, pe urrn  mergea la picioa-
rele crucific torilor i glorifica iubi-
rea tare ca moartea. 

Apoi î i aminte te c  în gradinele 
liceelor i academiilor, el era; 

„Sârguitor colar, pe mine to i
m  l udar ,

„C ci singur eu c utasem farmece 
'n cuvinte !"

Umblând prin insula plin  de sta-
tui, a vis rei, urma, când un drum 
plin de v paie, când unul ters de 'n- 

tuneric profund, se 'nchin  celor .mai 
corpolen i i se cutremur   numai la 
presim irea umbrei lor.  

„Eu  am  iubit  i  pâcla  contrazi-
cerei bizar ,

„ i-urzicele fatale cu nesa iu le-am
c utat: 

„Pe mine visele i vorbele m
fermecar ,

„Iar versul meu la Zei l'am
consacrat!".

Consecvent cu sine însu i, Briusov, 
poetul de talent i cu renume în ul-
timele decenii ale epocei ariste, s'a 
gr bit s  se închine actualelor zei 
corpolen i ai democra iei ruso-so-
vietice.

Dar i inconsecventa poate uneori 
ucide...

Mihail J. Pricopie

Amintiri despre A. Pu chin.—Cre-
dincio i programului nostru de a în-
registra tot ce g sim întâmpl tor 
despre trecutul Basarabiei, socotim 
util s  pomenim despre câteva pa-
gini scrise de b trânul român basa-
rabean Zamfir C. Arbare, în revista 
ruseasca „ i "—Anii tre-
cutului" — Iulie 1908, Petersburg, de-
spre unele amintiri în familia sa a-
supra marelui poet rus Alexandru 
S. Pu chin din anii exilului la Chi-
in u; 1820 — 1823. Aceste amintiri 

i'au fost povestite d-lui Z. Arbore 
de r posata sa m tu a Ecaterina Z. 
Stamo, sor  cu r posatul s u p -
rinte—Constantin Zaharie Rally. 

Tr s turile caracteristice ale lui 
A. Pu chin, în baza acestor amintiri, 
sânt acelea i pe care le cunoa tem 
i de aiurea: u urateca lui înfl

c rare fata de femei i liberalizmul 
revolu ionar în discu iile politice. In 
consecin , A. Pu chin a f cut de-
clara ii de dragoste i Ecaterinei Z. 
Stamo — femeie m run ic , dar cu 
tr s turile fetii foarte expresive, 
smad , cu ochi mari frumo i, foarte 
inteligent i cetit , dar care, având 
o cu totul alt  concep ie asupra ra-
porturilor între b rbat i femeie, a 
tiut s -i reziste lui Pu chin i s 'l 

fac  s -i r mâie prieten i devotat 
i dup  plecarea sa din Chi in u la 
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Odesa. O aventur  mai puternic i
cu rezultate fericite pentru literatur
avu A. Pu chin în tab ra de igani 
de pe mo ia Iurceni ce apar inea lui 
Constantin Z. Rally. In aceast  ta-
b r  poetul s'a amorezat de frumo-
asa iganc , pe care a descris-o a-
poi în poema Zamfira. Escapada a-
ceasta a lui Pu chin este povestit
cu destule am nunte de informatoa-
rea d-lui Zamfir Rally-Arbore. Ceva 
mai pu in ni se poveste te despre 
liberalizmul, revolu ionar al marelui 
poet. „Oh, il etait tout-a-fait rou-
ge!"—iat  fraza ce o spunea Ecate-
rina Stamo despre Pu chin i mai 
ad ogea c  în casa so ului ei—con-
silierul de colegiu Apostol C. Stamo, 
când se discuta în prezenta lui Pu -
chin chestiuni politice, acesta era 
totdeauna rugat s  vorbeasc  fran-
uze te,—„pour que les domestiques 

ne comprennent pas", pe când în ab-
sen a lui Pu chin, temele politice e-
rau discutate în limba greceasc ,

Informa iunile, pe care le c p t m
din amintirile de familie ale d-lui 
Zamfir C Arbore despre A. S. Pu -
chin din perioada vie ii acestuia la 
Chi in u, în anii 1820-1823, sânt 
importante pentru noi i pentru fap-
tul c  afl m ceva i despre o oare-
care influen  de concep ie politic
a lui Pu chin asupra celor cu care 
venea în contact poetul. Astfel p -
rintele d-lui Zamfir Rally Arbore — 
Constantin Zaharie Rally, pe lâng
c  era un admirator al lui Voltaire, 
Jean Jacques Rousseau, Condillac 
i Byron, în urma prieteniei cu Pu -

chîn i-a c p tat o reputa ie destul 
de rea în ochiî administra iei ruse ti, 
ceiace 1-a stânjenit mult în carier ,
din care cauz  a i p r sit-o, ple-
când în strein tate unde a tr it 
mui i ani, 

P. H. 

  Generalul Ernest Bro teanu —Zi-
lele trecute a încetat din via  ge-
neralul Ernest Bro teanu. Defunctul 
era un osta  viteaz, pururea în ser-
viciul comandat al patriei. A luat par-
te, în calitate de comandant al reg. 53 
înfanterie, la luptele din Dobrogea, 
fiind grav r nit cu prilejul unui a-
tac asupra inamicului. 

Numele generalului Ernest Bro tea-
nu este strâns legat i de istoria a-
lipirei Basarabiei la România. Defun-
ctul a comandat în anul 1918 divizia 
21, care a intrat în Chi in u i a res-
tabilit ordinea în Basarabia bântuit
pe atunci de cete netrebnice cari pr -
dau i ucideau. 

Trupele de sub comanda sa au a-
vut de dus lupte crâncene în potriva 
unor deta amente ale armatei ro ii
cari au încercat s  împiedice intra-
rea armatei na ionale în Tighina, 

Iat  ce spune în aceast  privin
comunicatul oficial dat de generalul 
Bro teanu: 

„Dup  violente lupte, pe cari Ro-
mânii nu le-au dorit, dar la care neau 
silit rezisten a neîn eleas  a trupe-
lor bol evice, azi la 20 Ianuarie 1918 
ora 5 diminea a, trupele române dup
3 zile de lupte crâncene au ocupat 
Benderul. 

Cetatea i podul sunt în mâinele 
noastre. 

Am c p tat o enorm  cantitate de 
tunuri, arme i muni iuni. Ora ul n'a 
putut fi cru at de ororile r zboiului. 
Pierderile noastre sunt cu totul ne-
însemnate. Bol evicii au fost alunga i
dincolo de Nistru. Pierderile lor se 
ridic  la aproape zece mii de mor i".

Cu moartea generalului Bro teanu,
ara pierde pe unul din fii ei cei mai 

devota i, un osta  viteaz i un OM 
cu caracter integru i leal. 

A. T. 
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