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Scimă do-o-cam-dată atâtă de pucină

assupra

vechilorii locuitori ai țerrei n6stro; ami dobendită încă, prin a n6stră propriă lucraro, aşa do
pugine cunnoscinţe despreanticuităţile naţionale ,
„ne ami câștigatii până acura aşa de puşină credință în cercurile sciinţifice allo lumii civilisato,
încât, dăiă, nu s'ară prâ căd6 să no mâncămii do:

îndată acea brumă de credinţă, cumniă dico romă-

nulă, prin emitterea unoriă hypothoso de o natură.
„mai multi sc mai pucină fantastică, caro nu potii

să provoce decâtii unii zimbetă ironică po buzele

adevăraţilori Gmeni de sciinţă.
Ac6stă cugetare a fostii din noă deşteptată în
mine mai deunădi citindă, în Trompetta

Carpa-

țiloră din 4/46 februariă (NO 1045, annulă all IA)
âncă ună arlicolii, sub rubrica : Archeologia, sub-

scrisă de d. Cesar Bolliac. Într'insulă e vorba

„de Usuliă fumatului din timpii prehistorici, ŞI 0A
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rudituli preşedinte allă comitetului nostr
u ar.
cheolovică no spune că Pomponiiă Mela, acell
ă
geografi spaniolă co scrica latineseo cu 00-1
0 do

anni înaintea concuistei Daciei do către
Traiană,
«attribuiă numa: 'Thraciloră celloră
vechi usulă

«fumatului;» apoi adaogă că : «Daci
i, alo

căroră
«obicciuri urmâză să [1 fostă mai acell
eaşi cu allo
«vechiloră Thracă, nu mai este indoutal
ă că fu«maă, că fumat din lulea prin vrountă folii do
«ţovo subțiri caro m'aă putul să resisto
penă la
«noi» ; în fino ne arrată că d-lui
a găssili însuşi
penă acumă, «printre vaso şi ciobu
ri do vase
prehistorice,» în trei localităţi difer
ite, la Vodasira din Nomanaţi, la Iunia de
lângă Calafat ,
şi la

Piscu-Crassani de pe lalomiţă,
Lrei lulello de
lută negru, care suntu leite
poseelito «lulelle ronânesci» !

lată o frumâsă

cândă ună omă

descoperire
ca d,

Bolliac

areheologică, şi
v întomei6ză

carte letinescă, passă do nu te
minuna
La noi lumea nu se DIG occupă
do
giă, şi prin urmare pâte cu
înles
niro
. în erudiţiunea ori- cui.
Do

!

po

areheolo-

să crâdă

ce însă noi, deca în a-

devâri ns taiă ca
pulă şi dâca ne interessămii la
starea de cultură a compatri
oţiloră noştri, —de co
să ne facemiă o glumă din
midă-l&cele ce avomii
pentru ai instrui ? Do
ce să nu tratlămiă sciința
cu seriositatea ce i se cade
şi să n'o presintămtă,
pre cât ne dă mâna,
sub aspectulă ei celli
adeVârată şi rospectabilii, atâtă
publicului românii ,

,

7

care pâle av6 o naivă încredere în noi, câtă şi

străiniloră cari ne judecă cu mai multă justoţă,
dar şi en mai pugină îngăduilă?
Eă credă că aceste idei ară trebui să călăuzescă
pe toţi aceia cari, cu pânna s6ă cu limba, voră să
contribuiă la lăţirea cunnoscinţeloră de ori-ce naLucă printre poporulă română, să să respândâscă .
prin străinătate noţiuni sciinţiice despre patria
n6stră.
Cu acestă învățătură aşii vr6 dâră să so allgă
bine-voitorulă cititoră, din paginele ce'i stati di-

nainte.

|

Restul e. numai fumi !

Șă cătâmii dâri,

duna fumul

pe urmele d-lui Bolliac, a a-

din anticuitate, şi să ne intrebămi

şi noi dâcă cu adevără elli a esşită din lulelle

prehistorice, . .
Cu vre o cinci sute deanni mai nainte de Pomn-

poniă Mela, părintele istoriei,

ellenulii Herodotii

audise că Massageţii, ună poporă care locuia dincoilo de Marea Caspică, pe malurile riului Araxi,
—rti mai mare chiară decătă Dunărea, —că «Mas-

«sageţii descoperise unii copacii alle cărui fructe
«ei lo arruncaii pe jaratecă, stândă cu arămâdă

«adunați împrejurulă focului, şi din fumulă ce
«se înalță, şi pe care'lă mirosiaă, ei se îmbălati,

«precumii Grecii din vină; şi cu căt mai multii

8

,

«arruncati de acelle fructe pe fociă, cu atâtă mai
«multă se îmbătai, până în sfărşitii se sculaii şi
«se punea pe cântece şi pe jocuri.» !)
Altă undo-va, toti Herodotă mai dice că »Sey-

«ţii, intrândui sub nesce accoperişuri de pislă, pună
«semânţă de cânepă pe petre roşite în fociă ; şi
«cândă acea semenţă începe a arde, ea respânde«sce ună fumiă mai tare decâtă aburulă Dăiloră din
«Grecia; şi Seyţii, ameţiţi de acea aburelă, sopuni
«pe urlete. Ac6sta le servă lori de baiă.» ?)
Aci pâte, precumă observă d. G. Rawlinson,
traducătorulti englesă allă lui Herodotii 3), serii-

torulă elleniia confundată două usuri distincte
alle Seyţiloră : adecă, pe de o parte, băile de a"burii pe care le întrebuinteză âncă şi adi Rusşii,
producând aburela prin turnare de apă pe petre
1) Herodoti lib. 1, $. 202; „"A)Da î! op: etzurziodae 07vâzea
pXagm0ws Totovadi Tivăs geTzovra, Tous 2nalze în 2ş <ouzb auytilwoz:

pază tts X2 zip veruiaunaaa viză miputoutunus Ezt0Dhhsv 27
nt nip, doppavauyovysBid acaigouut 109 05 420505 103 2ztzd)out-

pYn5 utbisrestat 73 dusi pară ap "Edmyvas Tâp ov), Theivozăi îzt„RiMoutoy ză xaazoă pădov ut0izresta, 52 0 25 dokroiy Te ăvio„Talaz ya 2 dotăiy dztevtealau,

2) 1dem. lib, 1V, $ 75

„Tosizns cv ot Exudat 17is awaţtos 7

"aoriicua Excăy Didwat, 6zodIvouat Szb zoys 7:05, no Enzitsv tnfzădovat o onipua 7 zos durgavtas Allows 1 mupl. to d După
„Ta îzepahhbusv, ad Grid naztfeza T00%517,v 0375 “Ednyvuză 0%-

mBeruize dv tv zupia îzuxgaztatta. O: îi Siza ărpăuzvot zi rosia &nesovzat* To5T6 aşi vă dcurpoă Zazi*
3) History of Herodotus. A new english vezsionby George

Rawlinson. New edition, vol. III. p. 55, note 6.
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roşite în foci, 6ră pe de altă parte, affumarea cu

fructulă unei plante, pe care vădurămiă mai susă
că Massageţii o arruncaiă pe focă spre a se îmbăta
din famuliă ei, cântândă şi jucândă în beţia loră.

Acea plantă ară fi dâriă chiară cânepa, xinatis» CO
cresce, şi de sineși şi semânată, în Scythia; care se

adduce cu inulii, dâră e multii mai presusă decâtă

dînsulii prin grossimea şi înălţimea ei, şi din care
Thracii îşi făcea veşminte întocmai

i

ină 4).

ca celle de

:

Este de credutii că Pomponiii Mela, autorul

predilectă allă d-lui Bolliac, imprumutase seiinţa sa de la Herodotii, când ne spune că «locui-

«torii Fhracisă nu cunnosceaii usulă vinului, ci că,
«măncândă, ei se aşedaă împrejurul focului,

«areuneaă pe jaratecă nesce seminţe şi prin miro«sulă lori. desteptaii într'înşii o vesseliă analogă
«eu a baţiei» 5).
Din acellaşi usi pare a proveni şi numele de
KazvoBăro: (derivată din zazzvss fum) pe care Strabo
2v Tă
4) Herodoti lib. IV. $ 74: "Eszt &t opt plavaâis quo
<xărr
skrn"
dupazca
Auto
ră
s
Ion my zahizriros za peyălzo
zin git„R0d).6 Onepgipe în văwvates. Anx cizouirn 10 anepou
Ta, za E ars
npOtĂTATA + + «

5) Pompouil
„usus

quibusdam

Oprjtres iv

val ciuora oziyzar zeta Îviotat 6,

Melao, de situ Orbis lib. Il. cap. 2: „Vini
ignotus

est : epulantibus

tamen ubi super

ingesta sunt, si„ienes, quos circumsident , quacdam semina
git“.
„milis ebrietati hilaritas ex nidore contin
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ne; €) intr'unii passagiă cami incurcatiă, îl dă
locuitorilor Moesiei, d'a stânga Dunării.
„ Şi Plutarchi, si -pote unii altulă cea luati numele lui Plutarchă spre a scrie nnă mică trattată
despre

«Ninmnirile riuriloră

şi munţiloră şi de-

spre celle ce se găssescă într'ânsele», vorbindii de
riul EHebru allă Thraciei (Marița de astă-(i), arrată
că «în acellă ri se nasce o plantă asseomănată cu

«şovârtulii 7), âprvâvep zapbaotos, alle cării căpătiie Thra-

«cii le cullegă spre ale
" «suntă sălui de mâncare,
«aspiraţiuni fumul sei
«dintriînsele, se îmbstă.

arrunca în foci, dupe ce
şi absorbindiă prin desse
mirosulă, care so ridică
şi pică intr'unii somnă

«adinci.» 8)
Pliniă cell bătrăni schimbă şi soiulii plantei şi scopul fumigaţiunilorii scythice, cândă ne
6) Strabonis geographicarum
lib. VII cap. 3. ŞIIL. „Age: 5:
„Tous Mysois 5 Ilozuăânos val 2u:V5/sov Azi /zazat naz'eodlatay,tă

„ăi zoizo a Oceuuziwy us

Și Verabia a pădeeazt ua 736

„Xâbwvras xatiguliza, dtz 63 anăzo xxăstola 0:ozs0sis ze 43) vaztvoda=
nTasti. — $. IV. „To îi Că zat 0:oozBzis vouilerv x, vaavodăTas 3054
»2ppa9u5 gpvataibv ogtăga siazto3zatzis vouvals Vnodizaiw *
7) Doctor A. Fetu în Enumeraţiunea specielorii de plante
cultivate în grădina, botanică din Iasși până la annulii 1870

p. 42 (estrasii din Revista Sciinţifică!.
8) Plutarchi fragmenta

et spuria, edid. Fr. Duebner, Paris

1855. p. 82 : [lzA zorapâv va doây Enwovăutaş-ua zi Ev duzots
eyptazduzii. $. IN. 3: „Dewvăzar EI dv ară (7 zzoztorutyu no„râu "E8zw) Bozkvn zap6uotoş dptvkven, îs Tă ăzga Dattiurvot
nOpăzss ?rabiza: sup eră Tov xăpov Ti, Onu nTgtzrîis TpOpîs, Ya:
„Ti avazegoutimy âvaluuizat» Be/duzvor zatg iazvotaig » vagulvrai
„ol ehs Roby brvov zazaziroaă,

—._—
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spune, urmândă

întru acesta unui medici

greci :

numită -Apollodoră, că barbarii, spre a'şi scădd -

volumuliă splinci şi a so face astă-feliii din
di mai sprinteni și mai vertoși, aspiră pe
“fumă de săbiuţă ) (cypirus est-gludiolus, ut
mus, radice bulbosa...) şi nu essă până a nu
cutii în fiă-care di o assomen6 aburâlă *).

di în
gură
dixifi fă-

Dâca barbarii lui Apollodorii suntăi totă aceia cu

Massageţii şi Scyţii lui Herodotă , cu Capnobaţii

moesi ai lui Strabone, cu Thracii [ui Pomponiă

Mela şi ai falsului Plutarehiă, apoi trebuiă să recunnâscemiă că L6to popârele Seythiei aă practicată fumigaţiuni de diiterite specii, cu scopulă, unele d'a
se învesscli, după n6să, spre a cânta şi a juca ;
altele, sproa se addormi; altele, spre a'şi întreţine
sănătatea. In' primulă casă, ei sorbiaă fumii de

cânepă, în all douilea, abură de şovârii, în ulti-'

muliă în fine se aftumaă cu pâriâlă de săbiuţă.
Deriă toţi scriitorii vechi cari ne aă păstrată tra-

diţiunea acestui usă, ne afirmă totii-d'o-dată că

“Darbarii avruneaăda dreptulii pe focă plantele

alfumătâre şi lo absorbiai mirosulă stândă în
prâjma focului. Nicăieri deriă nu e vorbă de pipe
şi de lulelle.
9) Doctorii A. Făta, loc. citat. pag. 51.

Lxix
10) C. Plinit Secandi naturalis historiae lib. XXL Ş

segquar
- „Quo ad eypiron attinet, Apollodorum quidem
barbatradit,
ue
mirumq
+
:...
um
bibend
„qui negabat
lienes consumere,
„xos sufâtum hujus borbae excipientes ore,
: vegetiores
„et non egredi die omni, nisi ab hoc suflilu
fieri.“
dies
in
etiam
sic
„enim firmioresque
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Prin urmare chiar d'amti vr6, spre a face plăcero d-lui

Bolliac,

să recunnâscemă

că şi Dacii

fumat ca 'Thracii lui Pomponiă Mela, apoi totă
n'amii av6 do unde scâto, că «ei fumai din lu«lea».
ADi6 dâcă rosfoindiă prin regetelo medicale alle

bătrânului Pliniă, găssimii că: «fumulă rădă«cinci uscate de podbelă sc do limba-vecinei 11
«(bechion quao e! tussilago dicitur), fiind aspi«rată printr'o trestiă şi înghițită, vindecă, dupe
«cumii so crede, tussea invechilă 13.»
N'ară fi 6re, vă întrebi, camă

multă cutedare

do a preface trestia, arundo, răpcigoşilorii lui
Pliniă, într'o «lulea cu ţ6va subţire», la care, în

puterea unei imaginaţiuni archeologico-iatricalopoetice,

ami

închipui că Traiană

ossândiss6 pe

sărmanii Daci , ofticați de nempăcatele lui prigoniri?
,
Numai astă-feliă s'ară put6 ânsă esplica pentru
care cuvântii Dacii, despre cari, —cumii ne încre. dinţeză d. Bolliac-— «nu mai este îndouislă că fu«mai, că fuma din lulea prin vre ună felii de
«ţeve subţiri, care n'aii pututii să resiste până la
11) Doctorii A. Fâtu. loc. citat, p. 30.
12) C. Plinii Secundi lib, XXVI $ 16:—„Hujus (bechion et
„alio nomine chamaeleucen, aridae cum radice fumus per aruu„dinem haustus et devoratus, veterem sanare dicitur tussim.u

La cartea XXIV $ 85, totă Pliniii spune despre acestă plantă
că i se arde rădăcina pe cărbuni de ciparosă şi la casuri de
tusse învecită, se aspiră fumulii printr'o pilnie (per infurnibulum).

13
«noi», cumă Dacii nu ni se' presintă toţi, cu lu-

l6oa în gură, po columna' din: forul lui Trajan,

|

Fiindă că ânsă'se vede că architectulă Apollodoră a uitati să no păstreze, în bas-reliofurile

sâlle, acellă netăgăduiti instrumenti întrobuințată do Daci pentru fumată , coromi voiă d-lui
Bolliac
a descrie aci , în' câte-va' cuvinte, lulellele

ce d-lui a descoperiti la Vodastra, Ja Hunia şi
la Piscu-Crassani, numai şi numai spre a îndeplini o aşa regrotabilă lacună a arheologiei dacice.
Din dota lulelle care sunt întregi în collecţiunea de vase prebhistorico a d-lui polliae, una are
a lulelleloră ardelenesti, cu
forma fârto commună
o buză teşită în partea despre

(6va şi cu trupulă

tăiată în 'optii laturi po din-afâră ; alta are câda
addusă melcă şi unii ornamentă în zigiagă să
pată în jurul guri. Amândouă. sunt de. lută
negru.
Cată despre «obiectele prehistorice de pămentă,
«în forme rotunde şi mai lătăreţe,, seci înlăintru,
«n6 avândiă decâtă o singură gaură d assupra», şi
pe care d. Bolliac le crede a îi «umflate-prin suf:
„ flare» şi a correspunde; cu narghilea portativă a
Perşiloră, mărturissimi că nu numai elle nu con-

cordă întru nimici cu prăeticelo aftumătâre attripuite Thraciloră de către autorii antici, dări âncă

nu presintă nici una! din. condiţiunilo materiale

care să înlesnsscă ori-ce felii de fumată.

Abi6

14

d&ca arti pul6 servi ca ună
felii de candelle, de
faptură cu totulă primitivă
,
|
Inchipuiscă'şi cino-va două
scoici de lutti arsă
lipite una do alta pe muchi
şi avendă d'assupra
unuia din ţesturi, o mică gău
rico care pune cavi.
tatea teşită a obicetului în
communicaţiune cu aerulă

esterioră. Stai do ină întreb

ă cumii a avută răbdare d. Bolliac
să viro prin acoa mică
găurice şi tutună şi 6scă
aprinsă? Ei bănuesciă
că Dacii, —ori-câtii de mul
tă le-ară fi plăcută luI6ua,—ba chiară şi d. Bol
liac, sară fi lipsită de
fumată d'arii fi fostă siliţ
i totă moro să împle
“şi să apringă o astăi-folită
de narghils, stăndă apoi
cu gura căscată d'assupra
ci ca să aspire ibrişimulă
de fumă ce pâte esşi po
acea microscopică găuce,
Ierte-ne dâră autorul art
icolului despro: Usulză
fumatului. din timpii pre
historici „ ai mărturisi
că descoperirea sa de nar
ghilele prehistorice no
a
addusi. fără voiă aminte
o scenă Slumsţă dintr'o
veselă comediă jucată la
theatrulă Palais-Boyal
din Paris 15), în care unii
archeologă. passionată
-din provinciă, Preşedinte
allă Academiei din Etampes, descopere şi ellă
în gunoiul din poiana, ună mân

eră de vasă, ,., casn
icii, po care "li
botâză de lacrgmatoriă,
., . allă decadenţei,
în- trebuințată de Romani

nice espansiuni.

în momente. .. . de
jal-

13) La Grammaire , comâdi
e-vaudoville par M. M.
bicho et A. Jolly 186
E. La6,

"15.

In privinţa lulelleloră prehistorice ânsâ ai apucatii alţi archeologi înaintea Preşedintelui comitetului nostru arcneologicii „ descoperindă în
mai multe părţi alle Europei appusane, pipe, amestecate printre obiecte antice.
La 1786, în Burwein, lingă Conters (cantonulă

Grisoniloră în Elveţia), s'aii descoperitii două hârdăiaşe de bronză care conţineati brăcări de aură,
fibule s6ă chiăiotoriîn spirale, monete Massaliote,
„ună vass

de argint şi nesce mici pipe pe care

le-ai credută pe atunci a
auguriloră romani, deşi
biectele d'acollo pară a
bară 14). Toti în Elveţia

fi instrumente de alle
celle mai multe din ofi fostă: de formă bars'a mai găssitii ades

asemen$ pipe: una de pământi, la Morges; alta
de ferră, la Augst ; una totă de ferră, la Develier

“prinlre ruine romane; âncă una de ferră s'a descoperită la 1854 sub trunchiulă unui vechii stejarii din pădurea de la Faoug lingă Avenches;
totă aci,

în vechia cetate

Avenches,

la patru-

spre-dece picidre adincime, împreună cu ollăriă
“ purtândă inscripţiuni latine, s'a găssită şi o pipă

“de lutăi, de o formă cu totulă originală, de vreme
ce închipuiesce o mână

cu mănecuţă

încreţită,

ținândă ună pahară conică,
Ancă şi în ruinele romane dela Lausanna şi în
celle dela Saint-Prex, între Rolle şi Morges, s'a

afilată câte o pipă de ferră ; 6ră d. Baronă de Bon14%) Roeder und Tscharuer, Der Kanton Graubiiaden.

16

4

stetten, caro rapportă l6to acosto fapto şi dă chiari
ă
desemnole acellori pipe, nu se polo opri Wa incope descrierea lori prin acesto cuvinte : «lisum
» «toneatis! Iată âncă pipe I» 15) Printre areheologii
clvoţiani, renumitul Troyon, no mai putându-se
îndoui do anticuitatea acestori obiecte descoporito printre remaşiţe alle limpiloră vechi, a emisă
opiniunea că elle ară fi jucării de copii.
In Germania, şi mai allest: în movilolo din di=
strictele Freesen şi Osnabriick, din Hannovra
, se

găssescă, impreună cu 6lic, cu topâre şi cu cuțite
de silex, nesco mici pip6 dolută , tăiate p&dlisă la
gură şi po caro Gmenii locului 10 crodă a fi fostă
pipelo de fumatii alle unoriă genii s6ă uriaşi numiţi Aulk, cari ată fostă îngropaţi în acello movil
e,
ce purtă şi elle numele de 4ulkeen-Grazber 16),
Uni învățată germani, d. Chr.

heforstein

17),

cercă să esplice întrebuinţarea acestori pipe, a-

rătândă că Celţii din Irlandia aă fostii, din epocele celle mai străvechi, în rapportii cu America,
neindoui6sa patriă a tutunului şi a pipei 18),
15) Do Bonstetton. Recucil Mantiquitt

ches lithographites, Berna (855, planc s suiss:s avec plan=
he XIV și Suppl&ment
Lausanne 1867. planche XI,
|
16) Waechter, Statistilc“der heidnische
n Denckmale in
Hannover, Ilannoversches Magaz
in, 1341, p. 675—635,
17) Che, Keferstein. Ansichten iber die
Keltischen Alterthiimer, die Kelten iiberhaupt ună
besondors în Toutschland,

Halle, 1846 Vol. 1. p. 248.

.
18) Despre originea, americană RR
îi plantei tutunului, micotiana tabacum, și despre usulii străv
echi
all
pipei de fumatiila popârele Noului Continonti
, so pâte consulta mat al-

„103833

1?

In adevără printre anticuităţile deseropate în
Irlandia şi Scoţia, ba chiari şi în Engliterra, s'a

arrătată ades pip& mici, cărora poporulii ielandesi le dă numele de Danes pipes (pipe: dannese), 6riă cellă scoţesă, de Celtic şi de El/in
pipes , adecă pipo alle Celţiloriă şi alle geniiloră
Elfi.
D. Collingwood Bruce 1), în scrierea sa The
roman Wall, arrată că a găssitii pipe de lută
pentru fumată în mai multe staţiuni romane din
Anglia şi chiară lingă zidul romanii din Londra, :

în vecinătate cu Turnulă (he Tower) ; 6răd. Danielă Wilson,

descrietorulă anticuităţiloriă Sco-

țese 20), memorândăi despre numerâsele pipe ce
s'aii afflată la North- Berwick şi în Irlandia, crede

că usuli fumatului essista.la' popârele celte mai
nainte d'a se fi addusă tutunulă din America, şi
că ellii se practica pâle cu cânepă şi alte plante.
- In Francia, însă archeologii s'aă arrătată mai

cu reservă în privinţa pipeloriă ce ei ati descope_zită pe ici şi coll, şi abbatele Cochet , neobossitulă esploratoră allii anticuităţiloră Normandiei,
nu cultă a da o proveninţă anteriâră secolului
lesii scrierea lui Tiedemann. Histoire du tabac; — studiul

|

lui Fairholt, Fobacco and its Association, „în publicațiunea

|

Notes and Queries 1 Series, Vol. IL și VII; — Wilson, Pre-

:

historical man, Vol, II; — E. Stoveus, Flint. Chips,
şi altele.

,

p. 315

195) Collinowood Bruce. The roman ÎVall. in+$. 2, edit.

20) Daniel” Wilson, Prehistorie annals of Scotland, 2. edit

London 1863, Vol. II, p. 503.
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„allă XVII

pipeloriă d6 lută, insemnate culittere

şi cu flori, une-ori chiarti cu ilori
de crină, ce
cllă

a găssiti întruni

cimitiriii romani

de la
Dieppe. 25
Cu t6to acestea, d. Louandre din
Abbeville crede
antico po cello găssito la o mare
adincime, în localitatea dissă la Portelette;
d. Muret din Paris
păstreză in collecţiunea sa de anticuităţi,
o pipă de
ferră, care aroo gaură pătrată
pe laturea sa ; rii
în minunatulă museă de anticuilăţi
etrusce adunat de Campana şi cumpsratiă,
în mare parte, do
imperatulă Napoleon III, spre
a înavuţi cu dânsulă collecţiunile
archeologice alle Luvrului,

era
şiolulea de bronzii, carese recommanda
mai
multiă
prin frumosa ci patină verde
(coclglă), decâtiă prin
forma sa. Nu poti încredința
dâca ca "şi-a afflatiă
ună loci în gravele şi artisticelo
vitrine alle Luvrului.

Iată, pare-ni-se, starea în care
se

află adi cos:
tiunea archeologică a fumatu
lui popsreloră antice
din Europa:
|
pentru partea orientală
, încependă dela Hobruli Thraciei, pân5la Ara
xulă
„ stâte numerâse alla seriitori Massageticii, atteloră antici , elleni şi
romani, cumiă-că popsrele
barbare din acele locuri se imbătati, se vesseliaă
şi se intăriaiă, absorbindă, d'a dreptuli, foră
pipe nici lulelle, fumulii

21) L?abb6 Cochet, La
Normandie souterraine,
2 Sdit, Paris
- 1855 p. 76,
-
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indesată allă unoră plante, mai multi sâii mai
„pugină cunnoscute (cânepă, şoveriă şi săbidră), pe
care le aruncai pe foci ;
prin ţerrile appusane din contra, în insulele Britannice, în nordulă Germanieişi allă Franciei pste,
în Elveţia, descoperiri numerâse, printre ruinele
romane şi prin morminte de natură îndoui6să, a
unoră mici pipe, şi delutiă şi de ferră, care pe alocur6 portă şi nume legendare; dâriă nicăieri,
pe aci, dovelli scrisse sâă represintaţiuni plastice
care să amintâscă despre usulă fumatului prin

pipe,

tone.

în anticuitate, la popârele reltice şi teuĂ

Iuliă Cesară n'a afilatii pe Galli şi pe Bretoni fumândă ; Tacită nu augise că pe atunci Germanii
să fi statii cu pipa atârnată de buză.
Permittă-ne

dâră şi d. Bolliac a crede

că nici

Traiană n'ară fi păţită atât6 nevoi sprea înfrângs
pe Daci, dâcă 'i-ară fi găsită scărpinându-se în
capă cu lul6ua în gură sâii trăgândă cu tabietă din
narghile.
|
Ii
Sciii că d-lui ne pâte dice: «De ce să nu fiă
«pipele melle antice, d&ca archeologii elveţiani, cei
«germani şi cei englesi ai recunnosculă toţi că pi«pele găssite prin patriile loră, sunt de o nctă«găduită anticuitate ?»

”

Vom respunde la acestea, cu trei cuvinte letinesci care, deşi nu sunt spuse de Pomponiii Mela,

dar conţinii unii adevări pe care totii omulă, și
mai alesii archeologulă, trebuiă să'lă rumege de

.

-
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şeple ori inainte do a emilte o opiniuno oxcontrică ; aceste cuvinto sunt: Frrare humanun est!

Omuli se pâto înşela!
Nu este cu neputinţă ca micole instrumente în
formă do pipă să fi servitii Celţiloră, Germanilorii,
ba chiari şi Romaniloră, la ună altă usii decâtt
fumatulă, la o întrebuințare p&care nu 0 cunn6-

scemiă, precumi nu cunnsscemi întrebuinţarea
multorii instrumente casnice şi multorii mici monumente ce se descoperii addes6 sub pământii.
Pâto 6rii că multe din pipele , cveduto antice,
să se fi strecuratii acumii'de curend, în modă în=

timplători, prin terrâmuri vechi.
Şi în adovării stati de mă iniră cumiă se face ca
pipele, presumpto antice, co s'a găssită în Fran-

cia şi în țările vecine, în Irlandia şi în Elveţia, să

aibă

intocmai forma subţire şi uşoră a acellui

brâle-gueule de pământă, din care fumâsă blu-

sarulă şi studentului francesă; cumii so face ca
celle provenite din Germania să fiă cu pântecele
borcănate ca pipa nâmţului; în fine, pentru ce
chiară şi lulellele d-lui Bolliac să vădescă «în
«formele, în ornamentele şi în dimensiunile
lori,

«o analogiă, ba chiară o identitate cu lulellole
;
«disse românesci ?»

,

Ce atâta persistinţă în formele plastico localo
alle unei unelte aşa de înduoiâse?

Pentru ce re, cândă moda nestatornică, cândă

gusturile variabile alle popârelorii şi alle epoceloră
„Bă schimbată şi ati prefăcută tâte alle omului, şi
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îmbrăcăminte, şi vase, şi mobile, ba chiarii şi clădiri, pentru ce pipele singure să remână nestrămutate în disgragi6sa lorii originalitate?
D'ară fi cu adevără aşa, apoi ami av6 aci ună
“phenomeni allă spiritului omenesci care trebuiă
notificatii poeţiloră cellori însetaţi de antithese :

Pipa ne-ară arăta statornicia îndărătnică a formei,
întrupată în obiectulă care produce materia cea

mai nestatornică , fumuli cell în-veci-schimbătoră, cellă neţărmurită în momsntanele'i prefaceri!
1

Pe callea deschisă 'de d. Bolliac nu se pâte
opri nică spiritulă nostru, aşa de prosaică, a nu
încerca ună desghinii prin regiunile poetice alle
fantasiei ; der Pegazuli nostru , nefiindă de o
cam dată nici măcarii ameţită cu fumulii plantei
îmbătătore a Massageţiloriă, spre a sci să necheze

şi să salte, Pegazulă ne trintesce pe josă , şi ne
deşteptămiă cu mirare în acea întindere, care dela
Hunia Mehedinţiloră , inerge prin Vodastra Romanaţiloră până la Piscu- Crassanii de pe lalomiţă,
întindere în care d. Bolliac vede, în timpii prehistorici, «o identitate de obiceiuri, învederată prin

“ «formele vaseloriă, alle silexeloră şi alle celloră«Palte obiecte de lută, de osă şi de pâtră.»

Ami augitii dicându-se că de câte ori peuni
negru scă arapă, îllă răpescă din Africa centrală,
Spre a "lă adduce printre Europei , printre Gmeni
albi, acellă bietă negru multă vreme nu pâte să
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deossebâscă figura unui albă
lalţi ; i se paro că toţi albii
chipă; trăssurele figureloră
țătă. de neasemuită cu ceia-ce

din fiaura cellurăaă unulii şi acelaşi
ati o înfăcişare adin copillăriă, o-

chiulă lui a fostă deprinsă a ved;, în câtii pentru

multă timpii toţi albii i se pară idonltici în formele loră fisice

Toti ast:feliu trebuiă să păţescă și archeologuliă , cândă întemplarea s6ă noroculi lui Va ad-

dusă a face, în timpi scurtă şi fără cercetări pregătitâre, descoperiri numerâse într'uni câmpă do
anticuităţi, penă atunci lui necunnoscute.

Ochiulii nedeprinsă a deossebi differinţele

co

essistă in formele şi in ornamentele, care ades6,

—şi mai allesă pentru timpii fârte depărtaţi, —ca-:
racterisă singure producțiunile feluriteloră epoco
și popsre, vede uniformitate, ba chiară identitate,
în obiectele ce n'aă altă rapportă între elle de-

câtă analogia materiei şi pâte o assemuire în de-

slinaţiune.
a
|
T6mă 'mi-e că aşa pătesce şi d. Bolliac ,„ cândă
confunde diversele specii de vase barbare co d-lui

„a avută immensulă, meriti de a descoperi în a-

„cesti din urmă anni, în mai multe localităţi alle
ţerrei.

|

Decă pe lingă acea preţiâsă ardâre ce d-lui depune in desgroparea şi adunarea anticuilăţiloră
patriei,
ară fi avută şi timpulii de a consulta serierile ce; .prin alte ţărri, aă tractaţii materii
ana-

l6ge ; dâca ochiulă d-lui arii voi să se deprindă cu
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prețuirea caractereloră plastice alle obiectelor
descoperite şi alle ornamentelor co le decoră ;
negreşitii că acea negură ce'lă face a ved identitate între vase, ca celle dela Piscu-Crassanii
şi celle dela Vodastra, spre. csemplu, ară peri şi
pentru d-lui, şi archeologia nâstră „prehistorică

„6

barbară ari păşi cu urme mai răpedi spre o

clasificare raţională, care ne-ară conduce la do=

mirirea multorii puncturi înduoiâse alle ethno-

logiei antice a Romăniei.
Fiă-ne dâră permisă, la sfărşitulă acestori neprecugetate rânduri , pe care le-ami

scrisă lim-

pedi de ori-ce amarăciune, fiă-n e, dicemă, permisiă
a ruga pe autorulii articolului despre Usulă fumatultă în timpii prehistorici , ca , de vrema ce d-lui

a intreprinsă, cu o aşa lăudabilă şi fericită stă-

ruinţă , desgroparea de sub pământiă a anticuitățiloriă nstre barbare,şi dâcă in adevără doresce
ca pânna d-selle să fiă totă atâtă de folositâre archeologiei naţionale ca şi săpăturele ce d-lui essecută, atunci să bine-voi6scă a urmări cu totiă
positivismulă şi cu tâtă răbdarea ce elle reclamă,
assemeni pămentesci lucrări, şi să se ferâscă de

a se avânta aşa desi prin regiunile închipuirii,.
purtată bună-ră

de fumurile archeologice

potă esşi din lulelle prehistorice. , SS

ce

