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ÎN  CĂUTAREA  INGINERULUI  ROMÂN  IULIU  POPPER 
 

 

     Nu poţi căuta ceva neştiut. O minimă informaţie este necesară la început pentru a se putea naşte 

o căutare. Pentru mine această minimă informaţie, care m-a incitat să aflu mai multe, a fost faptul 

că, în cultura generală a tinerilor argentinieni de acum vreo 30 de ani intra firesc faptul de a şti că 

un român este responsabil de exterminarea aborigenilor din Ţara de Foc. Am vrut să aflu mai multe 

despre acest subiect din revoltă patriotică faţă de această afirmaţie, care mi se părea făcând parte 

dintr-o mai largă partitură antiromânească. Ce român a putut ajunge în Ţara de Foc în anii 80-90 ai 

sec. al XIX-lea şi să mai şi reuşească să-i extermine pe localnici? 

     Iuliu Popper este mai întâi o legendă, o legendă a Argentinei, a Ţării de Foc. – În România este 

destul de puţin cunoscut. Ştiu de el profesorii de istorie, şi mai ales de geografie, care vorbind de 

Ţara de Foc pot face afirmaţia că primul om de ştiinţă, primul european care a explorat interiorul 

celei mai mari insule din Ţara de Foc a fost inginerul român Iuliu Popper. Ştiu de el cel mai bine 

filateliştii şi numismații, care i-au cultivat în mod statornic memoria în cărţi şi articole de 

specialitate. 

     Necunoscutele sunt însă în cazul lui Popper mult mai numeroase decât cunoscutele. De aceea 

este un subiect extrem de convenabil pentru istorii romanţate, pentru nuvele, pentru filme... Chiar 

titlul asumat pentru acest articol vrea să trimită la cartea lui Radu Tudoran “Toate pânzele sus”, 

pentru care în mod sigur biografia lui Iuliu Popper a fost, mărturisit sau nu, izvorul inspiraţiei 

literare. 

      Enciclopediile mari, moderne, îl ignoră. Internetul poate fi însă de ajutor. Cu condiţia să poţi 

formula întrebarea. În limba română informaţiile sunt bogate, deosebit de apreciative la adresa lui 

Iuliu Popper. În engleză, de asemenea. Interesant însă, în spaniolă, ele sunt vizibil cenzurate, 

trunchiate, parcă anume ca imaginea inginerului român să nu fie prea luminoasă. 

      Călătorind la Buenos Aires (la invitaţia fiicei mele Emilia) şi de aici mai departe, în cea mai 

sudică localitate a Argentinei, la Ushuaia, în Muzeul de Istorie al Ţării de Foc am aflat trei camere 

de expoziţie dedicate exclusiv expediţiei vasului “Belgica”, unde multe fotografii îl arată pe Emil 

Racoviţă, românul care ajunge în zonă la câțiva ani după Iuliu Popper. Acesta din urmă este evocat 

prin exponate şi texte în celelalt muzeu al localităţii, un muzeu particular, El Museo del Fin del 

Mondo, pe care fiind zi de duminică, l-am găsit închis. N-am venit însă în ţară cu mâna goală. Am 

putut cumpăra o reeditare a hărţii Ţării de Foc, alcătuită şi publicată de Iuliu Popper în 1891, timbre 

şi ştampila poştei organizată de el în Ţara de Foc şi cărţi, dintre care una cuprinzând chiar texte 

scrise de Iuliu Popper. 

      Odată intrat în tematica aceasta, informaţiile se susţin şi se dezvoltă unele din altele. S-au scris 

multe cărţi despre Iuliu Popper şi se vor mai scrie, deoarece, repet, necunoscutele sunt încă 

numeroase, comparativ cu datele cunoscute. 

      Biografia lui impresionează. 

      S-a născut în Bucureşti, pe Calea Văcăreşti 27, la 15 decembrie 1857, într-o familie de evrei 

askenazim, emigraţi din Polonia. Date fiind legile româneşti din acea perioadă, nefavorabile 

evreilor, la 15 ani (după alte surse, la 18 ani) pleacă la Paris unde, după susţinerea bacalaureatului, 

urmează cursurile Şcolii Naţionale de Drumuri şi Poduri din cadrul Universităţii Politehnice, 

devenind, în 1879, inginer de mine. Este perioada în care a dat şi meditaţii pentru a putea plăti la 

Sorbona cursuri suplimentare de fizică, chimie, meteorologie, geologie, geografie şi etnografie. 

Stăpânea germana, româna, idiş, spaniola, franceza şi probabil engleza. Avea noţiuni de italiană, 

latină şi greacă. 

      A călătorit în toată lumea, ceea ce pentru acel timp este absolut remarcabil. Mai întâi, de la Paris 

la Constantinopol şi apoi în Egipt, unde lucrează la întreţinerea Canalului de Suez. Urmează o 

călătorie prin Orientul Mijlociu până în India, China şi Japonia. Revine în România în 1881. La 

sfârşitul acestui an călătoreşte în Turcia, India, Indonezia, China şi Japonia, apoi în Siberia 

Orientală, traversează Alaska, apoi Canada, iar în Statele Unite se stabileşte un timp la New 

Orleans, unde este angajat să lucreze la planul urbanistic şi de canalizare al oraşului. În 1882, în 



4 
 

Cuba, este angajat pentru lucrări de urbanism şi de dezvoltare ale portului Havana. Urmează 

Mexicul, unde Guvernul îl angajează drept cartograf şi unde este redactor la ziarul “Diario de los 

forasteros”, o publicaţie pentru străinii rezidenţi în Mexic. Traversează apoi Brazilia, iar la vârsta de 

28 de ani, în 1885 ajunge la Buenos Aires. Au urmat opt ani argentinieni, extrem de bogaţi, pe 

măsura anilor de călătorie de până acum. Dar înainte de a împlini vârsta de 36 de ani, în iunie 1893, 

în dimineaţa zilei în care urma să aibă o ultimă, probabil victorioasă înfăţişare la Tribunalul din 

Buenos Aires împotriva Guvernatorului Ţării de Foc, este găsit zăcând fără viaţă în apartamentul 

său din strada Tucuman 373. 

      Cei 8 ani argentinieni au însemnat explorarea insulei mari din arhipelagul Ţara de Foc, 

prezentarea în scris şi în conferinţă publică a rezultatelor cercetărilor sale, cu materiale, hărţi şi 

fotografii; a însemnat editarea împreună cu Amiralitatea Engleză a unei hărţi ştiinţifice, adusă la zi, 

a Ţării de Foc, unde exploratorul roman dă geografiei locului denumiri care evocă ţara sa de 

baştină. De exemplu, prelungirea spre Atlantic a Anzilor este numită pe această hartă “Cordillera 

Carlos de Rumania”, munţii care traversează insula de la sudul golfului Inutil până la golful San 

Sebastian sunt numiţi “Sierra Carmen Sylva”; există de asemenea un râu numit “Carmen Sylva”, iar 

în Cordillera Carlos de Rumania, mai multe vârfuri se numesc: Lahovari, Manu, Cornu. Alte 

elemente geografice au fost numite: Sinaia, Vasilica, Rosetti, Urechia, Lacul Broşteni, Valea Iaşilor, 

etc. Un râu de mari dimensiuni a primit numele de Popper. 

       Cei 8 ani argentinieni au însemnat implicarea directă a lui Iuliu Popper în exploatarea aurului 

descoperit pe plajele Atlanticului, respectiv obţinerea de fonduri de investiţii pentru exploatarea 

aurului, organizarea de colonii pentru băieşi, invenţii tehnice şi aplicarea concretă a lor, sistem 

poştal propriu cu timbre şi stampilă proprie pentru a facilita relaţia între coloniştii din diferitele 

zone ale ţărmului atlantic, topirea aurului obţinut şi turnarea lui în monede - medalie de 1 g şi 5g, 

pentru a face posibilă manipularea lui. - Au însemnat de asemenea angajarea în conturarea unor 

proiecte de colonizare modernă a teritoriului descoperit şi studiat de el, aceasta însemnând 

concesionarea unor suprafeţe imense de teren pentru a stabiliza pe indigeni, cu construirea de case, 

biserici şi şcoli primare, sau pentru a atrage în Ţara de Foc familii de europeni şi pentru creşterea 

oilor. De pildă, un ultim proiect avea în vedere o suprafaţă de 375 000 de ha, colonizarea a 100 de 

familii din Europa şi aducerea a 40 000 de oi. Un alt proiect alcătuit de asemenea în detaliu, cu 

specificarea materialelor, a costurilor, cu amplasarea birourilor şi dotările acestora se referea la o 

legătură telegrafică pe o distanţă foarte mare. La moartea lui era de asemenea pregătită o navă (după 

alte surse chiar două) specială pentru expediţia de explorare a insulelor din sudul arhipelagului Ţara 

de Foc şi a Antarctidei. 

       Cei 8 ani argentinieni au însemnat de asemenea o confruntare permanentă cu guvernatorii 

locali, corupţi, pe care soluţiile lui Popper i-ar fi lipsit de câmpul de manevră cu care se obişnuiseră, 

departe de Guvernul Central de la Buenos Aires. Confruntarea cu guvernatorii Ţării de Foc se 

desfăşoară prin articolele publicate în ziarele din capitală, prin acţiuni juridice pentru care se 

consuma timp şi energie preţioasă în călătorii lungi cu corăbiile cu pânze sau cu vapoarele cu 

motoare cu aburi ale acelui timp. Confruntarea cu guvernatorii corupţi ai Ţării de Foc a avut loc şi 

foarte concret în obligaţia de a se apăra de bandele de aventurieri plecaţi din zona ciliană cu 

consimţământul tacit al guvernatorului argentinian, pentru a prăda şi distruge coloniile organizate 

de inginerul român. Pe plan juridic obţine în două rânduri înlocuirea guvernatorilor corupţi. Dar la 

finalul ultimului proces de felul acesta nu a mai ajuns sau nu a mai fost lăsat să ajungă. Ţinând 

seamă de aceste circumstanțe s-a putut vorbi de un asasinat, ceea ce pentru biografii argentinieni 

pare exclus. 

        Nu poţi găsi nicăieri elemente care să susţină cât de cât imaginea de exterminator. Este un fals 

grosolan, devenit însă loc comun în istoriografia argentiniană mai veche, probabil ca soluţie pentru 

a elibera de vina aceasta personaje foarte importante ale istoriei şi politicii argentiniene. Tonul cu 

care Popper vorbeşte despre localnici este cel al unui om de ştiinţă, afirmând mereu că nu sunt ostili 

şi luându-le apărarea. Personalitatea copleşitoare a inginerului român n-a putut fi nici până în ziua 

de astăzi asumată cinstit de istoria argentiniană. Accente răuvoitoare pot surprinde în câte o 

biografie semnată de argentinieni, inexplicabile desigur, alături de afirmaţii laudative excesive. 
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       La Muzeul de Istorie din Ushuaia, ghida spunea că abia acum, după mai bine de 100 de ani, 

argentinienii realizează valoarea proiectelor gândite şi propuse de Popper, dar zădărnicite de 

moartea lui fulgerătoare la nici 36 de ani. 

     Timp de mai bine de o sută de ani s-a scris mult despre Iuliu Popper sau pur şi simplu s-a 

fantazat în legătură cu el. Dar abia în aprilie 2003, la 110 ani de la moartea lui, în cadrul 

“Colecction Reservada del Museo del Fin del Mundo” din Ushuaia, cu un studiu preliminar de 

Santiago Reyes din care nu lipsesc, probabil obligatoriu în Argentina, împunsăturile critice, apare în 

sfârşit un volumaş cu texte scrise de Iuliu Popper însuşi. Volumul poartă titlul “Atlanta”, adică 

numele ultimului proiect gândit şi formulat de Popper cu trei luni înainte de moarte şi tipărit în doar 

şase exemplare. 

     În limba română, accesul la textele originale ale inginerului român este şi mai dificil. Conferința 

susținută de el la Institutul Geografic din Argentina în martie 1887 a fost până în toamna aceluiaşi 

an, tradusă şi tipărită în româneşte de către tatăl său Neftali Popper, dar niciodată needitată.  

Srisorile trimise în țară au putut fi cunoscute fragmentar din cartea “Străbătând lumea” a lui Val 

Tebeică, Bucureşti 1962, din volumul “În ajutorul profesorului de geografie”, IV – 1976 şi din 

excepționala prezentare a lui Iuliu Popper din “Regele Ţării de Foc” de I.M.Ştefan, ed. Globus, 

Bucureşti 1993. 

      Pentru comemorarea lui Iuliu Popper, la 6 iunie 2013, la 120 de ani de la moartea lui, am 

pregătit pentru a intra în circuitul limbii române o suită de texte aparținând inginerului român ca un 

exercițiu pregătitor pentru o ediție viitoare mult lărgită. 

     În această primă ediție, textele la care am reuşit să am acces au fost aşezate în ordinea 

cronologică a scrierii lor, pentru a certifica o biografie reală a autorului. Ca un omagiu pentru 

primul text tradus în româneşte în 1887 l-am încredințat pe acesta tiparului în forma sa inițială, cu 

excepția unor minime actualizări de ortografie. 

     Aşteaptă să fie recuperate pentru public în general şi pentru cititorii români în special, 

următoarele scrieri: textul celei de a doua conferințe despre Ţara de Foc, datat 1891 (Apuntes 

geograficos, etnologicos, estadisticos e industriales sobre la Tierra del Fuego), articolele în spaniolă, 

publicate în perioada 1887-1893, în ziarele El Diario, La Prensa, La Nacion, cele în germană, 

publicate în Deutsche La Plata Zeitung, şi cele în engleză din The Standard.  

    Aşteaptă deasemenea să fie recuperat pentru public albumul cu cele 95 de fotograme realizate de 

Iuliu Popper în 1886 în Ţara de Foc. Din cele doar câteva exemplare, unul a fost trimis Institutului 

Geografic Român şi s-a pierdut în al doilea Război Mondial, iar un al doilea exemplar trimis 

familiei sale din Bucureşti a fost descoperit în 1984 de către I.M.Ştefan în Biblioteca Federației 

Comunităților Evreieşti din Bucureşti unde se află probabil şi în present. 

    Apariția acestui ultim volumaş cu textele originale scrise de inginerul Iuliu Popper n-ar fi fost 

posibilă fără sprijinul familiei mele, al parohiei, al prietenilor şi apropiaților mei. Le mulțumesc din 

suflet. 

    În mod special îi mulțumesc domnului profesor Silviu Neguț, vechi cunoscător al lui Iuliu 

Popper. Domnia Sa m-a aprobat şi m-a susținut moral în demersul pe care mi l-am asumat, 

acceptând şi sarcina de a prefața acest volum. 

    Dar fără sprijinul material, direct şi consistent, al S.C. Confind SRL Câmpina şi mai ales al 

Domnului Preşedinte Ioan Simion, am fi avut doar un manuscris. Din ataşamentul față de o 

personalitate de anvergura lui Iuliu Popper, pionier al civilizației moderne într-o lume atât de 

îndepărtată precum Ţara de Foc, m-am bucurat să-l văd adus în limba română, pentru publicul 

românesc, prin implicarea materială a unei firme de autentic succes ingineresc, tehnic şi managerial, 

într-o epoca destul de asemănătoare cu Argentina sfârşitului de secol XIX. Îi mulțumesc Domnului 

Simion personal şi tuturor colaboratorilor săi.                                                                                                             

Preot MOGA PETRU 

Câmpina, 2012-2013 
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TERITORIILE DIN SUD 

 

 
Vedem cu satisfacție că se trezește un oarecare interes pentru a popula și a exploata, pe cât 

posibil, teritoriile noastre aflate în sudul Patagoniei. În aceste zile, guvernul național a concesionat 

inginerului explorator D. Iuliu Popper, dreptul asupra câtorva mii de hectare în Țara de Foc, cu 

scopul de a pune bazele unei mici colonii, în mod sigur o pepinieră pentru multe altele, constituind 

deocamdată un început de dezvoltare industrială pe aceste îndepărtate meleaguri. I s-a acordat de 

asemenea Domnului Popper autorizația de a continua explorarea acelor regiuni. Deja a plecat în 

acest scop spre Țara de Foc un vapor, ducând la bord muncitori, mașini, unelte și provizii.   

 Deoarece în numerele anterioare ne-am ocupat de succesul expediției de explorare condusă de 

Domnul Popper, - înțelegem că acest explorator va prezenta o interesantă și detaliată expunere a 

călătoriei și a studiilor sale în conferința publică pe care o va susține în curând - , renunțăm acum să 

avansăm opinii cu privire la condiția și bogăția terenului care așteaptă să fie exploatat. Rămâne doar 

să apreciem aceste strădanii din inițiativă privată, care propagă puțin câte puțin curentul vieții 

civilizate în regiunile pustii și cvasi-necunoscute. 

 Dacă aceste cuceriri ale muncii și ale civilizației, care lărgesc efectiv hotarele țării, ar fi lăsate 

exclusiv pe seama patriotismului guvernului, este sigur că acest lucru s-ar realiza doar târziu sau 

niciodată, cum s-a putut vedea și în cazul altor teritorii mai apropiate, dar nu mai puțin rămase 

necultivate.  

 Dezinteresul și indiferența guvernului în această chestiune nu trebuie comentată, fiind o 

problemă juridică. Există o hartă geografică, cu suprafața țării, cu numele teritoriilor, distanțele 

dintre ele, felul lor, etc, și cu aceasta guvernul se declară mulțumit. Deși de multe ori nici chiar 

indicațiile hărții nu au exactitatea necesară. Este numit un guvernator, un secretar și câțiva 

funcționari și mai departe... treaba lor! Merg să caște în exil, neavând altă misiune decât să se uite 

unii la alții, să mănânce atunci când e de mâncare și să doarmă când li-i somn. Guvernatorul se 

asemănă în aceste condiții unui general fără soldați, unui rege fără supuși sau unui cap fără corp.( 

Firește,  îi scoatem din discuție pe cei care înainte de a fi unși cu înalte onoruri au fost exploratori, 

bazându-se în aceasta exclusiv pe marea lor dragoste de muncă și de necunoscut.) 

 Neavând pe cine favoriza sau defavoriza, fără să acorde cuiva atenție și fără să o primească de 

la cineva, acești funcționari se abandonează lehamitei prea-suverane, dorind mai degrabă să-și 

schimbe rangul de guvernator de Sancho cu unul oarecare de primar al unei suburbii din Buenos 

Aires. În felul acesta, cea mai mare parte a teritoriilor naționale, care sunt mai mult sau mai puțin 

pustii, în loc să aducă beneficii statului, deoarece în ele există bogății neexploatate, slujesc doar 

pentru a împovăra bugetul general.  

 Este clar că guvernul nu se ocupă de aceste fleacuri. Nici nu aspiră să promoveze aici o singură 

industrie sau chiar mai multe, care să transforme treptat acele pustietăți în centre de producție 

națională. În afară de cazul în care apar niște hoinari, afirmând că au descoperit munți de aur în cine 

știe ce loc îndepărtat al Republicii. Atunci, un pic de tărăboi, un pic de tămbălău în ziarele oficiale! 

Lumea fuge cu hârtia ei ștampilată, cerând proprietăți aurifere și, în cele din urmă, o expediție 

oficială se pune pe drum, până la locul indicat, bine echipată cu saci încăpători pentru aur. Când 

într-adevăr informațiile aveau și un sâmbure de adevăr, expediția ajunge târziu și descoperă că niște 

vecini mai ageri puseseră deja stăpânire pe tot, iar dacă ajunge la timp, constată că de fapt nu este 

chiar așa cum s-a spus. 

  Acesta este cazul guaneriilor de pe coastele patagonice și al zăcămintelor aurifere de la Cabo 

de las Virgenes. Când au ajuns acolo expedițiile noastre lenevoase, chilienii, care adulmecaseră 

aurul și guano, precum adulmecă prepelicarul potârnichea, abia lăsaseră din mână lopețile, 

târnăcoapele și celelalte unelte de muncă. Într-o asemenea situație, reprezentanții guvernului nostru 

exclamau : „Aici era! De aici se scotea! Pe acolo se vedea!”, etc. Fără ca în realitate să identifice 

alte lucruri care să ateste prezența chiliană. Și nici nu s-ar fi putut observa acest lucru, dacă n-ar fi 

fost inițiativa privată. La nivelul guvernului, jumătate din ceea ce există în teritoriul național, nu se 
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știe cu certitudine. 

 Fără strădania individuală a primilor exploratori care au plecat în Patagonia, ar fi fost greu să 

stabilim care ne sunt drepturile asupra teritoriilor din Sud, deoarece guvernul abia dacă și-a amintit 

să trimită aici o comisie științifică de explorare care să realizeze studii geografice și să aducă niște 

informații exacte despre natura acelor ținuturi. Aici, unde banul public se cheltuie fără nicio 

socoteală, în toate felurile posibile, dar unde există imense întinderi de pământ,  cvasi-necunoscute, 

nu există încă ceva care, în majoritatea națiunilor europene, are caracter de permanență, adică o 

comisie națională de cercetări științifice.   

 Cel mai straniu este că guvernul, fără să se ocupe de o chestiune ca aceasta, vizând în mod 

direct progresul național, n-a acordat o protecție oarecare nici persoanelor sau firmelor particulare 

care au întreprins totuși  diferite activități. De multe ori, exploratorii, expediționarii și chiar 

coloniștii ar fi pierit de foame așteptând ajutoarele oficiale, dacă n-ar fi fost vasele comerciale care 

să le ofere aceste resurse.  

 Având în vedere aceste exemple, trebuie să admirăm stăruința inițiativei particulare, care 

încearcă acum să extindă beneficiile sale și asupra îndepărtatelor teritorii din sud, atât de neglijate 

de către guvern. Dorim ca aceia care urmează să întemeieze astăzi o localitate în Țara de Foc să fie 

mai norocoși decât căutătorii noștri de aur de la Cabo de las Virgenes.   

 

 

                                                                                                                                                               
Cincinatus. 

                                                                                                    (Pseudonimul lui Popper) 

   (El Diario, Nr. 1664, Buenos Aires,  

                                                                                                                       24 februarie 1887) 
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ŢARA DE FOC 
 

CONFERINŢA 
 

ţinută la Institutul Geografic al Republicei Argentine la 5 Martie 1887 
 

de 
 

Inginerul JULIUS POPPER din Bucureşti 
( Extras din Buletinul Institutului) 

 
 

La 5 martie a acestui an, d. inginer Popper a ţinut o conferinţă asupra recentei şi 

importantei sale expediţiuni în Ţara de Foc. 

O societate aleasă şi numeroasă, convocată de comitetul de direcţiune al 

Înstitutului Geografic, azista la conferinţă. 

                        Nu se putea ceva mai atrăgător decât această temă şi de aceea era avidă atâta lume să 

asculte detaliile interesante ce îndrăzneţul explorator avea să le dea asupra acestor vaste regiuni încă 

necunoscute ale teritoriului argentin. Localul institutului era decorat cu numeroase fotografii, care 

represinta diferite scene ale expediţiunei, vederi de munţi, de fluvii şi de alte accidente topografice 

ale insulei. În mijlocul salonului principal se pusese o hartă a Ţării de Foc, pe care se însemnase 

itinerariul expediţiunei şi în fiecare parte se vedeau trofee făcute din  armele şi utenziliile produse 

de industria Indienilor Ona. Pe o masă se expuse mostre de nisip aurifer din Paramo, din capul San-

Sebastian, de la îmbucătura (embocadura = gura de vărsare n.n.) râului Carmen Sylva, şi alte 

minerale, precum şi scoarţă de Drimys Winteri. 

                       La 9 ore seara, D. Popper, presentat de d-nul Inginer Luis A. Huergo, Preşedintele 

Institutului, începu conferinţa. 

                      El expune în mari trăsături descrierea acestei ţari depărtate, cu erudiţiune şi elocinţă; 

şi rezumă repede voiagiul ce a întreprins la 7 Septembrie 1886, întovărăşit de d. Julio Carlsson, 

inginer de mine, de câţiva ajutori technici şi de un grup de oameni aleşi, în total, un personal de 18 

oameni. D. Popper termina, declarând, că aceste regiuni au un viitor economic în ceea ce priveşte 

exploatarea gismentelor aurifere şi creşterea vitelor. 

                      La sfârşitul conferinţei, oratorul a fost aplaudat frenetic de către numeroşii asistenţi ce 

l-au înconjurat spre a-l felicita pentru această îndrăzneaţă şi strălucită expediţie. 

                      Publicăm textul conferinţei precum şi un plan al Ţărei de Foc. 

 

                                                              * 

                                                    *                 * 

 

La începutul anului trecut, într-un voiaj de exploraţiune la capul Virginelor, am 

avut ocasiunea d-a observa de mai multe ori ţărmul strâmtorii Magellan. În depărtare, se vedea, 

boltit de un cer cenuşiu închis, şesul ridicat, care formează sombru şi monoton extremitatea nordică 

a Ţărei de Foc. 

O coloană de fum albăstriu revela presenţa omului, şi dădea în acelaş timp 

explicaţia pentru ce s-a dat numele de Ţara de Foc unei ţări, a cărei temperatură medie nu trece 

peste 6 grade centigrade. 

 

O hartă veche 

Aspectul melancolic al acestui ţărm îmi aducea aminte de o publicaţiune curioasă, 
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consistând într-o hartă conservată la Biblioteca Naţională din Paris şi care poartă titlul de: Tabula 

Geografica regni Chile. Această hartă, executată în secolul XVII de Jesuiţii acestei localităţi, 

presintă în diferite părţi ale Patagoniei desemnuri de indieni, de struţi şi de guanaci, pe când Ţara de 

Foc e representată printr-un indian în atitudinea unui om care arunca o săgeată. 

Punctul curios al acestui desemn consista în aceea că partea posterioară e ornată 

cu o rară prelungire a şirei spinărei, cu inscripţiunea: Caudati homines hic, adică: „aci se află 

oameni cu coada”. 

O asemenea rătăcire de imaginaţiune era esplicabilă în veacul al XVII, cu atât mai 

mult cu cât azi încă se povesteşte de oamenii, care locuesc în apropierea acestei regiuni, versiunile 

cele mai neverisimile; pe timpul şederei mele la capul Virginelor, nu-mi fuse cu putinţă a obţine 

două raporturi concordante, cu toate că m-am adresat la numeroşi indivizi cari, atraşi de frigurile 

aurului s-au stabilit pe acest ţărm şi că printr-ânşii se aflau mulţi vânători de lupi, cari au abordat de 

multe ori ţărmul  Ţarei de Foc. 

 

Versiuni contrazicătoare 

Relaţiunile ce mi s-au dat erau aşa de contrazicătoare ca şi cele ce se văd 

publicate în publicaţiunile lui Fitzroy, Cook, Darwin, Bove, etc. După unii, Ţara de Foc presintă 

nişte tufişuri de nestrăbătut şi era locuită de o rasă de indieni mici şi schilodiţi, după alţii, indienii 

erau de o statură gigantică. Unii afirmau, că nici n-au văzut arbori pe acolo, că solul era steril şi 

despoiat de ori ce specie de vegetaţiune, pe când alţi călători lăudau fertilitatea acestor pământuri şi 

vorbeau de aspectul pitoresc al văilor şi al munţilor. 

Toate aceste versiuni aşa de contrazicătoare, cari formau un şir de afirmaţiuni şi 

negaţiuni, m-au condus la concluzia, că Ţara de Foc trebue să prezinte un climat, o vegetaţiune şi 

locuitori de un caracter extrem de variat, după locul ce s-a vizitat, şi că afară de misiunea Oshowia, 

izolată la Sudul extrem al insulei prin  munţii înalţi acoperiţi de zăpadă vecinică şi extremitatea 

Nord-Vest – unde se exploatează de câtva timp aurul ce se găseşte în fluvii – cea mai mare parte a 

insulei constitue încă un mister pentru lumea civilizată. 

Date aşa de vage şi nedeterminate trebuiau negreşit să mariască în mine dorinţa, 

deja destul de vie, de a cunoaşte şi a studia această țară enigmatică, care formează Sudul extrem al 

continentului nostru. 

                                                              * 

                                                    *                 * 

 

 

Plecarea din Buenos-Ayres 

Întorcându-mă la Buenos-Ayres, am început pregătirile unei expediţuni de 

exploraţiune, pentru care contam pe concursul valoros al doctorului Joaquin M. Cullen. Împuternicit 

cu o autorizaţiune ce mi-a remis d. ministru de interne la 6 Septembre anul trecut, în virtutea căreia, 

de acord cu d. ministru de resbel, puteam să iau cu mine oameni înarmaţi, am întreprins la 7 aceleaş 

luni voiajul meu la Ţara de Foc. 

Eram întovărăşit de d. Julio Carlsson, inginer de mine, de câţiva ajutori technici, şi 

de un grup de oameni aleşi, formând cu totul o expediţiune de 18 oameni, decişi a nu se retrage 

înaintea nici unei dificultăţi. 

Cu toate că ne îmbarcasem pe timp furtunos, care a avut loc în momentul plecărei 

noastre, am făcut un travers splendid, ceea ce ne-a folosit mult, căci caii şi asinele îmbarcate la 

Montevideo trebuiau bine păstrate cu orice preţ. 

Sosirăm la Punta-Arenas de Magellan, puţin înaintea sărbătorilor naţionale 

Chiliene, împrejurare care ne-a cauzat o întârziere de mai multe zile, fiindcă era greu a găsi pe 

cineva, care să ne vânză cai, sau să trateze cu noi alte operaţiuni comerciale înaintea sfârşitului 

sărbătorilor. 

În schimb însă, am fost obiectul mai multor demonstraţiuni simpatice din partea 

guvernorului şi a poporaţiei din Punta-Arenas. 



11 
 

 

Coloniad en Punta-Arenas 

Ne aflam într-o localitate, căreia, poziţia geografică, comerţul şi industria i-au 

imprimat un caracter original şi cu totul diferit de ceea ce văzusem până atunci. Situată aproape de 

centrul strâmtoarei, colonia Magellanes a fost fundată de aproape 40 de ani şi servi de penitenciar 

până în 1877, când păzitorii s-au unit cu deţinuţii şi au distrus-o în mare parte. Colonia numără 

astăzi 1800 de locuitori, aparţinând tuturor naţionalităţilor şi formează un centru de resurse şi 

aprovisionare pentru stabilimentele de creşterea turmelor, aşezate de puţin timp în lungul ţărmului 

septentrional al strâmtoarei; colonia oferă aceleaş avantaje asemenea şi corăbiilor, cari merg în 

fiecare an până la ţărmul  Sud al Ţărei de Foc pentru a căuta lupi de mare. 

În anii din urmă, naufragiul vaporului Arctic şi descoperirea aurului la capul 

Virginelor au contribuit puternic la desvoltarea acestei colonii, şi locuitorii ei se laudă, că n-au lăsat 

din corabie sau pe nisip nici cel mai mic lucru, care să merite a fi menţionat. 

Din punctul de vedere social, această localitate e foarte interesantă. Am văzut mai 

multe ţări cu tip şi caracter diferit, dar afirm, că n-am găsit nicăierea ceva care poate fi comparat cu 

această colonie, care există fiindcă poziţia sa geografică o cere, care nu se ocupă de viitor, fiindcă-l 

crede asigurat şi a cărei grijă principală e de a şti ce adunare, pic-nic, sau banchet va avea loc a doua 

zi. 

Chiar simplul lucrător de mine, care se întoarce acolo după şase luni de muncă 

grea, cheltueşte banii în distracţiuni, vizitând toate cârciumile, începând cu champagne şi sfârşind 

cu rachiu. 

Fiindcă mă ocup cu această populaţiune, voiu avea plăcerea de a menţiona orele 

plăcute, ce călătorul petrece în câteva familii distinse, cari au reuşit a-şi procura în această țară 

depărtată tot confortul european. 

După sărbători, am căpătat numărul de cai de transport, de cari am avut trebuinţă; 

şi în câteva ore ne-am aflat în Ţara de Foc, campaţi de-a lungul golfului Porvenir. 

 

                                                              * 

                                                    *                 * 

 

 

Golful Porvenir 

Numele acestui golf îşi trage origina din speranţa ce aveau oamenii de a constata, 

că fluviile coprinse între acest punct şi golful Inutil rostogolesc firişoare de aur în cursul lor către 

mare; se credea pe atunci şi se crede încă şi azi într-un mare viitor pentru acest ţărm. Aurul poseda o 

atracţiune foarte mare. O scânteie de aur, găsit la suprafaţa pământului, ațâță spiritul mulţimei mai 

mult decât descoperirea a mii hectare de păşune, de văi fertile, sau păduri imense. Puţin îi pasă dacă 

trebue să muncească mai multe ore pentru a găsi încă un grăunte. Nu de geaba trăim în secolul 

vaporului, al electricităţei şi al motorilor puternici! Nu se vorbeşte de enorme cuantităţi de aur 

extrase din măruntaele pământului, în locuri unde munca individuală nu dădea nici un rezultat? 

Când se răspândesc asemenea frase, epidemia auriferă e latentă şi nu lipseşte a reclama victimile 

sale în toate clasele şi sferele sociale. 

 

Rîul S-ta Maria 

De la golful Porvenir până la rîul St. Maria sunt abia trei leghe. 

După ce am trecut valea pitorească „de los Estrechos”, terenul începu a se ridica 

repede şi scoborând câteva mici povârnişuri, acoperite în cea mai mare parte de mici arbuşti 

(empetrum rhubrum), am traversat şesurile mocirloase, cari alternează cu altele acoperite cu bune 

fâneţuri, până când ne-am aflat în faţa unei mari râpe, care se întinde spre Sud-Vest şi în fundul 

căreia şerpueşte sgomotos apele gălbicioase ale râului S-ta Maria. 
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O spălătorie de aur 

Râpele adânci, mâncate de veacuri de un curent violent, ne făcură scoborîrea 

foarte grea. La fiecare moment se produceau prăbuşiri sub greutatea noastră şi adesea ne-am aflat 

atârnaţi cu mâinile la o înălţime de treizeci sau patruzeci de picioare deasupra nivelului râului. 

Urmând cursul apei şi la o distanţă de câţiva metri, mă aflai de o dată în faţa unei spălătorii de aur, 

unde opt oameni aruncau lopeţi de nisip într-un şănţuleţ, ce se numeşte Sluice şi prin care fac să 

treacă un curent puternic de apă de rîu. 

Sforţările mele acrobatice pentru a mă scoborî în fund n-au atras atenţiunea 

acestor muncitori asupra mea nici un moment măcar, astfel în cât, văzându-mă de o dată, m-au 

examinat cu o expresiune puţin simpatică. 

Zicând sub-şefului, că aş voi să fotografiez spălătoria, se arătă mai afabil şi a bine-

voit să-mi zică, că concesiunea aparţine lui Cosmo Spiro, de naţionalitate greacă, şi că lucrând 

neîntrerupt, au ajuns să culeagă zilnic 30 până la 40 gr.  de aur, ceea ce constitue un rezultat destul 

de satisfăcător pentru această regiune. 

La două mile mai jos, şi urmând mereu cursul râului, am dat de o altă spălătorie 

analogă, stabilită de un englez, şi după mai multe întrebări, am aflat, că proprietatea aparţine acum 

unei societăţi argentine. 

Sistema de exploatare e identică cu aceea, care se întrebuinţează pretutindeni, 

unde se poate dispune de un curent natural de apă. Iată detaliile: 

 

 

Sistema de exploatare 

Câteva cutii dreptunghiulare de 30-40 centimetri lărgime şi 4 metri lungime se 

aşează unele într-altele cu o înclinare de 5 grade şi printr-ânsele trece un curent de apă, graduat 

astfel ca să permită depunerea părticelelor de aur, care, în virtutea greutăţilor, cad la fund, iar 

nisipul, mai uşor, e dus până în partea inferioară a aparatului. 

Marele aparat din America de Nord, despre care s-a vorbit în timpul din urmă în 

această capitală, nu sunt de cât nişte maşine hydraulice pentru a aduce apa unde ea nu există, 

utilizând în acelaşi timp presiunea hydrostatică pentru desgroparea şi spălarea nisipului. 

Stabilimentele cunoscute în Statele Unite sub numele de Hydraulic Minings reamintesc lucrările 

pentru extracţiunea aurului în peninsula Iberică, acum douăzeci de veacuri, şi despre care Pliniu ne-

a lăsat o descriere remarcabilă. 

* 

*              * 

Drumul nostru de la Rîul S-ta Maria până la golfu Inutil a înfăţişat un şir de 

obstacole aproape de neînvins şi am fost siliţi să lucrăm fără întrerupere timp de cinci zile pentru a 

face o distanţă de mai puţin de 2 leghe. Suind „Sierra Balmaceda”, zăpada începu să ne împiedice 

serios drumul şi eram siliţi a merge aproape neîntrerupt armaţi cu lopeţi: trebue să adaug, că am fost 

animaţi la lucru de o temperatură, care în timpul zilei n-a întrecut nici o dată un maximum  de trei 

grade. 

Panorama măreaţă, care se întindea înaintea noastră pe care o dominăm de pe aceste înălţimi, 

răsplătea cu prisos ostenelile noastre. 

La Vest, apare întins ca pe o hartă geografică capul Monmuth cu lagunele sale, cu 

contururi capricioase; strâmtoarea Magellan, a cărei atmosferă încărcată cu aburi abia permitea a se 

zări litoralul continentului; la Sud-Est, insula Dawson cu boschetele sale stufoase în tot-d-auna 

verzi: la Sud, alba cordilieră care mărgineşte canalul Beaglo, şi mai departe se desemnează pe 

horizont munţii Darwin şi Sarmiento, cari ridică vârfurile lor acoperite de zăpezi eterne d-asupra 

zonei tempestelor, ca nişte vedete ale regiunelor antarctice. 

 

Mărăcini 

Ziua următoare, scoborând povârnişul austral al muntelui, o nouă dificultate veni 

să ne împiedice drumul. Aveam înaintea noastră o întindere complect acoperită de arbuşti de genul 
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calceoloria şi nişte mărăcini groase compuse în mare parte de Berberidae, de empetrum rhubrum şi 

de myrtus mumularia care ne făceau trecerea absolut imposibilă. 

 

Pădurea antartică 

La fiece pas vegetaţiunea devenea din ce în ce mai abondentă, mărindu-se în 

înălţime şi desime până a paralisa orice mişcare din partea noastră. Pădurea forma înaintea noastră 

un zid solid fără lumină, fără deschizătură sau eşire, înconjurându-ne din toate părţile, aşa în cât în 

unele momente nu puteam nici să mergem mai departe, nici să ne întoarcem. Era o pădure sombră şi 

întunecoasă, solul era acoperit de trunchiuri de arbori dezrădăcinaţi, şi de o masă vegetală umedă, în 

descompunere şi fără consistenţă. 

Întâlneam în special nişte fagi (Fagus betuloides şi antartica), şi asemenea în 

abondenţă o specie de magnolia, Drimys Winteri. O mare parte din aceşti copaci se aflau în aceaşi 

stare de descompunere, fără nici o rădăcină şi expuşi a cădea la cea mai mică atingere; ne-am oprit 

astfel un moment pentru a contempla acest spectacol uimitor, de a vedea cum putem smulge şi duce 

din loc nişte trunchiuri de arbori de un diametru de 2 picioare cu mai mare uşurinţă de cât pe nişte 

obiecte mult mai uşoare. 

 

Drimys Winteri 

Am adus bucăţi de scoarţă de această magnolia şi le găsesc asemănătoare cu 

scorţişoara, aspectul e analog şi proprietăţile aromatice se apropie foarte mult. După cum mi s-a zis, 

această scoarţă se întrebuinţează pentru prepararea unui remediu întrebuinţat cu succes contra râei 

în stabilimentele din Magellanes, unde se cresc turme de oi, şi cum acest copac există în pădurile 

argentine ale aceleaşi regiuni, cred că ziua în care cei ce cresc turme de oi din Republică, vor 

înlocui remediele streine contra râei printr-un product naţional, care va fi probabil mai eficace şi de 

sigur mai economică, e aproape. 

Timp de 2 zile, am avut o luptă contra piedicilor aproape de neînvins din această 

pădure, văzându-ne siliţi a ne servi mereu de topoare pentru a ne deschide un drum pas cu pas, mai 

mult, toate calculele noastre nu ne-au împiedicat a întrebuinţa adesea sforţările degeaba, căci nu o 

dată ne-am aflat după mai multe ore de muncă înaintea unei gropi adânci, care ne-a silit a ne 

întoarce pentru a căuta altă eşire. 

Consultând busola la fiecare pas, am ajuns în cele din urmă la ţărm la 53°25ˈ 

latitudine şi 70°9' longitudine vestică ( după meridianul din Greenwich ). 

* 

*              * 

 

O surprindere 

Scăpaţi o dată de tăcerea tristă a acestei păduri, ne-am urmat drumul spre răsăritul 

golfului Inutil şi după ce am trecut mai multe râuri, am ajuns la gura unui fluviu, care ne-a părut 

fermecat. 

Nişte piramide de cartofi, de fasole, de orez, de fructe şi alte provisiuni 

înfrumuseţau această localitate şi erau aşezate simetric în lungul ţărmului. 

M-am torturat degeaba să aflu origina acestei descoperiri aşa de extraordinare, 

când o altă surprindere veni să ne dea explicaţiunea. Un călăreţ, a cărui înfăţişare îmi era familiară, 

se apropie de noi ca să descalice; acesta era un vechiu amic din Punta-Arenas, care de câteva luni 

aşezase o spălătorie de aur la mai multe mile departe de îmbucătura râului. 

Sosit de câteva zile, lăsase provisiunile pe ţărm spre a merge apoi să visiteze 

stabilimentul.  Pe timpul absenţei sale, indienii, surprinşi şi uimiţi, găsind un morman atât de mare 

cu lucruri de cari ei nici nu ştiu să se servească, goliră privisiunile şi le aşezară în piramidă, luând 

cu sine numai ceea ce îi învăluia şi amestecară sarea, zahărul şi făina într-o singură grămadă şi le 

udară cu petroleu. 

D. Wolf, om întreprinzător şi înţelept, era singurul care înaintase până în acest 

punct. L-am rugat să ne întovărăşească în regiunile necunoscute şi el primi imediat această 
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propunere cu plăcere. 

 

Teren fosil 

O zi după aceea , mă aflai pe un teren al cărui interes ştiinţific nu va întârzia a 

atrage atenţiunea paleontologilor. 

Acest teren e coprins între meridianul 69°43' şi 69°55' longitudine vestică după 

Greenwich şi mărginit la Sud de litoralul golfului Inutil. Râpa care prezintă în această localitate o 

ridicătură de aproape 80 de picioare, arăta nişte trunchiuri de copaci petrificaţi, dintre care unele 

sunt prefăcute în spath calcar cristalizat. Aceste trunchiuri sunt dispuse în râpă horizontal cu un 

diametru de 30-40 de centimetri, şi presintă secţiuni pe cari se observă cercuri concentrice. 

Se găsesc asemenea în acea localitate numeroase scoici fosile, legate în cea mai 

mare parte printr-un fel de peatră argiloasă. Obligat a mă afla la o dată determinată la golful San 

Sebastian, îmi era imposibil de a da timpul necesar studiului unui teren aşa de înteresant; totuşi o 

voiu face în una din călătoriile mele viitoare. 

* 

*              * 

 

De la golful Inutil la golful San-Sebastian 

Din măsurile trigonometrice ce am făcut, resultă că ţărmul  golfului unde eram, se 

găseşte mai la Nord cu 3 mile, de cât cum s-a indicat în hărţile marine. Trecând meridianul 69°50', 

terenul îşi schimbă aspectul în mod simţitor. 

Munţii cari până acum aveau baza australă întinsă aproape în golf, iau o direcţiune 

către Nord-Est şi un şes mare, uşor undulat şi despoiat de orice vegetaţiune, care să merite numele 

de arbust, se întinde până în golful San-Sebastian, mărginit de departe de 2 şiruri de munţi aproape 

paralele. 

 

Ctenomys 

Această bucată de pământ de coloarea plumbului e minată de Ctenomys, o 

rozătoare ce se chiamă de popor tucu-tuco în Republica Argentină, şi cururu în Chili. Mersul 

animalelor încărcate e foarte dificil pe acest teren, caii se îngroapă adesea până la genunchi în 

găurile şi crăpaturile de care e semănată această regiune, şi e inutil a mai căuta o părticică de 

pământ rezistent; totul a fost scotelit de curiosul tucu-tuco. 

 

Aspectul şesului 

Cât vezi cu ochii, nu se distinge decât un şes de un aspect pustiit şi puţină păşune 

ce-l acopere, îi adaogă, cu coloarea-i cenuşie-gălbicioasă, caracterul unei tristeţe ciudate. 

Nici un singur guanac, nici o vulpe pentru a anima peisagiul, numai neplăcuta 

pasăre de noapte ne priveşte cu mânie la o distanţă de un metru şi fuge imediat înconjurându-ne şi 

asurzindu-ne cu strigătul său ascuţit ca şi cum ar voi să protesteze contra presenței convoiului 

nostru. 

De o dată peisagiul se schimbă, ne găsim în faţa acelor gropi care se văd numai la 

2-300 metri de distanţă. 

Păşunea devine verde şi apele cristaline ale râului, care tae şesul, sunt populate de 

nenumărate pasări aquatice, raţe etc. 

 

Peşterile 

Din când în când se strecoară o vulpe şi se opreşte la o mică distanţă, privindu-ne 

curios şi mai departe un guanac se cocoţează în vârful colinei pentru a ne saluta cu nechezatul său 

caracteristic – acest nechezat care seamănă cu râsul omenesc. 

 

* 

*              * 
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Un grup de indieni 

În una din aceste peşteri, am văzut întâia oară locuitorii Ţărei de Foc. Lăsasem 

convoiul la oarecare distanţă şi urmat de 2 oameni pornisem înainte, când de o dată mă aflaiu la 

câţiva paşi de un grup de 25 sau 30 de indieni urmaţi de câţiva câini. 

Întâia mişcare din partea noastră, fu a ne pune în starea de apărare, pregătindu-ne 

Winchesterul; constataiu atunci că indienii fac cu arcele şi săgeţile acelaşi lucru, apoi rămaserăm 

nemişcaţi un moment, privindu-ne unii pe alţii. 

Crezui atunci de cuviinţă de a agita o batistă în semn de amiciţie, dar resultatul fu 

cu totul contrar, căci indienii o luară la fugă, trecând râul. 

 

O femee 

Unul singur rămase în urmă, silindu-se a duce o sarcină care părea foarte grea. 

Într-un moment îl înconjurarăm: Era o femee de aproape 38 de ani, puternică, înaltă şi învelită într-o 

piele de guanac. 

Cu faţa-i vopsită cu lut roşiu şi cu gura-i albă de spumă, părea că personifică 

groaza. Trăsăturile feţei  îi erau descompuse, tremura din tot corpul, şi din timp în timp murmura 

nişte sunete cari ne păreau nearticulate. Ea ne arăta continuu cu degetul Sud-Vestul, fără îndoială 

pentru a ne face cunoscut că acolo se găsesc indienii cei răi. 

Am încercat a o linişti, vorbindu-i în „tehuelche” (limba indienilor din Patagonia ) 

şi servindu-ne de toate idiomele streine ce cunoşteam, dar ne-a fost cu neputinţă s-o facem să ne 

înţeleagă. Îi dedei o prăjitură pe care o primi numai ca curtenie, căci am aflat mai târziu, că indienii 

nu mănâncă astfel de lucruri. O batistă a primit însă cu cea mai mare mulţumire. 

Ne-a trebuit mult timp pentru a o face să înţeleagă că e liberă şi că-şi poate urma 

drumul, şi cu toate că se depărtase la câteva sute de metri, se întoarcea mereu îndărăt, arătându-ne 

într-una puntul Sud-Vest. 

Examinând sarcina pe care o lepădase, am găsit acolo mai mult de 400 tucu-tuco 

morţi, învăliți în pae şi ramuri de arbuşti, ceea ce m-a dus la concluzia că acest animal figurează ca 

unul din principalele obiecte de alimentare a indienilor. 

A 2-a zi ne aflam la frontiera argentină, poposiţi pe ţărmul  uneia din micile 

lagune ce abundă pe acel ţărm. 

 

* 

*              * 

 

Golful San-Sebastian trebuia să nu fi fost departe, şi dorind a mă asigura de e astfel 

într-adevăr, îmi urmai drumul spre Est, întovărăşit de 4 oameni, şi ducând cu noi aparatul fotografic 

pentru a ne putea servi la reproducerea vreunei curiosităti de teren. 

La câteva sute de metri, observai o mare animaţie pe câmp, aproape 40 de indieni 

alergau în toate direcţiunile şi de pe înălţimea unei movile puturăm distinge ceva care ne păru o 

serioasă grămadă de oameni înarmaţi cu arcuri şi săgeţi în atitudinea unor oameni, cari merg la atac. 

Acest spectacol n-avea nimic atrăgător, dar după un moment de îndoială, ne 

văzurăm siliţi a merge înainte, să nu arătăm că ne este frică, ceea-ce în această împrejurare putea să 

ne coste viaţa. Îmi aşezai oamenii în linie, la o distanţă de aproape 10 metri unii de alţii şi 

înaintarăm în front, pas cu pas, făcând gesturi amicale. 

După puţin timp recunoscui, că atitudinea noastră circumspectă şi protestările de 

pace nu aveau în vedere pregătirile inimice ale unui trib indian, ci pur şi simplu vreo 50 de câini, 

cari se găseau fără ştirea lor într-un lagăr părăsit, compus din corturi de o formă aşa de mizerabilă şi 

primitivă cum cineva şi-o poate lesne închipui. Era o lucrare inferioară celor ce au ajuns să-şi facă 

unele animale. 
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Lagărul indian 

Lagărul presenta aproape 14 găuri circulare, săpate în pământ, având fiecare o 

adâncime de 20 până la 25 de centimetri şi un diametru de un metru şi jumătate. Nişte ramuri de 

libocedrus tetragonus, fixate la Vestul fiecărei găuri, câteva legături de fân uscat, precum şi bucăţi 

de piele uscată, formau toată architectura acestor corturi, care de departe apăreau aşa de teribile. 

O mulţime de câini de toate mărimile şi de o rasă, care se aseamănă cu Canis 

Dingo din Australia, fugeau în toate părţile, înspăimântaţi de prezenţa noastră şi făcând cu tristele 

lor urlete un concert infernal. 

Pământul era acoperit cu oase de guanac, scoici, piei, tucu-tuco şi resturi de 

pasări; în mijlocul acestor rămăşiţe se vedea un corp omenesc mişcându-şi braţele şi articulând nişte 

sunete guturale, şi care, prin goliciunea sa respingătoare, ne arata formele unei femei bătrâne 

oribilă, care trebuia să aibă cel puţin 75 de ani. 

Împrietenindu-mă cu ea, cât era cu putinţă, graţie unei batiste roşii şi unei cutii de 

chibrituri suedeze ce o făcui să primească, încercai să mă înţeleg cu dânsa, dar totul fu în zadar. Nu 

putui nici chiar să reproduc fotografia acestei curioase mostre de specie umană. 

Ori de câte ori mă vedea pregătind aparatul, acoprindu-mă cu postavul negru şi 

aplecând obiectivul spre dansa, această bătrână trebuia să crează că viaţa îi este ameninţată, căci 

dădea dovezi de o spaimă de nedescris. 

Gesticula oribil, făcea mişcări desperate, sărea în sus, ţipa şi apuca piciorul 

instrumentului cu intenţiunea, din fericire neputincioasă, de a-l distruge; n-a fost chip s-o liniştim, 

cu toate sforţările noastre, şi desnădăjduind în fine de a mă putea înţelege cu această rasă de 

oameni, mă întorsei, acompaniat tot de concertul neamului câinesc, care n-a încetat nici un moment. 

 

Rîul San-Martin 

A doua zi, zărirăm golful San-Sebastian, găsindu-ne la 53°15' latitudine şi 68°33 

longitudine pe rîul San-Martin, pe înălţimea unei rîpi, care purta semne vădite, că altă dată fusese 

isbită de valurile marei. 

Un teren acoperit de fâneţe, şi inundat, pe o întindere de aproape o leghe, ne 

despărţea de ţărmul  golfului. 

Fiind la începutul lui Octombrie, bănui că această îngrămădire de apă trebue să 

provie din topirea zăpezei de pe munţii ce erau la dreapta noastră. 

Sperând că vom găsi un teren uscat, urmând poalele muntelui îmi continuai 

drumul spre Sud; dar după o oră de drum pe un pământ acoperit cu apă, simţind-o câte o dată până 

la brâu şi pământul tremurând sub picioarele noastre, ajunserăm la un curs de apă adâncă în 

mijlocul şesului inundat, ceea ce ne sili să ne întoarcem înapoi. 

Ne-am îndreptat apoi spre Nord, unde avurăm fericirea de a găsi un drum 

practicabil, apoi, ocolind un ţărm larg, ne puserăm a căuta un loc pentru a poposi la îmbucătura 

râului San-Martin, botezat astfel de noi, fiindcă descrie un şir de întorsături în lungul meridianului, 

care servă de linie de demarcaţie între Chili şi Republica Argentină. 

Din acea zi călătoria noastră oferi un şir de accidente de cea mai mare importanţă 

pentru noi, şi cari, în anumite împrejurări, deveniră periculoase pentru existenţa noastră şi succesul 

final al expediţiunei.Voiu publica aceste detalii după ce voiu sfârşi seria de explorări ce am 

întreprins în această regiune de aproape un an. 

Pentru moment mă voiu margini a da în mari trăsături o descriere scurtă a acestei 

ţări depărtate, al cărei înterior misterios am avut fericirea a-l explora eu cel d-intâiu. 

 

* 

*              * 

 

Aspect topografic 

Situată la extremitatea continentului American, despărţită de acest continent prin 
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doi curenţi oceanici şi despicată printr-o mulţime de canale, strâmtori şi golfuri, Ţara de Foc 

presintă un tablou de contraste orografice şi climatologice aşa de deosebite, în cât e cu neputinţă a 

vorbi de dânsa fără să dau mai întâiu limitele sale fizice sau naturale. 

 

Orografie 

Observată de la o înălţime, insula prezintă la extremitatea sa de Sud-Vest o catenă 

de munţi ale căror vârfuri, acoperite de zăpezi eterne, ating o înălţime de şapte mii de picioare 

deasupra nivelului marei. 

Din această catenă, care formează masivul central al sistemului orografic al 

insulei, pleacă 2 mari ramure dreptunghiulare, îndreptându-se una în spre Sud şi alta în spre Vestul 

Ţarei de Foc. Două ramificaţiuni secundare se deslipesc la rândul lor din acestea, şi sunt tăiate prin 

golful Inuntil după o linie paralelă către Nord-Estul insulei. 

Întâia din aceste catene, căreia i-am dat numele de Carmen Sylva în onoarea 

suveranei României se coboară, străbătând centrul țărei, până la înaltele rîpi, cari mărginesc litoralul 

Atlantic şi formează capul ridicat San-Sebastian. 

A 2-a catenă se înalţă de o dată, plecând de la capul Boqueron, trimite 

articulaţiuni diagonale către strâmtoarea Magellan, şi în fine se coboară pe nesimţite şi formează 

înaltul şes coprins între capul Espiritu Santo şi golful San-Sebastian. 

Nişte şesuri imense, de mai multe mile pătrate de suprafaţă, ondulate neregulat în 

cea mai mare parte şi acoperite de o cantitate nenumărată de lagune, bălţi şi lacuri pline de apă 

stătătoare, oferă din timp în timp râuleţe cu apa cristalină, al căror curent e indicat printr-o coloare 

verde de smaragd, care face un contrast plăcut cu fundul tot d-auna sombru al peisagiului. 

Partea de miază-zi şi cea occidentală a insulei, cu munţii ridicaţi, cu imensele-i 

gheţare, cu cascadele-i sgomotoase şi pădurile bine populate cu animale, completează aspectul 

topografic aşa de variat al Ţarei de Foc. 

 

Diviziune fizică 

Acest teritoriu poate fi împărţit fiziceşte în două mari regiuni cu totul deosebite 

prin natură, climat, vegetaţiune şi constituţie geografică. Întâia divisiune coprinde Sud-Vestul 

insulei cu munţii acoperiţi cu zăpadă, cu păduri şi canaluri. În această parte a insulei locuesc 

Indienii Iaghan şi Alicaluf, rasă de talie mică şi aproape rachitică. A 2-a diviziune, coprinde nord-

Estul şi e în genere fără arbori; munţii sunt înlocuiţi prin şesuri întinse şi regiunea e în totul populată 

de Indienii Ona, rasă robustă, iute şi de talie mare. 

În această regiune e coprinsă marea parte a teritoriului care aparţine Republicei 

Argentine, şi exploraţiunei sale am consacrat voiajul din urmă, despre care am onoarea a vă vorbi 

acum. 

 

Hydrografie 

Fără să ţiu în seamă exploraţiunile mele pe teritoriul chilian, exploraţiuni despre 

cari voiu vorbi când voiu termina a treia expediţiune ce mi-am propus, şi luând ca punct de plecare 

capul Esperitu Santo, am găsit de la capul Penas până la extremitatea nordică a teritoriului argentin 

şapte artere fluviale, ale căror nume, situaţiuni geografice, distanţe şi direcţiuni le-am însemnat cu 

văpsea neştearsă pe o imensă stâncă eratică, care se ridică pe marele ţărm al capului San-Sebastian, 

cu scop de a facilita exploraţiunile celor ce vor veni după mine. 

Iată ce am înscris pe această stâncă: 

„Rio Juarez Celman, direcţie Sud, distanţa trei-zeci de mile îmbucătura 

(embocadura – gura de vărsare, n.n. )  la 53°46' latitudine. 

Rio Carmen Sylva,la Sud, distanţa 23 de mile, îmbucătura la 53°40' latitudine. 

Rîuleţul Gama, la Vest, cinci mile. 

Rio San Martin, distanţa 11 mile, la Vest, îmbucătura în golf la 53°16' latitudine. 

Rio Cullen, la Nord, îmbucătura la 52°53' latitudine. 

Rîuleţele Alpha şi Beta, la Nord, îmbucăturile la 52°44' şi 52°45' .” 
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Cea mai mare dintre aceste artere fluviale, pe care le-am numit Juarez Celman, în 

onoarea noului preşedinte al republicei, care a luat puterea în mână aproape când am descoperit 

acest important curs de apă, îşi are origina în topirea zăpezilor vecinice ale munţilor, şi şerpuesce 

prin tot centrul insulei. 

Când am observat acest fluviu, pe la începutul lunei Noembre, avea o iuţeală de 

10 metri pe secundă şi lăţimea sa minimă, măsurată pe timpul refluxului şi pe un parcurs de 20 de 

kilometri, era de 60 de metri; în momentul fluxului atingea 800 de metri. Apa sa e transparentă şi dă 

la suprafaţa sa o temperatură de 8 grade centigrade. Fiindcă nu-mi închipuiam că voiu întâlni în 

această insulă un fluviu aşa de însemnat, nu luasem cu mine din elementele necesare pentru a 

determina cu exactitate condiţiunile sale de navigabilitate. Cred, totuşi, după ceea ce am văzut şi 

constatat, că acest fluviu va face în viitor mari servicii pentru desvoltarea industrială a acestor 

regiuni. 

 

* 

*              * 

 

Climatul Ţărei de Foc oferă la rândul său un întins câmp de observaţiune. 

 

Meteorologie 

Spre a da o idee de meteorologia insulei, îmi permit a reproduce o pagină din 

jurnalul meu de călătorie, cea relativă la 25 Noembre trecut. 

„Popas pe Rio Cullen. Latitudine 52°52' Sud; longitudine 68°25' Vest, 5 ore 30 

dimineaţa. - Barometru 747 de milimetri (sue). - Termometrul +7° centigrade. - Maximul zilei 

trecute +14°, minimul +1°. - Cer noros 8/10. - Vânt de vest. 

Noaptea s-a petrecut fără noutăţi, numai câţiva câini indigeni, cari alergau în jurul 

lagărului, au atras atenţiunea sentinelelor. 

8 ore dimineaţa. - Barometru 747. - Vânt Nord-Vest 15 metri pe secundă. - 

Termometru 10°. - Ne ocupăm cu încărcatul animalelor de transport, găsesc că s-au îngrăşat mult în 

timpul lunei din urmă. Castro şi Grassano aleargă după un guanac care scapă, sărind în mare. E 

degeaba să mai aşteptăm până va eşi, căci îl vom găsi, de buna seama, mâine, pe ţărm la câteva mile 

spre Sud. Fluviul creşte foarte mult; suntem în momentul celor mai mari fluxuri, căci ne apropiem 

de solstiţiul de vară. 

Lista dejunului: 

Supă de ţelină cu sos englez; 

Ouă de „Caiken” cu grăsime de lup de mare; 

„Chloephaga Magellanica” sos Worchestershire; 

Filet de guanac cu ţelină din Ţara de Foc; 

Cafea fără zahăr. 

(Trebue să spui că provisiunile noastre se reduseră atunci la trei butelii de sos 

englez şi la 2 livre de cafea). 

10 ore dimineaţa. - Barometrul 748 milim. - Termometrul +9°. - Ploae de Nord-

Vest. Suntem gata de plecare. - Oleul de ricină a făcut minuni. Mateo şi Leopoldo sunt restabiliţi, 

singur Manuel are mereu colici, afară numai dacă cumva aceasta nu e un pretext pentru a lua încă 

un pahar de licoare anti-cholerică. Apa de mare, ce am fost siliţi să bem la golful San-Sebastian, a 

cauzat această specie de epidemie. Analisăm nisipul scos eri din albia fluviului. El lasă un residuu 

de Fer magnetic şi câteva mici grăunțe. Plecăm spre Nord-Vest. - Azimut 327°. 

11 ore 30  dimineaţa. - Barometrul sue, termometrul +6° - Zăpada abundează 

venind de la Sud-Vest. Ne găsim pe un şes ridicat, acoperit de o păşune bună pentru oi. 

Nu se distinge nici un arbust pe orizont. 

11 ore dimineaţa. - Barometrul 748.5. - Termometrul +5°. Suferim de un vânt cu 

iuţeală de 10 m. pe secundă şi de grindină. Caii şi asinele din Montevideo par indignate de 

meteorologia Ţarei de Foc. Scutură capul cu violenţă şi mişcă urechia stângă, care e plină de piatră. 
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2 ore seara. - Barometrul 750. - Termometrul +10°. Avem un vânt de 25 metri pe 

secundă, un cer întunecat 5/10. 

În timpul celor 2 ceasuri din urmă, am suferit pe rând, când de ploae, când de 

zăpadă, grindină, vânt şi câte o dată, de toate în acelaşi timp. Sunt 2 ore de când am părăsit 

convoiul, suntem pe malul râului Beta. Un foc al indienilor se vede la Vest, la o  distanţă de aproape 

2 leghe. Valea prin care trece fluviul e acoperită de câteva buruieni, compuse din Berberia axifolia 

şi produce păşuni escelente. Suntem uimiţi de abondenţa vânatului; ici o familie de gâşte 

Chloephaga Magellanicae examinează plantele pentru a găsi câte-va insecte. Mai departe o păreche 

de raţe Anas cristata  alunecând pe apele lucii ale râului şi urmată de o legiune de boboci din specia 

lor. 

Pretutindeni, stoluri de păsări de mărime şi culori diferite. Scoborând valea, am 

observat o mare animaţiune printre animalele cari o populează. O mulţime de raţe şi alte păsări se 

înalţă în stoluri, scoţând ţipete ascuţite şi bătând mereu din aripi. Descriu cercuri deasupra capetelor 

noastre, şi câte-o dată trec atât de aproape de noi, în cât ne ating părul cu aripile. În acest timp 

căutăm a prinde mai ales puii. 

                      Era un spectacol curios de a vedea cum aceste sărmane paseri, pentru a asculta 

instinctul de conservare, caută a se ascunde în găurile unui tucu-tuco, sau îndărătul unui arbust 

orecare, sau chiar în înteriorul unui tufiş. Acolo se văd aşteptând cu resignaţiune destinul 

neîmpăcat, cu ochii închişi şi încercând a reduce corpul la cele mai mici dimensiuni. Prindem 

optsprezece paseri mici, pe când cursa ne procură trei gâşte şi opt raţe. 

4 ore seara. Barometrul 751 m.m. - Thermom. +8°. - Cer întunecat 4/10.  -  Vânt 

Nord-Vest 2/12. 

Părăsind ţărmul , vedem cu surprindere ceva care seamănă cu o uriaşe fiinţă 

umană. Din observaţia făcută, rezultă că aceasta era un fragment de conglomerat din râpă, căruia 

vântul şi ploaia i-a dat conturul unei statue gigantice. 

Un călător, dotat de o imaginaţie poetică, ar zice că această operă a elementelor se 

aseamănă cu un colos aşezat pe povârnişul înălţimei şi că meditează, examinează, sau observă ceva, 

adâncindu-şi privirile în apele atlanticului. 

Observăm pe râpă o linie neagră la o înălţime de aproape 8 metri. Ea merită o 

cercetare ce o vom face mai târziu. Revenim aproape de cursul apei spre a căuta un loc de popas, şi 

alegem povârnişul unei mici coline, care ne adăpostea puţin contra vântului. 

Convoiul nu soseşte încă, şi aprindem trei focuri pentru a-i arăta locul unde 

trebue să se oprească. Apoi mergem la vânatul guanacilor. 

7 ore seara. - Barometrul 753 m.m. Term. +4°. - Timp cald. Un  vântuleţ uşor vine 

din spre Nord. La patru kilometri de la gura fluviului, observăm un guanac, uşor de prins, favorisaţi 

fiind din causa gropilor făcute de cururu, cari sunt foarte numeroase, şi în cari guanacul cade şi se 

îngroapă, iar câinii, mai uşori, înlăturează aceste dificultăţi ale terenului. Guanacul e întins pe 

pământ şi câinii, cari au devenit nişte hiene, îl muşcă şi-l sfâşie, pe când animalele noastre de tras, 

abia pot merge pe acest teren mâncat. Nerăbdător, las calul, şi parcurg pe jos acele câteva sute de 

metri, cari mă despart de guanac, spre a-i da lovitura de graţie; dar abia am parcurs această distanţă, 

când auz strigătul: Indienii! Indienii! 

Într-adevăr, la câteva sute de metri, şi nu departe de malul fluviului, se zăresc 

nişte indieni, cari aleargă înspre Vest, pe când câţiva câini indigeni înconjoară o tufă deasă. De 

sigur că erau acolo pachete pline de tucu-tuco, căci ştiu că aceşti câini urmează coliba şi nici de cum 

pe locuitori. 

Apropiindu-ne cu băgare de seamă, găsim acolo doi indieni aşezaţi pe o tufă, şi 

cari ridică imediat braţele, fără îndoială spre a ne arăta, că n-au nici arcuri, nici săgeţi, sau poate 

pentru a ne convinge că aparţin secsului frumos. 

Figura lor n-o arată (sexul). Sunt mânjiţi cu lut din acea localitate, şi erau probabil 

ocupaţi cu această îndeletnicire când ne-au zărit, căci în diferite locuri lutul e încă umed şi face 

contrast cu coloarea cenuşie-deschisă a pământului uscat. Şed pe nişte grămezi acoperite cu pae, şi 

cari conţin de sigur nişte tucu-tuco, sau alte provisiuni de acest soi. 
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Sunt 2 femei în etate de 30-35 ani, dar ţipă ca copii din faşe. Amândouă au 

genunchii acoperiţi de sânge în urma rănilor ce şi-au făcut ele însele. 

Reuşim a calma pe una din ele, care nu mai plânge, ci din contră începu a surâde; 

dar e imposibil a obţine acelaşi resultat de la cea-l-altă. Armată cu o piatră ascuţită, trage pe pielea 

corpului său linii orizontale, mergând de la un braţ la altul şi trecând asupra sânului, lăsând urme 

albe pe coloarea arămie a pielei. Pe aceste trăsături es din când în când picături de sânge. 

E imposibil a o calma şi continuă a-şi trage cu piatra serii de linii paralele strigând 

în acelaş timp: „Ona, ona! Aca aca!”, cuvinte pe cari nu le înţeleg. În schimb, cea-l-altă voeşte a se 

arăta mai amabilă, surâde, arătându-ne în acelaşi timp câţiva dinţi mititei, de o coloare gălbue 

închisă până la gingii, şi ne oferă puţină vopsea roşie, închisă într- o pungă de piele de ctenomis. Îi 

mulţumim pentru acest dar, dându-i 2 batiste. Când se ridică, am observat că se mişca ceva în sacii 

de piele, şi constatăm că conţin trei copii în etate de patru până la şase ani. 

Văzându-i astfel îngrămădiţi, cu ochii închişi, încercând a se face cât se póte de 

mici, ne-a părut că aceşti mititei fac astfel în virtutea unui instinct analog cu al bobocilor de raţă, pe 

cari îi prinsesem mai înainte cu câteva ore; am văzut o evidentă asemănare între unii şi alţii. 

Satisfăcându-ne curiozitatea, lăsăm pe indiene şi ne reîntoarcem la guanac, care era deja mâncat în 

mare parte de câini, pe cari am uitat să-i alungăm, în dorinţa noastră de a vedea pe indieni.  

9 ore seara. - Barometrul 752 m.m. - Termom. +2°. - Vânt violent de Sud-Vest, 

care ne sileşte a strânge corturile, reducându-le numai la acoperiş, învelim marginile cu pământ, şi 

totuşi suntem ameninţaţi, ca vântul să le ia şi să le ducă până la valurile oceanului. 

Până aici jurnalul. 

 

Barometrul 

Cu toate că barometrul se urcă mereu, asistăm continuu la o variaţie foarte mare 

de timp. Ziua următoare, barometrul sui încă cu un milimetru, cu o ploae de Nord. Am observat de 

mai multe ori, că barometrul are tendinţe de a scoborî într-un timp relativ frumos. 

Acest fenomen a chemat de mult timp atenţiunea navigatorilor în aceste regiuni, şi 

sunt puţini marinari, cari să aibă încredere în barometru la asemenea înălţimi. Meteorologia Ţărei de 

Foc trebue încă studiată, căci nu pretind că câteva luni de observaţiune să poată determina chiar 

aproximativ o regulă admisibilă. 

Îmi explic totuşi cu uşurinţă raţiunea perturbaţiunilor atmosferice din această țară. 

 

Perturbaţiuni atmosferice 

Sunt 2 cause cari justifică în Ţara de Foc cele mai tumultoase climate. Una, de 

caracter local, se găseşte în zăpada vecinică şi gheţarii gigantici, cari acoperă munţii din Sud-Vest. 

De acolo vine un curent rece, care se precipită către şesurile şi ţărmurile orientale, de unde, încălzit 

de soare, se formează o coloană de aer ascendentă, producând astfel în continuu un centru de 

presiune barometrică minimă. 

Cea-l-altă cauză, mai puternică încă, consistă în curenţii maritimi, cari se precipită către insulă; pe 

când partea Sud-Vestica e scăldată de valurile reci ale curenţilor antarctici, ţărmurile orientale 

primesc curentul tropic din Brasilia, ceea ce are de efect, de a da apelor acelor zone o temperatură 

de 9°. 

Astfel este uşor de a da explicaţiunea vânturilor violente din Vest, cari suflă în 

această regiune. 

Vântul de Vest începe în genere la răsăritul soarelui, devine mai puternic la 

ameazi şi câştigă câte o dată după prânz o iuţeală de 40 metri pe secundă. La apusul soarelui, când 

orizontul începe a se colora cu coloarele crepusculei, încetează aproape cu totul şi dă naştere unui 

calm de câteva ore, care permite călătorului a-şi înălţa cortul etc. 

 

Iarna 

Cea ce am zis explică o versiune uimitoare, când o auzi pentru prima oară şi după 

care se suportă cu uşurinţă iarna în aceste regiuni ca şi vara. 
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Aceasta se explică prin timpurile calme prelungite, cari domină în perioada când 

soarele rămâne abia şase ore de asupra orizontului, când razele sale oblice n-au puterea pentru a topi 

masele de zăpadă, care acoperă şesurile, mase a căror temperatură menţine echilibrul atmosferei. 

Vânturile de la Nord, care suflă obicinuit în această perioadă, şi curentul brasilian 

de care am vorbit, contribue prin căldura lor a echilibra temperatura, astfel ca minimul său să ajungă 

rare-ori la 10° de desubtul lui zero. 

Maximul temperaturei ce am putut observa pe timpul expediţiunei a fost de +23° 

iar minimul de 6° de desubtul lui zero. 

 

Termometru 

Am constatat că termometrul atinge maximul său în genere la 10 ore şi jumătate 

dimineaţa, iar minimul către orele 10 seara. Cât despre barometru, n-am putut face nici o observaţie 

interesantă cu toate că am făcut pe zi trei observaţiuni şi chiar mai multe. 

Câte o dată, scoborârea mercurului a precedat un timp uscat cu vântul de la Vest. 

Altă dată, varia fără cea mai mică schimbare a timpului. Aceste fenomene, discutate fără rezultat, se 

explică după mine prin circumstanţele ce le-am expus deja, asemenea, prin configuraţia specială a 

acestei ţări, fiindcă pe când e o tempestă în regiunea muntoasă, regiunea şeşă poate conserva foarte 

adese ori un timp nealterat. 

                        Cred că singurul mijloc spre a ajunge la o concluziune precisă, ar fi de a constata 

simultaneu starea atmosferei la Oshowia, Punta-Arenas, capul Virginelor şi în oare-care punct al 

oceanului Pacific, pentru a compara mai târziu aceste date relevate în mai mulţi ani de observaţiune. 

Astfel se va putea obţine un rezultat, care ar permite navigatorului a se confia în indicaţiunile ce dă 

barometrul în aceste ţărmuri. 

A întreprinde observaţiuni pluviometrice pe timpul unei perioade aşa de scurte ca 

durata expediţiei noastre n-ar fi putut da nici un rezultat determinat. 

Voiu aminti totuşi, că pe timpul voiajului nostru, am avut 21 zile ploioase, astfel repartizate: 

Două în Septembrie, trei în Octombrie, zece în Noembrie şi şase în Decembrie. 

 

 

Fata morgana 

Pentru a termina tabloul meteorologic al insulei, îmi mai rămâne a menţiona un 

fenomen, care va interesa de sigur pe scriitorii romancieri. 

De la fluviul San Martin până la extremitatea nordică a golfului, se întinde pe o 

distanţă de 4 leghe, un ţărm argilos, ce are o lărgime de mai bine de trei mile. Acest ţărm e foarte 

curios prin faptul că e cu totul uscat şi se aseamănă prin nivelul său perfect cu un imens loc asfaltit. 

Când l-am trecut pentru prima oară, am fost surprins de un spectacol măreţ. Mi se 

părea că eram în mijlocul unui şes circular, al cărui contur era scăldat de imensa oglindă a 

oceanului. Am mers înainte, urmând linia de 5° arătată de acul magnetic, şi cu toate că am făcut 

deja un drum de câteva mile, tot mi se părea că eram în centrul şesului. Ostenit de a merge fără să 

înaintez, m-am oprit pentru a aştepta vitele de transport, cari au trebuit să urmeze în direcţiunea 

mea; când de o dată văd că apare un grup de fiinţe gigantice, care se apropiau destul de repede. Am 

început a surâde, aflând că cea ce am văzut era produs de reverberaţiunea convoiului, asemenea, că 

oceanul pe care am crezut că-l văd nu era de cât pur şi simplu imaginea cerului produsă de o 

refracţiune analoagă. 

Iluzia optică care ne-a fascinat era măreaţă. Am observat un spectacol analog în 

împrejurimile Portului Said din Egipt, dar acela nu avea coloarele strălucite ca acesta, ce-l aveam 

înaintea ochilor. Un guanac alergând pe şes se aseamănă cu nişte palmieri înalţi clătinaţi de vânt. 

Un grup de câini indigeni lua în drumul său proporţiunile giganticelor broasce 

cari saltă în mijlocul apelor acestui ocean fictiv. 

Întorcându-mă pentru a privi convoiul, am văzut ceva asemănător unei păduri de 

stejari majestoşi inclinaţi de vânt sub un unghi de 45°. 

Acest fenomen se poate observa zilnic pe ţărmul  golfului, şi explicaţiunea sa e de 
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sigur foarte elementară; el conzistă în temperatura atmosferei, ale cărei diferite pături fiind de 

densităţi diferite, posedă proprietăţi variate de refracţiune. Solul încălzit de soare şi atmosfera răcită 

de vântul de Vest produc acest miraj analog cu fata morgana de pe ţărmurile Siciliei. 

 

Geologie 

Studiul geologic al insulei demonstrează, că suntem pe un teren, care se ridică 

repede. Nişte vaste întinderi, astăzi acoperite de fâneţ, formau nu de mult fundul unor imense 

golfuri şi canaluri largi, acoperite de valurile sărate ale Oceanului. 

 

Ridicarea 

Râpele cari încep la aproape şase mile de nordul capului Sunday şi străbat în 

înterior la mari distanţe acelea cari mărginesc valea Cullen la 5 mile de mare şi cele situate la Sudul 

golfului San Sebastian, de care sunt azi despărţite printr-un şes de o lărgime de un kilometru, 

constitue proabele evidente ale acestor comoţiuni subterane. Dar ceea ce m-a convins de iuţeala cu 

care se execută aceste fenomene de forţă geocentrică, e rezultatul măsurilor trigonometrice, ce am 

luat între capul Sunday şi capul Penas. După această verificare, ţărmul  se găseşte acum depărtat cu 

trei kilometri de cel observat de Fitzroy acum cincizeci de ani. 

Ţărmul  occidental al golfului San Sebastian presinta un fenomen analog şi e de o 

dată mai recentă; am semnalat particularităţile, când m-am ocupat de meteorologie. 

Apele oceanului nu mai scaldă aceste ţărmuri, dar terenul n-a avut încă timpul de 

a se acoperi cu o pătură de pământ vegetal, şi solul apare astfel cum trebuia să fie când a fost 

acoperit de apele marei, cu singura diferenţă, că contracţiunea cauzată de secetă a format o dungă de 

crăpături cari, prin desenurile lor simetrice, îi dau aspectul unui sol decorat artificial. 

 

Un canal vechiu 

O altă dovadă, care revelă în acelaşi timp preexistenţa unui canal maritim, care a 

unit golful San Sebastian cu golful Inutil, conzista în stâncile eratice, ce am întâlnit traversând 

această regiune, stânci cari au adesea un volum de optzeci de metri cubici. 

Aceste stânci se compun în mare parte de granit, gneis şi sienit, petrecute câte o 

dată de o vână de quartz alb sau gălbui. 

 

Stânci eratice 

Le-am găsit izolate pe şes, fără a întâlni, chiar la mari distanţe, un singur fragment 

de aceste pietre. Judecând după aspectul lor, e evident că au trebuit să fi fost transportate de departe 

de munţii de gheaţă, duse de apă şi că, pe când gheţarii s-au topit, stâncile au fost precipitate în 

fund, luând din cauza căderei în apă poziţiunea verticală ce ocupă şi azi. Văzându-le astfel, te 

gândeşti la faimosul turn din Pisa, care, minune de echilibru, ameninţă a cădea din moment în 

moment. 

Am dat numele de tres esfînges (trei sfînxuri) unui loc la latitudinea de 53°15' şi 

long. de 68°47', unde trei stânci, despărţite între ele printr-o distanţă de 300 m., mi-au vorbit, cu 

toată tăcerea lor, de epoci geologice trecute – pe când terenul pe care l-am stăbătut cu convoiul 

meu, era acoperit de o vastă suprafaţă de apă, unde mişuia fauna marină şi pe care înotau munţi 

gigantici de gheaţă. 

Nu numai în văi, ci încă la înălţimi, cari întrec câte o dată 300 de picioare, am 

întâlnit stânci analoage; dar într-o stare mai descompusă şi ale căror origină era indicată de scoicele 

Patellae şi Mytili răspândite în jurul lor cu abondenţă. 

 

Tendenţă de ridicare 

Observând cu atenţiune cursele fluviilor cari se aruncă în Atlantic, am observat, 

că toate arterele fluviale prezintă la malul din spre Sud o râpă ascuţită. Lângă acest mal curge cel 

mai mare volum de apă din fluviu, pe când malul opus se ridică gradat în spre Nord. Această 

observaţie m-a condus a crede că ridicarea Ţărei de Foc se produce cu o tendinţă synclinală către 
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Sud-Vest – ceea ce face ca apele râurilor să-şi scobească albia, înaintând mereu către ţărmul  

Sudului. 

Marele ţărm argilos, situat la partea occidentală a golfului San-Sebastian, a fost 

format din fluviul San-Martin, a cărui albie a parcurs puţin câte puţin tot terenul coprins între 

Nordul şi Sudul golfului prin deviaţiunea sa continuă. 

Acea tendinţă esplică pentru ce cursul de apă Gama, care altă dată se arunca în 

Sudul golfului, se termină acum printr-o serie de lagune de apă potabilă, care caută a se pune la 

nivelul oceanului printr-o lentă filtraţiune prin nisipurile ridicate ale ţărmului. 

 

Mina de cărbuni 

Marele opere ale naturei, uşurează adesea ori micile opere ale oamenilor. În 

virtutea acestei tendinţe, fără îndoială, mi-a fost uşor a lua mostre de carbonifere întâlnite în râpele 

situate la Sudul capului Espiritu Santo. Această mină de cărbuni – care aproape de Cap se găseşte la 

o înălţime de 120 de picioare – se afundă după înclinaţiunea generală a terenului la o înălţime de 

cinci picioare, împrejurare care ne-a permis a o examina fără mari greutăţi. 

Declarând că am descoperit o vână de cărbuni în teritoriul argentin, sunt dezolat 

de a vă aviza că nu posez ca candidat la preţul de 125,000 de lei, oferit de guvernul argentin celui ce 

va găsi acest mineral, căci cărbunele ce am semnalat, are încă nevoe a se forma timp de cincizeci de 

veacuri aproape pentru a câştiga o oare-care valoare comercială. 

E într-adevăr o pătură de lignită, care prezintă trunchiuri şi ramure de copaci 

carbonizaţi, închişi într-un şist, care formează cel mai mare volum al stratului.  

Dacă această descoperire n-are nici o valoare industrială, este în schimb interesantă din punctul de 

vedere ştiinţific, fiindcă demonstrează, că acest teren, despoiat astăzi de ori-ce vegetaţii, a avut în 

timpurile trecute o constituţie fizică, un climat şi o vegetaţiune cu totul diferite de ceea ce vedem 

astăzi. Cred că e bine de a observa în acelaş timp, că arborii din cari se compune vâna, aparţin unei 

varietăţi de fagi, diferită de cele ce există acum în pădurile Sudului şi ale Vestului. 

Iată descripţiunea râpei după studiul domnului inginer Carlsson: 

 

Pământ vegetal....................................... 0,60 metri 

Pietriş gros............................................. 0,00 metri 

Conglomerat arenaceu............................ 9,00 metri 

Grez........................................................ 3,00 metri 

Conglomerat greziform......................... 6,00 metri 

                           Strat carbonifer...................................... 0,70 metri 

                           Grez....................................................... 4,00 metri 

                           Conglomerat grezos.............................. 22,00 metri 

 

Mineralogie 

Judecând după înălţimea şi aparenţa generală, regiunea explorată trebue să 

aparţină perioadei terţiare, fiind formată de mari mase stratificate, asociate cu grez lamelat şi 

acoperită cu un strat de 5 până la 20 de picioare de pietriş de forme mai mult angulare. 

Speciele mineralogice, cari abundă mai mult, sunt porfirele granitice şi felsitice, 

diorită, gneis, granit, serpentină, sienit, trachit, amphibolită şi petrosilex. 

Am găsit asemenea pături întinse de nisipuri negricioase albastre, compuse în general de fer 

magnetic, rubin şi granat de mici dimensiuni. 

Unicul metal ce am găsit în condiţiuni exploatabile e aurul. Un aur de aluvion, 

compus din 90% aur pur,  9,5% argint, şi cinci miimi de alte substanţe. 

Cu toate că  Ţara de Foc argentină prezintă vestigii, sau mai bine indicii de aur în 

toată întinderea sa, întinderea auriferă ce am descoperit şi care se prezintă în condiţiunile arătate 

mai sus, are toate caracterele unei formaţiuni recente, în terenurile cari au fost mâncate de apele 

oceanice de un timp relativ scurt. 

Considerând, că fundul mărei în lungul coastei e acoperit de un strat de nisip 
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negru, şi după ce am studiat aspectul geologic al insulei, sunt condus a crede, că toate visurile unui 

Eldorado presupus la sorgintea rîurilor, cari se arunca în Ocean, nu se vor realisa nici-o-dată. 

 

* 

*              * 

 

Indianul Ona 

Ţara de Foc argentină e locuită de o rasă de indigeni corpulenţi, tari şi musculoşi, 

a căror talie întrece câte o dată şase picioare. 

 

Caracter fisic 

Pielea lor e de o coloare arămie deschisă, plăcută şi unsuroasă la pipăit. Părul lor 

negru, mat şi lânos, cade în bucle în jurul unei tonsuri în centrul capului. Faţa ovală, de tipul 

orthogonat, arată o frunte îngustă, ornată de protuberanţe frontale puţin proeminente, cari, 

terminându-se printr-o păreche de sprâncene proeminente şi puţin arcate, fac să apară ochii 

înfundaţi şi energici în acelaşi timp. 

Umerii feţei eşiti afară, nasul convex şi aproape aquilin; o gură mijlocie cu mici 

dinţi acoperiţi cu o coajă gălbicioasă; doi sau trei peri formând o barbă rară, şi două urechi cari cad 

şi sunt proeminente, completează o fizionomie, care-ţi aminteşte mai mult de indianul nord-

american de cât de tehuelchii din cea-l-altă parte a strâmtoarei. 

Acest cap este aşezat pe nişe umeri drepţi şi tari, urmaţi de un piept larg, eşit afară 

şi bombat la bărbaţi, pe când femeile au în genere un sân deprimat, spânzurând şi moale, cu toate că 

am putut observa câte-o dată sânuri emisferice şi tari. 

Braţele femeei sunt tari şi rotunde, ale bărbaţilor sunt nervoase. Manele cari sunt 

groase au degete scurte terminate în unghii plane şi pătrate. 

Aspectul general al indianului este greoi, dimensiunile abdomenului variază de la 

un extrem la altul, după cum individul e văzut înaintea sau după acele prânzuri cum se fac în Ţara 

de Foc. 

Pentru ceee ce voiu vorbi, natura a fost mai puţin darnică. Membrele înferioare, cu 

toate că sunt drepte şi tari, nu sunt în proporţiune cu trunchiul, pulpele foarte slabe se termină prin 

nişte linii vag desemnate şi se termină în picioare de o mărime mijlocie. 

Cu tot climatul dur şi aşa de agitat, care domneşte în această insulă, locuitorii săi, 

cei ona, nu se servesc pentru îmbrăcăminte de cât de o pătură făcută de piele de guanac şi trăesc sub 

colibe, cari au drept pereţi o barieră făcută de crengi ce se aşează încotro bate vântul şi al căror 

acoperiş, tot-de-a-una decorat cu steaua Sudului, nu e alt-ceva de cât imensa boltă cerească. Indienii 

Ona sunt nomazi, după cum se vede după corturile lor, cari se pot transporta lesne de la un loc la 

altul. 

Iarna, când zăpada acopere colinele şi şesurile, domiciliul lor preferat e ţărmul 

Sud al strâmtoarei Magellan precum şi ţărmurile orientale ale Ţărei de Foc. Nenumăratele găuri sau 

adăposturi abandonate, ce am întâlnit pe aceste ţărmuri şi a căror împrejurimi sunt înconjurate de 

munţi de scoici, arată îndestul scopul lor. 

Pe timpul primă-verei şi al verei, bărbaţii se dedau exclusiv vânătoarei guanacului 

şi a vulpei, pe când femeile se ocupă a culege tucu-tuco, operaţiune ce ele realizează, introducând 

un baston în găurelele scobite de aceste animale; ele se ocupă asemenea, a găsi peşti, scoici, a 

prepara piei, etc. 

În cele dîntâiu timpuri, mi-a fost greu a distinge sexurile, privind un grup de 

indieni; dar după puţină practică am ajuns a formula această regulă aproape infailibilă: un indian 

care poartă arc, e bărbat, un indian care poartă o sarcină grea, e femeie. 

Afară de arc, a cărui coardă o fabrică din vână de guanac, fiecare indian e 

prevăzut cu o tolbă de piele de lup, conţinând până la două-zeci şi cinci de săgeţi, terminate printr-

un vârf de sticlă, sau peatra ascuţită. 

O bucată de piele triunghiulară ce poartă pe frunte şi o pungă sau sac de piele de 
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vulpe completează în genere echipamentul lor. Am scormonit adesea ori în interiorul uneia din 

acele pungi şi am găsit aproape totdeauna, afară de ouă, cururu, sau alte comestibile, pirită de fer 

sau altă peatră, un fel de fung uscat şi un săculeţ de piele de tucu-tuco, conţinând totdeauna o 

cantitate însemnată de vopsea roşie pulverizată. 

Unicul ornament ce am observat la matroanele Ţarei de Foc consistă într-o 

brațeletă de scoici calcare găurite, modestie care le face mai apreciabile în ochii unui bărbat 

civilizat. 

 

Caracter histologic 

Indienii ona sunt foarte agili. Obligaţi de a vâna guanacul pe jos, ei câştigă 

obicinuinţa de a alerga şi cu o iuţeală extraordinară. Am măsurat de curiozitate tiparul în lut lăsat de 

un indian care alerga în faţa noastră, şi distanţa care desparţi un picior de ce-l-alt  era de 1 metru 90 

centimetri. 

Rănile ce şi-au făcut faţă cu mine – urmând în aceasta fără îndoială nişte credinţe 

religioase – denotă o adevărată tărie de caracter, şi mă fac a crede, că aceşti indigeni suportă fără 

mari suferinţe osteneala, frigul, foamea şi orice impresiune dureroasă; rezistenţa lor extraordinară 

contra lipsei de nutriment este într-adevăr demnă de admirat, şi în această privinţă îmi aduc aminte 

de o întâmplare curioasă petrecută în estancia d-lui Stubenrauch la golful Gente grande. S-a ţinut 

acolo captivă câtva timp o indiană în etate de aproape şase spre zece ani, care refuza a accepta orice 

hrană pe timpul celor dintâiu opt zile. A noua zi, punându-i-se înainte o oaie, arătă aceeaşi rea 

credinţă şi făcu nazuri; s-a hotărât în fîne a prânzi. Prânzul dură trei ore consecutive şi când s-a 

odihnit puţin, avea înfăţişarea – înaintea celui ce nu ştia ce se petrecuse – a unei femei într-o stare 

foarte interesantă. E însă adevărat, ca şi oaia a dispărut. 

În aceeaşi estancia s-a observat asemenea, că indiana avea simţul vederei escesiv 

dezvoltat: ea distingea pe un om, cal sau oaie, chiar atunci când cu binoclu se vedeau aceste obiecte 

numai în mod confuz. 

M-am informat în ce mod indienii ona îşi fac tunsura de care am vorbit mai sus. Ei 

se servă pentru aceasta de un pieptene de os de balenă, asemenea cu vechii piepteni mici ce damele 

noastre le poartă în păr; aplică deasupra un cărbune aprins, şi obţin astfel o şuviţă de păr, care ar 

face invidia unui peruchier laureat la concurs, prin repeziciunea şi regularitatea sa. 

Cât despre facultăţile întelectuale ale indienilor ona, ele nu sunt desvoltate, 

judecând după utenzilele primitive de cari se servesc la muncă. Acestea sunt în general bucăţi de 

fer, provenite din vreo corabie abătută la ţărm, învelite şi adaptate la o bucată de lemn, cu ajutorul 

unor curele. Pentru a săpa pământul, ei se servă de un omoplat de guanac şi unicul vas, de care se 

servesc, conzistă în melci şi trompe de mare. 

Ei nu posedă luntre, şi nu se ocupă cu pescuitul, culeg numai peştii aruncaţi pe 

ţărm de fluxul mărei, şi se servă pentru acest sfârşit de o undiţă terminată cu un vârf de os. 

Nu se observă o sforţare intelectuală, decât în săgeţile şi coşurile ce fabrică; 

săgeţile sunt făcute în modul cel mai iscusit şi echilibrate. Cu bucăţi de sticle, culese pe ţărm, ei 

prepară un vârf special, căruia îi dau forma şi tăişul, aplicând toată greutatea corpului lor pe o dardă 

de fer. Fac şi alte vârfuri în pietre tari, tot astfel lucrate şi ascuţite. 

Coşurile sunt de papură groasă, tari şi flexibile. Urechia e formată dintr-un cordon 

făcut din vână de guanac, şi mergând de la o parte la alta a deschizăturei coşului. Pentru vânatul 

păserilor, ei se servă de curse, construite de os de balenă foarte fin şi flexibil, ce se aranjează în 

formă de nod, şi cari împlinesc aceleaşi funcţiuni ca ale faimoasei curse a vânătorului de potârnichi, 

cu singura deosebire, că aici animalul atras de mâncările aşezate într-adins, e prins de însăşi 

greutatea sa, în loc ca omul să tragă cordonul. 

 

Estancia de Gente Grand 

Pe timpul expediţiunei, am încercat a intra în relaţiuni amicale cu indienii ori de 

câte ori i-am întâlnit, am avut însă necazul de a vedea zădărnicite toate încercările mele. În loc de a 

răspunde la aceste bune intenţiuni, arătau din contră o atitudine războinică accentuată. Am căutat 
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origina acestei ostilităţi aşa de îndărătnică, şi cred că am găsit-o, în ceea ce voiu povesti: Acum 

câţiva ani, consulul englez din Punta Arenas, d. Stubenrauch, văzând frumoasele şesuri cari există 

lângă golful Gente Grande, a hotărât să instaleze acolo un stabiliment pentru creşterea turmelor, şi 

într-adevăr, s-au construit câteva case, şi le-a izolat de marele întinderi ale terenului prin fire 

metalice; s-a transportat în fine un număr oarecare de oaie din insulele Malvine, punând în capul 

acestui stabiliment un misionar din aceleaşi insule. 

La început, indienii se arătau forte afabili, mergeau să primească darurile ce li s-au 

împărţit cu profunzime, şi manifestau o mare înclinare de a uza de ospilitatea acestei estancia, unde 

în fiecare zi alternau grupuri de indieni noui veniţi. Dar puţin câte puţin se observa că numărul oilor 

se micşora. Dacă nu dispăreau cincizeci sau o sută de oi, nu se mai întorceau o pereche de cai, pe 

urmă, la un moment dat, indienii ona reapărură fără mare ceremonie, cu mantale noi, cari numai  

erau de piele de guanac, ci pur şi simplu de piele de oi. 

Această purtare denotă mari tendinţe de comunism. Era inutil de a le esplica, că 

caii şi oile erau proprietatea stabilimentului, şi prin urmare nu puteau fi privite ca guanaci. Indienii 

ona n-au nicio noţiune de economie politică, unica lor teorie, exprimată prin gesturi după o lungă 

reflexiune, e aceasta; Totul e guanac, o oaie e un guanac mic, un cal e un guanac mare. Afară de 

aceasta, ei arată o preferinţă bine accentuată pentru carnea acestui din urmă animal. 

Această opiniune a indianului n-a putut fi încă modificată: dar în estancia s-a 

schimbat politica. Dacă indienii continuau a ucide berbecii şi caii, înşelând vigilenţa păzitorilor, 

aceştia din urmă ucideau pe indieni, când îi prindeau în flagrant delict. 

Ca epilog, voiu zice că, în timpul celor opt zile cari au urmat după plecarea mea 

din Ţara de Foc, am primit ştirea din golf, care m-a anunţat că doua-zeci şi trei din caii noştri au 

suferit soarta guanacilor mari, servind de nutriment nesaţiului indienilor ona. 

Aceste antecedente, ajung pentru a esplica eşecul tentativelor noastre amicale. 

În întâia lună a expediţiunei, ne-a fost uşor a ne apropia de femei bătrâne, iar când 

am văzut pe un indian în apropierea mea, pentru prima oară, o săgeată, bine dirigeată, se înfipse în 

capul calului meu. 

 

Modul de a se înfăţişa 

Ceea ce e curios, e modul cum ei se prezintă şi aerul ce şi-l dau mergând. Într-o 

zi, poposind pe malul stâng al rîului Juarez Celman, văzurăm un spectacol, care ne-a adus aminte 

imediat de intrarea în scenă a piraţilor din opereta Girofle-Girofla. Pe cealaltă parte a fluviului şi pe 

o bancă de nisip ce formează un fel de deltă, s-a zărit deodată un indian care, după ce ne-a observat 

un moment, s-a dispus a merge înainte. El lua o postură comic de majestuoasă, corpul rigid, capul 

ridicat şi pieptul scos afară, mergea înainte, în profil, mişcând alternativ umerii din cauza marilor 

paşi ce executa cu gravitate. Sosit la malul fluviului, s-a pus jos, după ce ne-a ameninţat cu braţul 

drept, depărtând mantaua de guanac şi lăsând să se vază arcul şi tolba. 

Abia se aşeza acolo, şi alţi doi indieni eşiră din acelaşi loc, înaintară în acelaşi mod 

şi se puseră lângă cel dintâi, alţi patru îi urmară, apoi opt, cari mereu cu aceleaşi gesturi şi 

pantomime, formară un grup de indieni de cincisprezece oameni, aşezaţi în linie pe malul opus al 

râului. 

De la un timp, ne-am ocupat a ne privi reciproc, când se auzi trompeta sentinelei 

ca semnal de alarmă. Am observat atunci că diferite grupuri de indieni înaintează repede către 

lagărul nostru, cu intenţiunea vădită de a ne închide într-un cerc fără eşire, şi am ordonat a se trage 

în direcţiunea malului opus. Indienii ne-au respuns cu săgeţile lor, cari nu ne-au putut atinge din 

causa vântului puternic care sufla atunci; o a doua salvă din partea noastră a făcut ca indienii să 

părăsească poziţiunile lor şi produse o panică în celelalte grupuri, căci, mergând către corturile 

noastre, îi văzurăm ocupaţi a fugi cât se poate de iute. 

 

Întâlnirea 

Cu câteva zile înainte, avurăm o întâlnire mai serioasă. Vânând un guanac, ne-am 

găsit deodată în faţa a optzeci de indieni, cari, cu figura spoită cu roşu şi cu totul goi, erau 
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împrăştiaţi în dosul unor mici tufişuri. Abia îi văzurăm, când o ploaie de săgeţi căzu asupra noastră 

şi se înfipse în pământ lângă caii noştri fără a ne atinge din norocire. 

La un moment descălecarăm şi am respuns cu Winchesterul la atacul indienilor. - 

Aceasta fu o luptă extraordinară. Pe când noi trăgeam, indienii, cu fruntea plecată pe pământ, nu ne 

mai răspunseră, dar abia încetarăm şi auzirăm din nou şuieratul săgeţilor. 

Puţin câte puţin, am reuşit a ne pune în direcţiunea vântului, ceia ce a silit pe 

indieni a se retrage, căci săgeata aruncată contra vântului nu poate cauza mare pierdere. Această 

dată au rămas pe teren doi indieni. 

Din nenorocire, de când o contrarietate simţitoare ne-a silit a căuta pe insulă 

elementele necesare hranei noastre, aceste întâlniri se întâmplară zilnic. 

 

Un incident 

Naraţiunea voiagiului meu ar fi incompletă, dacă n-aş povesti un incident, care 

ameninţă câteva zile reuşita interprinderei mele. La 30 octombrie am poposit la Sudul golfului San-

Sebastian, aşteptând o corabie angagiată la Punta-Arenas, pentru a veni şi a ne preda în acest loc 

proviziuni şi noi muniţiuni. Corabia nu veni, şi am aşteptat-o degeaba în fiecare zi. Fără nicio 

proviziune, şi vânatul lipsind pe aceste ţărmuri, făcurăm diferite sforţări pentru a ne procura câţiva 

guanaci, dar aceste încercări aduceau în genere întâlniri cu indienii, cari păreau că înconjoară 

lagărul nostru într-o rază de 5 mile. Oamenilor noştri le era foame. Din timp în timp, imaginaţiunea 

noastră ne făcea să vedem pe orizont pânza unei corăbii, sau fumul unui vapor, împrejurare care ne-

a făcut situaţia noastră şi mai penibilă, când veni deziluziunea. 

Nevoia ne-a făcut să ne gândim la animalele noastre; tăiarăm un mânz, a cărui 

carne moale ne-a părut în acel moment a poseda gustul mâncărei celei mai scumpe. 

După şase zile de aşteptare zadarnică, m-am decis a trimite pe d. Wolf la Punta-

Arenas, pentru a da ordinele necesare trimiterei de provisiuni pe un alt punct al ţărmului argentin. 

Pentru această împrejurare, am întrunit personalul expediţiunei, i-am expus critica 

noastră situaţiune, l-am avertizat că trebue să continuăm a merge către necunoscut cu foarte puţine 

muniţiuni, a ne cere hrana de la natură, că mai e multă osteneală, pericole, şi poate numeroase zile 

de post, şi că în fine, dau fiecăruia dreptul de a urma înainte sau a se întoarce la Punta Arenas, 

întovărăşind pe d. Wolf, căruia, pe de altă parte, trebue să-i dau doi oameni de escortă. Am sfârşit 

zicând, ca cei ce vor să se întoarcă, nu aveau decât să treacă la stânga. 

N-a fost niciun minut de hezitare. Toţi, fără cea mai mică escepţiune, trecură la 

dreapta. Aducându-mi aminte de acest incident, nu mă pot împiedica de a exprima profunda mea 

mulţumire oamenilor, cari, în aceste momente de disperare, se arătară demni reprezentanţi ai omului 

civilizat, care, pentru întâia oară, îşi făcea apariţia în această regiune. 

Din fericire, la Sudul capului San-Sebastian, terenul se arăta mai darnic. Găsirăm 

ţelină, ouă de gâscă şi de raţă la fiece pas, precum şi guanaci mai puţini sălbateci de cât la Nord. 

Prinderea unui lup de mare ne-a dat, afară de toate acestea, o bună cantitate de grăsime pentru 

bucătărie. 

Atunci ne-am dedat cu mare zel studiului faunei şi florei Ţărei de Foc. 

 

* 

*              * 

 

Flora 

Nu voiu recapitula, penru moment, inventariul destul de lung al plantelor ce cresc 

în vastul teritoriu ce am parcurs, cu atât mai mult, cu cât ele nu se deosibesc mult de flora cunoscută 

pe celălalt ţărm al stâmtorei. Scopul meu e mai cu seamă de a da o idee generală de aspectul lor, 

distribuţiunea şi caracterul general. 

Ocupându-mă de regiunea coprinsă între strâmtoarea Magellan, oceanul Atlantic 

şi paralela care trece prin capul Penas, regiunea lemnoasă se găseşte limitată la Vest de golful Inutil. 

Am descris deja mai sus aspectul general, nu-mi rămâne decât a menţiona un 
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ciparos, Libocedrus Tetragonus, care se găseşte câte o dată printre mărăcinele aşa de abondente şi 

Drimys Winteri, nu mai puţin respândit. 

Buruenele ce se întind la basă şi pe povârnişul colinelor, sunt compuse mai cu 

seamă de Berberidae, Escallonia, Ribes Magellanica, Embothriun, Myrtus Nummularia, şi mai cu 

seamă Berberis axifolia. 

Pe lungul coastei atlantice, rarii şi micii arbuşti se compun exclusiv din  Berberis 

axifolia,mata negra sau Salicemia. 

Vârfurile munţilor din Vest şi câteva mici întinderi vaste, sunt acoperite de plante 

lichenoase, şi mai mult de a şase spre zecea parte a teritoriului dă un fâneţ, ale cărui tipuri principale 

sunt Poa şi Festuca, pe când peşterile dau cu abondenţă tipul  Arrhenaterum arenaceum şi  Dactylis 

glomerata. 

Trebue să spun că, aceasta din urmă, după ce fierbe, dă un product analog cu a 

sparanghelui. Am găsit asemenea şi o Tcesdalia, a cărei gust are o mare asemănare cu a sfeclei, fără 

să mai menţionez vecinica ţelină care figurează în continuu pe listele noastre de bucate. 

 

* 

*              * 

 

Fauna 

Cât despre patrupede, insula nu posedă decât cinci specii. Guanacul „auchenia”, 

câinele „canis fuegianus”, vulpea, tucu-tuco „ctenomys” şi un mic şoarece. 

Guanacii sunt în număr mai mic decât în Patagonia, dar mai sălbateci. Numai o 

dată am văzut un grup compus din mai mult de opt din aceste animale. În schimb însă, fiecare 

părticică de pământ, unde e păşune, e acoperită cu tucu-tuco. 

 

Ornithologie 

Ornithologia insulei e mai variată, şi trebue s-o zic de la început, că aproape toţi 

reprezentanţii au trecut succesiv prin bucătăria expediţiunei. 

Gâşte, raţe, titanite, teru-tero, cucuvaie, mandore, vulturi, lebede etc. şi până la 

micul centrites niger, au plătit tributul lor exigenţelor noastre de bucătărie. 

Mai abundent e teru-tero, vanellus cayanus şi o cucuvae, surnia funerea, două 

clase de păsări, cari par a fi jurate să ne zăpăcească cu neîncetatul lor ciripit monoton, anunţând în 

continuu altor păsări sosirea noastră, precum şi Indienilor şi guanacilor. 

Se găseşte în acelaşi număr şi gâsca Chloephaga Magellanica şi diferite alte raţe, 

printre cari predomină anas cristata; iar aceste animale, cari se află în bande numeroase în cea-l-

altă parte a strâmtorei, nu se prezintă aci decât perechi sau în mici grupuri. 

Mamiferile marine nu abundă pe coasta nord-estică a insulei, focele sunt rare şi n-

am văzut de cât o singură dată o păreche de nişte giganţi lei de mare, Otaria jubata, cari păreau a 

petrece luna lor de miere pe o stâncă depărtată, aproape de 300 de metri de capul Sinaia. 

 

Câinele din Ţara de Foc 

Pentru a termina repede descrierea faunice a acestei insule, nu-mi rămâne decât a 

vorbi de cânele, care, cu urechile sale ridicate şi coada sa groasă, se aseamănă mult cu o vulpe, cu 

toate că e câte o dată cu totul alb. 

Obicinuit a aprecia în rasa canină remarcabila alipire către om, am fost foarte 

uimit a constata de mai multe ori, că câinele Ţărei de Foc e cu totul lipsit de această calitate. 

Niciodată nu i-am văzut, cât de mare ar fi fost numărul lor, a lua o atitudine 

agresivă sau mai bine a apăra pe stăpânii lor, când erau în pericol. 

Am observat afară de aceasta, că ei nu slujesc pentru vânatul guanacului, căci în 

diferite ocaziuni i-am văzut fugind la mari distanţe înaintea unui guanac, alungat de câinii noştri, 

cari se compuneau esclusiv de rasa canis, „greyhound” al englezilor. 

Îmi aduc aminte asemenea că am găsit într-o zi un guanac rănit de trei săgeţi – pe 
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care indienii îl părăsiră văzând că sosim noi – şi cari nu prezenta nici o muşcătură de câine, nici cel 

mai mic semn, că l-au atacat. Atunci ce serviciu fac indienilor numeroşii lor câini? 

O întâmplare mi-a dat explicaţiunea. 

Într-un după prânz, fiind pe ţărmul  golfului Lomas, am găsit patru copii de şase 

până la opt ani şi am voit să-i luăm cu noi cu toate protestările energice, altmiterea justificate, a 

celei mai mari părţi dintre dânşii, şi a-i duce la un lagăr indian, părăsit cu o oră mai înainte. 

Aducându-i în unul din corturile noastre, luară imediat o aparentă somnulenţă, 

unindu-se toţi patru la un loc. Puţin după aceea, am observat că câinii intră unul câte unul în cort, 

punându-se în jurul micilor ona, astfel că-i acopereau cu totul, lăsând abia să se vază capetele 

copiilor înconjuraţi de câini de toate mărimile. 

Risc a crede – până când voiu obţine date mai bune – că câinii din Ţara de Foc nu servă de cât a 

complecta adăpostul defectuos al indianului, sau mai bine ca mobilă de încălzit a populaţiunei ona. 

Reţinând pe aceşti patru indieni mici, era scopul meu de a-i reproduce în grup 

fotografic, a doua zi dimineaţa, dar nu mi-am putut pune în execuţiune ideia, căci după două ore au 

dispărut fără ca să putem observa. O jumătate de oră înaintea fugei dormiau duşi, şi cu toate că am 

prevăzut întru câtva fuga lor, nu i-am legat, de milă. 

* 

*              * 

 

Creşterea turmelor 

Trecând în revistă caracterul general al țărei, îmi vine a crede că viitorul ei 

depinde de desvoltarea a doua industrii importante. 

Una, mai puţin productivă şi cea mai atrăgătoare, conzistă în exploatarea 

gismentelor aurifere şi va servi de introducţiune unei alteia, mai pozitivă şi fecundă a creşterei 

vitelor. 

Aceasta din urmă industrie a ajuns deja la maximul de dezvoltare în insulele 

Malvine, ale căror teritoriu e acoperit cu stabilimente consacrate creşterei turmelor. Călătorul, care 

trece astăzi strâmtoarea Magellan, e surprins de a vedea la Punta Delgada nişte mari estancia, cari 

cresc turme şi ocupă însemnate întinderi de teren,  şi un edificiu măreţ, aşa de mare şi de confortabil 

ca şi bogatele case de la țară ale gentlemanului englez. - Estancia d-lui H.P.Wood cu distinsa d-sale 

familie a prefăcut această regiune, altă dată deşartă, într-un loc plin de animaţiune şi atragere. 

Ţara de Foc poseda deja la extremitatea Nord-Vest un mare stabiliment de acest soiu şi fără îndoiala 

şesul ondulat din centrul insulei se va număra  imediat în seria pământurilor pastorale de primul 

rang. 

Descoperind însemnatul fluviu navigabil, care o traversează şi face această 

regiune accesibilă, am căpătat siguranţă că nu e departe ziua, când curentul de imigraţiune 

europeană în drumul său neîntrerupt către Rio de la Plata, va detaşa o mică artera laterală până la 

extremitatea antarctică a Republicei Argentine. 

Îmi permit a spera, că guvernul naţiunei va trimite în această regiune o 

expediţiune ştiinţifică, care, pentru a uşura deschiderea noilor centre de industrie, va consacra o 

săptămână lucrărilor hidrografice şi va putea stabili într-un mod clar gradul de navigabilitate a 

fluviului Juarez Celman. 

 

* 

*              * 

 

Oshowia 

Împingând observaţiunile mele asupra orografiei şi limitelor fizice ale insulei, îmi 

aduc aminte de misiunea Oshowia, isolată prin munţi foarte înalţi şi închisă în canalul Beagle. 

Această misiune, dirijată de Reverend Bridges, ale cărui merite sunt indiscutabile, a fost stabilită în 

lăudabilul scop de a indica binefacerilor civilizațiunei o rasă, în care ilustrul Darwin credea că va 

găsi punctul intermediar, care lipsea seriei sale de evoluţiune. Oshowia e acuma capitala insulei , 
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dar nu va fi, desigur, mult timp. 

                          Cauzele sunt puternice. 

                         Ţara de Foc Argentină, are o suprafaţă de aproape şase mii de mile pătrate, din care 

două zeci şi cinci, adică mai puţin de jumătate la sută, sunt frequentate de luntrile indienilor Jaghan, 

pe când 99,5 la sută sunt locuite esclusiv de indieni ona. Mai mult, Oshowia nu comunică – şi 

poziţia sa geografica o opreşte – cu locuitorii vastului teritoriu Argentin. 

                      Indienii Jaghan, cari traesc în canalurile teritoriului Chilian sunt singurii – după zisele 

navigatorilor, care au frequentat aceste regiuni – cari vin a-şi petrece orele de repaos la misiune şi 

cari , judecând după vizitele lor periodice la Oshowia, consideră acest punct ca un izvor nesecat de 

tutun, prăjituri şi alte lucruri de acest soiu. 

 

Capitala probabilă 

Cred de prisos a demonstra că geografia, etnologia şi constituţiunea fizică a 

insulei, indica ca loc de capitală a teritoriului argentin îmbucătura fluviului Juarez Celman, 

admiţând că fluviul va fi relativ navigabil. 

 

* 

*              * 

 

Un memoriu 

Obiectul acestei conferinţe a fost de a relata în mari trăsături observaţiunile făcute 

pe timpul voiajului; cred inutil a intra în detalii ştiinţifice mai amplificate, consider asemenea 

inoportun de a rectifica un memoriu curios trimis în timpul din urmă din golful Thetis, unde se 

vorbeşte de indieni cari joacă la sunetul pistonului, cari trimit paturi de piele de vulpe la Buenos-

Ayres şi cărora le e teamă de mugetul asinelor, şi în care se împarte Ţara de Foc în două zone de 

vegetaţiune, despărţite printr-o paralelă, care tae capul Sunday, în acelaş timp când se semnalează o 

rasă de câini de vânat, mine de cupru, plante tropicale, şi alte minuni de acelaş soi, lucruri cari îmi 

amintesc charta paritilor Jesuiti din Chili, făcută în secolul XVII. 

 

* 

*              * 

 

Termin această dare de seamă, declarând că voiu fi fericit de a da noui detalii sau 

informaţiuni mai amănunţite celor ce vor voi să-mi ceară, şi că mă pun la dispoziţia savanţilor 

membri ai institutului geografic argentin şi tuturor persoanelor, cari au binevoit a mă onora cu 

atenţiunea lor. 

 

 

 

                                         FINE 
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Buenos Aires, 29 aprilie 1887 

 

Domnului V.A.Urechia 

Bucureşti 

 

 

Stimate domnule, 

 

Sunt convins, azi mai mult ca oricând, că sentimentul de înaltă apreciere pe care-l 

inspiră un om de aleasă ţinută intelectuală poate ţine piept forţei distructive a timpului şi, departe de 

a slăbi, prinde tot mai puternic rădăcini, pe măsură ce trec anii. Dovada hotărâtoare în acest sens o 

constituie însăşi trăinicia acestui simţământ, care purcede statornic din unul şi acelaşi izvor; căci, 

chiar dacă, tot călătorind, mi s-au şters din memorie nenumărate impresii, întâmplări şi 

personalităţi, am ţinut întotdeauna minte pe oamenii de caracter pe care destinul mi i-a scos în cale. 

Să nu vă mire, aşadar, scrisoarea de faţă, care vă soseşte cu atâta întârziere, din 

pricină că nu am avut un temei anume să vă scriu, deşi doream nespus să vină clipa în care să o pot 

face. Într-adevăr, eram departe de a bănui, la întoarcerea mea din Japonia, în august 1881, când am 

avut onoarea să vă strâng mâna, că aveau să mai treacă şase ani până se va ivi prilejul să mă adresez 

Dv. printr-o srisoare, care să dea, totodată, expresie recunoştinţei mele pentru nemeritata atenţie pe 

care aţi binevoit să mi-o acordaţi. 

Pe atunci, domnule Urechia, scopul călătoriilor mele nu era încă bine definit; 

atracţia pe care o exercita depărtarea, necunoscutul, asupra unui spirit cam aventurier, sau poate 

dorinţa de a căuta aiurea o bunăstare imaginară, iată motivele care m-au dus departe de frumoasa-mi 

patrie, purtându-mă spre apusul Europei, spre Egipt, Japonia, America... 

Ţara căreia fantezia mea îi atribuia cele mai multe puncte de atracţie era 

totdeauna aceea care se găsea la distanţă mai mare – iluzie ce se destrăma implacabil pe măsură ce 

mă apropiam de tărâmul dorit. Continuam totuşi să călătoresc aproape fără întrerupere dintr-o ţară 

în alta, dintr-un continent în altul, până ce, în sfârşit, învârtindu-mă ca într-un cerc fatal, am ajuns 

din nou, după câţiva ani, pe pământul unde am văzut lumina zilei. 

Ce schimbare se va fi petrecut în mintea mea când mi-am întors privirile spre 

pajiştile atât de pitoreşti ale patriei mele? Greu e să descrii plăcerea pe care o simţi când respiri 

mireasma codrilor noştri, după ce ai suferit din cauza funestelor degajări de vapori din pădurile 

tropicale ale Americii Centrale, sau când asculţi trilurile armonioase ale privighetorii noastre, după 

ce ai auzit ţipătul jalnic al papagalilor din Sumatera. Fără seamăn este contrastul coloristic pe care-l 

oferă rodnicele nostre câmpii, după ce ai văzut monotonul pampas patagonez, în vreme ce 

grandioasa panoramă a masivului „Rocky Mountains” îşi pierde farmecul în faţa poeticelor peisaje 

ale Carpaţilor noştri. 

Dacă există cineva în ţara mea care nu-şi iubeşte plaiurile natale, să pornească 

într-o călătorie în jurul lumii şi va fi în mod sigur în câştig: va învăţa să-şi îndrăgească patria, să 

iubească ceea ce are. Poate va învăţa, de asemenea, că pentru a călători cu folos, are nevoie de 

anumite cunoştinţe şi aptitudini – auxiliari de seamă ai observaţiei – fără de care orice efort rămâne 

sterp. Acestea sunt singurele beneficii pe care cred că le-am dobândit în primele mele călătorii. 

De atunci, domnule Urechia, am încercat toate mijloacele de a obţine însuşirile de 

călător care-mi lipseau şi ultimii şase ani i-am închinat acestui obiectiv. 

Studiului ştiinţelor pozitive am încercat să-i adaug lucrări tehnice, verificate 

practic în timpul şederii mele în America de Nord şi în insula Cubei, şi am avut norocul să le văd nu 

numai bine primite... 

Acum un an, la insistenţele unei companii argentiniene, am făcut o călătorie de 

explorare pe teritoriul limitat la Sud de Strâmtoarea Magellan. Pe atunci aveam drept scop principal 

descoperirea de zăcăminte aurifere – întreprindere care a căpătat în întregime, vreme de câteva luni, 

atenţia acestei capitale. 

 Din nou norocul mi-a surâs. În timp ce o duzină de ingineri de toate 
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naţionalităţile s-au înapoiat fără vreun rezultat practic, eu am adus celor ce m-au trimis vestea 

descoperirii unui teren aurifer ce astăzi este în plină exploatare. La „Lonja a Pique”, situat la 

52°56'30'' latitudine sudică şi 68°29' longitudine vestică faţă de Greenwich. 

Revenind la Buenos Aires, am organizat o expediţie ce avea drept ţintă explorarea 

ştiinţifică a misteriosului interior al Ţării de Foc, despre care circulau cele mai fantastice versiuni. 

Această expediţie a avut loc nu demult şi s-a terminat fără accidente majore, afară de cele specifice 

misiunilor de acest fel. Hărţuit de elementele naturii, de climă şi de indieni, m-am întors, după cinci 

luni de munca încordată, pe deplin satisfăcut de succesul expediţiei mele. 

Nu voi mai descrie emoţiile pe care le suscită peripeţiile şi incidentele de pe 

parcursul unei călătorii în care nu există altă călăuză decât acul magnetic şi indicaţiile imensei bolte 

siderale; peisajele grandioase care se deschid pe neaşteptate ochilor călătorului; accidentele 

orografice, hidrografice şi geologice, care se ţin lanţ; flora şi fauna atât de variate, care ţâşnesc ca 

prin minune în locuri unde n-a călcat picior de om – dar câte alte fenomene ale naturii nu se petrec 

pe acest meleag unde civilizaţia face primii paşi. Nu voi mai adăuga decât textul unei conferinţe pe 

care am ţinut-o la sediul Institutului Geografic Argentinian pe data de 5 a lunii trecute, precum şi 

câteva publicaţii care s-au ocupat de expediţia mea. 

După cum veţi observa consultând schiţa călătoriei mele, mi-am permis să 

numesc un munte şi un râu..., să atribui altor două artere fluviale numele a două personalităţi ce fac 

cinste patriei noastre. 

Această nomenclatură a fost recent aprobată de către guvernul argentinian, în 

ciuda faptului că un funcţionar oficial, sosit în Ţara de Foc în urma mea, încercase să introducă 

schimbări, fără a îndrăzni, pe de altă parte, să răspundă acuzaţiilor ce i s-au adus prin presă. 

     În afară de aceasta, mi-am îngăduit să trimit domnului preşedinte al Societăţii 

Geografice Române un album care conţine o colecţie de fotografii făcute în Ţara de Foc şi care, din 

pricina comunicaţiilor uneori defectuoase cu această ţară (Argentina - n.n.), va ajunge la Bucureşti 

cu oarecare întârziere. Acest album este îmbrăcat în pielea unei foci a cărei grăsime ne-a servit un 

timp drept hrană, iar placa pe care stă scris titlul este confecţionată din aurul cules de pe plaja Punta 

Sinaia. 

Fiindu-mi teamă că adresa de pe album nu este destul de exactă sau că s-ar putea 

să nu fie corect înţeleasă, vă rog pe Dv, domnule Urechia, să binevoiţi a atrage atenţia Socităţii 

asupra acestui modest personal – omagiile mele şi expresia celei mai înalte consideraţii 

preşedintelui şi membrilor Socităţii Geografice Române. 

Mâine pornesc într-o nouă călătorie în Ţara de Foc, dar de data aceasta va fi mai 

mult o călătorie de inspecţie, deoarece am trimis până acum două nave către acele ţinuturi, precum 

şi 120 de oameni spre punctul de exploatare a ţinuturilor aurifere şi trebuie să efectuez un control nu 

numai al acestor lucrări, ci şi al celor pe care le-am început mai înainte, pe ţărmul nordic al 

Strâmtorii Magellan. 

 Am de gând să organizez în septembrie o nouă expediţie de explorare în Sud-

Vestul Ţării de Foc şi voi fi foarte bucuros să primesc între timp câteva cuvinte de răspuns la 

prezenta, pe adresa: Calle Cangallo, 131, Buenos Aires. 

Până atunci, domnule Urechia, mă pun cu toată plăcerea în slujba Dv., rugându-vă 

să binevoiţi a-l saluta pe domnul Ciocîrlan şi asigurându-vă încă o dată de sentimentele mele de 

înaltă stimă şi consideraţie. 

 

Cu afecţiune, al Dv. leal Iuliu Popper 

 Notă:  Domnul C. Mabit, Quai Louis XVIII nr.14, Bordeaux, este însărcinat să 

expdieze albumul la Bucureşti. 

 

 

 

Apud, I.M.Ştefan, Regele Ţării de Foc, Ed. GLOBUS Bucureşti, 1993, 

                                              pp 68-72 
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El Paramo, 10 martie 1889 

Domnului G. I. Lahovary, secretar al 

Societăţii Geografice Române 

Bucureşti 

 

Domnule, 

 

Întorcându-mă în cursul lunii septembrie, anul trecut, dintr-o călătorie de explorare efectuată 

în Strâmtoarea Lemaire şi Canalul Beagle, am avut onoarea de a primi comunicatul şi diploma care 

mă acreditează ca membru corespondent al savantei Societăţi al cărei distins Secretar sunteţi, astfel 

încât astăzi îmi este deosebit de plăcut să iau cunoştinţă de circularele pe care Societatea a binevoit 

să le adreseze membrilor ei. 

Dacă până astăzi nu v-am comunicat profunda satisfacţie pe care am simţit-o primind un 

document care-mi permite să-mi ofer serviciile Societăţii Geografice Române e din cauză că, pentru 

o lungă perioadă de timp, am fost lipsit de orice mijloc de comunicare: ca urmare a unui naufragiu 

în Golful Sloggett am rămas fără goeleta de care dispuneam. Abia la începutul acestui an, guvernul 

Republicii Argentina a desemnat un vapor cu aburi care să facă escală în „El Paramo”, prima 

colonie auriferă din cele care au fost implantate în această regiune ca urmare a primei mele 

explorări şi a cărei Direcţie generală îmi este încredinţată. 

Profitând aşadar de sosirea acestui vapor, răspund la scrisoarea circulară, înscriindu-mă cu 

plăcere ca participant la Congresul internaţional al Ştiinţelor Geografice. Domnul M. Rudinescu 

este însărcinat să achite suma de patruzeci de franci la biroul Secretariatului. 

Având în vedere scopul acestei reuniuni, presupun că printre diferitele probleme de interes 

geografic, regiunea antarctică şi mările australe, rămase relativ inaccesibile unor investigaţii 

recente, vor reveni destul de frecvent ca temă a discuţiilor. 

Dificultăţile care se opun explorării lor ca şi beneficiile care ar decurge pentru ştiinţele 

geografice dintr-o cunoaştere mai amănunţită a acestor regiuni m-au făcut să mă gândesc la o idee 

care cred că merită să fie luată în consideraţie şi chiar dacă nu este suficient elaborată, aşa cum s-ar 

impune,  nu ezit să v-o comunic exact în forma ei iniţială. 

Informaţiile pe care le primim din zonele situate dincolo de paralela de 60° S sunt rare, dar 

acest lucru nu e datorat faptului că n-ar exista nave care circulă la acele latitudini; dimpotrivă, în 

fiecare an, în perioada verii antarctice, mările sudului sunt împânzite de veliere bine echipate care 

pornesc la vânătoare de balene şi mai ales de foci şi lupi de mare. În acest scop ele se îndreaptă de 

fiecare dată spre alte puncte geografice, căutând locuri care încă n-au fost frecventate şi care, în 

consecinţă, ar putea oferi avantaje mai mari. Adeseori, duse de furtuni şi de curenţii marini, aceste 

nave ajung în locuri care n-au mai fost vizitate niciodată înainte, absolut necunoscute din punct de 

vedere geografic; dar dacă, în asemenea împrejurări, descoperirea unui mare număr de foci îi poate 

entuziasma nespus de mult pe căpitan şi pe mateloţi, în schimb faptele şi obiectele care pentru 

ştiinţe ar putea constitui adevărate comori rămân de cele mai multe ori necunoscute. Căpitanul, 

bărbat întreprinzător şi marinar iscusit, este preocupat de geografie doar în măsură în care uscatul îi 

poate oferi adăpost împotriva violenţei vânturilor, de meteorologie în măsura în care aceasta îi pune 

în pericol nava, iar de hidrografie ori de câte ori sonda atinge fundul mării la mai puţin de 15-20 

brațe (1 braț = 1,62 metri – n.tr). 

Am încercat în repetate rânduri, aflându-mă la Punta Arenas – Strâmtoarea Magellan – să 

obţin informaţii de la căpitanii ambarcaţiunilor de pescari care frecventează coasta de sud-vest a 

Ţării de Foc, insulele Diego-Ramirez, South-Shetland, South-Georgia etc., dar acestea erau atât de 

vagi şi de  limitate încât a trebuit să renunţ la încercarea de a efectua investigaţii mai amănunţite. 

Pe de altă parte există oameni profund dăruiţi cercetării ştiinţifice, a căror supremă 

compensaţie este satisfacţia pe care numai ştiinţa o poate oferi. Există tineri care, dispunând de 

educaţia necesară, caută un domeniu în care să-şi poată valorifica practic cunoştinţele; există de 

asemenea oameni instruiţi care n-ar sta pe gânduri nicio secundă, profitând de orice ocazie pentru a 

afla mai multe şi pentru a contribui astfel la progresul ştiinţelor. 
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Iată două elemente eterogene a căror  combinare ar aduce beneficii indiscutabile, iar operaţia 

nu cred că ar fi greu de realizat în practică. 

Căpitanii navelor de pescuit iau şi pasageri de fiecare dată când primesc o sumă 

corespunzătoare, orice persoană amatoare să exploreze regiuni necunoscute grăbindu-se să profite 

de ocazie atunci când aceasta se iveşte. Armatorii de nave aflate sub orice pavilion care-şi propun să 

trimită un echipaj în mările australe sunt în general obligaţi să anunţe din timp data plecării. 

După un examen de competenţă, societăţile interesate de acest gen de explorări ar putea 

desemna persoana sau persoanele care îşi propun să efectueze o astfel de călătorie, le-ar putea 

facilita obţinerea instrumentelor şi aparatelor necesare odată cu costul călătoriei care, în mod sigur, 

nu va fi foarte ridicat. La întoarcerea din călătorie exploratorul ar prezenta un raport corporaţiei care 

i-a facilitat mijloacele de a o efectua, raport care va cuprinde propriile sale observaţii şi care va fi 

însoţit de colecţiile realizate. Coordonând toate aceste rapoarte care ar apărea an de an din diferite 

direcţii  şi de  la diferite persoane, zonele din regiunea antarctică n-ar mai constitui partea cea mai 

puţin cunoscută a sferei terestre, iar ştiinţele geografice ar fi îmbogăţite cu date noi şi preţioase. 

O expediţie în toată regula care, bazându-se pe astfel de rapoarte, şi-ar propune apoi să 

străbată cele mai ridicate latitudini ar fi mult mai fructuoasă în rezultatele ei. 

Deşi obstacolele care se opun realizării acestei idei nu sunt mari, ea nu poate fi pusă în 

practică nici de un singur individ, nici de o singură Societate; doar un Congres ca acela care este în 

pregătire o va putea realiza într-un mod profitabil. 

Iată aşadar, în câteva cuvinte, ce ar trebui pregătit şi apoi supus deliberării Congresului. 

Având intenţia să vizitez Capitala franceză în luna august, mi-ar plăcea să sper că v-aş putea 

saluta personal spre a vă oferi detalii mai consistente în legătură cu tema menţionată. 

Până atunci va rog să transmiteţi, Domnule, omagiile mele Domnului Vicepreşedinte ca şi 

Domnilor membri ai Societăţii din care mă simt onorat să fac parte, primind asigurarea celei mai 

înalte stime şi consideraţii din partea mea. 

                                                                                                                  

 

   Iuliu Popper 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducere din originalul în franceză, 

VASILE MOGA 
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ŢARA  DE  FOC. VIAŢA LA CAPĂTUL LUMII LOCUITE 

 

                        I.  GOLFUL  SLOGGET 

                                                            

Lasciate ogni speranza voi ch’entrate. 

 

       Republica Argentină sfârşeşte la extremitatea sa sudică cu un promontoriu, formând capul San 

Pío şi Golful Slogget. În acest golf, deschis vânturilor înghețate din zonele antarctice, izbesc fără 

încetare masele de apă din marile australe. Valurile uriaşe care vin dinspre pol întâlnesc aici primul 

obstacol în înaintarea lor accelerată şi se avântă pe plajă, spărgându-se cu zgomot şi formând 

coloane înalte de spumă albă. Nesfârşite şisturi cu forme capricioase şi dimensiuni variate țâşnesc 

abrupt din ape. Sunt înşiruirile golaşe ale unor schelete fantastice de ținuturi şi munți care au încetat 

să existe, dar alcătuiesc avangarda demnă a peisajelor din interior. 

       O vegetație exuberantă de alge marine uriaşe, ale caror ramificații şi frunze gelatinoase plutesc 

pe porțiuni largi la suprafață şi ale caror rădăcini se află uneori la o sută de metri sub nivelul apelor, 

semnalează existența stâncilor din adâncuri. 

       În sud-estul golfului, o insuliță cu o lungime de 200 de metri şi o lățime de 40 îşi menține încă 

existența sa efemeră în mijlocul permanentelor repezişuri de ape, iar la răsărit, pe un fond gălbui 

format pe plajă de râpile înalte de cuarțit, se conturează, neagră şi fantastică, o stâncă ciudată, cu 

înalțimea de 90 şi ceva de picioare, având forma unui cuter care navighează cu toate pânzele sus. 

        - “The devils yacht!” (iahtul diavolului, engl., n.tr.), exclamă timonierul, care credea efectiv că 

vede o navă cu pânze negre, înclinată contra vântului, în timp ce pilotul cu sonda în mână, anunța 

zece brațe, adâncimea apei.  

 

Debarcare periculoasă 

       Ne aflam în fața unei plaje joase, din care se înalță treptat o barieră, formând Coasta de Vest a 

golfului. Lăsăm ancora şi puțin mai târziu eram deja în  barcă, alături de inginerul Wagner, cu 

instrumentarul necesar cunoaşterii hidrografiei locului, care până acum nu fusese studiată. Odată 

terminată această treabă pregătitoare, încercăm să acostăm pe plaja joasă.  Zadarnic însă, din cauza 

valurilor mari care se spărgeau pe țărm. Ne îndreptăm apoi spre vest. Trecând printre stânci şi peste 

sargasele agitate, debarcăm, profitând de unul din acele momente de calm relativ de după fiecare 

răscolire a mării. Pe uscat ne trezim de fapt în  fața unei râpi de argilă, înaltă de 350 de picioare, 

care împiedica trecerea în  orice direcție. În  surpăturile din acea argilă păreau să fie urme de câine, 

iar sus, cam la jumătatea înălțimii, în  râpă, se vedea ca un cuib de vultur, un loc micuț care avea un 

pic de vegetație. 

       Ne aflam în  plină iarnă, la început de august 1888. În  timpul nopții, termometrul arătase 9 

grade sub 0, iar râpa, în  bataia soarelui, avea o suprafață asemănătoare cu aceea a prăjinilor de 

cățărat cu care în  mod obişnuit este răsfățată multimea în  zilele de sărbători populare. 

 

Între cer şi pământ 

       “Dacă a urcat un câine, vom urca şi noi”, gândeam eu şi, tăind cu lopata scări în  argilă, urcam 

puțin câte puțin, folosindu-ne de picioare, de mâini şi unghii, ca să ajungem în  locşorul menționat. 

       Aici creşteau cinci fagi, un mirt şi câțiva arbuşti mărunți şi întins între aceştia, am văzut un 
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câine fueghin, foarte slab, cu limba scoasă peste măsură, mort de curând, pare-se de foame. Era 

evident că, de la înalțimea râpei, câinele putuse coborî, dar trebuia să existe un obstacol major care  

făcea imposibilă întoarcerea. În  ciuda acestui fapt, noi am continuat totuşi urcuşul, sprijinindu-ne 

pe puştile Remington. Acestea, întoarse cu baionetele în  jos, ne slujeau drept alpenstock. Eram în 

total nouă oameni. Pentru mai multă siguranță, aveam o frânghie lungă legată de centura fiecăruia. 

În  acest mod am urcat aproape toată râpa. Dar la nouă picioare de la margine şi la înălțimea 

amețitoare de 340 de picioare, deasupra colților de stâncă de pe plajă, ne-am pomenit țintuiți de 

perete ca liliecii, în  imposibilitate de a înainta sau de a ne întoarce. În  acel moment o bucată din 

râpă peste care abia am trecut se desprinde şi cade cu un zgomot surd întărit de ecoul munților, 

lăsând deschis şi amenințător spațiul de sub picioarele noastre. Deasupra noastră, la un metru şi 

ceva, se proiecta în  spațiu o boltă flexibilă dintr-o manta vegetală, încovoiată sub propria sa 

greutate, formată din rădăcini împletite cu turbă, iar în  partea de sus se înălțau copaci mari. Stratul 

de argilă care susținea această masă vegetală dispăruse de ceva vreme, spălată de apele care acum 

se scurgeau peste fețele noastre… “ 

- Trageți de frânghie, pentru Dumnezeu!, striga omul care venea ultimul în şir şi care se afla 

cu un picior într-o scobitură a râpii în  vreme ce cu celălalt căuta un sprijin imaginar în gol. Dar 

tovarăşii lui înspăimântați nu îndrăzneau să se mişte. 

       O oră mai târziu ieşeam însă din pământ, unul după altul, printr-o gaură, în  mijlocul unei 

păduri verzi de fagi şi magnolii (Drymis), undeva la şase metri de marginea unei prăpăstii. Ieşeam 

ca monştrii din poveste, nouă bulgări de argilă vie. Iar în mizeria asta, zăceam frânți cu fața şi 

mâinile pline de sânge, jinduind mai degrabă după puțină căldură şi confort, decât după toate 

frumusețile oferite aici de o natură sălbatică. Munții înalți care închideau ieşirea din golf, ale căror 

culmi încununate de zăpezi veşnice se înălțau mai încolo din târâmul norilor, ne erau tot atât de 

indiferenți ca şi râul de culoarea smaraldului care, de sub un strat gros de gheaţă se scurgea printre 

colinele acoperite de păduri dese, revărsându-se pe plaja joasă la care noi n-am putut acosta cu 

barca noastră. 

       Apa care curgea în  cascade de la înălţimea râpilor îngheţa formând stalactite gigantice, care 

reflectau ca-ntr-o oglindă culorile razelor de soare în  amurg. În  acest timp noi filozofam asupra 

emoțiilor provocate de ascensiunea dificilă, strânşi împrejurul unui foc uriaş, la marginea râului 

care, necunoscut în  geografie, aşteaptă să fie descoperit de vreun explorator de apă dulce, pentru a 

fi botezat cu un nume oficial. 

       Acest golf, care până de curând a fost tărâmul exclusiv al lupilor şi leilor de mare, al miilor de 

pescăruşi, de pinguini şi cormorani, a fost scena întâmplărilor pe care mă pregătesc să le relatez. 

 

Autoritatea 

       În  explorările pe care de cca. patru ani le tot efectuez în  zonele necunoscute ale Ţării de Foc, 

locuite până acum doar de indieni sălbatici, am descoperit şi am făcut cunoscute diferite zăcăminte 

de nisipuri aurifere. Aceste explorări le-am facut cu aprobarea Guvernului Superior. Diferitele 

colonii pe care le-am organizat, aducând populație , construind case şi făcând locuibile regiuni până 

atunci pustii, se bazează pe declarații şi împuterniciri legale, fiind autorizat de către Guvernul 

Superior să ocup 2500 de hectare de teren în Ţara de Foc. Ţinând seama de aceste lucruri, am 

construit şi în golful de care vorbeam o flotație auriferă, încredințându-i direcțiunea inginerului 

Wagner şi lăsându-i personalul şi elementele necesare exploatării. În timp ce mă aflam în colonia El 

Páramo, în  nordul Ţării de Foc, îşi face apariția şi ancorează în Golful Slogget, la 5 septembrie 

1888 vaporul guvernamental Comodoro Py, având la bordul său pe guvernatorul interimar al 

provinciei. Acest domn procedează fără alte preliminarii la arestarea domnului Wagner şi a 

personalului său, fără să bage în  seamă vreunul din îndreptățitele proteste, nesocotind legile 

mineritului aflate în vigoare şi drepturile constituționale ale cetățenilor. 
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       - Eu nu am cunoştintă de un asemenea cod de legi ale mineritului! Aşa-zisul cod nici nu există! 

În  plus, am ordine superioare să procedez astfel.  

Aşa se exprima demnul funcţionar. 

       În  timp ce nava guvernamentală cu prizonierii săi la bord părăsea golful, se putea observa, 

navigând pentru ancorare, vaporul coloniei, velierul național Maria López, care venea din El 

Páramo, încărcat cu provizii,  cu instalații şi personal nou, pentru a da amploare flotației Slogget. 

Salahorii care, fără să ştie motivul, se aflau arestați la bordul navei guvernamentale, îi cer 

comandantului să intre în  legatură cu velierul Maria López, vorbind despre posibilitatea prezenței 

mele la bord. Nu primesc niciun fel de răspuns, iar Comodor-ul Py îşi urmează drumul până la 

punctul numit Ushuaia, situat în canalul Beagle, la frontiera cu Chile, izolat de Ţara de Foc 

argentiniană prin munți înalți de netrecut, datorită zăpezii veşnice care îi acoperea. Este un loc pe 

care înțeleapta administrație locală l-a ales, nici mai mult, nici mai puțin, drept capitală de 

provincie. 

 

Un naufragiu, unsprezece înnecați 

       În  Golful Slogget, zilele cu mare liniştită sunt tot atât de rare ca şi vapoarele care-l frecventeză. 

Se întâmplă însă această ciudățenie că, în  timp ce Comodoro Py ieşea, Maria López intra în  golf. 

După ancorarea navei este trimisă o barcă la țărm. Sunt găsiți patru bărbați care, văzând ce-i aştepta 

pe nava Py, se refugiaseră în  pădure.  

       Căpitanul, informat asupra celor petrecute, dispune trimiterea încărcăturii cu cele necesare 

pentru oamenii pe care avea de gând să-i debarce cu intenția de a se întoarce apoi la El Páramo ca să 

informeze asupra celor întâmplate. Dar în timp ce se efectua descărcarea, salahorii, aflându-se fără 

director, demoralizați de faptul care tocmai se petrecuse şi care coincidea cu evenimentele 

îngrijorătoare din El Páramo şi Punta Arenas, s-au făcut stăpâni pe băuturi şi, fraternizând cu 

marinarii, au pornit una din acele bacanale, posibile doar atunci când salahorii şi marinarii se află 

pentru prima oară fără conducător şi fără autoritate asupră-le. 

       Între timp, vântul care bătea dinspre uscat şi-a schimbat direcția către sud-est, marea începe să 

se agite, iar căpitanul, care de ceva timp făcea semne chemându-şi mateloții, se uită înspăimântat la 

cele ce se petreceau pe uscat. Face eforturi supraomeneşti, dar zadarnice ca să ridice el singur 

ancora, până când, în sfârşit, vede sosind barca cu marinarii săi, toți beți. 

         - La ancoră! Ridicați vela!, strigă, dar marinarii îi râd în  nas. 

      - N-am să merg la El Páramo ca să mă aresteze împreună cu Popper!, strigă unul.  

         - Salvați-vă cu barca!, strigă altul. 

        În timp ce valurile se rostogoleau peste proră, ancora derapează şi din nou căpitanul s-a trezit 

singur, cu un marinar trântit pe punte de izbitura unui val. Nemaiavând soluție, coboară cu 

revolverul în  mână în  barcă şi în  acest moment…timonierul trage maneta cârmei, barca intră sub 

chila navei, iar căpitanul şi toți marinarii dispar pentru totdeauna… 

       Nava abandonată rupe lanțul care o lega de ancoră, ia direcția spre plajă şi, purtată de un talaz 

puternic, păstrând rapiditatea vertiginoasă pe care i-a dat-o valul, se împotmoleşte departe de apă, în  

vecinătatea râului fără nume, menționat mai devreme. 

       Dupa nişte ore, Jack Marshall, marinarul care rămăsese pe punte, se trezeşte din somnul său 

letargic la bord, cu nava intactă, dar pe uscat, la 20 de coți (1 cot = 0,8359 metri – n.n.) distanță față 

de linia plajei. 
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Păsări rapitoare 

       Câteva zile mai târziu se întoarce nava guvernamentală, având la bord autoritățile din Ushuaia. 

Aceşti funcționari procedează prin a se face stăpâni pe documentele navei, deschid şi citesc 

corespondența particulară, pe care am trimis-o inginerului Wagner, iau în  stăpânire diferite 

documente particulare, îşi însuşesc de asemenea proviziile, cronometrul, materialele şi chiar 

accesoriile navei şi îi obligă pe salahorii care sunt salariații mei să scoată aur pentru domnul 

guvernator. 

       Aceste lucruri se petrecură în  luna septembrie 1888. Astăzi, la început de ianuarie 1890, 

documentele extrase de pe navă nu mi-au fost încă restituite, iar aurul extras de Wagner, proviziile, 

materialele, au dispărut cu totul. 

       Prefectura Maritimă nu a primit nicio informație în  legatură cu naufragiul navei Maria López, 

deşi aceasta arbora steagul național. În Germania, familia nefericitului căpitan Knaak speră încă să 

primească ştiri despre el, iar în Golful Slogget se continua spălarea aurului cu ustensilele lui Popper, 

dar în contul lui Paz şi pe seama rubedeniei sale, domnul Colombra. 

       Pentru a da şi mai multă culoare operei, aici lucrează ca salahori aceiaşi tâlhari de drumul mare 

care au jefuit şi incendiat coloniile de la Carmen Sylva şi râul Cullen şi contra cărora acelaşi 

guvernator a trimis ordinul de arestare aflat în  El Páramo. Iar, la câțiva paşi, se vede înțepenită încă 

în  nisipuri, cu catargele sale înalte perfect verticale, dar cu vergelele gabiei căzute în  formă de 

spânzurătoare, nava Maria López, martor mut al scenelor care se petrec doar la extremitatea sudică 

a lumii locuite.                                                                                                 

                                                                                                          

                                                                          (El Diario, 8 ianuarie 1890) 
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II. PUNTA ARENAS 
 

În zile cu căldură excesivă, ca acestea pe care le petrecem acum, sper să-mi atrag simpatia 

cititorului avertizându-l numaidecât că nu este vorba de Punta Arenas tropicală, arzătoare, febrilă, 

ce constituie portul principal din Costa Rica; nici de Punta Arenas nu mai puțin caldă din San 

Cristóbal din Antile; nici de Punta Arenas din San Sebastian și nici vreo altă punta (punta = vârf, 

n.trad.), care pentru faptul că nu are alte semnalmente decât nisipurile care o alcătuiesc, a fost 

desemnată în geografie cu acest nume; ci este o Punta Arenas friguroasă, originală și specifică. Cea 

de care voi vorbi în acest capitol, ca să înțelegeți mai bine, se află în centrul strâmtorii Magellan, 

acolo unde ajung vapoarele de poștă din Pacific, atunci când pleacă din Montevideo în direcția 

Chile. 

Aici, aceste vapoare somptuoase abia dacă zăbovesc preţ de cateva minute pentru 

debarcarea unor baloţi de marfă şi foarte des se întâmplă să vezi stăruind încă un nor de fum negru 

degajat la plecare şi îndată, un al doilea nor, conic şi mai dens semnalează cu vârful său îndreptat 

spre orizont punctul în care au dispărut. 

La bord, înfăşuraţi cu grijă în pături pufoase, plaids , şi pardesie căptuşite şi ţinând încă în 

mâinile acoperite de mănuşi groase binoclul protejat contra frigului, pasagerii se lanseaza în mii de 

presupuneri asupra a ce fel de ambiţii, nenorociri sau pasiuni putea strânge laolaltă o mulţime de 

fiinţe umane pentru a face sat într-un asemenea loc. 

Pasageri naivi, care nu vedeţi mai departe de ceea ce reflectă retina ochilor vostri! 

Această aşezare, care la prima vedere nu este decât o aglomerare de case şi barăci de lemn 

de culoare gri, dispuse pe cât se pare la mare grabă, la baza uneia din colinele tot gri care se 

conturează pe un fond şi mai gri, dat de munţii care închid orizontul, este prima aşezare din 

lume…socotind dinspre Polul Antartic. 

Fără acest sat, locuitorii din sudul Patagoniei de la Rio Gallegos, de la Cabo Virgenes şi din 

Ţara de Foc ar fi murit de foame; insulele Malvine ar fi rămas fără lemn de foc; Europa, fără piei de 

guanaco şi, nu fiţi surpinşi, dragi cititori, fără Punta Arenas, Hamburgul ar exporta mai puţine 

vinuri şi lichioruri, iar Chile ar rămâne fără locul care-i procură grămezile de sticle goale. 

 

Reminiscenţă istorică 

Aş putea tăinui din pură modestie antecedentele istorice ale acestui sat, chiar dacă unele 

cronici autorizate le idealizeaza. Eu nu şovăi însă în a declara că originea aşezării Punta Arenas este 

identică cu aceea a altor câtorva ţări care ocupă azi un rang important între ţările aristocrate de pe 

mapamond. 

Punta Arenas, la fel ca Australia sau Brazilia, a fost întemeiată ca loc de deportare. Şi dacă 

n-a ajuns încă la nivelul pe care îl au aceste ţări se datorează poate anilor puţini pe care-i numără şi 

probabil faptului că deţinuţii n-au supravieţuit destul timp ca puşcăriaşi. 

Prin 1887 ,după câţiva ani de existenţă, gardienii, scârbiţi de libertăţile de care se bucurau 

într-o închisoare şi deţinuţii, plictisiţi să fie închişi într-un port liber, s-au unit şi, după ce au luat cu 

asalt puţinele case care existau, au pus stăpânire pe prăvălii, pe vinuri, pe femei, pe tot ceea ce 

locuitorii nu au putut salva în fuga lor spre păduri, sfârşind apoi rapid, unii atârnaţi de vergile 

navelor de război care treceau atunci prin strâmtoarea Magellan, iar ceilalţi, rătăciţi sau morţi de 

foame în pampasul Patagoniei. 

 

Câteva date statistice 

Astăzi aşezarea nu are deţinuţi în închisoare. Este capitala provinciei şi poartă numele oficial 

de Colonia Magellan, numărând vreo 1800 de locuitori, în majoritate străini. Are chei portuar, far şi 

biserică. Un mic turn construit de către Comisia Germană în 1882 pentru observarea trecerii 

planetei Venus, demonstrează că satul a găzduit oameni de ştiintă. Este reşedinţa unei misiuni 

catolice, stabilită ca urmare a explorărilor preotului Fagnano. Are depozit plutitor de cărbune 

Cardiff. Printre colibe, barăci şi case, toate din lemn, circa 180 de edificii, vreo 8 sunt construite 
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mai bine şi sunt mobilate cu un anume confort. În ele sunt instalate cele 5 case de comerţ, hotelul şi 

câteva familii distinse care locuiesc aici. Există 65 de prăvălii de băuturi şi mai multe săli de biliard. 

Nu există ceasornicar. Zilierii câştigă 3 pesos pe zi, un cal costă 100 pesos, un viţel pentru tăiat 

costă 50 de pesos, iar o oaie costă o liră sterlină. 

Punta Arenas importă mărfuri generale din Europa şi exportă următoarele: aurul care se 

exploatează pe râul Las Minas care curge în partea de nord a satului, aducând minereuri din Ţara de 

Foc şi Cabo Virgenes; lemnele fasonate la cele trei gatere aflate în împrejurimi, a căror esenţă de 

fag, Fagus betuloide , va fi şi mai apreciată atunci când vor fi tăiate printr-un sistem mai bun; pieile 

de guanaco şi penele de struţ pe care le poartă indienii tehuelco; lupii de mare vânaţi pe coastele 

Ţării de Foc; sticlele importate, când sunt goale; lâna obţinută la fermele din zona stâmtorii 

Magelan, care numără astăzi vreo 350.000 de oi, importate din insulele Malvine. 

 

Un peisaj  

Pentru a putea aprecia la justa lor valoare frumuseţile pe care le oferă o aşezare cum este cea 

de care vorbim, trebuie să faci avere, să locuieşti o vreme, să te căsătoreşti sau, mai bine decât atât, 

să te naşti aici. Cum nici una din aceste circumstanţe nu vin în ajutorul observaţiilor mele, este 

foarte probabil ca lucruri cu adevărat meritorii să treacă neobservate, în timp ce atenţia este 

absorbită de exemplu de preafrumoasele coline la poalele cărora se află satul. Aceste coline 

păstrează urmele unei vegetaţii abundente, care a dispărut se pare din cauza unei ploi cu descărcări 

electrice. Ele sunt acoperite din belşug cu rădăcini fără trunchiuri, cu trunchiuri fără coroane şi cu 

coroane de copaci care, ciopârţite, ameninţă cu cioturile lor ascuţite un cer pe care rar îl vezi 

zâmbind. 

În acest peisaj, care aminteşte întrucâtva de ceea ce oferă astrul nostru nocturn privit prin 

telescop, există câteva mici lagune, care îngheţate în timpul iernii, reflectă uneori în luciul lor de 

cristal siluetele unui grup de zâne încântătoare. Sunt doamnele coloniei, care pentru a schimba 

emoţiile echitaţiei, dansului sau muzicii, patinează atunci, alunecând cu repeziciune în capricioase 

şi elegante volute. 

 

Mina de cărbune  

 La poalele acestor coline, traversând drumul satului, se văd șine, șine adevărate de cale 

ferată. Examinate mai din aproape arată că au schimbat de repetate ori stratul de oxid, fiind în 

formare unul nou, ca ciupit de vărsat. Aceste șine urmăresc cursul sinuos al râului Las Minas, 

trecând prin aceste prea frumoase peisaje, printre câmpuri micuțe cu vegetație bogată, mărginite 

uneori de râpi înalte sau dealuri acoperite din belșug cu arbori și ajung la un filon de cărbune, care 

acum vreo 8 ani a pricinuit amplasarea acestor șine, construirea de poduri, hangare, locomotive, 

pontoane și o rampă de cale ferată, care astăzi sunt toate deteriorate sau distruse. Doar nerăbdarea 

este cea care a dus la ruină această intreprindere, aflată la începutul exploatării sale, în timp ce 

lignitul a avut nevoie de vreo 80 de secole pentru a-și împlini procesul său de carbonificare. 

În apropierea minei există niște râpi înalte alcătuite din scoici fosilizate, mai jos se află din 

abundență o argilă excelentă, iar combustibil lemnos este atât de mult încât nu poți trece. Dacă cu 

asemenea elemente , satul nu dispune de nici o construcție solidă, străinul se vede obligat să 

conchidă că locuitorii satului nu s-au gândit probabil să locuiască aici mai mult de 10 ani și, cu atât 

mai mult să facă din acest loc reședința urmașilor lor, comițând astfel o greșeală foarte gravă. 

Acest sat, al cărui iluminat este încredințat lunii de pe cer, a cărui pază o fac câinii, de a 

cărui curățenie se îngrijește vântul de sud-est, cu aceste case, prin pereții cărora trece vântul cu 

șuierături asemănătoare muzicii sublime produsă de trompetele vatmanilor din tramvaiele capitalei, 

acest sat, auziți geografilor, este viitoarea metropolă antartică. 

 

Cele 65 de prăvălii de băuturi 

Să nu creadă cititorul că datorită faptului de a avea atâtea prăvălii de băuturi, satul ar fi 

locuit în întregime de alcoolici. Nu ,domnule! Cauza constă în faptul că într-un climat precum cel 

din Punta Arenas, care se bucură de o temperatură medie de 5 grade, se cere un stimulent în zilele 
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care sunt nu numai monotone, ci și friguroase. În aceste zile, chiar stăpânul prăvăliei este cel mai 

fidel client al ei. Altfel satul este în general liniștit, pașnic, iar garnizoana compusă din cinci soldați 

înarmați cu puști Remington, n-a fost pentru o lungă perioadă de timp decât o instituție cu efect 

moral. Dacă în cartușierele lor strânse la un loc nu poți număra mai mult de 2 cartușe, aceasta 

corespunde perfect cerințelor funcției lor. 

Tribunalul constituie locul cel mai frecventat. Din lipsa altor distracții. Și asta se întâmplă în 

scurtele răstimpuri în care pescuitorii de foci și minerii aurului se întorc din misiunea lor anevoioasă 

sau când vreo navă de război aflată în trecere prin strâmtoarea Magellan își trimite mateloții pentru 

a echilibra pe uscat pașii lor șovăielnici, andante-le vieții magelanice transformându-se în alegro, 

iar uneori în vivace furioso. 

 

Un caz suspect   

Efectuasem prima mea expediție în Țara de Foc. Făcusem cunoscută existența aurului, cu 

posibilități de exploatare, pe plajele Atlanticului. Compania Lavaderos de Oro del Sud, formată în 

Buenos Aires, trimisese o expediție de explorare sub conducerea tehnică a unui domn care a avut 

talentul de a investi în ea 80000 de pesos pentru a se întoarce cu aur în valoare de 200. Acest fapt a 

coincis admirabil cu informația unui explorator oficial cere declara că regiunea în discuție nu 

conține nici măcar”urme de aur”. Comercianții din Punta Arenas profitaseră într-o anumită măsură 

de aceste expediții prin faptul că și-au vândut mărfurile la prețuri destul de rezonabile. Satul ,acest 

etern oracol, comenta subiectul în felul său: 

- Mari speculanți de bursă ,acești argentinieni, zicea unul.  

- Înșelăciune, băiete, înșelăciune pe față, adăuga altul. 

- Dacă ar fi aur în Țara de Foc, doar noi și nimeni altcineva n-ar trebui să-l extragă, răspunse 

un al treilea. 

Deodată o întâmplare neașteptată veni să perturbe monotonia satului: două pachete de aur de 

8 kg. unul și de 12 kg.celălalt, provenind din El Paramo din golful San Sebastian, au fost expediate 

la intervale scurte unul după celălalt cu destinația Buenos Aires. 

- Aur în golful San Sebastian? Haideți ,băieți ,haideți! 

 

         El Diario, 10 ianuarie 1890    
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III.     EL PARAMO 
 

Furiile de Răsărit și Furiile de Apus, Insulele Furiilor! Taci, Retrage-te, Golful Inutil, 

Pustiita, Nu intra, Fugi, ! Vârful Jerpelit, Insula Neagră, Prăpastia Neagră! Portul Foamei, Capul 

Dezamăgirii, Insula Dezămăgirii...! 

-  Ajunge, destul, fie-Vă milă! 

- Liniștiți-Vă, Domnișoară, este nomenclatura geografică a Țării de Foc... Golfulețul 

Hoților și Golful Bandiților! Insula Dezolării...! Pustiul...! 

-  Vă rog, pentru numele lui Dumnezeu încetați! 

- Iar eu vă jur Domnișoară, că dacă veți continua să fiți indiferentă și rece, 

dacă trăirile ardente și pasiunea impetuoasă pe care le-ați inspirat slujitorului Vostru, dacă 

simțămintele și speranțele mele, viața mea, lâncezeala devoratoare ce copleșește și consumă întrega 

mea ființă se vor izbi mereu de  un suflet de piatră, de o inimă de gheață, voi sfărâma și voi distruge 

lanțurile pe care le-ați făurit și voi merge acolo, în acele ținuturi dezolante,departe de pasiunile 

ucigătoare, de aspirațiile devorante,pentru a pune capăt disperării mele pătimașe, pentru a sfârși o 

viață nefericită devenită insuportabilă din vina Voastră. Da , voi merge la El Paramo. 

- ...! 
Sărman Paramo! Ești hărțuit de tâlharii de drumul mare din străinătate, de autoritățile din 

teritoriu, chiar și de proprii tăi funcționari pe care tu i-ai protejat. Chiar și numele tău se întoarce 

împotriva ta! 

Degeaba vei protesta ridicând cu mândrie înaltele tale edificii pe un cer diafan încununat de 

norii Cirus imobili. Degeaba vei invoca izlazurile pe care le ai în stăpânire, câmpiile roditoare pline 

de flori parfumate și oceanul imens care de două ori la 24 de ore își umflă apele și le aduce la 

înălțimea de 32 de picioare pentru a te saluta și pentru ați așterne la picioare minunățiile sale în 

nisipul pe care îl descoperă la retragere, ca pe un tribut permanent de corali, meduze, alge, stele de 

mare, moluște și scoici din cele mai variate, pe un fond albăstrui de nisipuri negre cu străluciri de 

granate și sclipiri de rubine, cu licăriri de platină și scânteieri de aur pur!  

Degeaba vei apela la documentele geografice pentru a demonstra că nu aparții neamului 

fueghin de păduri și mlaștini, de granit, de ghețari și de curenți antarctici. De prisos să spui că 

peninsula subțire de la pietrele căreia ți-ai luat numele se prelungește 10 mile în ape, că aici zăpada 

nu rezistă mai mult de trei zile deoarece departe în nord se formează curenții care vin și scaldă 

plaja. Este de prisos să citez buletinele tale meteorologice ale căror valori de termometru rareori 

coboară sub zero. Soarele tău strălucitor stăpânește nestingherit 9 luni din an. În nopțile tale de vară, 

crepusculul și aurora se confundă. Te străduiești degeaba, totul este în zadar! Măreț și trufaș flutură 

la zenit albastrul și albul de pe steagul tău. Munții Carmen Sylva înverziți departe în sud îți trimit 

fluturii săi. Guanacii, lebedele, dropiile, rațele, becaținele, ibișii și rândunelele care însuflețesc 

pământurile tale, te salută mereu cu imnele lor matinale. Dar cuvintele tale sunt zadarnice. Numele 

tău o spune. Tu ești El Paramo, tu e// 

ști pustiul! 

Doar atunci când la orizont, la sud-est apare în succesiuni rapide conturul puternic al 

norilor albi cumuli, când se apropie cu zgomot surd biciul care te pedepsește, care te flagelează 8 

luni din an, când florile tale se culcă la pământ, când fluturii tăi se ascund și încetează cântul 

păsărilor tale, când dintr-o dată casele tale trosnesc și vine simunul tău rece și uscat, - asta nu-i 

nevoie s-o spui, toți o știm!-, atunci vai de cel ce va cuteza să-i stea în față! Şuierând, urlând, el 

pune stăpânire pe tot ce nu e bine fixat, transformându-l în proiectil. Nisipurile pe care le poartă din 

ținuturi necunoscute te izbesc în față ca o descărcare de alice.  

Câmpul este atunci arena unei curse fantastice, vertiginoase între umbrele de jos, norii de 

deasupra și săgețile de ierburi, nisip și pamânt de la mijloc. Vulturul surprins în văzduh se luptă în 

zadar cu curentul care-l trage după el. Se leagănă într-o parte, se leagănă în cealaltă, bate puternic 
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din aripile robuste și în cele din urmă se dă bătut fără vlagă. 

Aurul acesta cu puritatea variind între 860 și 900 este cel care a motivat întemeierea 

coloniei El Paramo, situată între golful San Sebastian și Oceanul Atlantic, la latitudinea sudică de 

53°1'20" și longitudine vestică de 68°15' și care se compune astăzi dintr-o clădire cu apartamente 

pentru personalul director, cu prăvălie și magazii, dintr-un hangar spațios cu 80 de cabine pentru 

salahori și o locuință pentru șefii de echipă; dintr-o bucătărie cu cuptor de pâine și un hangar-atelier, 

care adăpostește două cazane, motoare cu aburi,forjă, strung, banc de lucru și tot felul de unelte. În 

fața acestui hangar se află un puț în care este instalată o pompă centrifugă și un pulsometru. Puțul 

comunică cu apele de la nivelul țărmului printr-un tunel perforat la 7 metri sub nivelul fluxului. 

Alături, un bazin aflat la înălțime își distribuie apele la patru mari instalații cu plăci și bare pentru 

amestecarea nisipului cu apa, constituind flotația auriferă. La nord, în fața clădirilor o ogradă 

bătătorită, închisă cu șine de fier, este ocolul de noapte al cailor, catârilor și boilor coloniei. Sus, în 

clădirea principală, un turn micuț privește cu ferestruicile sale spre cele patru puncte cardinale, iar 

de-a lungul plajei, mergând spre sud, se află o linie de șine Decauville. Spre vest se vede un șanț 

mare perpendicular pe plaja Atlanticului și a golfului, care comunică cu o carieră simetrică și 

spațioasă. 

- Ce înseamnă această operă grandioasă, dragul meu colonel?, îl întreba pe domnul 

însărcinat să efectueze lucrarea, un fiu de nădejde al Cataloniei și ex-locotenent colonel al 

armatei carliste. 

- Docul din Marșilia, știți Dumneavoaștră. 

- Cum, se construiește un port? 

- Da de unde! Și, în timp ce ducea semnificativ arătătorul la frunte, zise: este șecretul de 

stat al directorului. Și într-adevăr, secretul a rămas bine păstrat pentru că nici până în ziua 

de azi nu l-a aflat cineva. 

Aurul în valoare de 200 de pesos pe care domnul șef al expediției de exploatare l-a obținut 

cu un preț de 80000 de pesos, reprezenta după el tot aurul exploatabil în regiune și, cum eu am avut 

o părere diferită, mi-a revenit și cinstea de a-mi asuma, bazat pe nisipurile mișcătoare ale unui 

deficit respectabil, direcțiunea tehnică a lucrărilor. Era vorba de a scoate rapid din pământ din iarbă 

verde mijloacele financiare necesare pentru instalațiile de exploatare. Totuși după trei săptămâni 

forțele umane, animale și mecanice erau în lucru, iar nisipul trecea în mod constant prin instalații cu 

iuțeala de 6 mile pe oră, lăsând un strat de aur de o jumătate de kilogram pe zi. 

Peste norii care acoperiseră cerul companiei Lavaderos de Oro del Sud, se lăsa cortina. 

Spectatorului i se deschidea o altă perspectivă, mai luminoasă. 

 

Musafirii  

Pînă acum coastele argentiniene fuseseră vizitate exclusiv de către frumusețile pădurilor 

fueghine care, fără să se rușineze de elogiile aduse de ilustrul Darvin, coborau sans corset, sanss 

polisson et sans gêne ca să-și admire chipul în băltoacele de pe plajă sau să adune scoici comestibile 

pentru a-și diversifica meniul lor de tucu-tuco. 

Deodată am observat o mișcare neobișnuită pe câmp. Se vedeau urme de cai și îndată 

distingem corturi și pe cei care le ocupau. Erau marinari dezertori, pușcăriași evadați, o lume de tot 

felul, obișnuită deopotrivă cu izolarea din închisoare și cu viața permanentă în aer liber. O lume 

care venea din Punta Arenas ”pa’ver” ( să se uite -  n.n). A apărut apoi între muncitorii noștrii 

tendința de a părăsi colonia. Viața liberă a acestor musafiri le părea mai plăcută și mai profitabilă. 

Dar în scurt timp, teritoriul s-a umplut de corturi și de intruși care exploatau aurul de pe pământul 

nostru. Și tot în scurt timp, cum nu aveau suficiente resurse alimentare, au început să se 

aprovizioneze cu carne proaspătă, practicând vânătoarea printre boii noștri care pășteau mai departe 

de colonie. 

- Ce faceți aici? 

- Muncim la aur, domnule. 
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- Și nu știți că vă aflați pe o proprietate străină? 

- Nu, domnule. 

- Acum știți și trebuie să plecați! 

- Și dacă nu plecăm? 

- Vă scot de aici cu forța. 

 

El Diario, 12 ian.1890 
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IV. FULGERE 
 
”Comisar pentru Țara de Foc. Se caută o persoană care să-și asume corespunzător 

obligațiile și să aibă recomandări bune. Salariu lunar, $ m/n.40. Luați legătura cu...” 

 

- Nu, asta nu se face dând anunț la ziar. 

- Dar este urgent,Domnule. Sunt două luni de când am lăsat Țara de Foc într-o totală 

harababură. Probabil că acolo domnește haosul... 

Iată cum i-a revenit unui frate de-al meu onoarea ( o, în străfundul sufletului meu îl 

deplâng!) de a fi Adam-ul comisarilor din departamentul San Sebastian. 

Fusesem în Buenos Aires și eram iarăși în trecere prin simpatica Punta Arenas. Aduceam cu 

mine 12 jandarmi pentru comisariat, care pentru a evita întârzierea veneau cu vaporul de poștă. 

Era iarnă. Albe erau drumurile și albe, dealurile. Albe, câmpiile și albi, munții. Trandafirie 

era doar fața frumoaselor satului, dar nici alb și nici trandafiriu, sufletul locuitorilor. Ceva ciudat, 

neobișnuit pusese stăpânire pe vecinii care mai înainte erau atât de pașnici. Se putea observa o 

agitație din ce în ce mai mare. Pe la colțuri se discutau treburi importante. Pe la birouri se gesticula, 

se auzeau strigăte. Se cumpărau și se vindeau arme și cai la prețuri exorbitante și apoi pe 

neașteptate, urmau perioade de liniște. Satul își relua atunci viața monotonă și ritmică. 

Fără îndoială! Se petrecea aici ceva asemănător cu ceea ce geniul unui celebru romancier a 

conceput și a descris în urmă cu niște ani: viitoarea ”metropolă antarctică” căzuse pradă ”capriciului 

doctorului Ox” ( personaj creat de Jules Verne care, pretinzând că iluminează orașul cu un soi de 

gaz, dezlănțuie nebunia și războiul – n.n.). 

- O să mi-o plătești de o sută de ori ! se auzea o voce clară și degajată, dar încărcată de 

mânie, în timp ce în spatele tânărului care împacheta o blană de guanaco, se închidea cu 

violență ușa unei prăvăli. Era vocea stăpânului prăvăliei, onorabil, cult și bogat. 

- Dar cum se face, Domnule Menendez, că dumneata în calitate de comerciant, după ce ai 

fost înștințat în legătură cu furtul unei pelerine cu semne atât de caracteristice, căptușită 

cum nu este o alta în această colonie, ajungi să o cumperi la o a treia parte din valoarea sa 

și în plus, de la un individ suspect, deportat ? – întreba judecătorul, care pe la orele opt 

seara, improvizase un tribunal în prăvălie. 

Era un caz extraordinar şi nou în analele satului. 

La puțin timp după ce se petrecuse această scenă, domnul judecător care îndeplinea în 

același timp îndatorirea de farmacist al localității, mă onora cu vizita lui. 

- Aduc o duzină de chicha champaña specială și voi fi foarte fericit dacă dumneavoastră 

o primiți din partea mea. 

- Vă mulțumesc mult domnule Venegas, dar nu sunt obișnuit să primesc daruri. 

- Mă  jigniți dacă nu le luați. 

- Vă asigur că nu am acest gând. 

- Atunci vă voi vinde cinci sticle de vin francez foarte bun și prețuit de dumneavoastră. 

- Le voi cumpăra cu condiția să corespundă exigențelor formulate de dumneavoastră. 

În ziua următoare se descărcau din vaporul coloniei (El Paramo – nn.) pentru a fi aduse 

înapoi la farmacie cinci sticle al căror conținut nu avea nevoie de Salvation Army pentru a împiedica 

consumul lor și, ghinion, rămânea la bord o cutie care nu avea etichetă și care s-a dovedit a conține 

douăsprezece sticle de chicha champaña. 

Asta era ceva grav, nemaivăzut. 

- Vă rog, sunteți amabil să treceți o clipă pe aici? Vreau să vă citesc o sentință- spunea 

secretarul judecătorului, care văzându-mă pe stradă, a deschis fereastra și mi s-a adresat. 
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- Sentință judecătorească? 

- Da domnule. Este aici: prin hotărârea definitivă a acestui judecător sunteți condamnat la 

achitarea sumei de 160 de pesos, valoarea a doi boi, cu executare imediată prin domnul Venegas… 

- Dar niciodată n-am avut știre despre niște boi ai domnului Venegas. De ce nu m-a citat 

înainte de a mă condamna? 

- Nu știu asta. 

- Pretinde oare să-mi fi vândut niște boi? 

- N-am idee. 

- Dar audiatur et altera pars? 

- Nu-l cunosc, cred că n-a venit. 

Uf! Era timpul să-mi văd de drum. 

 

Schimb de replici 

Făcusem cunoscut în Punta Arenas decretul care înființa un comisariat în San Sebastian, cu 

scopul de a preveni pe de o parte jefuirea ilicită a bogățiilor aurifere din teritoriu și pe de altă parte 

de a publica un caiet de sarcini pe baza căruia minerii puteau munci pe proprietatea Companiei. 

Aceasta le asigura locuință, aparate, mijloace de transport și de întreținere, aurul obținut 

distribuindu-se în părți echitabile între muncitori și întreprindere. Iar acum, eu mă întorceam în El 

Paramo. 

- Unde este reprezentantul Coloniei? 

- A plecat. 

- Și mecanicul? 

- S-a dus. 

- Și muncitorii? 

- Toți au plecat. S-au îmbarcat aseară cu direcția nord. Au luat cu ei 24 kg.de aur. 

Veneam cu vaporul cilian Toro și cu aceeași barcă cu care am ajuns la țărm m-am întors la 

bord, pornind imediat în căutarea navei. Am ajuns-o din urmă în aceeași zi, în timp ce naviga în 

volte în zona golfului Posesion. Arborasem la trinchet semnalele codului, la care corabia a răspuns 

punând prora în direcția vântului. Peste puțin timp mă aflam la bordul ei. Spectacolul oferit de 

mateloții și pasagerii unei nave n-a fost niciodată mai jalnic. 

Mi se pare potrivit să afirm aici că guvernul din Chile are permanent în strâmtoarea 

Magellan un vapor cu aburi. Comandantul acestuia are instrucțiuni să promoveze pe cât posibil tot 

ceea ce susține dezvoltarea cunoașterii teritoriului și intensificarea populării sale, efectuând 

explorări, studii hidrografice și oferind un ajutor eficace locuitorilor din regiune. În repetate rânduri, 

de la prima mea explorare, când nu aveam posibilitatea să achiziționez alte nave, acest vapor mi-a 

acordat prompt serviciile sale de neprețuit, în mod absolut dezinteresat și cu o generozitate care face 

cinste atât guvernului căruia îi aparține el, cât și oficialilor distinși și întreprinzători sub comanda 

cărora se află. 

În expediții 

Restabilisem ordinea în interiorul coloniei, iar comisarul și-a luat în primire  misiunea de a-i 

face pe intruși să se retragă de pe proprietatea noastră. Unii o faceau în mod pașnic, alții încercau să 

opună rezistență dar de fapt plecau dintr-un loc și reapăreau în altul. 

Ne aflam în luna iulie. Ningea. Un vânt furios târa pe pământul acoperit cu promoroacă o 

drâmbă de zăpadă ce forma troiene albe în orice mărăciniș, la orice stâncă și la orice ridicătură 

înghețată din teren. Eram înfășurați în poncho-uri largi, cu capișoanele țuguiate și trase până la 

nasurile învinețite. Ni se vedeau doar bărbile albe și zbârlite de răsuflarea înghețată. 

Târam cu noi caii. Slabi morți și deșelați din cauza deselor călătorii de iarnă, aceștia își  

mișcau cu greu copitele rănite de asprele neregularități ale pământului împietrit și alunecau mereu 

pe suprafața sticloasă a bălților ascunse sub zăpadă. Ne opream aproape la tot pasul pentru a 

descărca povara de pe spinarea unui cal căzut, care nu avea să se mai ridice poate niciodată. 
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Frânghiile care legau aceste poveri se lăsau cu greu desfăcute, după ce cu puțin timp înainte le 

fixaserăm. Fiind aspre și rigide ne răneau mâinile umflate de degerături, iar zăpada, adunată în 

cărâmbii cizmelor, la guler, în buzunare se topea de căldura trupului și pătrunzând până la piele, ne 

dădea senzația de arsură pentru ca pe urmă să înghețăm de frig. 

Se lăsa întunericul. Era imposibil să ne instalăm tabăra; țărușii corturilor nu intrau în 

pământul înghețat. Până foarte departe nu se vedea niciun copac, nicio tufă pentru a putea ațâța un 

foc, care în acele împrejurări însemna viață. Pe neașteptate direcția vântului s-a schimbat. Dinspre 

nord se pornește o burniță fină, deasă, pătrunzătoare, care în câteva ceasuri topește zăpada, iar pe 

noi ne lasă în noaptea întunecată în mijlocul unor mari întinderi de apă. 

Uzi din cap până-n picioare și tremurând cu convulsii, așteptăm în noaptea care parcă nu se 

mai termină lumina zilei. Ne vedem însă de drum inviorându-ne trupul cu mișcări iuți. Temperatura 

coboară iar și hainele ude, pelerinele, toate înțepenesc, înghețând. 

Înaintăm spre plajă și în depărtare, în câmp, observăm în strălucirile zăpezii ceva care se 

mișca. Se disting apoi vreo 30 de cai și peste o clipă oprim din mers o masă diformă înfășurată în 

zdrențe și resturi de poncho, legate cu fâșii de pături de toate felurile. Stătea călare pe cal sprijinind 

pe șa o pușcă Winchester. Părea o ființă vie. 

-       Ce faceți pe aici? 

- Căutăm auraș, conașule – răspunde un glas care se străduia cu greu să răzbată printre 

tăieturi și rupturi. 

- Câți sunteți? 

- Suntem 12 suflețele, conașule. 

- Cine v-a trimis? 

- Harry Rottembourg. 

- Și ai cui sunt caii aceștia? 

- Păi ...ai domnului Venegas. 

             Ne urmăm drumul și ne îmbarcăm pe râul Juárez Celman, ridicând ancora către sud. Facem 

o explorare în strâmtoarea Lemaire și în golful Aguirre. Desenăm schița hidrografică a limanului 

Español, în spatele căruia descoperim un râu cu un debit destul de mare (aviz celor interesați). 

Vizităm insulele Nueva și Picton și după o lună de absență, într-o noapte fără stele, debarcăm la El 

Paramo să mergem la casele noastre. 

- Stai! Cine e acolo? – se auzi un strigăt din întuneric. 

- Om bun, a fost răspunsul. – A, dumneata ești, sergent? Ce e nou? 

- Vești proaste, domnule. Foarte proaste. Sunt 70 de oameni la râul Beta și toți, înarmați. 

Fiecare din ei are câte 500 de cartușe și, cică, au jurat că primul glonț va fi pentru 

dumnevoastră. 

- Ce fel de oameni sunt? 

- Obișnuiți, domnule. Sunt americani bețivani, francezi, și cine mai știe ce altceva. 

- Mai e ceva, sergent? 

- Mai e, domnule. Ieri am făcut o incursiune spre nord cu Geronimo și Alejo și ajungând 

până la vâlceaua râului au tras în noi de îndată ce ne-au văzut. 

- Și voi n-ați ripostat? 

- Nu domnule. Am făcut cale întoarsă și am luat-o la fugă spre El Paramo. Comisarul ne-

a ordonat să nu ne luptăm contra a mai mult de trei inamici pentru fiecare om de-al nostru. 

Noi eram trei, iar la vâlcea nu erau mai puțin de șaptezeci. 

- Fratele meu ce face? 

- Nu este aici, domnule. A plecat acum câteva zile cu opt jandarmi, spre sud. Poate că 

este la capul San Sebastian; la căderea nopții am văzut focuri mari în direcția aceea. Pe 

aici muncitorii cilieni parcă sunt nebuni. Te obligă să le dai de băut. Nu mai muncesc și 
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spun că vor pleca fie ce-o fi. 

- Mai e ceva? 

- Da, domnule. Imediat după ce dumneavoastră ați plecat spre sud, cam la opt zile, au 

venit noaptea încercând să scoată caii din curte, dar Novac, care făcea de pază, a tras un 

foc de armă și au dispărut. Cică unul din ei ar fi fost borfașul de Harry Rottembur (sic). 

- Ascultă, sergent.  

- Ordonați, domnule. 

- În zori să se adune în colonie muncitorii de la râul Cullen și de la Punta, cu excepția 

cilienilor. 

- Foarte bine domnule. 

- Și de ce ai mâna bandajată? - l-am întrebat, văzând că ținea brațul legat cu o fașă pe 

care, din cauza întunericului, n-o putusem până atunci distinge. 

- Sunt rănit domnule. 

În zorii zilei următoare, în cantina de la El Paramo eram adunați șapte bărbați robuști, ale 

căror chipuri arse de soare și ale căror trăsături înăsprite dovedeau obișnuința de a înfrunta 

primejdiile. Toți erau de prin zona coastelor Dalmației. Și cu o mică excepție erau oameni care de 

mulți ani mă însoțeau în expediții și de nenumărate ori ne-am expus viața unii pentru alții. 

Le-am vorbit și ei m-au înțeles. 

”...Lipsurile și primejdiile prin care ați trecut v-au înnobilat sufletul și v-au agerit corpul! Ați 

fost primii care ați dezvăluit misterul ce plutea deasupra acestor regiuni! Ați smuls din sălbăticie un 

pământ virgin demonstrând că sunteți demni reprezentanți ai omului civilizat. Necazurile dispar și 

bogățiile se topesc, dar puternice și de neclintit vor rămâne faptele săvârșite de voi. Ele vă înalță, 

umplându-i de mândrie pe părinții vostri și onorându-i pe copii voștri. Ele vă fac demni de Patria 

care v-a fost leagăn și de pământul pe care l-ați adoptat acum. Priviți acel steag care înalță biruitor 

albul justiției ce vă conduce brațul în luptă și albastrul cerurilor care vă ocrotesc pașii! Priviți 

stindardul care, așa cum soarele împrăștie întunericul, tot așa va respinge gloanțele trimise 

mișelește! 

Gloanțele tâlharilor de drumul mare să vă vină totdeauna din față! Să nu le arătați niciodată 

spatele!”   

O vreme nimeni n-a zis nimic. Dar la sfârșit o voce gravă a rupt tăcerea:  

- Am trăit alături de dumneavoastră. Dacă dumneavoastră muriți ,vom muri și noi. 

În seara aceleiași zile, din El Paramo pleca discret un grup alcătuit din opt soldați călări, 

înarmați cu puști Remington, îndreptându-se spre nord. 

 

Râul Beta  

Regiunea cuprinsă între râul Cullen și capul Espiritu Santo este alcătuită din platouri înalte 

terminate abrupt cu râpi adânci de două sute de picioare, mărginind oceanul Atlantic. 

Văile care se observă dinspre mare în aceste râpi sunt, de fapt, gurile de vărsare ale 

vâlcelelor care, ramificându-se spre interiorul teritoriului, taie șesul înalt în toate direcțiile. În cea 

de-a patra vale, socotind dinspre capul Espiritu Santo către sud curge râul Beta. Din cauza 

apropierii sale de granița ( cu Chile - n.n.), acesta era cartierul general al bandiților veniți aici via 

Punta Arenas. De mai bine de zece ori în cursul ultimilor doi ani, acest râu a fost teatrul unor 

întâmplări pe cât de variate și extraordinare, pe atât de demne de penelul pictorului și de pana 

scriitorului. 

În perioada de timp de care ne ocupăm pe malul stâng al râului erau ridicate patru tabere de 

corturi. 

Pe plajă se vedeau săpături adânci în pământ și câțiva oameni erau ocupați să strângă nisipul 

negru. În zona corturilor, împrejurul focurilor și de-a lungul râului, vreo șaizeci de indivizi înarmați 

cu puști Winchester ofereau spectacolul original al unei adunături de haimanale, criminali și bandiți 

din aproape toate țările de pe glob. Unii dintre ei, îmbrăcați în zdrențe. Alții, desculți. Nu era 

niciunul care să semene cât de cât cu celălalt. Strigau, râdeau, gesticulau, când deodată scena se 
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schimbă brusc. Grămada de nemernici se mișca aidoma unui cuib agitat de vipere. Se aud strigăte 

îngrozite: ”Alarmă! Argentinienii!”. Apăruseră pe malul opus al râului siluetele a opt soldați 

argentinieni. O salvă dezordonată de carabine a întâmpinat imediat apariția neașteptetă. 

- Deșfășurat pentru luptă!... Culcat!... Foc!...Încărcați! – se auzea printre împușcături. 

- Ave Maria!...Îndurare! se auzea dintr-o parte. – Puneți baioneta!...Înainte! - se auzea din 

cealaltă parte.  

Împușcăturile încetaseră. Soldații au ocupat tabăra. O legiune de tâlhari de drumul mare, 

unii dintre ei răniți, fugeau precipitat spre frontiera cu Chile. Îngenunchiați la pământ se vedeau 

patru bărbați cu brațele încrucișate, cu ochii ieșiți din orbite, cu fețele înroșite, tremurând din tot 

corpul și implorând iertare cu strigăte de Ave Maria. 

- Voi de ce stați așa înfipți în pământ ca o troiță parohială? 

- Îndurare ..., domnule sergent! – exclama omul, care în spaima sa mă vedea cu galoane. 

Eu nu sunt ca ceilalți...sunt dulgher...sărac...am lucrat la aur cu guvernatorul Paz...vin din 

golful Slogget! 

 

 

        El Diario, 15 ianuarie 1890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

V.  DOCTORUL OX 

 
- Pretind 15.000 de pesos! 

            - Eu cer 20.000! 

            - Eu, 30.000, şi sunt foarte moderat! Pe mine m-au ofensat, m-au jefuit pe teritoriul chilian. 

Da, pe teritoriul chilian. Am 62 de martori. Ca chilian, pretind o compensaţie deplină, zdrobitoare! 

Teritoriul nostru a fost violat de forţele argentiniene, exclamă un domn Fuhrmann (fost judecător). 

  - Iar mie mi-a confiszirt un revolver foarte scump cadó de musiú Andriú, o puşcă Winchester 

şi un revolver bull-dog! Mi-au, cum se zice by God…!, violat caii mei! – se exprima domnul 

Rottenburg (alias căpitan Harry), care avea talentul de a se face înţeles în cinci limbi deodată.  

 - Pretind tot! … Tot! …, chiar pe Popper însuşi! se auzea un glas, ridicându-se în rafale. Era 

al unui personaj de statură joasă şi cu înfăţişare rotofeie, care scotea aburi până şi prin urechi.  

 - Şi cum veţi izbuti treaba asta, doctore? Cum o veţi izbuti? 

 - Veţi izbuti! Cum voi izbuti? … Oh, fiţi fără grijă! Voi izbuti, altfel să nu-mi mai ziceţi 

Venegas…! În spiţeria mea există încă alcool…! Un depozit…! Voi deschide robinetul. 

 Câteva zile după ce a avut loc această interesantă discuţie, satul se găsea într-o stare de 

paroxism care amintea oarecum de răscoalele sale istorice. Uşile prăvăliilor erau încuiate, iar în 

casele particulare se discutau şi se hotărau mijloacele de apărare. Pentru prima oară, locuitorii luau 

în consideraţie faptul că pereţii caselor lor erau combustibili excelenţi şi că gloanţele de pistol îşi 

pierdeau doar puţin din viteză, traversându-i. 

 În mijlocul pieţii publice, se vedea aşezată o masă. Pe ea era o talangă uriaşă, care fusese 

scoasă de curând de la una din vacile coloniei. De jur împrejur erau strânşi aceiaşi nobili indivizi pe 

care în articolul anterior i-am abandonat fugind înfricoşaţi de la râul Beta spre frontiera cu Chile. 

Puritatea de rasă a acestora ieşea acum şi mai bine în evidenţă sub presiunea aburilor proveniţi de la 

robinetul spiţeriei. 

  Temerile locuitorilor erau neîntemeiate. Nu era vorba de o răscoală, ci de un meeting 

popular în care domnul Venegas “cu francheţea ce caracterizează toate actele sale prezida în faţa 

unui popor indignat pe drept, aducând omagii distinselor, generoaselor şi vrednice de milă victime 

ale vandalilor barbariei moderne…”. “Care se adunaseră acolo pentru a exprima sus şi tare faptul că 

vor şti să respingă forţa prin forţă şi pentru a instrumenta procesul public care trebuie să aibă ca 

rezultat condamnarea şi pedepsirea piraţilor draconici din Ţara de Foc, a monştrilor care poartă 

faimoasele nume de Popper, etc…”. 

  Discursurile rostite cu această ocazie au fost înveşnicite în patru coloane ale numărului 23 

din Heraldo de Chile, în care ni se atribuia meritul de a fi otrăvit apele din Ţara de Foc, de a fi luat 

pâinea de la gura mamelor care plâng cu lacrimi amare, de a fi jefuit,torturat şi tratat ca pe o bandă 

de sclavi o lume paşnică, onorabilă şi cu cele mai elevate simţăminte. 

 “Noii Atila”, “urmaşii lui Neron şi Rosas”, care figurau într-un discurs, în altul erau descrişi 

cu următoarele trăsături particulare :  “monştri feroce, obscuri, laşi , cruzi, criminali, impotenţi, 

inumani, nedemni şi ingraţi. Sălbatici din regiunile îngheţate ale lui El Paramo. Flagel ruşinos, 

spioni cu bună ştiinţă, aventurieri vulgari, cinici, călăi neruşinaţi…”. 

 În Chile în general nu se obişnuieşte abordarea fără mănuşi a chestiunilor venite din Punta 

Arenas. Dar “strigătul îndurerat al unui popor”, al cărui protest semnat de 281 de oameni se încheia 

cu un “semnaţi în continuare”, era o descoperire statistică. Cum adică, în Punta Arenas, existau 281 

de oameni, victime, care ştiau să scrie? 

 Era firesc ca un “strigăt îndurerat” să fi avut în aceste condiţii un ecou puternic în presa 

chiliană. 

  În La Libertad Electoral se publicau pe larg corespondenţe, în care monştrii din Ţara de Foc 

nu purtau alte titluri decât “tâlhari” şi “piraţi”, pentru că se epuizase deja vocabularul blasfemiilor. 

 Să ne întoarcem însă în piaţa publică din Punta Arenas. Sticlele circulau liber, se vocifera în 

toate limbile pământului, suna trofeul luat de la vacă şi vorbea preşedintele :  

 “ Ca să se audă mai bine vocea protestatarilor, căci nu sunt chilieni cei care se complac să-
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ndure liniştiţi ofensele sângeroase ale terorismului, provocate pe neaşteptate de cel mai vulgar 

golan, de cel mai neruşinat decemvir al zilelor noastre … “ 

 Într-un  moment atât de solemn, Jack, total nemulţumit de calitatea băuturilor care se 

împărţeau, întrerupe înflăcăratul discurs :  

  - La mine nu ştie, speak English, you d… 

  - Trinki, Jack, trinki; o să vină el şi momentul în care ne vom înţelege mai bine, răspunse 

prezidentul. 

 - Cholito, nu vrei să iei cuvântul? 

 - Nu, prefer să mai cinstesc un păhărel până nu se termină. 

  Din nou se auziră sunetele idilice de talangă: vorbea acum Don Pepe Celedón: 

  “ Locuitori din Punta Arenas … ! Domnul Popper, ca mulţumire şi drept răsplată pentru 

atâta consideraţie, pentru atâta ajutor, pentru atâtea servicii şi atâta prietenie, n-a făcut altceva decât 

să ne ia peste picior în mod public şi privat. Niciun locuitor din satul acesta nu trebuie să treacă cu 

vederea broşura publicată de Popper la întoarcerea sa în Buenos Aires, când a venit a doua oară în 

această regiune. În această broşură spunea printre alte lucruri că toţi locuitorii din Punta Arenas şi-

ar petrece viaţa în permanente pic-nics şi trăgând la măsea. Că lumea mai înstărită începe orice 

lucru cu şampanie, iar săracii cu faimosul guachacai (rachiu ordinar – n.n.).” 

 - Ce face?  

 - Pentru a cunoaşte cine este Julio Popper nu trebuie decât să citeşti faimoasa broşură şi te 

vei convinge că autorul ei este un farseur de primă clasă… 

 - Spionul de Popper! Puneţi mâna pe el! – se auziră deodată mai multe voci, iar auditorul 

intoxicat se angajase în prinderea unui individ încărcat de sticle, care părăsea piaţa. 

 - Sunt goale! Goale! – răspundea ţiganul, care înspăimântat, deşerta sticlele jos pentru a-şi 

proba nevinovăţia. 

  Încheindu-se meeting-ul se cereau semnături pentru un protest în numele poporului, dar 

protestul încă nu era redactat. În acest scop, circulau foi în alb, prezentate de o comisie care nu 

înţelegea de glumă. Vai de cel care nu semna, căzând sub bănuiala de a fi prieten a lui Popper!  

  Între timp, expediţiile care plecau spre Ţara de Foc, pentru a lua cu asalt colonia El Páramo 

– comitetele executive ale verdictului stabilit în procesul public – se aflau la ordinea zilei. 

  Robinetul continua să rămână deschis. Casa negustorului care vindea alimente coloniei El 

Páramo fusese asediată în repetate rânduri. Se încerca acum incendierea navei care le transporta. 

  Cheiul aşezării fusese scena unei întâmplări ruşinoase în analele umanităţii. Şaizeci de 

indivizi, majoritatea înarmaţi cu pistoale, se năpustiră asupra unui om singur, luat pe nepregătite, îl 

târâră, îl torturară, îl călcară în picioare. Cum nu puteau toţi deodată să-l lovească şi să-l maltrateze, 

îi aţâţau cu strigăte de “Omorâţi-l, omorâţi-l!” pe cei care îl aveau în bătaia pumnilor lor. Unul 

singur, domnul Cosme Spiro, a avut curajul să intervină pentru a smulge din ghearele bestiilor 

înfuriate trupul inert, plin de sânge, al lui Mateo Mijaich, maistru din colonia El Páramo, care, 

pentru a se duce la Buenos Aires, a fost obligat să treacă prin localitatea Punta Arenas. 

 “ E timpul să vă opriţi, domnule Venegas, altfel vă voi face eu să vă opriţi în penitenciar “, 

spunea guvernatorul teritoriului Magelan, domnul Sampaio. Acestuia, în astfel de momente, i se 

părea însă imprudent să trimită pe cei opt soldaţi de care dispunea împotriva unei plebe numeroase 

şi furioase. În acele moment orice demers ar fi degenerat în anarhie, ducând la distrugerea satului.  

  În asemenea împrejurări, în care El Páramo era asediat de numeroase grupuri de tâlhari 

înarmaţi, golful San Sebastian rămânea încă terra incognita, pentru navele guvernământului local, 

în timp ce domnul Felix M. Paz, guvernatorul Ţării de Foc argentiniene, ale cărui îndatoriri le voi 

lăsa la aprecierea inteligenţei cititorului, trece prin localitatea Punta Arenas şi declară public că ceea 

ce se cheamă concesiunea din San Sebastian ar fi un fals; că noi nu am fi mai îndreptăţiţi să 

exploatăm aurul din nisipul plajelor mai mult decât orice altă persoană din Punta Arenas; că dacă el 

mergea la El Páramo, o făcea pentru a ne pedepsi şi a ne băga la închisoare pentru faptele care ni se 

imputau. Aceste fapte, alcătuind, pasămite, un dosar voluminos, ar fi fost adunate în Ushuaia, sau 

chiar la bordul navei, în călătorie pe Rio Gallegos, sau oriunde se putea găsi un salahor nemulţumit 

sau un intrus dat afară de pe o proprietate străină. În aceste circumstanţe, culmea culmilor, onoratul, 
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cultul şi bogatul negustor căruia eu însumi am fost obligat, pentru pelerina mea de guanaco, să-i 

plătesc însutit, ba chiar înmiit!, era numit la indicaţia domnilor guvernatori australi ai Republicii, 

consul al Naţiunii Argentiniene în Punta Arenas şi îşi inaugura investitura de exequatur printr-o 

bătaie cu pietre a “golanilor” satului.  

 Voi anticipa urmările nefericite ale evenimentelor, consemnate uneori în Chile şi Buenos 

Aires sub titlul de “Întâmplări Grave în Ţara de Foc”, şi care, în realitate nu erau decât lupta 

susţinută pe parcursul a doi ani de un om care se baza pe drepturile sale împotriva unei invazii 

străine de tâlhari înarmaţi şi, de asemenea împotriva agresiunilor guvernământului provincial însuşi. 

Mă voi întoarce acum la o întâmplare care va justifica titlul acestui articol. 

  Localitatea Punta Arenas avea iarăşi aspectul tumultuos şi ameninţător ca atunci când 

domnul Venegas, precum doctoral Ox în localitatea din Quiquendone, deschidea robinetele 

depozitului său de alcool. Era noapte. Colţul dintre hotelul Magellan şi casa consulatului englez 

avea aspectul straniu, inedit în analele urbane ale globului pământesc, al unei tabere de bandiţi în 

chiar centrul unei localităţi. Un rug uriaş aliment cu trunchiuri groase, lumina aici faţadele caselor şi 

chipurile abrutizate ale bandiţilior care le asediau. Iar în spatele porţilor fortificate ale clădirii 

consulatului, se aflau gata să respingă atacul, şase oameni cu arma în mână şi, ca nişte amazoane 

războinice, două tinere încântătoare, siluete zvelte, sprijinite în carabine. 

 O larmă confuză umplea atmosfera: “Moarte lui Popper! Să moară!”, se auzea printre 

strigătele de “Atenţie, unu, doi, trei!”, ale santinelelor postate de către tâlhari. Într-o cameră a 

hotelului, un călător îi scria guvernatorului, rugându-l să intervină, în timp ce la tribunalul localităţii 

i se hotăra împământenirea (joc de cuvinte : i se acorda cetăţenia, i se decidea localizarea definitivă, 

adică înhumarea – n.n.) : “ Cât voi trăi eu, nu va ieşi din sat; am să-l omor cu mâinile mele! “, striga 

domnul Venegas în depozitul căruia alcoolul începea să se sfârşească. 

 Din nou autorităţile nu îndrăzneau să intervină cu cei opt soldaţi şi cele două cartuşe de care 

dispuneau. Totuşi, datorită atitudinii prudente şi de bun simţ a guvernatorului interimar, doctor 

Navarro, şi intervenţiei cavalereşti a ilustrului avocat, doctor Romero, care se afla în trecere prin 

localitate, călătorul, ex-comisar din San Sebastian, a putut ajunge teafăr la bordul vaporului  care 

trebuia să-l ducă la Buenos Aires. Avusese ideea fericită de a răspunde la un moment dat la 

împunsătura ameninţătoare a unui tăiş de cuţit, cu gura revolverului său. Robinetul lui Venegas 

înceta să mai dea alcool. Ultimelor bolboroseli ale depozitului le-au răspuns convulsii violente în 

sistemul nervos al doctorului şi odată cu ultimul strop de lichid din depozit se prăbuşea şi doctorul, 

ca o masă inertă, ca un trunchi bătrân atins de traznet, căzând victimă apoplexiei.  

 După cum se vede, doctorul Ox a lui Jules Verne se deosebeşte de cel din Punta Arenas prin 

faptul că primul se salvează, făcând să explodeze localitatea, în timp ce aici explodează doctorul şi 

se salvează localitatea. 

 În zonele eterice (libere de alcool) se dizolvă tăriile (vîrtuţile – n.n.) şi se sublimează 

sufletul. Vai de reziduurile laboratorului terestru!  

 

                                                                                                             

                                                                                            El Diario , 18 ianuarie 1890 
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VI. O OASTE DE MOMÂI 
 

 

 ''Aşteptăm transportul de aur, mult aur'', scriau din Buenos Aires, ȋn timp ce ȋn El Paramo 

noi aşteptam ajutorul autorităţilor din teritoriu, a căror ȋndatorire supremă trebuia să fie cea de a 

proteja vieţile şi proprietatea cetăţenilor. ''Aur, aurul ȋnsuşi!'' – auzeam ca ultimă consolare din 

Buenos Aires, ȋn timp ce bande numeroase de tâlhari, executori ai verdictului formulat ȋn meeting-ul 

din Punta Arenas, ȋşi făceau apariţia ȋn împrejurimile de la El Paramo. 

 - Trimiteţi-ne aur! - scriau negustorii care ne asigurau cele necesare traiului. 

 - Vrem aur, aur, aur! - se auzeau vociferând muncitorii, ȋn timp ce ȋn atelierul de la El 

Paramo se consuma ultima bucată de cărbune şi se condensa ȋn motoare ultima pufăitură de abur. 

 

 Flotaţia de aur  

 Se ştie că pentru a extrage aur din nisipurile aurifere, acestea trebuie spălate, antrenându-le 

cu ajutorul unei cantităţi de apă să intre ȋntr-o instalaţie care reţine aurul, nisipurile trecând mai 

departe, târâte de şuvoiul de apă. 

 Cantitatea de apă necesară pentru a realiza această separare este de cel puţin 15 ori mai mare 

decât volumul de nisip care trebuie spălat. Absenţa elementului lichid este cea care face ca mina, ȋn 

care metalul mult jinduit abundă, să-şi piardă totuşi valoarea sau să fie pur şi simplu abandonată. 

 Ȋn colonia de la El Paramo apa se obţinea scoţând-o din ocean cu ajutorul unor pompe 

puternice acţionate de motoare cu aburi. Ȋn perioada de care vorbim lipsea ȋnsă combustibilul 

necesar pentru a le face să funcţioneze. Vaporul coloniei naufragiase şi rămăseserăm fără mijloace 

de comunicare, fără mijloacele de aprovizionare cu cele necesare exploatării şi, ȋn ciuda acestui 

lucru, se cerea aur, mult aur.  

 „L’or, fait rage, amour et mariage.” 

 - Ah, metal ȋncăpăţânat şi mişel!  

 - Aur! Aur! Aur! - aşa vibra aerul transmiţând mesajul de la un meridian la altul, de la un pol 

la altul, ȋn timp ce eu imploram toate entităţile fizice şi chimice pentru a realiza o concentrare 

puternică, rapidă a mult râvnitului metal. Pentru a-l smulge din nisipurile sterile şi ȋndărătnice. 

Pentru a stinge setea imensă a monstrului orb şi murdar care ascunde ȋn el particule risipite de aur. 

Greutate specifică! Afinitate chimică! Forţe centrifuge şi centripete! Electricitate! ... Ajută-mă, oh, 

Jupiter, ingratule...! 

           Vă trebuie apă multă? Am să vă dau eu cu picătura! Vă trebuie maşini de mare putere? O să 

vă ating cu pila electrică! Vreţi suită numeroasă, agenţi de poliţie? Vă voi pune ȋn laţ şi n-o să-l 

puteţi desface! Vreţi să fugiţi, să vă ascundeţi? Vin după voi călare, ȋn galop!  

 Din nisipuri se năştea atunci „secerătoarea de aur”, iar nisipurile biruite ȋi cedară bogăţia lor. 

Ce Tară de Foc? Ce Paramo? Ploaie de aur! Danae! Cerul se ȋnseninează, orizontul devine auriu şi 

vai, de-ar sosi ȋn sfârşit ajutorul mult aşteptat! Ce bine-ar fi dacă gărzile comisariatului ar reuşi să 

elibereze teritoriul de bandiţii care ȋi dau tarcoale! 

 - O pânză la orizont! – se aude deodată un glas care face să tresalte de speranţă sufletele 

muncitorilor. Prora spre El Paramo, stindard naţional! – se cutremurau de bucurie inimile lor. 

Cuterul armatei! Patagones! – se auzea ȋn continuare glasul care, ca o muzica cerească, tulbura 

spiritele. Dar vaporul care ȋnainta rapid, părea să-şi bată joc de legile perspectivei, micşorandu-şi 

coca pe măsură ce se apropia. Ȋntr-adevăr, nu era un vas din cele mai mari. Pânzele se strâng, prora 

ȋn vânt, krrr ...   se aude un zgomot sec şi pentru prima dată o ancoră a armatei atinge fundul apelor 

de la El Paramo. 

 Se desprinde apoi o barcă, se apropie, vâslele vibrează, ies din apă, un om sare pe uscat şi 

spune, ah, ce dezamagire!, că nava-cuter va pleca imediat, că era o lună de când părăsise capitala 

provinciei, arătând ȋn acelaşi timp biletul a cărui copie urmează mai jos: 
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 Republica Argentina 

 Guvernământul Ţării de Foc 

 Ushuaia, 14 oct. 1888 

 

 Domnului Comisar din San Sebastian :  

 Vi se ordonă să veniţi până ȋn această capitală, la bordul cuterului naţional Patagones. 

 Vă salut, 

 (Semnat) : Teófilo M. Iglesias 

  

 Iată deci, cititor fericit, tu care nu cunoşti dulceţurile vieţii fueghine, iată tot ceea ce primea 

comisariatul până ȋn acel moment ȋn materie de mijloace de trai, casă, arme, cai şi muniţii, tot ceea 

ce trimitea guvernul provinciei la San Sebastian ca instrucţiuni şi lămuriri la notele care i-au fost 

adresate. Tot ajutorul pe care ni-l acorda. 

 Imediat am trimis după comisarul care se afla La Carmen Sylva. Ca urmare a acestui fapt,în 

ziua următoare, 28 de bandiţi din Punta Arenas au luat cu asalt Carmen Sylva, distrugând o colonie 

a cărei valoare se ridica la 24 de mii de pesos. 

 

 Carmen Sylva 

 Aflate pe plaja dinspre sud a golfului San Sebastian, râpile de la Carmen Sylva oferă 

peisajul cel mai pitoresc şi totodată cel mai impunător din zona atlantică a Ţării de Foc.  

 Pe o bază bine stratificată de roci plutonice, străpunse de numeroase peşteri cu tavanul 

boltit, ȋn al căror mozaic devonian se reflectă ȋn culori scânteietoare cascadele care le slujesc drept 

paravan, se ȋnalţă ȋn culoarea smaraldului o coastă şerpuitoare care sfârşeşte abrupt ȋn galben-auriu 

pe fondul albastru al cerului, ȋntr-o râpă ȋnaltă ca un amfiteatru. 

 Nenumărate izvoare de apă cristalină izvorăsc de la ȋnălţimea marginilor coastei şi, şerpuind 

printre fel şi fel de flori şi arbuşti, printre tufe de Leuceria hahnu şi de Pseudo Panax laetevirens, 

printre fel şi fel de muşchi şi smocuri de iarbă enormă de Dactilys glomerata, se aruncă ȋn cascadă 

şi se revarsă scânteind pe nisipurile aurifere de pe plajă. 

 De la cascada Vasilica până la capul Bella Vista, apele descoperă la reflux o fâşie de nisipuri 

de culoare roşu-ȋnchis, a cărei lăţime de mai bine de o mie de metri este ȋntotdeauna animată de 

numeroase stoluri de păsări marine, ȋn timp ce râpile deschise spre nord şi ferite de vânturile reci şi 

violente de la sud-est slujesc drept reşedinţă permanentă pentru toate speciile ornitologiei fueghine, 

răsunând de trilurile păsărilor ȋmbinate armonios cu susurul izvoarelor. 

 Pentru a desăvârşi acest tablou, sus, pe firmament, se vede ca o diademă uriaşă, regele 

păsărilor, nemişcat şi mândru planând la marginea râpei. 

 Ȋn zona de est a amfiteatrului, la o sută şaizeci de picioare deasupra nivelului mării şi la o 

sută douăzeci de picioare sub marginea de sus a râpei, o casă construită şi ȋnchisă ca ȋntr-o pâlnie 

printre colnice verzi, indică prezenţa omului. O scară realizată din piatră de porfir desenează ȋntr-un 

zigzag capricios urcuşul de pe plajă spre casă. 

  

Jefuirea coloniei 

 Ȋn ziua următoare plecării cuterului au rămas la Carmen Sylva doar trei oameni, doi pe plajă 

şi unul, caporalul Antonio Dada, cu treburi la bucătăria coloniei.  

Deodată se vede ȋnconjurat de zece indivizi, iar partea de sus a râpei ocupată de alţi 

optsprezece. 

        - Să nu ȋndrăzniţi! – spuse el, văzându-se ochit de zece carabinieri deodată. 

       - Directorul e aici? – ȋntreabă un bandit. 

       - Nu. 

       - Comisarul? 

       - Nici el. 

      - La treabă, băieţi! – se auzi pe dată glasul unui bandit şi, ȋn mai puţin de zece minute, toată casa 

era ȋntoarsă pe dos. Pânze pentru vele, corturi şi haine au fost tăiate cu cuţitele. Mobilier, paturi, 
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aparate, vâsle şi butoaie, făcute bucaţele cu lovituri de secure sau aruncate pe plajă de la înălţimea 

de 160 de picioare. Aurul amalgamat, proviziile, şeile, armele şi toate obiectele uşor de trasportat au 

fost predate atacatorilor care rămăseseră de pază ȋn partea de sus a râpei. 

Cei doi oameni de pe plajă, alarmaţi la vederea mobilelor şi aparatelor care zburau prin aer, 

veniră urcând scara. Au fost ȋnsă ȋntâmpinaţi de un grup de atacatori. 

          - Tu eşti Nicasio Arana – zise pe tot afirmativ un bandit către unul dintre ei. 

- Aşa-mi zice... 

- Ai insoţit pe Popper ȋntr-una din expediţii – continuă el pe acelaşi ton. 

- Nu, ȋn două.  

- La ce dată a venit aici Popper? – a ȋntrebat un altul dintre nemernici. 

- Nu-mi amintesc. 

- Ţi-o spun eu : ȋn 10 septembrie. Ştii ziua ȋn care s-a ȋntors la El Paramo? 

- Nu, am memoria proastă. 

- Ȋn 6 octombrie. 

- Şi câţi oameni erau acolo aseară? – continuă cu ȋntrebările individul care parcă făcea 

paradă de informaţiile lui. 

- Nu ştiu, răspunse Nicasio, şi nici nu vreau să ştiu. Dar voi ştiţi când vă veţi căra de-aici 

- Când o s-avem chef. 

- Am să vă spun eu când : ȋn mai puţin de zece minute. 

- De unde ştii tu?  

- Eu nu v-am ȋntrebat pe voi cum de ştiţi atâtea lucruri.  

          - Leagă-l! – strigă ȋn acel moment un tâlhar , ȋn vreme ce ceilalţi se distrau sfârtecând cu 

cuţitele costumul pe care-l purta caporalul. 

          - Vă cruţăm viaţa pentru ca voi să le spuneţi tovarăşilor voştri şi jandarmilor din El Paramo că 

dacă nu părăsesc colonia ȋn opt zile, vă tăiem beregata şi lor şi vouă. 

         Câteva minute mai târziu, hoarda de bandiţi se retrăgea ȋn grabă, ducându-şi prada spre 

frontiera vecină. Avertismentul lui Nicasio ȋşi făcuse efectul, dar din colonia Carmen Sylva 

rămăseseră doar ruine. 

         Ca nişte naufragiaţi ȋmpotmoliţi ȋntr-un banc de nisip, fără bărci pentru a-şi salva viaţa, cu cala 

navei fără provizii, cu mateloţii demoralizaţi, atacaţi noaptea de hoardele de sălbatici... Iată starea ȋn 

care se afla colonia El Paramo la sfârşitul anului 1888. Fără niciun mijloc de comunicare de o bună 

bucată de timp, fără umbră de speranţă la orizontul maritim. Pe coline şi pe câmp, numeroase 

grupuri de invadatori ameninţau cu un atac sigur. Cea mai mare parte a muncitorilor cedase la 

ameninţările permanente şi ȋşi abandonase treburile. Muncitorii rămaşi, disperaţi şi demoralizaţi de 

arestarea lui Wagner, de moartea sau detenţia tovarăşilor lui ȋn golful Sloggett, de torturile care ii 

aşteptau ȋn Punta Arenas, ȋmi cereau mie, ce ironie!, să le apăr viaţa, ȋn vreme ce jandarmii, care de 

mai multă vreme dăduseră probe de curaj şi abnegaţie, cunoscând bine genul de compensaţii care ȋi 

aşteptau, căutau momentul prielnic să dezerteze sau chiar dezertaseră deja. 

            Hărţuiţi sau uitaţi de guvernământul local, aveam ȋn privinţa acestuia mai mult lucruri de 

care să ne temem decât la care să sperăm. 

            Dar cum rămânea cu firma, cu compania ȋnfiinţată ȋn Buenos Aires, care a investit capitaluri 

considerabile?  

             Compania din Buenos Aires cerea, ca totdeauna, aur, aur, aur şi, ȋn foarte rare ocazii, ne 

ȋnsufleţea cu un help yourself , cu un „ajutaţi-vă singuri”... 

           Disperaţi şi ȋn pericol de a pierde caii care aveau nevoie de nutreţ, cu riscul constant al unui 

atac de noapte, trebuia să facem o ultimă ȋncercare, un ultim efort disperat pentru a respinge pe 

invadatorii teritoriului cu un soi de lovitură decisivă asupra cartierului general al bandiţilor, pentru a 

ne elibera de flagelul care ne sufoca. 

 

    Sperietorile 

            Haideţi să vedem ȋntre timp ce se petrecea la râul Beta, ȋn cartierul general al tâlharilor. Ȋn 

repetate rânduri , acest râu fusese deja teatrul unor scene de război.  Acum, ȋn ziua de 8 ianuarie 
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1889, acolo era din nou o tabără de tâlhari. De data aceasta erau ȋnsă adăpostiţi ȋn tranşee la malul 

râului şi cu parapete ridicate ȋn faţa corturilor. Ȋn vecinătatea acestora păştea o herghelie de cai. 

Douăzeci şi doi de oameni se apucaseră să spele nişte nisip adunat pe plajă. Deodată, opt soldaţi ȋşi 

fac apariţia ȋn partea de sus a vâlcelei, cinci călare şi trei pe jos. Bandiţii se precipită la parapete şi 

dezlănţuie un foc nimicitor. Soldaţii răspund slab, rămân nemişcaţi pe cai, ca şi când şi-ar bate joc 

de gloanţe. Parapeţii erau ȋnvăluiţi ȋn fumul rafalelor, iar herghelia de cai, speriată de ȋmpuşcături se 

ȋndepărta de tabără. Un cal priponit de un cort se cabra rănit de un glonte. Pe neaşteptate, cei trei 

soldaţi ȋncalecă, unul se desprinde de grup, coboară ȋn galop, se ȋndreaptă spre parapete, calul se 

ȋmpiedică, plouă cu gloanţe şuierătoare, dar el trece nevătămat. Merge mai departe, ajunge la 150 

de metri de gurile de foc şi, urcând ȋn galop un povârniş care desparte ȋn două vâlceaua, calul 

alunecă şi cade cu călăreţul său cu tot. Grupul de soldaţi dispăruse de pe ȋnălţime. Un zgomot 

infernal se ridică din tranşee şi nemernicii se aruncă asupra soldatului strigând : „E-al nostru ..., e 

Popper ... e chiar el!” Dar acesta se ridică, trage, ȋncalecă şi, o clipă mai târziu, pune stăpânire pe 

herghelia de cai, mânând-o ȋn galop spre fundul vâlcelei, de unde apare din nou grupul de soldaţi. 

Aceştia, ȋmpreună cu herghelia de cai, formează apoi un singur grup care se ȋndreaptă ȋn direcţia El 

Paramo.  

             Dacă tâlharii deposedaţi acum de caii lor ar fi putut observa mai din aproape pe cei mai 

mulţi dintre acei militari, ar fi constatat cu surprindere că nu aveau picioare, că armele lor erau 

bucăţi de lemn, că sub uniforme, ȋn loc de carne, erau paie, iar ceea ce părea a fi cap, nu era decât o 

boccea de zdrenţe ... Erau simple sperietori, erau momâile din El Paramo, ultima soluţie a coloniei! 

        Este incredibil, va exclama cititorul neavizat, că autorităţile ȋngăduie o asemenea situaţie ȋn 

teritoriul de care răspund. Autorităţile? Iată-le aici, ȋn faţa unui public distins, la şase luni după 

atacurile tâlharilor, după tragedia din golful Sloggett, după notele pe care le-am primit la El 

Paramo, după luptele de la râul Beta şi meeting-ul din Punta Arenas. 

             Iată, ce spune guvernatorul ȋn La Prensa la 30 decembrie 1888, referitor la aceste 

evenimente: 

 

     „Intâmplările din Ţara de Foc  

          Căutând să ne informăm din datele adunate de către guvernatorul acelui teritoriu, ni se spune 

de către acest domn, care domiciliază ȋn momentul de faţă ȋn capitală,că aceste fapte, după părerea 

sa, nu au importanţa pe care le-o atribuie autorul articolului care le denunţă.  

             Ȋn plus, crede că, după cunoştinţa lui, o bună parte din informaţiile referitoare la cele 

ȋntamplate, sunt inexacte.  

          Adaugă faptul că ceea ce ȋn numita publicaţie poartă numele de ''autorităţi argentiniene'', nu 

este altceva decât grupul de muncitori care ȋl slujesc pe domnul Popper şi care au alcătuit aici fără 

investitură oficială ceea ce se cheamă ’Comisariatul din San Sebastian’, considerând drept chilieni 

pe cei care, din diferite motive, nu fac parte din acea grupare.”  (*) 

          Şi ȋncheie arătând că disputele şi ciocnirile dintre argentinieni şi chilieni nu sunt altceva decât 

disputele şi ciocnirile dintre muncitorii numitului grup şi cei care se separă de el. 

             Acestea sunt informaţiile domnului guvernator al provinciei. 

            Fără ȋndoială că dacă aşa s-au petrecut lucrurile, acuzaţiile ȋşi pierd gravitatea. 

           Dar ȋntrucât ceea ce reproducem din rapoartele guvernatorului nu desfiinţează veridicitatea 

tuturor ştirilor referitoare la dezordini, deşi reuşesc să-i reducă din proporţii, credem că este oportun 

un lucru care până acum n-a fost făcut ȋn mod clar şi energic : o investigare formală a acestor 

ȋntâmplări, care nu sunt deloc noi. Această investigaţie ar informa guvernul ȋn legatură cu ceea ce se 

petrece. Ar informa totodată şi publicul, la fel de interesat să afle dacă acest guvern provincial şi-a 

făcut sau nu datoria.  

              De faptul că o asemenea investigaţie formală se va face şi că se vor adopta cu această 

ocazie măsurile energice şi juste convenite ȋn funcţie de rezultat, nu ȋncape nicio ȋndoiala. Joia 

viitoare pleacă spre acest teritoriu, special cu acest gând, guvernatorul său, domnul Felix M. Paz, la 

bordul vaporului Tyr. Acest funcţionar este animat de cele mai nobile dorinţe şi nu trebuie să piardă 

ocazia de a ȋnlătura orice inconvenient apărut şi care ameninţă progresul acelei părţi izolate, dar 
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bogate, din teritoriul nostru. 

                Se cuvine să informăm la timp pe cititorii noştri asupra beneficiilor pe care le au locuitorii 

Ţării de Foc prin prezenţa unui guvernator care ȋşi propune să satisfacă ȋn mod sârguincios nevoile 

lor legitime. 

               Cam atât despre guvernatorul Paz ȋn La Prensa din Buenos Aires. 

               Ȋl vom vedea curând ȋn Ţara de Foc şi mai tarziu ne vom ȋntâlni cu Domnia Sa, 

dezvinovăţindu-se public ȋn coloanele aceluiaşi ziar. 

                                                                                                                                                       El 

Diario, 21 ianuarie 1890 

 

(*) 

 

 

             Cu opt luni înainte de acest articol, ȋn 20 aprilie 1888, ziarele din Buenos Aires au publicat 

copia decretului de numire a lui Maxim Popper drept comisar de San Sebastian (n.ed): 

       Preşedintele Republicii hotărăşte şi decretează :  

           Art. 1 – Domnul Maxim Popper este numit drept comisar al Ţării de Foc, 

subordonat guvernatorului acesteia, cu reşedinta ȋn golful San Sebastian şi cu jurisdicţia de la capul 

Espiritu Santo până la râul Juarez Celman. 

            Art. 2 – Comisariatul respectiv va avea la dispoziţie doisprezece jandarmi. 

  Art. 3 – Comisarul şi jandarmii se vor bucura de solda alocată, ȋn bugetul ȋn    vigoare, 

funcţionarilor din categoria lor. 

          Art. 4 – Prefectura maritimă va proceda la procurarea îmbrăcăminţii şi mijloacelor de 

subzistenţă pentru jandarmii respectivi. 

           Art. 5 – Această cheltuială se va ȋncadra alineatului 32, art. 1, al bugetului ȋn vigoare. 

         Art. 6 – Se va comunica ... etc.                                                                                                                                

                                                                                                                Juarez Celman                                                                                                             

Eduardo Wilde 
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    VII. ALLEGRO VIVACE 
 

Actul II – Scena 5 

Doňa Juanita – Primarul – Apoi Doňa Olimpia 

 

 Primarul îi declară iubire doňei Juanita. Aceasta, fără a se arăta prea ȋncântată de 

extraordinarele sentimente ce îi sunt dedicate, catadicseşte ȋn cele din urmă şi îi permite să îi sărute 

mâna. Primarul, emoţionat, copleşit de plăcere, se lasă ȋn genunchi şi ..., când îi era lumea mai 

dragă, apare doňa Olimpia, soţia sa. Primarul, văzând-o, se înfurie., îi reproşează felul ȋn care a 

intrat şi îi porunceşte să plece. 

 Primarul : - Volete andare al vostro appartamento. 

 Olimpia : - No! 

 Primarul (iritat) : - Per la seconda volta : Volete andare al vostro appartamento. 

 Olimpia (cu hotărâre) : - No! 

 Primarul (furios) : - Per la terza e ultima volta, volete andare al vostro appartamento. 

 Olimpia (apăsat) : - No!! 

 Primarul (disperat) : - Dunqueee!!    

 Ȋn acest moment, orchestra intonează deliciosul vals care dă titlul acestui capitol, iar 

primarul, Olimpia şi doňa Juanita ies din scenă, dansând pe acordurile sale. 

 Ce este asta? – va spune cititorul, surprins să vadă sub un titlu geografic ȋnfricoşător, urmat 

de un motto ȋnspăimântător din Dante, o scenă graţioasă dintr-o operetă de Supée. 

 Aceasta este, cititorule, una din primele pagini consemnate ȋn analele administrative ale 

Ţării de Foc. Şi deasemenea,  aceasta ȋnseamnă că rolurile actorilor de ambele sexe, partea 

orchestrei şi dansul, pot fi executate cu măiestrie şi simultan de o singură persoană talentată, având 

ca decor o bucătarie, o sufragerie sau un hangar.  

 O probă raţională a acestui fapt se va găsi ȋn articolul de faţă. Până atunci, ȋl rog pe cititor să 

binevoiască să accepte aserţiunea ca vrednică de crezare.  

 

 Lăsaţi de izbelişte       

 Lăsaţi de izbelişte la extremitatea sudică a lumii locuite şi având la dispoziţie douăsprezece 

sperietori de ciori pentru a se apăra de hoardele de bandiţi care dau târcoale, muncitorii rămaşi se 

adună , se răzvrătesc şi vor cu orice preţ să părăsească colonia. Ȋn acel moment era de ajuns ca unul 

singur dintre ei să comunice cu invadatorii pentru ca aceştia, informaţi cu privire la calitatea 

soldaţilor noştri, să declanşeze împotriva noastră un atac cu consecinţe fatale. Am reuşit, nu fără 

dificultăţi, să izolăm pe muncitori, 17 la număr, pe ridicătura care formează peninsula de la El 

Paramo, ameninţând cu un glonte Remington pe cel care ar ȋncerca să depăşească o linie desemnată 

printr-un şanţ , care pornea de pe plaja Atlanticului şi sfârşea ȋn golful San Sebastian. Ȋmpreună cu 

patru bărbaţi care constituiau garnizoana de la El Paramo, am construit deasupra casei un mic turn 

cu creneluri şi făceam de planton cu schimbul, zi şi noapte, ȋn vreme ce escadronul de momâi, 

mânat ȋn timpul zilei prin valea de la El Paramo, ţinea ȋn şah pe domnii din Punta Arenas. Deţineam 

prizonieri trei indivizi, care veniseră aici fluturând un steag alb şi care, ȋn ȋmprejurările date, trezind 

bănuieli, nu trebuiau să stea laolaltă cu muncitorii noştri şi cu atât mai puţin să se ȋntoarcă.        

 Ȋntr-o asemenea situaţie, vaporul Tyr trece la 45 de mile de colonie, dar ȋn loc să vină la San 

Sebastian, se duce ȋn Chile. Şi ȋn timp ce se afla ancorat ȋn Punta Arenas, flotaţia de la râul Cullen 

şi, cu excepţia lui El Paramo, toate instalaţiile de pe plaja atlantică a Ţării de Foc argentiniene sunt 

făcute praf şi pulbere. 

 La trei săptămâni după intrarea ȋn strâmtoare, făcând legătura ȋntre Punta Arenas şi Ushuaia, 

şi la trei săptămâni după ce se ocupase cu finalizarea deja voluminosului dosar contra Popper, 

vaporul Tyr apare ȋn orizontul de la El Paramo, trece, lansează semnale speriind caii şi ancorează la 

10 mile distanţă de colonie.       

 La bord se făcuseră pregătiri, se stabiliseră pariuri şi se discuta deja posibilitatea de a apela 
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eventual la ajutorul guvernatorului din Santa Cruz. Se punea problema ȋnfruntării „fiarei din El 

Paramo”! 

 Ȋn timp ce vaporul Tyr trecea, soldaţii de paie erau ȋn magazie şi, cum aveam nevoie de 

oameni, le-am ordonat celor trei prizonieri să îi pună pe cai şi să-i mâne. Uimiţi, deţinuţii vedeau 

acum prima oară manechinii neȋnsufleţiţi care fuseseră paznicii lor de temut. M-am dus apoi ȋn zona 

mai ȋnaltă a golfului pentru a ura bun venit domnului guvernator cu sperietorile dispuse ȋn sir. 

 Se apropie o barcă şi sar pe uscat doi oficiali ai armatei, urmaţi de un aghiotant ȋncărcat cu 

un balot de acte. 

 - Dumneavoastră sunteţi comisarul? – m-a ȋntrebat, după salutul obişnuit, oficialul care ȋşi 

arăta mai degrabă broderiile sale de aur. 

 - Nu, domnule. Presupun că dumneavoastră sunteţi guvernatorul. 

 - Da, domnule. Aveţi mulţi oameni, domnule Popper? 

 - Nu, domnule.     

 - Mi s-a spus c-aţi avea vreo şaizeci de oameni. 

 - Se prea poate. Dar  dacă domnul guvernator ar binevoi să-mi acorde puţină atenţie, aş 

putea oferi o dovadă (ne aflam la 25 de paşi de momâi). 

 - Par ȋnsă bolnavi. De ce au feţele acoperite? – ȋntrebă el, pe măsură ce ne apropiam. Acum 

ȋnţeleg! – exclamă deodată. Şi eu,care făceam atâtea presupuneri ȋn legatură cu motivul pentru care 

aceşti soldaţi nu se dădeau jos de pe cai.    

 Am pus ȋn momentul următor calul meu şi casele din El Paramo la dispoziţia Domniei Sale, 

care a avut amabilitatea de a accepta oferta mea şi ne-am ȋndreptat împreună spre colonie. Pe drum, 

guvernatorul s-a convins din ce ȋn ce mai mult că nu avea de ce să se teamă de vreo rezistenţă din 

partea „fiarelor din El Paramo”. Dimpotrivă, prezenţa unui vapor naţional ȋn aceste ape pustii ne 

părea mai degrabă un vis frumos, decât o realitate palpabilă. S-a convins că, după o lungă perioadă, 

marcată de profunde lipsuri, pericole şi situaţii violente, după ce ne-am expus viaţa de mai multe ori 

pentru apărarea teritoriului şi a steagului care flutură aici, ȋmpotriva unei numeroase invazii străine 

şi toate acestea, cu o dragoste care sporeşte cu fiecare bucată de pământ explorat şi populat din 

iniţiativă proprie şi spontană, apariţia guvernatorului provinciei, reprezentantul celei mai ȋnalte 

autorităţi a Republicii – indiferent care erau intenţiile sale particulare –  , era ȋn acel moment 

ȋncununată de o aureolă de bun augur ... Ne apropiam de casele noastre, discutând despre situaţia 

tristă ȋn care ne aflam, despre invazia tâlharilor şi despre exploatarea aurului. 

 - Dar dumneavoastra nu aveți dreptul de a exploata aurul aici mai mult decât chilienii din 

Punta Arenas! – spuse Domnia Sa. 

 - Socotesc că pot demonstra Domniei Voastre că avem acest drept şi ȋncă bine legalizat. 

 Purtând această conversație, ajungem ȋn colonie şi intrăm ȋn modesta sufragerie de la El 

Paramo. Această ȋncăpere, cu tavan alb şi cu pereții maron-auriu, tapisată, dar cu covoare simple, 

abia măsura doisprezece metri pătraţi. O masă, un bufet şi câteva scaune ocupau aproape jumătate 

din spaţiu. La stânga, barometrul şi tabelele grafice ale buletinului meteorologic. La dreapta, un 

mare trofeu ȋn formă de soare, ale cărui raze erau alcătuite din carabinele, spadele şi pistoalele 

confiscate de la invadatori ȋn diferitele confruntări cu ei. În faţă, o oglindă şi cateva tablouri cu rame 

aurii completau mobilierul.  

  

 Terpsihore    

 - Aşa mi-a spus şi doctorul..., ȋn Buenos Aires – spunea Domnia Sa, reluând conversaţia. 

Dar dumneavoastră interpretaţi legea ȋn felul dumneavoastră. 

 - O fi, pentru că nu ştiu s-o interpretez altfel. 

 - Dumneavoastră ignoraţi ȋn primul rând faptul că guvernământul provinciei este cel care 

trebuie să repartizeze toate proprietăţile. 

 - Ȋntr-adevăr, ȋl ignor, domnule guvernator. 

 - Ba mai mult, şi v-o spun cinstit, domnule Popper, eu detest această companie numită 

Lavadero de Oro del Sud. 

 - Din ce motiv?  
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 - Pentru că ȋmi este antipatică. 

 - Dar aceasta nu ȋmpiedică compania să-şi exercite autorizaţia de a exploata proprietăţile 

sale şi, cu permisiunea domnului guvernator, abstracţie făcând de documentele legale pe care le pun 

la dispoziţie, vă voi arăta legile mineritului.  

 - Cunosc legile, domnule Popper.    

 - Iată-le, am zis eu, ȋn timp ce mă ȋndreptam spre fereastra pe al cărei pervaz se vedea codul 

de legi. Dar la auzul acestor cuvinte, Domnia Sa ȋmi tăie calea şi, ȋndreptând spatele cu un aer 

duşmănos, ȋşi luă o postură teatrală şi răspunse (atenţie, istoriografi!) cu următorul monolog :  

 - Volete andare al vostro appartamento. No! Per la seconda volta (iritat), volete andare al 

vostro appartamento. (Cu hotărâre) : No! Per la terza e ultima volta (furios), volete andare al vostro 

appartamento. (Cu emfază) : No!! (Exasperat), Rrrumm... rrumm... lalala... li... li... li... 

 Şi Domnia Sa, plin de graţie, elegant, fredonând melodia, ȋşi arcuieşte antebraţele, ridică 

genunchiul, ȋntinde graţios un picior, se leagănă ȋn ritmul valsului despre care vorbeam, o ia spre 

stânga, se ȋnvârte ȋn cerc şi se roteşte ȋn piruete, lăsându-se ȋn voia unui dans frenetic, de unul 

singur... 

 Eu, speriat, stupefiat, cu cartea ȋn mână, muşcându-mi buzele, mi-am permis să-l ȋntrerup: 

 - Codul de legi, domnule guvernator...! 

 - Rrrrum... rrrum, la la la... li... li... li... – şi domnul guvernator reia da capo aceeaşi 

reprezentaţie. 

 

 Pomeni            

 - Murim de foame! Fă ceva, stăpâne drag, ca noi să putem debarca de pe această navă a 

necazurilor!, îmi spuneau Mateo şi alţi câţiva muncitori, care veneau la bordul vaporului Tyr, 

ȋntorcându-se din Buenos Aires şi care, pe baza unei strategii prevăzătoare, erau reţinuţi la bord, ȋn 

timp ce o duzină de năluci ȋmbrăcate ȋn uniforme se iveau bălăbănindu-se ca nişte fantoşe pe caii pe 

care manechinele ȋi cedaseră fără nicio rezistenţă.  

 - Bog Pomága! (Dumnezeu să ne ajute! – ȋn slavă, n.n.), Prea Sfântă Maică a lui Dumnezeu! 

– exclamă Martinich, văzând invadat depozitul nostru de provizii ȋn timp ce aveau loc preparativele 

pentru a găzdui un număr crescut de oameni. Aceştia, flămânzi şi lipsiţi de toate cele necesare, 

veneau la o colonie izolată şi asediată de mai multe luni. 

 Se lăsa noaptea şi noi ne aflam strânşi sub abajurul lămpii din sufragerie. Băiatul strângea 

deja de la masă farfuriile de desert, iar Domnia Sa, ȋnsufleţit de câteva cupe consistente de 

şampanie, divaga despre zarzuele (operetă specific spaniolă – n.n.), scene umoristice şi despre 

ultima haute nouveauté ȋn demimonde – ul din Buenos Aires, când, deodată, speriat parcă de cine-

ştie-ce pericol nevăzut, mi-a adresat câteva cuvinte: 

 - Ascultă, domnule Popper... (domnea o tăcere adâncă). Nu auzi nimic?  

 - Nu, domnule. 

 - Mi se pare că aud un strigăt de teru-teru – continuă Domnia Sa. 

 - Şi ce ȋnseamnă asta? 

 - Ȋnseamnă că umblă cineva pe câmp... Presupun că dumneavoastră aveţi oameni de pază. 

 - Nu, domnule!     

 Ȋn acest moment, socoteam paza de prisos din diferite motive. Ȋn primul rând pentru că nava 

Tyr trecuse deja de trei săptămâni prin Punta Arenas şi se ştia că domnul guvernator ducea... 30 de 

jandarmi cu destinaţia San Sebastian. Ȋn al doilea rând, pentru că tâlharii, dacă nu ne-au surprins 

noaptea când eram doar patru oameni ȋn colonie, nu se vor apropia ȋn mod sigur astăzi, când El 

Paramo duduia de oameni, iar ȋn golf era ancorat un vapor naţional. 

 - Dar totuşi nu puteţi garanta lucrul acesta, interveni guvernatorul. 

 - Cred, de asemenea – am continuat eu – , că astăzi invadatorii se află de partea cealaltă, 

departe de frontiera argentiniană. 

 - Şi dacă mai sunt ȋncă pe aici? Ar fi bine să facem acum o expediţie pentru a-i căuta. Ce 

ziceţi? Spuneţi, domnule Popper, cam câţi oameni ar trebui pentru treaba asta? 

 - Opt bărbaţi, doisprezece cel mult. Dar vă repet, că ȋn ȋmprejurările date, la trei săptămâni 
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după ce nava Tyr a trecut prin Punta Arenas, nu vom mai găsi nici urmă de bandit, iar dacă domnul 

guvernator doreşte să cunoască acest teritoriu, un număr mic de oameni ar fi suficient ca să ne 

ȋnsoţească. 

 Ȋn ziua următoare, erau adunaţi ȋn El Paramo mateloții de pe nava Tyr, pasagerii, marinarii, 

cameriştii, reuniţi ca razboinici, prezentându-se pe caii momâilor şi pregătindu-se pentru o mare şi 

belicoasă expediţie. 

 

                                                                                                                   El Diario, 24 ianuarie 1890 
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VIII. ARMATA DOMNIEI SALE 
 

 
  Antropologii moderni se încăpățânează zadarnic să alinieze într-o serie evolutivă continuă, 

planta și protozoarele, nevertebratele și maimuța, rumegătoarele și mamiferul uman. Degeaba se 

forțează filosofii școlii pozitiviste să smulgă această biată vertebrată din norii mistici în care îl 

așează complicatul său sistem nervos. Să -l smulgă din spațiile fantastice care leagă cu fire nevăzute 

zona corticală cenușie din craniul său ambițios, cu o lume de taine și superstiții.  L'homme, de la 

nature, est l'esclave et le roi. Acest vers a lui Boileau constituie o provocare la adresa tuturor 

dogmelor clădite pe temeliile șubrede ale unei ipoteze riscante.   

          Omul, acest rege al creației, reprezintă pe pământ un tărâm aparte, despărțit de restul 

animalelor printr-un abis.  

    Cum veți explica, voi, Comte, Littré, Stuart Mill, Lewis, acele formațiuni de furnici care 

alcătuiesc familii organizate, care duc lupte, adevărate bătălii, în care ele se desfășoară în coloane, 

fac manevre și dau asalturi, se retrag, înaintează sau rămân în rezervă? Ce veți spune despre acele 

termite războinice, care, pe timp de pace, se antrenează în exerciții gimnastice și militare, 

comparativ cu o adunătură de oameni, împovărați de arme pe care nu știu să le folosească, călare pe 

niște animale a căror mișcare îți trezește mila, lansându-se într-o expediție războinică pentru a 

respinge un dușman care nu există și pe care nu sperau și nici nu doreau să-l întâlnească?  

    Ce veți spune, voi, Bacon, Descartes, Spinoza, Leibnitz, de acele cârduri de dropii 

magellanice care se deplasează la comanda păsării mai experte care le arată traseul, le semnalează 

pericolul, le învață să nu se teamă de omul care merge călare și să-l evite, dacă merge pe jos? Ce 

veți spune de acele herghelii de guanaci fueghini care pasc liniștiți sub comanda celui mai apt din 

familie, a acelui guanaco cu corpul cel mai ager, cu privirea cea mai ascuțită, cel mai sensibil la 

miros, și cel mai curajos pentru a se apăra de atacurile dușmanului, comparativ cu o adunătură 

umană condusă de un semen care nu este cel mai apt, nici cel mai expert, nici cel mai valoros din 

grup? Unde este, ilustre Darwin, acea verigă pe care ai crezut că o găsești în Țara de Foc, ca să lege 

faimosul tău lanț al evoluției? Indianul ona, care-și duce viața sa nomadă în regiunile învecinate 

golfului San Sebastian, se dezice cu indignare de acest rol. Dar indivizii care traversează astăzi 

teritoriul oferă un câmp mult mai favorabil pentru studiile psihologice, ca și pentru investigațiile 

fiziologice asupra evoluției speței umane...  

 

 Mobilizarea armatei 

  Cavaleria noastră de momâi era mereu pregătită să intre în acțiune. În mai puțin de zece 

minute se scoteau din depozit, erau urcate pe cai și erau gata de treabă. Momâile, confecționate 

solid pe schelete de lemn și fixate în șei, trebuiau să fie prinse în chingi pe animale, care, după cum 

o cereau împrejurările, erau legate câte două, câte patru sau în șir, cu ajutorul unor sfori care le 

țineau de gât la distanță de un metru. Ușoare și bine poziționate, un singur om putea să le mâne și să 

le facă să se miște rapid, simetric și în galop.  

    Dar acești războinici nu erau decât păpuși umplute cu paie, pe când cei pe care îi avea 

Domnia Sa se aflau în condiții de mobilitate diferite. Era impracticabil să fie fixați pe cai prin alte 

mijloace decât cele date de greutatea specifică și echilibrul corpurilor, iar în practică acest lucru nu 

este atât de ușor pe cât pare la prima vedere, mai ales când este vorba de marinari, cărora le surâde 

pentru prima oară ocazia de a încăleca pe spatele unui animal de luptă (și unde este marinarul 

proaspăt debarcat dintr-o lungă călătorie la bord, care să nu tânjească să meargă pe uscat sau 

călăre?).  

    - Vezi, Charley? Ca s-o iei, de pildă, la dreapta, faci la fel ca și când frâul ar fi roata timonei 

: tragi la dreapta, știi? - făcea pe interpretul un individ versat în limbile lui Shakespeare și 

Cervantes.  

    - Oh yes, all right, Sir.  

    - Să nu te înșeli. Pentru a trage cu pușca trebuie să sprijini patul puștii Remington aici, vezi, 
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în umăr, iar acest vârf de la capătul țevii trebuie să corespundă în direcție cu această tăietură de aici, 

înțelegi?  

    - Molto bene, signore.  

    - Uite ce e, Tommy, nu te pune contra vântului; calul merge totdeauna cu vântul în stânga!  

    - Oprește, Jack, stai aici! Haul home, arria! - se auzeau strigăte, în vreme ce unii se opriseră 

să prindă un cal ce evadase cu călărețul său cu tot.  

    După cinci ore de muncă grea, armata se afla în situația de a se pune în marș, lăsând colonia 

fără oameni și vasul național de transport Tyr aproape fără echipaj. Expediția războinică era 

alcătuită din domnul guvernator, îmbrăcat în uniformă de maior al armatei, comandantul vaporului 

Tyr, comisarul, don Jose Porcel, apoi domnul Colombra, diverși pasageri (marinari din insula Los 

Estados), câțiva mateloți și cameriști de pe Tyr, doisprezece jandarmi, desemnați pentru San 

Sebastian și patru muncitori care veneau din Buenos Aires și care, convinsă fiind Domnia Sa de 

faptul că „fiara din El Paramo” nu va opune rezistență dispozițiilor sale, a obținut permisiune de a 

debarca.   

  Deocamdată se vedeau fețe zâmbitoare. Marinarii, veseli, se bucurau de peisaj, de plimbare, 

de mersul călare. Dar asta nu a durat mai mult de un kilometru. Scena s-a schimbat apoi, se 

observau mișcări semnificative în șei, care nu erau de catifea, țevile puștilor Remington se clătinau 

amenințător spre toate punctele cardinale, iar întinderea longitudinală pe care o ocupa procesiunea 

creștea din ce în ce mai mult, fără ca prin aceasta să se deplaseze cu o iuțeala mai mare. Domnia Sa 

hotărî în cele din urmă să facă două grupe: una, alcătuită din războinici mai antrenați în arta 

mersului călare și o alta, sub comanda comisarului, căruia îi revenea sarcina de a-i mâna.  

    - Stai la dreapta, Jack! Și tu, Bob, treci în ariergardă... (nimeni nu se mișca... ) Nu 

înțelegi?... (liniște absolută)  

    Exasperat pentru că nu se putea face înțeles, recurse la ultima încercare:   

    - La tribord, Jack! Treci la pupa, Bob!  

    - Oh, yes, la pupa, I understand.  

    - Oh, în sfârșit ne înțelegem! Rămâi la proră, John! Hei, stai în șa, nu pe coada calului!  

    - Ma il cavarlo non vuole - răspundea un individ, care se ținea strâns cu mâinile de șaua pe 

care o avea în față, în timp ce trupul său aluneca spre coada animalului.  

    - Unde ți-e arma? Animalule!   

    - Oh, nu știu!  

    - Pușca Remington, omule!  

    - Oh, yes. Remington, I know... by god!...- și bietul marinar pipăia mecanic la cingătoare 

după arma pe care o pierduse.  

    Îl vom lăsa acum pe bietul don Pepe să își caute armele, poncho-urile și alte apendice care 

cădeau constant din grupul său și care semănau câmpul, marcând traseul expediției și să vedem ceea 

ce se petrece în valea Cullen, unde a ajuns deja grupul condus de Domnia Sa.  

  Această vale, care în timpuri mai vechi trebuie că era fundul de mare al unui larg și frumos 

golf, judecând după forma abruptă a colinelor care o mărginesc și după depozitele marine din care 

este constituit stratul superficial de pământ, scoate acum la iveală o frumoasă vegetație de pășune 

din festuca și agrostis fueghine, întreruptă din loc în loc de porțiuni acoperite cu licheni. Este locul 

preferat de numeroși guanaci. Iar râul Cullen, care se revarsă printre păduri pitice de tufișuri negre, 

grupate capricios în partea de nord a văii, este permanent animat de cârduri de rațe și dropii și 

uneori de ibiși și lebede cu gâtul negru. Centrul văii se bifurcă prin colina San Joaquin, 

promontoriul unui lanț muntos care se prelungește spre apus. Spre sud, un șir de ridicături o 

desparte de El Paramo, iar la nord, platoul înalt se prelungește până la capul Espiritu Santo, care se 

ridică abrupt din plaja oceanului cu râpi înalte, mărginind litoralul.   

    Domnia Sa inspecta rămășițele carbonizate ale unei flotații situată în sudul văii, incendiată 

de invadatori. Plăcile de zinc care au slujit drept acoperiș pentru instalație erau împrăștiate ici și 

colo printre tinichele răsucite, felinare făcute bucățele și unelte distruse. La patru kilometri mai la 

nord, la malurile râului, se vedeau resturile altei instalații, care fusese de asemenea distrusă în 

timpul șederii domnului guvernator la Punta Arenas.   
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    Am pus picioarele pe pământ lângă un golfuleț la câțiva pași de plajă. Mateo se întorcea 

încărcat cu un guanac pe care îl vânase și am hotărât să înaintăm până la un loc favorabil pe malul 

apelor cristaline ale râului Cullen pentru a rezolva rapid problema prânzului.   

  Ne urcarăm pe cai. Mă aflam alături de Domnia Sa, iar grupul de războinici cărora la 

surâdea deja mirosul de asado cu piele, se grăbeau în spatele nostru. Deodată, sunt strigat. Mă 

întorc, caut, dar Domnia Sa dispăruse.   

    - Domnule Popper! aud din nou și descopăr deodată pe domnul guvernator în spatele 

escadronului care făcuse popas.   

    - Ce se întâmplă, domnule guvernator?   

    - Sunt oameni aici, pe țărm. Nu vezi? îmi spuse.  

    - Nu, domnule! Cred că nu mi-ar fi scăpat, dacă ar fi fost așa.   

    - Dar eu vă asigur că am văzut oameni pe plajă.  

    - Bine, domnule, în acest caz voi merge să-i văd - spun eu, și înaintez în goana mare, urmat 

de subaltern, spre plajă, până la punctul indicat de Domnia Sa, la baza râpii care se înălța în partea 

de nord a văii.  

    Cum nu putusem descoperi inamicul, am așteptat să vină grupul de războinici cu domnul 

guvernator. Soseau, susținând toți că au văzut oameni. Cum ochii care îi văzuseră constituiau marea 

majoritate, a trebuit să-i cred și eu. Într-o astfel de situație îi propun Domniei Sale împărțirea 

alaiului în două grupe, una pentru a continua să urce tăind drumul inamicului în singurul defileu al 

râpii care ar fi îngăduit urcușul dinspre litoral și o alta, pentru a urmări pe plajă oamenii pe care i-a 

văzut.   

    - Ce traseu alege domnul guvernator?  

    - Cel de pe plajă.  

    - Și câți oameni îmi dă pentru a le tăia calea?  

    - Patru oameni. Vă ajung?  

    - Da, domnule! Dar cu îngăduința Dumneavoastră, îi voi alege dintre proprii mei oameni.  

    Traseul care despărțea defileul cu pricina de punctul în care ne aflam măsura doi kilometri 

și jumătate. Pe plajă, care forma o linie dreaptă, drumul trecea peste nisip fin și ușor de străbătut, în 

timp ce sus, pe înălțimi, poteca era accidentată, cu locuri înguste și coborâșuri abrupte, subminată în 

mare parte de galeriile de tucu-tuco, în care caii se afundau uneori până la genunchi. Încercând să 

tăiem drumul unui inamic care putea ajunge înaintea noastră, nu trebuia să ne poticnim de 

inconvenientele geografice și, cu riscul de a rupe picioarele animalelor în scobiturile pământului, 

am ajuns în mare goană la punctul deja menționat. Dar nu se vedea niciun om și ceea ce era și mai 

ciudat era faptul că grupul domnului guvernator nu apăruse încă.  

  - Domnia Sa a binevoit să se înșele, era un guanaco - zise unul dintre oamenii care mă 

însoțeau, cercetând plaja și văzând urmele unui asemenea rumegător împrăștiate pe nisip.  

    S-a scurs deja o jumătate de oră fără să avem vreun semn despre Domnia Sa și eram 

pregătiți să mergem în căutarea lui, când, în depărtare, apare pe plajă, ne vede, și rămâne țintuit 

locului cu tot grupul care îl însoțea...   

    Trec câteva momente fără ca plutonul să se miște.   

    - Pun pariu, zicea unul dintre muncitori adresându-se altuia, că dacă tragem un foc de armă, 

tot alaiul se va afla la bord în mai puțin de patru ore.  

    - Iar eu pariez cu tine că în mai puțin de trei ore, răspunse celălalt.  

    - Liniște! N-o să permit astfel de discuții! Aici se află autoritatea supremă a provinciei și 

trebuie s-o respectați, ați înțeles?- le-am zis, punând capăt unei flecăreli care degenera în ireverență.   

    Dezlegându-mi apoi cache-nez-ul, pe care îl agitam ca semnal stabilit dinainte, se produce 

instantaneu efectul unui galop al războinicilor, care în câteva minute au ajuns în dreptul nostru, în 

defileul care astăzi este cunoscut ca „Strunga Oamenilor”, nume care a fost popularizat, neştiindu-

se cine a trimis acest certificat de botez.  

  Lăsăm pentru altă ocazie descrierea detaliată a unei expediții ce constituie un capitol hazliu 

în istoria Țării de Foc și care a fost relatat discret, cu doliu în suflet, de către un distins și merituos 

oficial din armata argentiniană. Menționăm doar faptul că am înaintat destul de greu până la râul 
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Beta, după ce Domnia Sa și-a exprimat mai înainte temerile cu privire la terenul pe care-l traversam, 

dacă aparținea sau nu Domniei Sale și dacă nu cumva era mai prudent să ne întoarcem decât să ne 

expunem la încălcarea unor teritorii străine. Pentru a spulbera asemenea temeri, a trebuit să apelez 

la cunoștințele de geografie fizică, navală și politică ale Domniei Sale pentru a demonstra că plaja 

Atlanticului aparține teritoriului de sub comanda sa și că, de vreme ce noi nu ne despărțim de ea și 

nu trecem dincolo de linia râpilor înalte care mărginesc oceanul, sfârșindu-se la capul Espiritu 

Santo, care se întrezărește la 8 mile distanță spre nord, temerile sale erau neîntemeiate. Pentru ca să 

fie mai clar, i-am adus la cunoștință Domniei Sale că vaporul Toro al armatei chiliene staționase 

deja cu șase luni mai înainte în fața râului Beta cu scopul de a verifica dacă acesta era proprietate 

chiliană. Acest lucru îl pretindeau câțiva din aventurierii alungați cu delicatețea care se obișnuiește 

în cazul hoților, atunci când sunt prinși furând de pe o proprietate străină. Ei sunt cei care, chipurile, 

pentru a se răzbuna, au organizat marele meeting al cărui rezultat a fost protestul din Punta Arenas. 

Dar acest mare protest a intrat apoi în arhive, deoarece atât guvernatorul Sampaio, cât și oficialii de 

pe vaporul Toro și guvernul chilian s-au convins de faptul că, conform concepțiilor geografiei 

moderne și fără să strâmbăm peste măsură meridianele sau să deviem deschiderea strâmtorii 

Magellan, râul Beta se află efectiv pe teritoriul Republicii Argentina.  

  Discutând pe această temă, ajungem la râul Beta și din nou Domnia Sa crezu că vede lume 

pe plajă, repetandu-se o scenă identică celei care a dat naștere numelui de „Strunga Oamenilor”.   

    Se lăsa întunericul. Începea să plouă. Campăm în tranșeele contruite de-a lungul râului de 

către invadatorii care se retrăseseră cu câteva zile înainte de venirea Domniei Sale. În ziua 

următoare ne întorceam la El Paramo. Personalul expediției ajungea ca adus cu lingurița, unul câte 

unul, după ce străbătuse plaja pe o lungime de circa 7 leghe și se abandonase, stors de puteri, unui 

somn letargic. Vai de spinările săracilor cai, vai de trupurile lor bătucite.  

  

Tratatul de pace 

  Domnul guvernator, după ce a încheiat ancheta cu zilierii revoltați pe care îi aveam reținuți 

la Punta, a venit să mă felicite pentru felul corect de a proceda, pe care l-a observat în împrejurări 

atât de dificile, declarându-mi că ancheta făcută în alte puncte nu mai avea obiect. A zis că mă 

atacase neștiind că eram un bărbat cult și instruit și alte înflorituri de felul acesta, oferindu-mi pe 

dată prietenia sa curată și dezinteresată. Spunea că îi pare rău de faptul că, în Buenos Aires, în 

cadrul întâlnirilor masonice, s-a amestecat în conversații cu doctorul X și domnul Y, specimene 

puțin onorabile pentru mine, dar că își dădea cuvântul de onoare că departe de a mă hărțui, va 

încerca de acum înainte să șteargă impresiile greșite pe care și le făcuse. Toate acestea cu mențiunea 

că mă apreciază ca persoană particulară, fără însă a înceta să disprețuiască compania Lavadero de 

Oro del Sud, din care eu făceam parte. În același timp, dădea ordin de arestare împotriva indivizilor 

cunoscuți ca autori ai jafurilor, incendierilor și atentatelor armate, cărora le căzuseră victime, 

persoanele și proprietățile noastre, recomandându-mi să mă adresez Domnului Ministru al 

Afacerilor Externe, ca să reclam prejudiciile aduse de vecinii din Punta Arenas.  

    Încă o dată, se lăsa cortina peste situația neplăcută de la El Paramo și un nou orizont 

luminos i se revela spectatorului: se vorbea de un viitor prosper, despre dezvoltarea mineritului, 

despre vapoare care ne vor ușura comunicațiile cu o precizie matematică și chiar de o a doua ediție 

a vaporului Tyr, care ar fi deja sub tipar; de o grandioasă expediție pe care o plănuia de ani de zile, 

cu descoperiri sigure de zăcăminte miniere, din care cărbunele de Cardiff și galonii de aur (1 galon 

= 4,55 litri - n.n.) pur și simplu izvorăsc, expediție care, de bună seamă, n-ar costa nimic guvernul, 

dar care ar aduce cu siguranță beneficii incomensurabile.  

 

                                                                                                                    El Diario, 26 ianuarie 1890 
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IX.  CUCUL ȘI OUĂLE  LUI 
 

Este cunoscută și proverbială particularitatea cucului ( Cuculus canorus ) de a se debarasa de 

osteneala clocitului și a hrănirii puilor săi, depunându-și ouăle în cuib străin. Clocit de o păsăruică 

dintr-o altă specie, cucul se distinge imediat ce iese din găoace prin uriașa sa aptitudine digestivă. 

Nu rareori se întâmplă ca prin lăcomia și creșterea sa rapidă, să piară de foame sau striviți de 

greutatea lui, puii legitimi ai păsării care l-a clocit. 

Asemenea cucului și a ouălelor sale, Domnia Sa, guvernatorul Țării de Foc a depus în casele 

din El Pramo pe cei doisprezece jandarmi ai săi. Aceștia erau înzestrați cu un apetit excelent și 

stăteau cu gurile lor aproape de proviziile, de merindele, de bucătăria, de casa, de animalele, de 

șeile,etc. ale coloniei. Dar ne-au asigurat în același timp că ne vor restitui toate aceste consumuri cu 

ocazia următoarei veniri a vaporului Tyr, adică peste trei luni. 

De aproape un an colonia asigura deja întreținerea comisariatului San Sebastian, oferindu-i 

casă, cele necesare traiului, arme și muniții și plătind salariile, fără a primi nici cea mai mică 

acoperire a acestor cheltuieli. 

- Cum? Nu se poate așa ceva! Nu i se poate cere unei firme particulare să se încarce cu 

cheltuielile care apar într-un alineat din buget. Dacă dumneavoastră faceți o întâmpinare solicitând 

restituirea acestor plăți anticipate, eu am s-o susțin -  ne spunea Domnia Sa, în timp se își lăsa 

jandarmii în aceleași condiții cu cele pe care își dăduse toată silința să le critice. 

Prăvălia din El Paramo fusese invadată de mateloții înfometați de pe Tyr . Domnia Sa se 

gândea probabil să supună prin foame ”fiarele din El Paramo”și poate de aceea refuzase să încarce 

un singur kilogram de provizii pentru colonie, răspunzând negativ la nota pe care i-a trimis-o în 

acest sens agentul nostru din Punta Arenas, care conform regulamentului vaporului , cerea 

încărcarea de provizii. Am rămas prin urmare lipsiți de elementele cele mai importante pentru viață. 

Pentru prima oară foamea se făcea simțită în El Paramo. Încet, încet am tăiat boii de la atelaje, 

caprele și găinile pe care le țineam pentru înmulțire și am consumat rezerva de conserve fine pentru 

a stâmpăra foamea muncitorilor noștri. În asemenea împrejurări a trebuit chiar să le reducem rația 

pentru a întreține jandarmii lui Paz. Și ce soi de jandarmi! Unul plecat recent din spital, altul bolnav, 

al treilea angajat ca telegrafist pentru Capul Horn, iar ceilalți cu antecedente nu foarte distinse. La 

început a fost vorba să punem paznici de noapte. A fost însă imposibil. O dată, un cal, legat rău de 

gât, se zbătuse, se ridicase în două picioare chinuindu-se în ogradă timp de trei ore și la sfârșit a 

căzut mort, strangulat cu frânghia care-l strângea de gât, timp în care cei doi jandarmi de pază, 

terorizați de frică, nu îndrăzneau să iasă din ascunzătorile lor. Uneori îi găseai exercitâdu-și 

îndatoririle lor oculte sub câte o tablă de zinc sau dormind în water-closet. Mai târziu, asumându-și 

oarece împortanță, au alarmat colonia cu tiruri de Remington, speriați de umbra vreunei capre. A 

trebuit să renunțăm astfel la pază. În schimb, a trebuit să organizăm un serviciu particular de poliție 

pentru a evita furturile comise de paznici. Abuzurile acestora ajunseseră pe punctul de a distruge 

paturile din magazie, ca să scape astfel de munca de a tăia lemne. Degeaba se străduia comisarul să 

facă disciplină și ordine cu acei oameni abrutizați. Plantoane, pedepse, nimic nu mai folosea pentru 

a-i corecta.  

- Domnul guvernator ne-a spus că vom avea mâncare pe săturate și ne vom petrece viața 

”făcând burtă” – îi spuneau comisarului când acesta le reproșa felul lor urât de comportare.  

- Am venit, domnule să vă rog – îmi spunea jandarmul Hickey – să-mi dați niște haine din 

prăvălie. 

- Cum, nu ai haine de la guvern?  

- Nu, domnule, tot ceea ce am primit de opt luni, de când fac seviciul de jandarm este o 

pereche de ciorapi și nimic altceva. 

- Și hainele de pe tine? 

- Le-am cumpărat din prăvălia din Ushuaia și mi-au spus că suma îmi va fi restituită după 

ce voi ajunge acasă. 
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- Ți-au restituit-o? 

- Nu domnule. După aceea ne-au trimis la golful Sloggett, unde am spălat aur pentru 

domnul guvernator. De aici ne-au îmbarcat și ne-au lăsat în cele din urmă aici, după cum vedeți și 

dumneavoastră...  

Bineînțeles, în cazul unei agresiuni din partea tâlharilor nu te puteai aștepta la nimic bun cu 

o astfel de organizare de jandarmi.  

Din fericire, tâlharii știind că Domnia Sa își retrăsese protecția faţă de ei, se mulțumeau cu 

exploatarea flotațiilor situate la sud de râul Juarez Celman și la nord de râul Beta. Pentru a nu 

întărâta prea mult împotriva sa antipatia bandiților, domnul guvernator a dat ordin comisarului ca în 

cazul în care îi va găsi extrăgând aur, să se limiteze a-i soma să se retragă din zonă. ”Pe timp de 

război, pregătește-te pentru pace”. Mă cheamă Paz și sunt om al păcii – aceasta era deviza sa. 

Domnia sa se obligase să ne aducă la întoarcere proviziile de care aveam nevoie, achitând 

contravaloarea încărcăturii respective și să le debarce în fața coloniei, dacă permite vremea. Au 

trecut deja cele trei luni anunțate și încă alte două luni de așteptare tensionată când, la sfârșitul de 

iunie din anul trecut, pe o vreme superbă și o mare liniștită, în apele de la El Paramo, apare vaporul 

Tyr. Dar nu ancorează. Nici nu răspunde la semnalele noastre. Își continuă drumul spre sud și 

dispare la intrarea golfului San Sebastian. 

N-a  încetat să ne surprindă acest comportament care se potrivea atât de puțin cu 

manifestările de prietenie și cuvântul de onoare al Domniei Sale. Era însă de presupus că nu vom 

întârzia să cunoaștem motivul și cu acest scop așteptam întoarcerea comisarului  și a sergentului 

care se duseseră în golf, la bordul vasului, pentru a saluta pe domnul guvernator. 

 

Mascota 

 Aveam în colonie o indiancă Ona, un soi de jettatore, pe care o luasem din mâinile unui 

grup de bandiți într-una din ciocnirile anterioare sosirii vaporului Tyr și pe care o eliberasem de 

îndată.  

 Această indiancă apărea și dispărea de nenumărate ori. Pleca de la trib acasă și de acasă la 

trib, până când în cele din urmă, obosită complet de viața sălbatică în aer liber, părea hotărâtă să 

rămână definitiv în El Paramo, unde în perioada de care vorbim era singurul reprezentant al sexului 

feminin. În zadar am încercat noi să o alungăm din colonie. Se obișnuise cu mâncarea noastră, cu 

muncitorii noștri care, nerecunoscători, o botezară cu numele pitoresc de „mula blanca” ( catârca 

albă - n.n.), pentru culoarea unei șuvițe din părul ei. Odată, numita jettatore, care noaptea pe 

întuneric nu era neapărat urâtă, a fost obiectul unei conversații la bordul navei Tyr.  

-  Ia te uită! Zici că Popper ar avea o nevestică? întreba Domnia Sa pe sergentul care 

tocmai termina de golit coșul cu cele petrecute în colonie.  

-  Da, domnule.  

-  Bun, bun... (cu autoritate), atunci o iau pentru mine.  

 

 Într-adevăr, cam pe la orele nouă seara, sergentul s-a reîntors spunându-mi că are ordin s-o 

ducă numaidecât la bordul navei. Pe de altă parte, domnul guvernator îmi comunică faptul că dacă 

nu primesc încărcătura și proviziile în cutare punct în care le va descărca, le va duce înapoi la 

Buenos Aires. Asta însemnă că Domniei Sale puțin îi pasă dacă toți locuitorii piereau de foame în 

urma hotărârii sale. Și ține seamă, cititorule, că până în momentul de față regiunea Țării de Foc, 

cuprinsă între strâmtoarea Magellan și strâmtoarea Lemaire, este populată exclusiv de către noi. Și 

fără a pune prea mare accent pe cauzele care au pricinuit lipsa noastră de provizii, respectiv pe 

puișorii pe care a trebuit să-i hrănim, vom consemna faptul că din motive de ordin administrativ 

provocate de guvernământul din Santa Cruz, era extrem de greu să găsești în Punta Arenas vreo 

navă care să accepte încărcături pentru coastele argentiniene.  

Domnia Sa îmi arunca din nou mănușa și mi-am propus în cele din urmă s-o ridic, pornind 

la drum pentru a mă duce pe navă. La bord, Domnia Sa, băiat cu maniere culte, cu politețe fină și cu 

aspect distins, mă primi cu toată atenția. Ne aflam la masă în salonul navei Tyr , care măsoară trei 
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metri pe doi și jumătate și, așa cum se obișnuiește atunci când două persoane se întâlnesc pentru a 

trata subiecte importante, am vorbit pe teme care ne erau absolut indiferente, până când Domnia Sa 

a început lupta.  

-  Și încărcătura?  

-  Încărcătura, voi cere domnului guvernator, fiindcă are intenția să o debarce la Buenos 

Aires, mai bine să o debarce la Punta Arenas, unde voi încerca să angajez o navă pentru a o 

transporta la colonie. Cât privește baloții cu provizii care ne sunt indispensabili traiului, ne vom 

conforma cu debarcarea acolo unde vi se va părea dumneavoastră potrivită.  

- Și cum e vremea în El Paramo?  

- Normală, nu atât de bună ca ieri. 

- Căpitan Ferro! exclamă atunci guvernatorul, spunându-i comandantului 

secund să ridice ancora. Mergem la El Paramo! 

     Şi nava porni înapoi spre aceeeasi colonie, pe lângă care în ziua anterioară trecuse fără să 

răspundă măcar la semnale.  

           Impresionați de schimbările subite suferite de deciziile Domniei Sale, ne-am lăsat în voia 

reflecțiilor și presupunerilor pe care ni le sugerau. Ne-a întrerupt însă ecoul vocii unui pasager de pe 

punte care fredona un refren popular din vremea lui Ludovic al XVII a lea: „Superstitiosii sunt 

oameni foarte buni”, în vreme ce Domnia Sa, care avea la bord florete și deasemenea profesor care-l 

învăța folosirea lor, ne-a propus o confruntare cu arme pe punte.  

  În acest scop, acceptând cu plăcere invitația, urcăm scara care făcea legătura între salon și 

punte, când la ușă, vârful floretei pe care o țineam în mână a dat peste o masă umană ghemuită pe 

jos și care nu era altceva decât Mula blanca, pe al cărei chip păduratic și ofilit se vedeau urmele 

unei nopți petrecută furtunatic, dar care spălată și pieptănată era înfășurată într-o pelerină nouă de 

guanaco, darul domnului guvernator.  

-  Volete andare al vostro appartamento! am exclamat eu de data aceasta ca împins de o 

forță irezistibilă, în hohotele de râs ale oficialilor, pasagerilor și marinarilor care ne înconjurau, în 

vreme ce jettatore se retrăgea departe de lumina zilei, strâmbându-se și ascunzându-și capul urât în 

cel mai adânc fald al noii sale pelerine, în vreme ce Domnia Sa se străduia în zadar să-și compună o 

mină serioasă din mușchii agitați ai feței sale.  

 

45 de jandarmi 

Trecem peste acest incident și peste tușele de floretă care i-au urmat pentru a ne reîntoarce 

în salonul navei unde vom da peste un teanc de ziare vechi, care în Buenos Aires trebuie că erau 

deja clasate de mai bine de două luni cu numele generic de „vechituri” și găsim în numerele 

corespunzătoare ale ultimelor zile din aprilie anul trecut câteva notițe asemănătoare în conținutul lor 

cu ceea ce reproducem acum la întâmplare din El Cenzor:   

 „Spre sud se pregătește să întreprindă a doua sa călătorie în Țara de Foc vaporul național 

Tyr, care ar trebui să se numească Ushuaia.   

 Trebuie să plece săptămâna aceasta din Bocca del Riachuelo, ducând la bord pe 

guvernatorul acelei regiuni, căpitanul locotenent Felix M. Paz.  

 Acesta transportă 30 de soldați de rând eliberați recent din cadrele armatei.   

 Cu ei și cu cei 15 din comisariatul stabilit în imediata vecinătate a coloniei principale, 

ținând de Compania Lavaderos De Oro del Sud, se intenționează instituirea unei poliții active și 

eficiente în întreaga zonă auriferă, exploatată clandestin de cilienii din Punta Arenas,  

 Era deja timpul de a se adopta aceste măsuri pentru a evita în sfârșit spolierea și 

permanentele plângeri ale domnului Popper”.  

 

Negociind 

Citind această notiță nu ne-a mirat atât discrepanța evidenta dintre ceea ce afirmă acest 

articolaș de ziar și tot ceea ce am descris deja în articolele anterioare, ci faptul de a nu fi observat la 

bord vreo mișcare care să trădeze prezența unor asemenea soldați. Această împrejurare ne-a adus 
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aminte de un incident care a avut loc într-un moment de criză la Bursa de Comerț dintr-o importantă 

capitală și care s-a desfășurat în fața comisarului respectiv.  

 Dumneavoastră de ce l-ați pălmuit? 

 Imaginați-vă domnule comisar, eu vindeam acțiunile băncii...la prețul de 30, bani 

gheață, când acest domn vine și, cu voce tare, face următoarele socoteli: „Daca cereți 30, atunci 

așteptați să le vindeți la 25; ele vor costa 20, azi vor valora 15, eu v-aș da până la 10, în consecință 

vă pot oferi pentru ele 5, cu plata în numerar...”  

 Dacă un raționament asemănător ar fi admisibil pentru cei 30 de jandarmi ai ziarului, nu era 

exagerată desigur speranța ca la bord să se afle vreo 5 cel puțin. Dar nu, deducție foarte eronată! 

Domnia Sa transporta un total de doi, doi!!! jandarmi. Și mustrat de cuget pentru acest efort 

supraomenesc ne-a luat în schimb opt, comisariatul rămânând cu șase, din care unul n-a fost folosit 

pentru că primise, din motive pe care nu le cunosc, o lovitură de cuțit de vânătoare care i-a tăiat 

mâna și pe care a trebuit s-o trateze timp de o lună cum a putut mai bine, ca să nu aibă consecințe 

fatale. Astfel, în loc de 45 de jandarmi, regiunea atlantică a Țării de Foc, astăzi, adică la început de 

1890, este în grija unui număr de cinci jandarmi, abandonați pe seama coloniei. Aceasta le poartă de 

grijă cu tot ceea ce le face trebuință, importantele cheltuieli rămânând să le fie restituite ad calendas 

graecas.  

 

El Diario, 29 ianuarie 1890 
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X. CUM E SĂ MĂNȂNCI CĂRBUNE DE CARDIFF 
 
Foamea (Fames vulgaris ), nevoia de hrană pleacă în mod obișnuit de la stomacul gol și se 

exprimă printr-o senzație chinuitoare sau ușor jenantă în zona gastrică. 

Dar nu apare întotdeauna cu aceste simptome și nici în același fel la animalul ierbivor sau la 

cel carnivor, la omul primitiv sau la cel civilizat. 

Pentru acesta din urmă, avangarda foamei este apetitul, care înlocuiește în mod plăcut 

această senzație și determină uneori delicatețea savorii, sensibilitatea rafinată a organelor gustului. 

El îl călăuzește pe omul civilizat atât în alegerea substanțelor nutritive , cât și la prepararea culinară 

care răsfață mai degrabă rafinata boltă palatină, imprimând gastronomiei marca de gourmandise. 

Dus la extremă, cultul gustului degenerează în lăcomie, în orgii culinare ca acelea practicate pe 

țărmurile lui Yan Tse-Kiang în Marea Chină. Aici cuiburile de rândunică de Salang, ficații de pește 

auriu și mâncarea din limbi de canari se consumă cu o satisfacșție identică celei pe care o încearcă 

colecționarul norocos, vânător asiduu de rarități, când achiziționează la prețuri fabuloase primul 

dinte al lui Patti sau lacrimi de diplomați strânse într-un clondir. 

Omul cult cunoaște puțin sau nu cunoaște deloc foamea vorace, care urlă punând stăpânire 

pe animalul sălbatic. Foamea fără saț, care-l apucă pe om atunci când întrezărește cu groază o 

moarte prin inaniție. Foamea otomacilor de la Orinoco și a locuitorilor din insulele Loyalty din 

Australia care, potrivit lui Humboldt, Rochas și P.Grumilla, mănâncă pământ ,un soi de pământ 

vegetal saturat de resturi organice. Foamea, care pune stăpânire pe aborigenii din Noua Zeelandă. 

Aceștia, potrivit lui Cook, după ce s-au ghiftuit ceasuri întregi cu carnea unei balene moarte, eșuată 

pe plajă, înghițeau cu lăcomie uleiul lămpilor și mâncau apoi și fitilul. Foamea acelui câine fueghin, 

pe care-l văzusem devorând enorme cantități de carne și care, din când în când, forțat de nevoia de a 

respira, se oprea cu gura plină, izbucnind în urlete și țipete de jale, turbând din cauza pauzei. 

Senzația acestui soi de foame vorace, fenomenală este necunoscută omului civilizat. Dar lucrul 

acesta nu-l împiedică să întâlnească zilnic, la fiecare pas, fenomene de lăcomie și de foame 

devoratoare, care le întrec cu mult pe cele care se observă la animal și la omul sălbatic. 

Un înțelept, al cărui nume nu mi-l amintesc, a spus că cele două forțe motrice ale societății 

umane sunt foamea și temnița. Foamea îl obligă pe om să mănânce, iar temnița îl învață să 

muncească pentru mâncare, în loc s-o fure. Astfel încât, examinând profund toate strădaniile 

omului, vom descoperi ca motivație un stomac gol. 

Foamea opulenței în mijlocul mizeriei, care smulge din porția celor ce muncesc dar nu se 

bucură și o depune la masa celor ce se bucură fără să muncească. Foamea lui Shylock cel avar, care 

pe măsură ce acumulează averi, izbucnește asemenea câinelui fueghin în hăulituri de jale, atunci 

când refluxul speculei stopează pentru o clipă creșterea bogățiilor sale. Foamea nulităților 

ambițioase care, aidoma aborigenilor din Noua Zeelandă, își sorb uleiul, își mănâncă fitilele și nu 

șovăie să-și înghită lămpile, lumina cărora amenința să împrăștie tenebrele care învăluie faptele lor. 

Foamea mizeriei, înconjurată de opulență , cea pe care o descrie Dickens atunci când, întâlnind un 

individ aflat în lamentabila situație de goliciune, întreabă care este motivul și află cu stupefacție că 

și-a înfulecat veșmintele. 

- Cum ,dumneavoastră v-ați mâncat izmenele? 

- Da, domnule. A fost ultimul gaj pe care l-am amanetat în schimbul unei cine... 

Toate acestea constituie un exemplu nesemnificativ despre  foamea care nu ține seama de 

resurse, care nu respectă lucrul altuia, pentru a se sătura. Foamea aceasta îi va determina într-o bună 

zi pe locuitorii din El Paramo să transforme în ceva comestibil, cum se întâmplă cu pământul pentru 

otomaci, cantitatea de cărbune de Cardiff care trebuie că le-a lăsat-o nava Tyr  în actuala sa călătorie  

spre Țara de Foc.  

 

Încărcând nava Tyr 

După o lungă ședere în Țara de Foc , după ce am așteptat degeaba timp de opt luni 
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îmbunătățirile promise de Domnia Sa, am ajuns în Buenos Aires și, în coloanele ziarelor din 

capitală, am găsit vasul Tyr pregătindu-se pentru călătorie și încărcând...: ”călătoria vaporului Tyr ”, 

”explorarea guvernatorului Paz”,” plecarea navei Tyr ”, ”provizii pentru coasta sudică”, etc.; 

pornește în ziua de 15, pleacă pe 20, rămâne hotărât pentru ziua de 15 etc. ”În această expediție, 

care nu va presupune nicio cheltuială din partea Trezoreriei, vor merge și 20 de jandarmi (sic) de la 

poliția teritorială ”, ” o persoană cunoscătoare în ale ierburilor, etc.”  

Iată-i pe canards, care timp de aproape trei luni bântuiau prin redacțiile capitalei, fără ca la 

bordul navei să se observe cel mai mic semn de plecare. 

 În El Paramo se simțea deja lipsa proviziilor. În prăvălia coloniei, în bugetul căreia nu erau 

cuprinse și nevoile neprevăzute ale comisariatului, agoniza ultimul sac de făină și se căsca ultimul 

butoi de fasole, când, în ziua de 13 decembrie a anului trecut, am fost informat pe cale oficială că 

nava Tyr nu va pleca în călătorie mai devreme de opt sau zece zile. M-am apucat să pregătesc 

încărcătura necesară când, în ziua de 14, sâmbătă, citesc în ziare informația că nava Tyr va pleca în 

mod sigur în ziua următoare, duminică, la șase dimineața.  

 Deși eram sigur că această știre nu era cu nimic diferită de celelalte, m-am dus totuși să cer 

informații la domnul guvernator. Foarte surprins, acesta mi-a spus că nava va pleca efectiv la ora 

spusă mai înainte. Este inutil să vă explic situația imposibilă în care mă aflam, respectiv să cumpăr 

și să încarc proviziile pentru Țara de Foc în timp atât de scurt.  

- Faceți ca mine, spunea Domnia Sa. Eu am mers personal la Boca pentru a cumpăra ceapă, 

usturoi, cartofi etc., tot ceea ce era nevoie pentru vapor ca el să poată pleca mâine la ora șase.  

- Dar eu trebuie să-i asigur coloniei provizii, haine și materiale pentru o perioadă de cel 

puțin cinci luni și este o încărcătură imposibil de realizat într-o singură noapte, după cum este 

nepractic să aduci marfă la bord cu două sau trei luni mai devreme. Rog pe domnul guvernator să 

țină seamă de faptul că fără aceste provizii populația din San Sebastian este condamnată să piară de 

foame.  

-  Eu am spus că va pleca dimineață și vreau să demonstrez că mă țin de cuvânt. Dacă 

țineți neapărat, adresați-vă ministrului.  

-  Vreți să-l deranjez pe Excelența Sa la această oră, la șase d.a.?  

-  Faceți cum Vi se pare mai bine. Nava pleacă dimineață la orele șase.  

  Încercând să obțin o întrevedere cu domnul ministru, am aflat că de două zile lipsea din 

capitală. Îngrijorat din cauza urgenței, mă duc la locuința particulară a unui domn care, prin 

funcțiunile administrative pe care le îndeplinea, putea interveni în problemă. Această persoană, 

departe de a reproșa deranjul, interesat de soarta care-i aștepta pe locuitorii din Țara de Foc dacă 

nava Tyr nu le aducea provizii, îmi spune că el nu poate da ordine domnului Felix Paz, dar totuși îi 

va face o propunere în sensul acesta printr-o misivă, pe care a avut amabilitatea să mi-o 

încredințeze. Recunoscător și satisfăcut de acest deznodământ favorabil, am plecat să-l întâlnesc pe 

domnul guvernator.  L-am găsit însoțit de alte persoane pe strada Florida, în fața unui magazin în 

vitrina căruia se vedeau expuse diferite obiecte chinezești și i-am înmânat misiva.  

-  Cine este acest doctor...care-și permite să-mi trimită misive? - zice Domnia Sa, 

adoptând o postură care îmi aducea din nou aminte de actul II scena 5, în timp ce scrisorica, făcută 

bucățele, zbura aidoma fluturilor albi care fug de cuc.  

-  O să vezi, domnule Popper, nava pleacă dimineață. Am zis.   

 Lipsit complet de speranță, îndurerat de soarta tristă care, prin neprevăzuta decizie a 

Domniei Sale, îi aștepta pe oamenii ajunși locuitori ai Țării de Foc la inițiativa mea, căutam în van o 

soluție favorabilă. Cum aș putea să ating, de pildă, o coardă sensibilă a inimii sale. Invocam 

degeaba toate resursele imaginației. În acel moment, involuntar, privirea absentă rămase fixată pe 

vitrina magazinului. Geamul acesteia, eliberat de umbra pe care o proiecta Domnia Sa, te lăsa acum 

să distingi un vas lucrat artistic, în smalțul căruia se desenau cu un rânjet satiric și viu colorat 

trăsăturile feței unui mandarin, apariție care mi-a adus aminte de o aventură la care vreau să mă 

refer acum și care, în împrejurări foarte asemănătoare, mi s-a întâmplat în Marea Chină.  

 Cu scopul de a ușura comunicarea dintre centrul Imperiului Ceresc cu zonele de coastă 
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limitrofe ale marii provincii Tshi-li, Tsungs-li-Yamen a dispus plecarea unui vapor din Ping-pu, 

punându-l la dispoziția mandarinului Ku-Koh,un demnitar cunoscut pentru frumusețea și 

elasticitatea cozii sale de păr împletit, care știa să se miște cu o grație inimitabilă pentru a cuceri 

simpatiile superiorilor săi. Blând cu dușmanii pe timp de război și crud cu subalternii pe timp de 

pace, a știut să atragă simpatiile antreprenorilor pentru transportul de flori și zăcăminte aurifere, 

recent importate din Japonia, în schimbul unor sume de pesos, obținute din bluzele și orezul 

subalternilor săi, bluze și orez care, atunci când ajungeau cu întârziere, produceau în stomacul 

mandarinului niște contracții atât de dureroase încât, pentru a le potoli, nu șovăia să-și înghită toate 

proviziile de pe nava care îi era încredințată și chiar propria sa șapcă și cingătoare, insemne ale 

demnității sale...  

 Dar nu ne interesează acum portretul mandarinului. Să ne întoarcem la fapte.  

 Trebuia să încarc pe vapor o marfă pe care nu o aveam încă pregătită, iar vaporul ridica deja 

steagul de plecare. Zadarnice erau toate rugămințile mele pentru a amâna plecarea navei. Ku-Koh 

era de neclintit. Convins de ineficiența protestelor mele, mă îndepărtam, când acesta m-a chemat și 

m-a întrebat:  

-  Câtă încărcătură aveți?  

-  Circa 20 de tone.  

-  Pasageri?  

            -   Vreo 35. Dar trebuie să vă previn, oh, grațios mandarin, că e imposibil ca aceștia să fie 

disponibili, să-și lase familiile, să-și pună în ordine interesele, să fumeze cu femeile lor ultima pipă 

de opiu și să plece fără aviz prealabil într-o călătorie spre coastele neprimitoare al Golfului din Pe-

tchi-li.  

-  Mai aveți cărbune?  

-  Nu, domnule.  

            -  Cam de cât aveți nevoie? – întreba, privindu-mă cu o lucire de vulpe ce pornea din fundul 

ochilor săi.  

-  Păi...nu era neapărat nevoie dar...să fie vreo zece tone.  

-  Și le aveți cumpărate deja?  

-  Nu, domnule.  

             -     Bine, deoarece nu le-ați cumpărat, o să vi le vând eu și nu voi taxa încărcătura.  

-  Prin urmare nava își amână plecarea?  

-  Da, va pleca poimâine.  

 

  Într-adevăr, nava pleca în ziua indicată, ducând cu ea și încărcătura mea și lăsându-mi 

chitanța, care tradusă în castiliană sună astfel:  

 

  „Am primit de la domnul Iuliu Popper suma de o mie șaptezeci de taels (pesos ) pentru:  

                      Zece tone de cărbune................................................................350  

                      Două bilete la clasa I................................................................120  

                      Douăsprezece bilete la clasa a II-a...........................................480  

                      Șase tone de marfă, destinate golfului Pe-Tchi-li.....................120  

               

               Boca del Yan-Tse, 16 decembrie 1879.”  

   

              Ștampila vaporului cu dragonul imperial,  

              Semnătura 

 

 Apetitul nepotolit al mandarinului a fost salvarea mea. Dar acesta era un mandarin de 

China, într-o țară în care unghiile lungi constituie un semn de demnitate și în care obiceiurile diferă 

mult de cele care se practică în alte țări, iar acum mă aflam în fața unui funcționar și într-o țară în 
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care negocierea pare să fie ceva absolut necunoscut...  

 Mă îndepărtam deja de guvernator, când acesta, căindu-se pentru faptul că s-a lăsat dus de 

val într-o clipă nepotrivită, făcând uitată problema cu misiva de care am vorbit, marcat poate de 

soarta care-i aștepta pe sărmanii locuitori, a spus îndulcindu-și vocea că va amâna plecarea navei 

Tyr până luni la două dupa-amiaza.  

 Cu toate acestea, timpul nu ajungea pentru a încărca toată cantitatea de elemente necesare și 

nici numărul de muncitori pe care mă gândeam să-i trimit, fiind completă doar încărcătura de 

cărbune de Cardiff.  

 Iată pentru ce locuitorii din El Paramo ar putea să se vadă constrânși într-o zi să-i imite pe 

otomaci, mâncând cărbune, așa cum aceștia mănâncă pământ. 

 

El Diario, 1 februarie 1890 
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ŢARA DE FOC 

 
„Lasciate ogni speranza voi ch’entrate” 

 

 Carnaval etnografic 
 
 Intraţi, domnilor! Veniţi, doamnelor! Aici o să vedeţi pe marele şef de trib Tak-Mi-ki-ki din 

tribul sălbatic Sioux din America, al indienilor din Australia, al canibalilor din Patagonia! Intraţi, îl 

avem aici pe groaznicul indian care a devorat în stare crudă limba soacrei sale! Intrarea e gratis! 

Gratis, pentru copiii de ţâţă; pentru cei mai măricei, 20 de cenţi; pentru cei mari, 40. Onorabili 

domni, intraţi! Aici se află canibalul Tak-Mi-ki-ki, care a mâncat-o pe fiica sa nou născută, înfuriat 

că s-a născut fetiţă. Intraţi!  

 Aşa vocifera un măscărici, îmbrăcat în frac, adresându-se publicului cocoţat pe o balustradă 

de lemn, ridicată în faţa unui cort din pânză de corabie, în timp ce un continuu bum! bum! bum! de 

tobă mare, mânuită de un coleg cu fes turcesc, cu tricou marinăresc, pantaloni scurţi de zuav şi 

jambieri de „bergaglieri”, susţinea partea marţială a spectacolului. Pe pânzele cortului, mâzgălite în 

culori ţipătoare, se vedeau pictate wig-wams-uri indiene, un dans de canibali împrejurul unui rug la 

care era pus la frigare un misionar, o indiancă colorată în negru de fum şi roşu aprins, muşcând 

dintr-un braţ din alb de zinc şi carmin de Prusia şi alte scene etnologice cu serbări populare.  

 O pereche de papagali acompaniau cu ţipetele lor discordante zgomotul tobei, iar un 

maimuţoi, un cimpanzeu african, juca rolul de clown al companiei.  

 În interiorul cortului, despărţit cu o bară de mulţimea de gură-cască şi inimi încuiate, sărea 

furios un individ legat de un picior cu lanţ de fier şi îmbrăcat cu o izmană scurtă stacojie. Era un 

indian din cei mai feroce, judecând după mişcările sale sălbatice, după tatuajul alb şi albastru care 

acoperea pielea sa arămiu-închisă, după părul lânos şi zbârlit ca o mătură şi după dantura puternică 

şi albă ce contrasta cu roşeaţa buzelor groase, care ţineau strâns o bucată de carne sângerândă. 

Aceasta abia lăsa să treacă mugetele care se amestecau cu ţipetele sale ascuţite.  

 Era prima oară când în capitala României se vedea un indian, un indian adevărat. Eu făceam 

parte pe atunci din categoria de public încadrată la 20 de cenţi, sumă pentru care eram impresionat 

deopotrivă de aspectul sălbatic al canibalului şi de explicaţiile pe care domnul în frac, „profesorul”, 

le dădea referitor la obiceiurile exotice ale locuitorilor din America. El îşi condimenta dizertaţia 

bombastică cu arcuri şi săgeţi, cu tigri şi diamante, şerpi cu clopoţei, hiene, urşi şi crocodili, păsări 

fără pene şi oameni acoperiţi de fulgi. 

 Zece ani mai târziu mă aflam la Viena, în cartierul Fünfhaus, în somptuosul Colliseum de 

Schwender. Saloanele largi străluceau într-o eleganţă veselă. Aici totul zâmbea: de la figurile de 

fauni, reliefaţi pe tavanele înalte, până la zânele vaporoase care se aflau pe parquet. Era carnavalul. 

 Doamnele erau îmbrăcate în haine fanteziste, iar bărbaţii – „frac, claque y laque”. Sexul 

frumos era angajat pentru atac: printre perlele cărora le erau cuib buzele lor de coral, ţâşneau ca 

nişte proiectile, fraze strălucitoare. Pe fondul întunecat al măştilor, care contrasta cu un efect 

diabolic pe albul şi rozul feţelor, strălucea albastrul ceresc şi negrul misterios al ochilor de foc. 

Ploua cu săgeţi şi nu lipseau răniţii. Sexul slab cucerise terenul şi îl domina. 

 Frumosul Eddy, copilul răsfăţat al vienezelor, Eduard Strauss, dirija orchestra.  

 Când Strauss începea un vals, nu exista fiinţă umană care să reziste diapazonului său vrăjit. 

O vibraţie irezistibilă punea stăpânire pe auditoriu, transformând totul în ondulaţii ritmice. El însuşi, 

cu vioara în mână, se lăsa purtat, legănându-se în ritmul acordurilor sale. Un zefir armonios umplea 

atmosfera şi în câteva clipe trei sute sau patru sute de perechi, luate cu el de ritmul plăcut, unduiau 

în acordurile sale. Cei care acum continuau să şadă, se legănau şi ei inconştient. Gândirea se mişca 

pe muzică, sufletul dansa... Strauss for ever. 

 În salonul alăturat se săvârşea cultul dedicat Taliei, lui Bacus şi Gambrinus. Pe scenă 
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alternau franţuzeasca chansonette cu un scamator italian, o piesă de ballet cu un Volkssaenger 

vienez, acest bard popular care cânta în versuri evenimentele zilei, ajustate cu un refren 

caracteristic. La stânga, coborând o scară largă, se auzea ecoul bărbătesc al unei muzici vocale 

venind dintr-un salon spaţios al restaurantului, unde se aflau adunate diferite grupuri corale 

susţinând o serată muzicală. La dreapta, într-un şir de salonaşe amenajate plăcut, în care străluceau, 

în toate culorile prismei, cascade şi fântâni artificiale, populate de tritoni şi naiade de bronz, se 

auzea în semi-obscuritatea atotstăpânitoare murmurul potolit al frazelor de amor. Mai încolo, în 

fundal, răsunau sunetele melancolice ale instrumentelor unei orchestre de ţigani unguri. Aici 

domnea vinul de Tokay. Peste tot se cânta, se râdea, se dansa. Deasupra acestui murmur general 

domina, fredonat continuu, refrenul din Weidlingau, una din acele melodii care, în Viena, 

caracterizau acea perioadă. Venind de nu-se-ştie-de-unde, ele puneau stăpânire pe public, invadau 

drumurile şi casele, instituţiile publice şi zonele private, menţinându-se tenace timp de luni de zile 

şi uneori chiar de ani. Iată o mostră din aceste versuri nevinovate, din Weidlingau, traduse în 

castiliană: 

 

 Pe pajiştile verzi din San Fernando, 

 Sub un cer diafan, pe iarba moale, 

 Se privesc prietenos 

 Mugind cu accente amoroase 

 În plăcutul sunet al talăngii, 

 Taurul şi vaca, boul şi viţelul.  

 

 - Damenwahl! – se aud mai multe voci strigând de-a valma în salonul principal. 

 - Nu mergi la dans? – m-a întrebat prietenul care mă însoţea. 

 - Nu, în Damenwahl am parte totdeauna de o burlacă urâtă sau de o căsătorită frumoasă.  

 - Chiar de aş avea parte de prima categorie, eu tot mă duc. 

 - Domnul să te ocrotească! 

 La balurile vieneze exista obiceiul de a dedica un dans, la care doamnele sunt cele care 

invită. În acest dans, intitulat Damenwahl, rolurile se inversează. Bărbatul care doreşte să danseze 

rămâne pasiv, resemnându-se să aştepte invitaţia vreunei doamne. Bunele maniere îi sfătuiesc pe cei 

care nu doresc sau nu ştiu să danseze, să se depărteze. Ofensiva îi revine sexului frumos. Frumosul 

obicei permite doamnelor să rupă lanţurile convenţionalismului, să se abandoneze unui capriciu de 

o clipă, să danseze cu bărbatul pe care îl aleg ele. Analele Colliseum-ului au înregistrat fără îndoială 

şi cazul unei tinere încântătoare de vârstă fragedă care, prezentându-se graţios cu fraza: „Îmi 

permite Domnul să-l invit la un dans?”, a primit copleşitorul răspuns: „Nu ştiu, Domnişoară, 

întrebaţi-l pe tăticu’!” 

 Mă aflam în salonul de teatru, cercetând misterul care o învăluia pe o turcoaică de harem, 

ale cărei forme ucigătoare se întrezăreau sub o fustanelă de muselină şi o jacheţică brodată cu aur. 

În străfundul insondabil al ochilor ei negri lucea ticăloşia. O semilună de briliante îi încorona masca 

şi până la frunte avea un păr bogat, negru şi cu luciu albăstrui, în care străluceau, ca nişte coleoptere 

luminoase într-un peisaj nocturn din San Isidro, mii de scântei de aur. 

 Ascultam de pe buzele ei scene despre viaţa mea intimă. Erau mici tiruri de frază, care mă 

intrigau fără să pot descifra enigma pe care o ascundea masca. Degeaba încercasem să descopăr 

misterul cu ajutorul unui tratament terapeutic cu Roedèrer, iar acum probam efectul de Piper sec. 

Turcoaica îşi bătea joc de legile lui Mahomed: consuma şampanie, dar îşi păstra valul. 

 În faţa noastră, la aceeaşi masă, stătea un domn, artist, chiar cel care câteva clipe mai 

devreme reprezentase într-un scenariu pe un lord englez şi pe un lazzaroni napolitan, pe un cuákero 

nord-american, un papă grec, un evreu polonez şi pe Pius al IX-lea, realizând toate aceste 

transformări fără să-şi modifice poziţia, printr-un simplu schimb de perucă şi barbă falsă, printr-o 

lovitură de pumn în pălărie şi cu pelerina pe care o purta. În acel moment, se dedicase, pare-se, 

rezolvării unei probleme gastronomice: mânca un beefsteak tătăresc crud. Asta mi-a atras atenţia. 

 - Permiteţi-mi, domnule, plăcerea de a vă oferi o cupă de Piper. 
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 - Vă mulţumesc, domnule! Accept cu plăcere – răspunse artistul, fără să se oprească din 

mestecatul cărnii sale crude (Ce dantură măreaţă!). 

 - Beefsteak-ul cu care vă ocupaţi pare foarte englezesc. 

 - Este completamente crud, domnule. 

 - Crud?  

 - Da, domnule. Este un obicei pe care l-am deprins la începutul carierei mele de artist şi pe 

care nu-l mai pot abandona. Am debutat interpretând rolul unui indian antropofag şi trebuia să 

devorez mari cantităţi de carne crudă.  

 - Şi unde v-aţi început cariera? 

 - În Bucureşti. 

 - Sunteţi canibalul Tak-Mi-ki-ki din Piaţa Constantin-Vodă?  

 - Servitorul dumneavoastră! 

 

 Mi-am amintit de aceste întâmplări citind în ziarul La Nación din marţea carnavalului un 

titlu izolat, „Omenirea Fueghină”, din conţinutul căruia rezulta că Ţara de Foc argentiniană este 

populată de o rasă denaturată, degenerată: rahitică, slabă şi cu burta umflată, cu picioare răsucite, cu 

extremităţi plăpânde şi articulaţii noduroase, cu feţe disproporţionate, nas turtit, gura enormă, buze 

răsfrânte şi dinţi oblici, care mănâncă peşti cruzi, scoici putrezite şi viermi vii şi care, pentru a 

încheia acest tablou măgulitor, se iau la bătaie pentru a-şi devora inamicul şi îi omoară pe cei în 

vârstă, preferând să-şi mănânce mai degrabă bătrânii decât pe câini, pentru că aceştia pot vâna foci, 

iar aceia nu. Din aceste fiinţe, unsprezece, urmau să fie duse la Paris pentru a fi expuse în grădina 

Aclimatación. 

  La naiba, quelle guigne, que jettatore, a pus stăpânire pe Ţara de Foc! Navigatorii au 

smălţuit ţărmurile ei cu nume care amintesc nomenclatura geografică a Lunii. Iezuiţii secolului 

XVII au stabilit aici existenţa unei rase de oameni a căror coloană dorsală se prelungeşte cu o coadă 

lungă şi în sfârşit, acum, un impresar îi declară antropofagi. Şi încă de ce simpatic soi! Dar asta nu e 

tot. Popoarele şi-au trimis aici zgura locuitorilor lor, iar guvernele, reziduul funcţionarilor săi de 

prisos. În ciuda acestui fapt, antropofagii care ar merge în Ţara de Foc argentiniană, căutând un 

indian ce corespunde descrierii de mai sus, ar vedea cu surpriză că rasa care există aici este în mod 

absolut deosebită de ceea ce pretinde impresarul indienilor. Ar găsi ca aborigen al Ţării de Foc pe 

indianul Ona, corpolent, puternic, musculos, cu statura depăşind uneori şase picioare. Este un indian 

care va muri cu arcul rupt înainte de a se da bătut în faţa superiorităţii armei de foc. Am descris 

caracterul fizic al acestor indieni în Boletín del Instituto Geográfico, caietul 5, din anul 1887. Rasa 

de indieni care locuieşte în canalele chiliene nu există în zona argentiniană sau se întâlneşte doar în 

acel colţişor al canalului Beagle, unde s-a pitit guvernământul, în Ushuaia, în extremitatea cea mai 

ascunsă a Ţării de Foc argentiniene. Aici indienii sunt obişnuiţi să găsească tutun, pesmeţi 

marinăreşti, rachiu, religie şi pantaloni uzaţi în schimbul pieilor de nutrie sau muncă manuală. Dar 

nici aceşti indieni Yagani, nu corespund respingătorului aspect al celor care sunt arătaţi la Paris ca 

antropofagi, după cum nu corespunde nici Ţara de Foc felului cum este descrisă oficial şi cum s-a 

obişnuit să fie apreciată la Buenos Aires. Aceasta este cea mai mare guigne, cea mai mare 

nenorocire care apasă pe acea regiune. 

 Iată, de pildă, problema celor 500 de leghe. 

 Am în faţă un articolaş dintr-un periodic din Buenos Aires, datat destul de recent. Este unul 

din anunţurile permanente referitoare la proiectata explorare a guvernatorului don Felix M. Paz, în 

care, o, Confucius!, eu figurez drept companion al său. În acest articol se citeşte aşa: „Teritoriul 

argentinian al Ţării de Foc este apreciat ca având o suprafaţă de 3000 de leghe pătrate, existând 

motive întemeiate de a presupune în ele o abundenţă de bogăţii naturale”. 

 Aceste bogăţii sunt cele care au motivat poate măsurarea a 500 de leghe de teren pentru a fi 

vândute în Europa, într-un teritoriu care, de fapt, nu le are. 

 - Cum nu le are? Să vedem dovada! 

Asta nu este greu de făcut. Pentru a dovedi, nu trebuie să ai la dispoziţie vapor. Ajunge să ai 

cunoştinţe elementare. Traseul litoralului Ţării de Foc a fost stabilit acum 40 de ani de câţiva din cei 
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mai iluştri oficiali ai Amiralităţii Engleze într-o lucrare care a durat opt ani. Rezultatul acestei 

lucrări, harta nautică a Ţării de Foc, se poate obţine la preţul de doi pesos, în orice librărie. Luând 

ca linie despărţitoare a teritoriului argentinian, meridianul 68°34’, se va vedea cu uşurinţă că 

suprafaţa cuprinsă între acesta, Oceanul Atlantic şi canalul Beagle, adică întreg teritoriul, trece puţin 

peste 618 leghe. O leghe în plus sau în minus nu e o problemă. În această hartă se vede descris şi 

aspectul teritoriului. Imaginile nu sunt fantezii, au valoare documentară. Sunt elemente lămuritoare 

pentru navigator. Sunt imagini de adâncimi întunecate sau de munţi înalţi şi accidentaţi, acoperiţi de 

zăpadă veşnică, accesibili doar pentru vultur sau pentru călătorii aeronautici ai viitorului, sunt 

regiuni acoperite în părţile joase de păduri dese sau de mlaştini de netrecut si toate acestea pe baza 

lui King, Fitz-Roy şi Darwin (printre alţii).  

 Această regiune, admirabil de potrivită pentru locuitorii imaginari ai astrului nocturn, 

reprezentând 350 de leghe din teritoriul argentinian, nu va putea fi hotărnicită de agrimensorul don 

Julio Diaz de Córdoba şi nici de Detaşamentul Aeronautic Imperial din Berlin. Dar presupunând că 

totuşi acesta ar fi cazul şi că în Europa ar fi companii dispuse să concesioneze şi să exploateze 

gheţarii muntelui Cornu de la canalul Beagle şi tot ar fi vorba doar de 500 de leghe ciuntite, pentru 

că linia despărţitoare cu Chile, care trece de-a lungul teritoriului nu poate fi înlăturată, iar noblesse 

oblige a lăsa câteva mile în dar, motiv pentru viitoarele expansiuni politice. În plus, au fost date deja 

opt leghe părintelui reverend Bridges şi câteva leghe vor trebui rezervate bietelor mârţoage ale 

jandarmilor din viitor. 

 Vai de soarta de care se bucură acest biet teritoriu, această cendrillon a geografiei. 

 În urmă cu câţiva ani, se realiza o cercetare oficială cu o investiţie de circa 40.000 de pesos 

pentru a afla că nu există aur, când el, de fapt, există. Acum se cheltuiesc o sută de mii şi ceva pe 

deasupra pentru a hotărnici 500 de leghe, care, de fapt, nu există. 

 Dar acesta este un detaliu nesemnificativ. Măsurarea acelei regiuni îndepărtate are o 

iminentă valoare ştiinţifică, dacă domnul Diaz, însărcinat să o efectueze, respectă, şi nu mă îndoiesc 

de asta, condiţiile care se impun unei cercetări ştiinţifice. 

 Burlescul chestiunii constă exclusiv în faptul că proverbul primum vivere, deinde philosofari 

contează doar pentru cei care se ocupă de ştiinţă, în vreme ce pentru nefericiţii care lucrează aici 

fiziceşte, înţelesul invers este la ordinea zilei: „întâi filosofia, masa va veni pe urmă”. 

 Să ne întoarcem însă la indienii care urmează să fie expuşi la Paris şi la articolul care-i 

descrie: 

 „Patagonezii obişnuiesc să-i atace pe fueghini, atunci când fac incursiuni de vânătoare în 

ţară, transformându-i pe aceştia în sclavi. Cei care sunt aduşi în Europa au fost obţinuţi în felul 

acesta de la chilianul care îi exploata.” 

 Iată aici o dezvăluire demnă de interesul etnologilor şi geografilor. 

 Acest domn chilian n-a ştiut să profite de noroc. Dacă în locul rahiticilor fueghini ar fi 

folosit şi el mijlocul de transport de care s-au folosit probabil patagonezii pentru a traversa 

strâmtoarea Magellan care îi separa de Ţara de Foc, atunci norocul era al lui.  

 Presupun că domnul impresar de indieni va negocia. Şi atunci nu vor lipsi cei care vor dori 

să-l incite. Acestora vreau să le încredinţez un secret, o soluţie infailibilă pentru a dobândi fueghini, 

fără să fie nevoie de a merge în pampasurile patagonice în căutare de sclavi. Aceşti indieni se pot 

obţine la prima mână şi mult mai ieftin. Iată reţeta:  

 Lăsaţi ancora pentru câteva ore în oricare din golfurile din vestul strâmtorii Magellan. Veţi 

vedea apropiindu-se imediat câteva canoe, făcute din stuf şi coajă de copac, mânate de indieni cu 

aspect destul de asemănător celor pe care îi va expune la Paris Marco Pollo fueghinul. Aceştia vor 

oferi spre vânzare, într-un jargon anglo-spaniol, piei de nutrie sau de focă, iar uneori coşuri din 

papură, în schimbul tutunului, a pâinii marinăreşti sau a rachiului. Dacă doriţi o aprofundare în 

studiul antropologic, vă vor oferi o femeie în schimbul unor pantaloni uzaţi. Cu tutun, cămăşi vechi 

şi bune maniere, veţi avea într-o clipă în faţa voastră o mare parte a indianismului. În acest moment, 

vă rămâne să ridicaţi ancora şi să puneţi pânzele în bătaia vântului. Indienii vor protesta, desigur, 

dar câteva lovituri de bâtă dintr-o parte, câteva scatoalce din cealaltă şi, eventual, un lanţ sau o funie 

vor sfârşi prin a domoli specimenele voastre antropologice. Dar cu aceasta, misiunea voastră 
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umanitară nu se încheie. Mai trebuie să îi pregătiţi pentru binefacerile civilizaţiei. În acest scop veţi 

avea cu voi viermi, scoici putrede, iar de la bord nu vor lipsi şoarecii. Când indienii vor fi aproape 

de moartea prin inaniţie, le veţi da să mănânce acest soi de merinde. 

 Este sigur că vreo câţiva din ei vor ajunge să moară, dar, ce naiba!, într-o bună zi toţi trebuie 

să murim. În schimb, supravieţuitorii vor fi cu atât mai demni de admiraţia publică. Un indian care 

mănâncă viermi are astăzi o valoare inestimabilă, întrucât în capitalele europene nu o să vă 

permiteţi să îi daţi carne de om. Iar acum, dacă v-am destăinuit secretul, să trecem la altă temă. 

 Ce aveţi de gând voi, apostoli ai umanităţii,preocupându-vă de îmbunătăţirea vieţii unei rase 

de indieni degeneraţi şi abrutizaţi dintr-o regiune în care oameni din chiar rasa voastră pier uneori 

de foame din greşeală sau neglijenţă în administrarea teritoriului? 

 Ce beneficiu are civilizaţia din transferarea indienilor fueghini la Buenos Aires sau în 

Europa? Să fie oare vorba de ameliorarea unei rase inferioare pe spezele celei superiore? Care este 

serviciul pe care îl aduce ştiinţei, specula unui exportator de carne umană? 

 Se poate studia oare istoria naturală pentru Chiroptera pe baza unui singur liliac agăţat de 

perete? Sau cea a unui canar, cu ajutorul unui exemplar închis într-o colivie? Care este diferenţa 

sociologică dintre familia de lei din parcul Tres de Febrero şi un grup de indieni pe care un impresar 

îi expune la intrarea în parc?  

 Cel mai mare serviciu umanitar pe care îl puteţi face pentru indieni este să le redaţi libertatea 

în ţara în care s-au născut şi abia atunci studiile voastre zoologice sau etnologice vor putea fi 

fecunde pentru ştiinţă. Şi n-o să vă înşelaţi. Dacă indianul Yagan sau Alicaluf de la strâmtoarea 

Magellan îşi găseşte zonele sale ca fiind prea sălbatice, nimic nu-l împiedică să se deplaseze mai 

spre nord. Animalele ştiu să emigreze. Cu atât mai mult, oamenii. 

 Rămâne acum o chestiune foarte importantă pe care o dezvăluie articolul în discuţie. Este 

fapta criminală, care trece neobservată deşi sare în ochi: doar cu un an în urmă, în nordul Ţării de 

Foc, în Primera Angostura, un domn francez numit Mauricio îmbarca un număr de nouă indieni 

Ona din teritoriul argentinian, puşi în lanţuri ca o hoardă de sclavi, iar acum se exportă din teritoriul 

chilian, pentru a face cu ei speculă în Europa, un grup de indieni Alicaluf în condiţii care nu diferă 

cu nimic de cele care sunt în uz pe anumite coaste ale Africii. 

 Iată o problemă umanitară care merită atenţia atât a guvernului argentinian, cât şi a celui 

chilian: vânătorile de indieni din Ţara de Foc şi vapoarele care se ocupă cu negoţul de sclavi în 

strâmtoarea Magellan. 

 

 

                                                                                                                    Iuliu Popper                                                                                       

                                                                                                    (La Nación, nr. 5910, Buenos Aires 

                                                                                                                 23 feb. 1890) 

 

 

O NOTĂ 
 

 Ţara de Foc. Domnul ing. Iuliu Popper ne roagă să publicăm următoarele:  

  

 Un copil de pripas. În coloanele ziarului El Censor a apărut recent un articol contrafăcut, 

intitulat „Guvernatorul D. Felix M. Paz şi articolele domnului Popper”, care, pentru a fi mai 

lămuritor, încheie cu fraza următoare : „...şi care, măcar să respecte un pic mai mult ţara care îi 

oferă ospitalitate şi să tacă. – X”. 

 Respectivul ziar neagă paternitatea articolului, aceasta fiind atribuită unei persoane străine 

de redacţie, care pentru a-şi satisface pofta de a insulta în mod gratuit, are darul de a se ascunde cu 

grijă în spatele unei identităţi necunoscute. 

 Biet copil abandonat, în ce mizerii te-ai născut! 

  

                                                Inserat în El Diario, nr. 2610, 14 martie 1890, Buenos Aires 
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ŢARA DE FOC 
 

   Lasciate ogni speranza voi ch’entrate 

  

 

 Mâţă în loc de iepure 
 
 În aer e praf! Nu încape nici cea mai mică îndoială. Dacă privim o rază de soare, care 

pătrunde printr-o deschizătură într-o cameră întunecată, vedem o coloană luminoasă în care mişună 

praful sub forma unor particule minuscule în suspensie, imperceptibile însă la lumina obişnuită.  

 Sub lentila unui microscop puternic, aceste corpuri minuscule se dovedesc a fi alcătuite din 

substanţe eterogene, din materii organice în descompunere sau fermentaţie, pelicule de origine 

minerală sau din vegetaţii criptogamice, mai mult sau mai puţin nocive. 

 Acest praf este cel care, ferit de curenţii de aer, se depunde pe mobilele şi îmbrăcămintea din 

locuinţele noastre. El a dat naştere procedurii domestice numită bătutul covoarelor cu palma, 

procedură care nu înseamnă nici mai mult, nici mai puţin decât a scoate cu lovituri de băţ particulele 

de praf de pe suprafaţa pe care s-au depus, ca să le aduci înapoi în atmosfera de unde s-au depus. 

 Scuturând pentru prima oară preşul admninistrativ al Ţării de Foc, partea sudică rămase 

lipsită de această operaţie, deoarece în partea de nord, la fiecare bătaie, se ridica un praf atât de dens 

încât înneca complet mediul înconjurător. Particulele în suspensie din coroziunea chimică se 

încrucişau cu fibrele organice din pieile roase de carii, penele de pasăre răpitoare cu perii din blana 

rozătorului fueghin, detritusul galonilor de aur cu germeni de fermentaţie pretenţioasă.  

 Era nevoie de un curent benign, care să ducă mai încolo norul de praf nociv, împiedicând 

astfel astuparea din nou a micilor orificii din covor cu murdăriile care de atâta vreme au făcut 

imposibilă dezvoltarea firească a acelui teritoriu îndepărtat. 

 Dar în mijlocul vâltorii iscate, survine calmul, care ameninţă să favorizeze lenta depunere a 

aceloraşi materii dăunătoare, răscolite de o serie de articole descriptive despre Ţara de Foc, în care 

erau consemnate evenimentele ultimilor ani şi atitudinea luată de către domnul guvernator Felix M. 

Paz. 

 S-au publicat articole peste articole cu grave acuzaţii contra acestui domn, dintre care cea 

mai puţin gravă este aceea potrivit căreia i-ar fi prezentat domnului Ministru de Interne o informaţie 

totalmente contrafăcută, străină de realitate. S-au făcut cunoscute cauzele, care au îngăduit jafurile, 

incendierile, atacurile armate, a căror victimă a fost o aşezare industrială întemeiată cu foarte mari 

sacrificii, în acele regiuni până atunci pustii. Este prima colonie din Ţara de Foc argentiniană, 

singura care a produs şi exportat cel mai preţios din produsele naţionale. A fost denunţată ciudata 

atitudine a administraţiei care obliga un particular să întreţină pe cheltuiala sa jandarmii 

guvernamentali, ale căror nevoi erau prevăzute în Bugetul Naţiunii. Au fost făcute publice 

întâmplări care au trezit într-o mare măsură atenţia celor interesaţi în colonizarea şi dezvoltarea 

celor mai îndepărtate teritorii ale Republicii, întâmplări care ar fi fost vrednice de o intervenţie 

fiscală. Dar pentru a le contracara efectele, domnul Feliz M. Paz se prezentă înaintea judecătorului 

penal, acuzând de calomnie... nu articolele referitoare la el, ci un paragraf, din lectura căruia rezultă 

că de fapt nu se referă la el. Nu capitolele care vorbesc limpede despre domnul Felix M. Paz, ci un 

articol în care pretinde că a fost denigrat prin imaginea unui mandarin chinez. 

 În primul rând, s-a constatat în faţa domnului judecător faptul că împricinatul nu avea 

calitatea juridică pentru a face acuzaţii, iar în al doilea rând, dacă domnul Paz pretinde că este 

mandarinul chinez nu este niciun inconvenient să fie, pentru că şi el a vândut cărbunele de pe un vas 

al Naţiunii,existând şi o chitanţă doveditoare.  

 Dar iată cum această contestaţie care nu doar afirmă ci şi exagerează cele arătate în şirul de 

publicaţii la care se face referire, este de fapt motivul precar pentru a arunca cu praf în ochii celor ce 

privesc cu interes această problemă. Disimulând, pretinde senin că niciuna din acuzaţiile formulate 

în şirul de articole apărute, sub titlul general pe care îl are şi articolul de faţă, nu s-ar referi la 
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domnul Paz. 

 Toate acestea reprezintă un paravan prea străveziu pentru a nu vedea caracterul riscant şi 

defensiv al acuzaţiei. Este strategia comicului de la circ care, în faţa publicului, se preface că îi 

aplică cu dreapta o palmă adversarului său în vreme ce în realitate îşi plesneşte cu stânga propria 

coapsă.  

 Iată o temă care, din tribunalul de unde provine, a fost deviată de către domnul Paz sau de 

către reprezentanţii săi, aducând-o pe terenul unei publicaţii mai mult sau mai puţin anonime, 

deşertând-o în articole care n-au nimic a face cu acţiunea juridică intentată. Aceste articole se 

disting prin delicioasa selecţie a frazelor, din care citesc ca mostră următoarea : „...ci să respecte un 

pic mai mult ţara care i-a oferit ospitalitate şi să tacă”. 

 Această frază, cititorule, se referă la cel care, pentru a apăra steagul albastru cu alb care 

flutură mândru în departamentul San Sebastian, a ştiut să facă să vibreze pentru acest steag inimile 

unor oameni care nu sunt argentinieni, care din nefericire nu mai sunt, şi care în acele regiuni 

îndepărtate şi-au pus viaţa în pericol pentru drapelul patriei adoptive. Acest lucru i se spune fără 

ruşine celui care, îmbrăcat în uniformă de soldat argentinian, se avânta singur în ploaia de gloanţe 

şuierătoare a tâlharilor străini, invadatori, pe care atitudinea domnului guvernator Felix M. Paz îi 

invitase să atace teritoriul argentinian încredinţat răspunderii lui. 

 Dar lucrul acesta este ceva obişnuit pentru fiinţele slabe din toate ţările. În strădania de a se 

justifica, ele uită cel mai nobil dintre sentimente : patriotismul. Elaborează unul pentru uzul 

personal şi apelând, atunci când le lipeşte un alt argument favorabil, la ultima resursă decisivă, 

exclamă : „Sunt aici şi basta!”. Argumentul acesta, folosit de un membru al parlamentului nord-

american, a determinat din partea unui cunoscut deputat naturalizat următoarea replică :  

 „Sunt american din propria mea voinţă, în timp ce dumneavoastră sunteţi prin constrângere. 

Am ajuns în această ţară îmbrăcat şi dotat cu certe aptitudini utile, pe când dumneavoastră aţi venit 

dezbrăcat, începându-vă evoluţia umană în patru labe şi lingând pe jos...”, replică ce a stârnit 

aplauzele tuturor americanilor, mai puţin ale câtorva care nu puteau invoca alte merite decât cel de a 

se fi născut în ţară.  

  Este de alt soi patriotismul cerut unui om care trebuie să conducă destinele unui teritoriu 

îndepărtat cum este Ţara de Foc. Destinele unei regiuni blamate din ignoranţă sau de către inşi care, 

precum hotelierul, pentru a pune de acord câştigul său cu exigenţele clienţilor, le dă pisică în loc de 

iepure şi care, pentru a risipi îndoielile consumatorilor, îşi mângâie ostentativ pisica în ziua în care 

la meniu figurează civet de lievre. Ţara de Foc, în solul căreia poate creşte ca singur produs agricol 

cartoful dulce şi câteva legume. Care ar putea întreţine un anumit număr de oi, când vor exista 

mijloace pentru a le debarca pe ţărmurile fără porturi şi a le proteja de lăcomia indienilor. Care va 

exploata lemn într-un viitor îndepărtat şi care a produs aur cu lopata, susţinută cu patul puştilor 

Remington. Ţara de Foc argentiniană, care în întregul ei numără cca. 618 leghe ca suprafaţă, din 

care mare parte este inaccesibilă, acoperită de gheţari, zăpadă veşnică, mlaştini sau păduri dese. Ea 

are şi va avea pentru Republică o valoare economică negativă. Dar meritul pe care îl are la înalt 

nivel această regiune este politic, strategic, ştiinţific. Este teritoriul de unde vor pleca flotele 

argentiniene în viitor, unde omul de ştiinţă va culege lauri, slujind ştiinţa şi patria. Este teritoriul 

care se prelungeşte până la zonele misterioase ale mărilor australe, susţinând orgolios culorile 

naţionale, avangarda australă a lumii locuite.  

 A abandona această regiune tatonărilor administrative ale unor nespecialişti înseamnă a 

încredinţa comanda unei nave celui care nu se pricepe la navigaţie. Înseamnă a supune un corp 

sănătos experimentelor patologice ale unui medic fără clientelă. 

  A-ţi asuma administrarea Ţării de Foc fără a avea cât de cât cunoştinţele ştiinţifice şi 

aptitudinile practice ale comandantului de navă şi fără să fii însufleţit de patriotism, înseamnă a fi 

dispus să dai ţării mâţă în loc de iepure; ştiinţei, mâţă în loc de iepure; şi oh, malheur! a primi în 

schimb mâţă în loc de iepure.  

                                                                                                                                           Iuliu Popper 

                                                                               El Diario , nr. 2615, 20 martie 1890, Buenos Aires 
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Buenos Aires, 20 iulie 1891 

 

Domnul Secretar al Societăţii Geografice Române 

GEORGE I. LAHOVARY 

 

Domnule şi onorat Coleg, 

 
În cursul explorărilor efectuate până în luna mai a anului în curs, în zona de sud a Tării de 

Foc am avut ocazia să determin poziţia diferitelor cursuri de apă ca şi a unor lanţuri muntoase 

necunoscute până acum geografilor şi pe lângă cele câteva descoperiri importante din punct de 

vedere economic  pentru această regiune am stabilit relaţii prietenoase cu indienii Onas pe care, 

potrivit contractului încheiat cu guvernul argentinian, îmi revine sarcina să-i protejez şi să-i aduc la 

un standard de viaţă civilizată. Geografia acestei regiuni, unde predomină de-acum denumirile 

româneşti, cuprinde printre altele MUNTELE LAHOVARY care se înalţă la 833 de metri 

altitudine, nume pe care vă rog să binevoiţi a-l accepta ca dovadă a consideraţiei pe care o meritaţi 

din plin. 

Pe data de 27, luna în curs, voi face cunoscute rezultatele lucrărilor şi observaţiilor mele cu 

ocazia unei conferinţe publice pe care o voi susţine în cadrul Institutului Geografic Argentinian şi 

pe care le voi transmite de asemenea Societăţii Geografice din scumpa mea patrie pe care regret 

nespus că n-am mai văzut-o de atâta timp. 

Eu am fost primul care a explorat interiorul necunoscut al Tării de Foc, pe care mi-am 

propus s-o aduc pe calea progresului şi s-o populez, dar gravele dificultăţi care au intervenit şi au 

căpătat în unele momente un ecou alarmant, ajungând până în capitalele celor două state interesate, 

Chile şi Argentina, m-au împiedicat să mă îndepărtez de acest teritoriu; am fost nevoit astfel să 

susţin lupte îndelungate şi grele pentru a face faţă atacurilor nejustificate care au constituit tot atâtea 

obstacole în calea realizării programului meu.  

Lipsit uneori de sprijinul autorităţilor care aici se schimbă cu o frecvenţă surprinzătoare, eu 

n-am vrut să urmez exemplul multor altor străini, naturalizându-mă sau recurgând la protecţia unei 

puteri străine pentru că am mândria de a spune: „m-am născut român, sunt român şi voi muri 

român...”1, chiar dacă-mi duc viaţa în mările antarctice. 

Afacerile, dintre cele mai diferite, pe care le-am pus pe picioare în cursul ultimilor ani nu 

pot fi rezumate chiar aşa uşor în câteva cuvinte şi de aceea îmi permit să vă trimit o broşură în care 

acestea au fost prezentate sub titlul: Ţara de Foc. Viaţa în extremitatea australă a lumii locuite; este 

vorba de câteva articole pe care le-am publicat în „El Diario” din capitala Argentinei. Articolele 

publicate au provocat din partea celui care era pe atunci guvernatorul acestui teritoriu o acuzaţie pe 

care de fapt n-a putut s-o susţină în faţa noianului de dovezi pe care eu le-am adus ca răspuns la 

atacul lui; condamnat de opinia publică să se cufunde din nou în obscuritatea din care ieşise, el a 

fost obligat să-şi dea demisia, în ciuda strânsei prietenii care îl lega de preşedintele republicii. 

Ceva semănător are loc de altfel şi în momentul de faţă în această capitală; la fel ca şi 

precedentul său, actualul guvernator al Ţării de Foc s-a dus acolo cu un singur scop: să-şi sporească 

averea materială în detrimentul agoniselii sale morale şi aşa destul de precară. El a făcut obiectul 

unei note pe care am adresat-o ministrului de interne. Şi nutresc speranţa că această notă va 

contribui la jugularea elementelor rapace şi imorale care au invadat administraţia teritoriului pe care 

îl locuiesc şi care de câţiva ani a devenit teatrul unor evenimente de-a dreptul extraordinare. 

O altă notă, care a fost publicată la fel ca precedenta şi pe care de asemenea v-o trimit, 

prezintă un asasinat comis în Ţara de Foc de doi francezi: Willems şi Rousson. Ei au parcurs plajele 

deja explorate ale acestui teritoriu, fiind trimişi de ministrul Artelor din Franţa în misiune ştiinţifică 

– misiune care, având în vedere prestaţia celor doi, numai ştiinţifică nu se poate numi. 

În ciuda crimei pe care au săvârşit-o şi din motive pe care le-am lămurit în nota adresată 

                                                 
1 În limba română în textul original. 
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Ministrului de Interne, aceşti domni s-au bucurat totuşi de protecţia fermă a guvernatorului 

provinciei. Ei au venit apoi la Buenos Aires, unde au reuşit să-mi adreseze o insultă pe care au 

publicat-o în ziare exact în ziua când s-au şi îmbarcat pentru a se întoarce înapoi în Franţa, dând bir 

cu fugiţii de la faţa locului în modul cel mai ruşinos, după ce au stat ascunşi câteva ore până la 

plecarea vaporului. 

 Întrucât, după ce vor ajunge la Paris, aceşti domni vor face în mod sigur paradă de faptele 

lor eroice în Ţara de Foc şi la Buenos Aires, consider că este nimerit să vă adresez tot ceea ce 

domnii Willems şi Rousson au publicat în ziarele din capitală, respectiv reacţiile pe care le-au 

stârnit. Aceste documente sper că vor servi ca argument cel puţin Societăţii Geografice Române 

pentru a pune în carantină declaraţiile inexacte ale respectivei misiuni ştiinţifice. 

N-o să vă trimit toate lucrările mai mărunte pe care le-am publicat şi care sunt răspândite pe 

ici pe colo în diferitele organe de presă din această capitală; mă limitez să anexez doar o colecţie de 

câteva articole în care relatez o călătorie de explorare minieră pe care am efectuat-o în urmă cu un 

an în munţii Anzi, în zona corespunzătoare provinciei Jujuy. 

Sper ca în curând să am onoarea de a trimite Societăţii Geografice Române harta Ţării de 

Foc. Până atunci vă rog să mă scuzaţi că am recurs la o limbă străină, dar am făcut-o din cauză că, 

de mai bine de zece ani deja, n-am mai avut ocazia să practic frumoasa noastră limbă. 

Vă rog să primiţi, Domnule şi onorat Coleg, asigurarea prea distinsei mele consideraţii. 

                                                                             

 

  Iuliu Popper 

 

 

 

 

Traducere din originalul în franceză, 

VASILE MOGA 
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Buenos Aires, 24 august 1891 

 

Domnul Secretar al Societăţii Geografice Române 

GEORGE I. LAHOVARY 

 

Domnule şi onorat Coleg, 
 

Aşteptând ca Institutul Geografic Argentinian să publice conferinţa pe care am ţinut-o pe 

data de 27, luna trecută, respectiv harta care trebuie s-o însoţească, am onoarea să vă trimit trei 

exemplare dintr-o ediţie provizorie a conferinţei, două fotografii ale hărţii şi câteva ziare. Ziarul 

german este ocupat în acest moment cu publicarea unei traduceri complete a conferinţei mai sus 

amintite. 

Îmi permit de asemenea să mai adaug şi o scrisoare adresată M.S. Regelui, pe care vă rog să 

i-o transmiteţi; vă rog de asemenea să faceţi în aşa fel încât să ajungă la destinaţie şi o hartă adresată 

domnului General Manu. 

Problemele mele cu Guvernatorul Ţării de Foc, Dr. Cornero, s-au lămurit într-o anumită 

măsură în urma unui incident care este explicat în numerele din 12 şi 13 august ale cotidianului 

„Diario” şi în ziarul german din data de 13, luna curentă. 

În ceea ce-i priveşte pe domnii Willems şi Rousson despre care vă vorbeam în scrisoarea 

precedentă, întâmplarea face ca rapoartele trimise de ei din Ţara de Foc în Franţa să fie în mod 

straniu identice cu o lucrare publicată de mine în luna martie 1887 – situaţie de-a dreptul ieşită din 

comun şi care va fi pusă în evidenţă în numărul următor al buletinului, cel care va face cunoscută şi 

acceptarea oficială a nomenclaturii atribuite de mine diferitelor forme geografice din Ţara de Foc. 

Vă rog să scuzaţi, Domnule şi onorat Coleg, modul foarte deschis în care îmi permit să mă 

adresez Dumneavoastră şi să primiţi asigurarea prea distinsei consideraţii pe care v-o port. 

                                                                

Iuliu Popper 

 

 

 
 

Traducere din originalul în franceză, 

VASILE MOGA 
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CUVÂNT ÎNAINTE LA CARTEA  

Tierra del Fuego de José Manuel Eizaguirre* 

 
 * Ca răspuns la următoarea scrisoare trimisă de autorul cărţii la 20 decembrie 1891 

 Domnule Inginer Iuliu Popper, 

 Atunci când mi-am anunţat călătoria în regiunile antarctice, cineva a amestecat într-un comentariu afectuos 

această frază : „În Ţara de Foc?...Este o nebunie!”. Dumneavoastră ştiţi că o exclamaţie de felul acesta înseamnă să 

declari inutilitatea faptului. Ce lucru bun, mare, folositor, frumos, nou sau interesant am putea căuta în Ţara de Foc şi 

în întreg arhipelagul din sud? Acele teritorii abandonate şi cvasi-necunoscute nu merită, se pare, nici măcar o vizită 

din simplă curiozitate. 

 În acel moment, doar dumneavoastră, cu cuvinte frumoase, pline de entuziasm pentru grandioasa natură 

fueghină, aţi exercitat o influenţă decisivă asupra sufletului meu. Ascultându-le, n-am şovăit să accept invitaţia pe care 

mi-a adresat-o Direcţia Societăţii „Sud-America”. Nu mă încânta simplul fapt de a fi primul membru al presei noastre 

care vizitează regiunea fueghină. Nu, şi fără acest fapt m-aş fi îmbarcat, cum de altfel am şi făcut-o. Eram hotărât să 

nu mă întorc înainte de a fi cunoscut de aproape acea extremitate antarctică a ţării mele, atât de calomniată de cei 

care nu o cunosc şi atât de admirată de puţinii călători care au străbătut-o. 

 Mi se împlinea una din marile mele dorinţe : să cunosc Ţara de Foc, cu natura ei variată, cu câmpiile ei, cu 

munţii ei înzăpeziţi şi pădurile sale de nepătruns. 

 Astăzi, la întoarcerea din acea călătorie pe tărâmul preferinţelor dumneavoastră, fără să fiu dezamăgit, 

dimpotrivă, fiind un admirator sincer, vă solicit capitolul cel mai drag din amintirile dumneavoastră, pentru a începe 

cu el aceste însemnări pe care vi le dedic. 

                                                                                                                                                  J.M.E 
  

 

 Domnule José Manuel Eizaguirre, 

 Buenos Aires doarme. La răsărit, orizontul să înălbeşte suav. Fantasmele nopţii fug spre 

asfinţit. În clar-obscurul din jur susură zefire tainice, unduiesc suspine, ţipete, râsete, plânsete, 

săruturi, blesteme şi dezmierdări imperceptibile... Este răsuflarea celor cinci sute de mii de suflete 

care hoinăresc pe tărâmurile fantastice ale viselor.  

 Treptat, zona luminoasă se lărgeşte până la zenit : orizontul se colorează în auriu şi albastru. 

Deodată, mii de turnuri şi fleşe, cupole şi clopotniţe ţâşnesc luminate în culorile focului. La răsărit, 

o mică dungă îngustă de lucire orbitoare se măreşte, ajungând într-o clipă la dimensiunile unei 

jumătăţi de glob, inundând cu o mare de lumină un tablou grandios şi plin de farmec.  

 Ce tablou!  

 Albastrul intens al cerului se scaldă în maiestuosul estuar La Plata. Fiecare val, fiecare undă 

străluceşte, reflectând tonuri de roşu-aprins, purpurii, stacojii. O pădure deasă plutitoare, o pădure 

de catarge albe, întrerupe orizontul austral. Fiecare atom se transformă în aur strălucitor. Un ocean 

de case, palate, vile, parcuri şi grădini se întinde spre apus, salută cu milioane de briliante astrul 

luminos şi se cufundă mai departe în verdele de smarald al câmpiilor, totul fiind turnat într-un cadru 

sublim de foc şi aur.  

 Dar acest spectacol măreţ, în ambianţa căruia spiritul se înalţă şi trupul se revigorează, care 

se poate vedea fără cheltuială şi fără muncă, fără riscuri şi primejdii, fiind zilnic la îndemâna 

tuturor, nu are niciun admirator. Cinci sute de mii de suflete rămân indiferente, dorm, răsuflă, 

sforăie... şi bine fac, pentru că dacă acel cineva, care a considerat nebunie intenţia de a merge în 

Ţara de Foc, ar încerca să-i deştepte dintr-o dată, ar avea marea satisfacţie de a vedea deschizându-

se o jumătate de milion de guri... pentru a căsca! 

 Fără îndoială, a existat un om care s-a trezit spontan. Încântat de acest peisaj măreţ, a dorit 

să-şi cunoască limitele şi, fără să ţină seama de primejdii şi lipsuri, a decis să străbată sute de leghe 

şi să ajungă la extremitatea australă a lumii locuite. Aici a văzut pitici şi uriaşi, păduri submarine şi 

codrii antarctici, grote subterane şi coloşi de granit. Impunătoarea avangardă a ţării care i-a dat 

viaţă: acolo a văzut porţile paradisului. 

 Iar când se aşterneau înaintea privirilor sale culmile albe ale cordilierei, când a păşit pe 

pământ în câmpurile totdeauna verzi ale Ţării de Foc,... ştiţi ce şuşotea frunzişul fagilor, ce 
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povesteau magnoliile şi ce murmurau pârâiele? N-aţi auzit pădurea vibrând de un susur plin de 

taină? Erau zânele care îi urau bun venit. Natura îi adresa salutul ei celui care, însufleţit de 

sentimente de dragoste, îi aducea un omagiu. Un imn pentru primul argentinian care a ajuns în acele 

ţinuturi, animat de dorinţe nobile, fără să caute altceva decât să cunoască şi să facă cunoscut. 

 I-am citit şi i-am recitit corespondenţa. Ca un caleidoscop plin de culori scânteietoare, am 

văzut încă o dată apele înspumate ale strâmtorii Magellan şi siluetele niciodată liniştite ale 

locuitorilor din Punta Arenas, coloşii de granit din canalul Beagle şi superbul amfiteatru din Marea 

Argentinei. 

 L-am urmărit prin canale întortocheate şi pe gheţari colosali, prin păduri virgine şi munţi 

uriaşi, prin codrii exuberanţi de la Ushuaia şi stâncile golaşe din Insula Los Estados. L-am văzut 

între delfini şi lei de mare, în mijlocul indienilor negri şi ai indienilor albi, între păsări de pradă şi 

oameni de presă, între spuma talazurilor marine şi frunzişul magnoliilor. L-am văzut acoperit de 

zăpadă albă şi aureolat de razele soarelui, răzbit de ploi şi biciuit de furtuni. L-am văzut mereu 

autentic, elevat, deosebit de tot ceea ce a fost înainte în acele impunătoare ţinuturi. 

  Ce contrast plăcut!  

 Aţi rămas desigur surprins când aţi văzut că o aşezare de colibe fără industrie şi fără 

activitate, fără viaţă, o şleahtă inertă stipendiată de Naţiune, s-a autoproclamat capitala provinciei... 

Şi ştiţi pentru ce nu-şi părăsesc aceşti oameni ascunzătorile? De ce le e groază de excursii? Pentru 

ce nu au depus niciodată efortul de a vedea cascada Olivaia?  

 Deoarece, pentru locuitorul acelui cuib de trântori, bubuitura cataractei înseamnă blesteme. 

Pentru el, zânele sunt furii. Pădurea înseamnă frig, iar munţii, gheaţă.  

 Acel măreţ templu al naturii îi refuză. Aici nu există altar pentru stomac. În acel sanctuar 

solemn nu este îngăduită dezlănţuirea patimilor. Aici domneşte moralitatea! 

 Îmi cereţi un capitol pe care-l păstrez în amintirile mele cu predilecţie, iar eu nu ştiu să-l 

scriu. Când imaginea acelui ţinut abandonat revine în mintea mea; când văd părăsite păşunile şi 

pădurile sale, bogăţiile sale agricole şi tezaurele sale mineralogice; când la orizont se văd flotilele 

de corăbii fugind de ţărmurile sale, sufletul mi se umple de doliu, iar pana de scris devine 

neputincioasă pentru a mai transmite impresiile.  

 La vest, steaua chiliană flutură deasupra înfloritoarei colonii din strâmtoarea Magellan. La 

răsărit, drapelul Angliei se înalţă deasupra prosperelor colonii din insulele Malvine. Iar în mijloc, pe 

deasupra bogatei naturi fueghine se repliază asupră-şi, aşteptând parcă o briză regeneratore, 

singuratic şi uitat, un steag albastru cu alb. 

 În timp ce lehamitea guvernanţilor lasă acel ţinut pe seama bunului plac al nulităţilor, în 

timp ce lăcomia şi patimile dezlănţuite conduc destinele acelui frumos teritoriu, acest capitol va 

rămâne nescris. 

 Continuaţi în direcţia pe care v-aţi trasat-o! Ridicaţi cortina de pe ceea ce este depărtat şi 

necunoscut. Arătaţi orizonturi noi şi grandioase oamenilor cu sentimente elevate. Virtutea este 

contagioasă. Poate, subit, va apare zefirul dătător de viaţă.  

 

                                                                                                                        Iuliu Popper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Tezaure abandonate. Minunățiile sudului 

 
  Țâșnește din memoria mea, o, leagăn al viselor mele sublime, grandioasă Țară de Foc...! 

Vădește-ți farmecele sălbatice ale oceanului tău de codrii�...! Descoperă în imaginația mea giganții 

de granit încununați de zăpadă, culmile înalte din titanicul tău peisaj, la poalele cărora mișună 

oameni din cale afară de mici...!   

    O singură dată vreau să te mai văd, o singură dată vreau să-mi mai întipăresc în suflet 

icoana idilică a câmpurilor tale mereu verzi, cadrul impozant al munților tăi maiestuoși, ca să te arăt 

lumii întregi ca pe o nestemată rătăcită din diadema Anzilor, ca pe o Anadiomene a pustiurilor 

antarctice, care visează solitar un poem cu Nereida abandonată de tritoni.  

    Uite, cerul se deschide. Aurora colorează cu nuanțe purpurii o panoramă diafană și eterică. 

Deasupra unui brâu de nori stacojii apare un amfiteatru de munți înzăpeziți care își reflectă piscurile 

lor albe în verdele întunecat al oceanului de cleștar.   

    În văile munților, printre păduri de mirți și magnolii, coboară alunecând lent ghețari 

gigantici.   

    De pe culmea unei râpi din diorit se revarsă o cascadă puternică, precipitându-se cu zgomot 

surd într-un abis ascuns de fagi exuberanți...Aici Neptun intră pe tărâmul lui Vulcan!  

    În nisipurile plajei, printre coloanele de spumă albă ale talazurilor, la poalele acelei culmi 

traversată de fâșii negre de lignit, strălucesc pepite de aur, sclipesc rubine, topaze și granate.  

    Pe câmpurile acoperite cu flori nechează guanaci, mișună lebede, flamenci și ibiși. În 

frunzișul pădurilor zburătăcesc papagali. Pe stâncile fantastice ale litoralului răcnesc leii marini, se 

mișcă focile și țipă pinguinii. Crângurile sunt populate de faună antarctică. Zonele terestre se 

confundă. Aici polii salută tropicele...!  

    Ochii îți obosesc când străbați toate minunățiile acestui caleidoscop de șesuri și munți, 

lagune și cascade. În acest labirint de codri, râuri și defilee, nu vezi urmă de om. Nu pătrunde 

rumoarea fierăstrăului, nu se aude talangă de vite. În aceste admirabile singurătăți nu există case, 

nici colibe, nici poteci. Aici nu e nimeni.  

    Un pământ fără oameni...!   

    Deodată, departe, dincolo de acele neguri, la orizont se deslușesc puncte albe, mici linii 

verticale, care se mișcă, se desprind în grupuri paralele, se strâng și se cufundă treptat în întunericul 

amurgului. Sunt flotile de vase comerciale care fug de aceste țărmuri cum fug fluturii din preajma 

liliacului. Unul singur se apropie. Îndreaptă prora spre țărm. O ia la dreapta. Virează la stânga. 

Înaintează nesigur. Se oprește la acea stâncă singuratică. Coboară barca. Pleacă iar. Se îndreaptă 

spre promontoriul de colo. Se întoarce din nou...  

  La ce bun toate acestea? O fi poate o navă de explorare cu misiunea unor studii hidrografice 

sau poate un vas al Națiunii, pus să verifice stâncile submarine sau să caute victimele vreunui 

naufragiu...!  

    Nu, cititorule! În lucruri de genul ăsta penița este de obicei mai ageră decât chila navei. 

Acest vapor nu este al statului. Nu este nici vas de comerț, nici în slujba științei și nici vas de 

război. Este un vas impostor, un vas pirat!   

    Și ce-i cu aceste grămezi de pământ, aceste gropi adânci, aceste șanțuri și aceste dâmburi de 

nisip care se înșiruie pe plajă? Pietrele acelea par să fie vii...! Să ne apropiem, cititorule! 

Splendoarea peisajului ne-a orbit. Aceasta nu este opera naturii. Pe aceste plaje trebuie că sunt 

oameni.  

    Și chiar așa este. La trecerea unui șanț, ne-am întâlnit deodată cu un individ care părea ieșit 

din pământ și care ne fixa cu o privire ursuză. Era îmbrăcat în zdrențe. Ținea în mâini un lighean 

pentru nisipuri aurifere.   

 Ochii săi mici, fața sa murdară de pământ, barba ciufulită și poziția ghemuită îi dădeau 

înfățișarea unei cârtițe care tocmai a fost călcată pe coadă.  

    - Ce căutați ? ne-a apostrofat el cu o voce de glace-papier.  

    - Nimic, prietene! Doar oameni. Dar tu ce faci aici?   
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    - Mie să nu-mi spui „tu”! Să știți că sunt asociat al guvernului.  

    - Ia te uită! Nu aveam habar de o asemenea ciudată relație socială. Și la care guvern 

binevoiește să se refere onorabila dumneavoastră persoană?  

    - Păi, de ce să mint? a răspuns, schimbându-și expresia feței și scărpinându-se în urechi. 

Păi, la cel care stăpânește acest teretor..., la escilența sa, care e foarte bun, care ține această industrie 

și îi ajută pe săraci să-și adune auraș.  

    - Și pe unde locuiește Excelența Sa?  

    - Pe aici, pe undeva! – zice el, aruncând cu o pietricică în direcția muntelui.   

      

    Într-adevăr, la poalele unui munte de netrecut, separat de restul teritoriului, se afla o mică 

așezare de colibe și într-una din ele, printre tomurile unei biblioteci alcătuită din sticle și pantofi, 

pachete de tabac, cârnați, cutii de conserve și alte documente de același fel, vedem un personaj care 

pesemne meditează la gravele probleme ale statului. Tocmai termina de efectuat o operațiune de 

importantă capitală : în stânga avea un forceps, iar în dreapta, o mică balanță de farmacie în care 

lucesc, privite cu sclipiri de felină din spatele unei perechi de ochelari, câteva pepite 

nesemnificative de aur.  

    Era Excelența Sa.   

    Vă displace această atmosferă, cititorule? Vă doriți imagini de alt gen? Atunci să mergem 

spre nord.   

  La stânga, la câțiva pași mai departe, pe celălalt țărm al strâmtorii Magellan, sunt pământuri 

populate cu gospodării,  sunt ferme, gatere, proprietăți; există o așezare care progresează cu pași 

uriași, există comerț și industrie, familii și viață socială, 2000 de suflete care își dispută darurile 

unei naturi agreste, dar generoase. Este Punta Arenas, capitala teritoriului chilian de la strâmtoarea 

Magellan.   

     La dreapta, la o sută de leghe de Țara de Foc, se vede un grup de insule melancolice, 

alcătuite din pământuri sărace, mlaștini cu turbă, dealuri aride, printre care curg râuri 

pietrificate,adevărate râuri de pietre, care coboară de la înălțimi...cu o viteză de câțiva milimetri la 

un secol.  

    În aceste insule nu există zăcăminte și nici păduri și abia dacă întâlnești vreo bucată de 

pământ acoperită cu „tussoh” (Dactilys glomerata), o iarbă înaltă care întrerupe ici și colo 

monotonia țărmului. Ea aduce aminte că soarele are și pentru aceste ținuturi, mângâieri dătătoare de 

rod. Iar aceste insule sobre, pierdute în pustiul oceanic, constituie un izvor de bogăție nesecată, aici 

există zăcăminte umblătoare, toison-ul de aur, care crește pe spinarea oilor. Orice bucată de pământ 

este ocupată de stâne cu turme de oi. Câmpurile nici nu sunt suficiente pentru a le cuprinde. La 

orice pas există o fermă, o casă dedicată acestei industrii, iar în partea de răsărit a insulelor se vede 

o așezare cu atelierele și casele sale de comerț, cu biserici și cluburi, cu bibliotecă publică, periodice 

și săli de reuniuni, cu faruri și chei, de la care tocmai au plecat cu destinația Europa, cantități de 

lână, de carne congelată, seu și piei, în valoare de peste 120.000 de lire sterline. Este Puerto Stanley, 

capitala insulelor Malvine, colonia cea mai sudică a Marii Britanii.  

  Cu aceste oaze de activitate umană, se sfârșește zona locuită a lumii. De aici mai departe nu 

mai este decât tristețe și abandon, o largă perspectivă de simple latitudini geografice, mii de leghe 

de ținuturi goale, în care s-ar putea amplasa oricare din marile țări europene, în afară de Rusia și ar 

mai rămâne loc și pentru un șir întreg de mici regate și principate.   

    Aceste imense teritorii nu sunt aride și nici de nelocuit. Acolo unde guanaco hălăduiește în 

herghelii de mii de capete, alături de cerb și de struț, trăiește și oaia, iar omul prosperă. Ceea ce se 

opune populării acestor teritorii nu este natura, ci guvernul care le diriguiește destinele. 

    Pe acestă vastă întindere abia dacă există vreo 80 de locuitori răsfirați ici și colo pe 

țărmurile golfului San Sebastian, al râului Gallegos și Santa Cruz și al portului Deseado.  

    Câte un singur locuitor la fiecare 500 000 de hectare!  Adevărate sperietori în mijlocul 

pustiei, lamentându-se necontenit, țipând, strigând în gura mare, cerând beneficiile Constituției 

Argentiniene, protecție împotriva abuzurilor autorității, respectarea legilor, dreptate...  

    Guvernatori din Sud, săracii de voi! Vă jertfiți în numele iubirii de țară! Dăruirea voastră a 
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ajuns până la punctul de a fi sensibili şi față de aceste țipete!   

  Din fericire, vaietele se pierd în singurătatea pustiei și sunt bune doar pentru a speria 

imigrația, această fantasmă care nu ar duce decât la creșterea numărului acestor calomniatori 

blestemați.  

    Să uităm de acest tablou singular, de acele vapoare care transportă guano, să uităm de acești 

nefericiți care scot aur sau de cei care vânează foci.  

      De ce să îi stânjenim în nobila lor misiune? S-o facă mai bine complet ignorați! Există 

oare un singur exemplu în care munca legitimă să fi fost protejată în aceste ținuturi uitate?   

    Depășim paralela 44. Terenul începe să-și schimbe înfățișarea. Ici și colo se văd colibe 

răzlețe, poteci, mici așezări. Treptat, câmpurile se umplu de vite și ferme, se aud fluierături, apar 

împrejmuiri, drumuri, șine de cale ferată, coșuri de fum. În depărtare, prin negurile acelea de fum și 

aburi, țâșnesc asemenea decupajelor unei coroane enorme, clopotnițele, catargele, cupolele și 

turnurile unui oraș mare, foarte populat.  Un ocean de minunății arhitecturale, de palate și vile, de 

grădini și parcuri, înconjurate de o pădure de arborade în care unduiesc culorile tuturor națiunilor 

pământului.  

   

 

 Metropola sudamericană  

    Marele centru comercial La Plata își etalează farmecele în fața privirii noastre fascinate.   

    Într-un perimetru de doar câteva mile aleargă, se ceartă, se tocmesc, se înjură, plâng, râd, se 

îmbrățișează și se calcă în picioare 500.000 de ființe umane. Pe o rază de o singură leghe există mai 

multă lume decât în tot restul continentului american cuprins între Rio de la Plata și mările 

antarctice.  

    Și în această rumoare de voci, șuierături și vuiete indefinite, cine i-ar auzi pe acei speriați 

care cer dreptate în pustiul austral? Nicio nădejde! Pe aici și strigătele de disperare care se pierd în 

gol, sunt de prisos. Jumătatea de milion de suflete care populează metropola este absorbită în actul 

secund al unei drame grandioase.   

  Marele débâcle politic și financiar se joacă pe scena publică și, judecând după primele acte, 

promite să dureze mai mult decât legenda biblică.   

    Iată un mic fragment din voluminosul său libret:  

    Au fost șapte ani de opulență. A plouat cu onoruri, cu aur, cu eliberări de fonduri. Prin toți 

porii mașinăriei administrative au ieșit bonuri, cecuri, titluri. Din când în când se deschideau supape 

enorme care aruncau în cele patru zări bunurile Națiunii.  

    Din toate provinciile, de prin toate colțurile Republicii venea combustibil pentru a ridica 

presiunea necesară unei funcționări atât de uimitoare.     

    O groază de lume sosise din toate țările lumii pentru a admira o așa repeziciune 

nemaiîntâlnită, pentru a se scălda în bunăstarea revărsată de mașinăria uimitoare.     

    - Cărbune, mai mult cărbune! strigau mașiniștii plini de mândrie și aur. Trebuie să arătăm 

lumii întregi ce înseamnă să manevrezi mașinăria progresului. Nu mai este combustibil? Nu 

contează! Avem aici paie din abundență! Să vină garanțiile, concesiunile și subvențiile. Uite cum 

urcă acele manometrelor, cum gonesc pistoanele!   

    În timp ce supapa de siguranță șuieră, se aud voci:  

    - Atenție, stăpâne! Mașinăria nu suportă o presiune atât de mare!  

    - Cum să n-o suporte? Trebuie să scoată și mai mulți aburi! exclama mecanicul șef, 

așezându-se cu fundul pe supapă și sufocând șuieratul cu toată greutatea corpului sau.  

  O explozie nemaipomenită, care din piața Parcului îi făcu să se zguduie până-n măduva 

oaselor pe mecanicii administrativi din toate regiunile Republicii, i-a urmat atunci acestei fapte 

vitejești a mașinistului șef. Cu această coup d'effet,  printre morți și răniți, printre strigăte de 

„trăiască!” și „moarte!”, se lăsa cortina peste primul act al grandioasei drame.      

    În acest moment, penultima scenă a actului secund atrage atenția mulțimii.  

    Grupați ici și colo, pe străzi, în cluburi, în zona centrelor politice ale marii metropole, se 

discută în grup, se gesticulează, se nasc controverse și urmează dezbateri violente. Sunt personaje 



89 
 

care dispută pentru partidele lor postul de inginer șef al mașinăriei avariate. Nu însă la Casa de 

Gobierno. Aici este o atitudine rezervată. Aici se caută doar piatra filozofală care să transforme 

hârtia în aur și să transforme în cărbuni, uriașa cantitate de zgură a combustibilului irosit. Aici se 

fac calcule și formule cabalistice care ating uneori tărâmurile mitologiei. Dar totul este în zadar.      

    Argonauții moderni au cea mai severă guigne. Zadarnic Medeea din Casa Rosada își 

desfășoară farmecele sale. Zadarnic caută narcoticul cu care să-l adoarmă pe cerberul ce privește 

impasibil cu ochii veninoși ai Bursei de Comerț. De aici nu vine nicio salvare. Metalul nu coboară 

pentru că nu a urcat niciodată. Aurul este maleabil, dar necompresibil. Doar hârtia urcă și coboară... 

pe aripile vântului. Toison d'or nu există la Bursă. Acest tezaur se găsește mai jos, zăcând latent în 

ținuturile abandonate din sud, în teritoriile care au scăpat neatinse de cataclism. În acele 50 de 

milioane de hectare care se întind în fața noastră.   

 

                                                                                                                                                                  

Julio Popper 

                                                                            (La Prensa,Nr. 6938, Buenos Aires, 29 martie 1892) 
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CUPRINS 

 
 

I. Aspectul general şi resursele teritoriului 

Păşuni şi terenuri agricole. Artere fluviale. Terenuri industriale. 

Cultura de legume şi cereale. Fauna terestră; ornitologia. Fauna şi 

flora marină. Clima. Rase aborigene. 

 

II. Importanţa maritimă a Ţării de Foc 

Marea navigaţie interoceanică. Strâmtoarea Magellan şi Capul 

Horn. 

 

III. Industria lânii 

Insulele Malvine. Venitul anual. Profitul obţinut din creşterea 

ovinelor. Provincia Magellan. Profitul de pe urma creşterii 

bovinelor. 

 

IV. Aluviunile aurifere 

Originea zăcămintelor. Nisipuri aurifere inepuizabile. Calitatea 

aurului, bogăţia zăcămintelor. Raport oficial al guvernatorului din 

provincia Magellan. Invadarea Ţării de Foc. Trei tone de aur. 

 

V. Insula Los Estados şi industria forestieră 

Pădurile. O închisoare naturală. Gatere, tâmplărie, dulgherie, 

strungărie şi dogărit. 

 

VI. Pescuitul în mările din Sud 

Insulele Shetland şi Teritoriile Graham. Foci şi balene. Piei şi ulei. 

Cărbuni. Explorări. 

 

VII. Viitorul maritim al Golfului San Sebastian 

Un port ideal. Loc de ancorat, apă potabilă şi balast. Docuri 

naturale. Cascade. Şantiere navale. Comori pe apă. Atelierele lui 

Stanley. 

 

VIII. Întemeierea aşezării Atlanta 

O aşezare care se impune. Preponderenţa localităţii Punta Arenas. 

Legi ale guvernului chilian. Legi ale guvernului naţional. 

Întemeierea Atlantei. 
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I. Aspectul general şi resursele teritoriului 

 

      Ţara de Foc argentiniană oferă, prin situarea sa geografică, prin teritoriile, pădurile şi 

zăcămintele sale, baze trainice pentru o populaţie prosperă şi înfloritoare, iar principalul său port, 

situat în Golful San Sebastian, este chemat să ocupe un loc important între centrele maritime, 

comerciale şi industriale ale Republicii. 

       Partea Nordică a teritoriului, de la strâmtoarea Magellan până la Capul Peñas, este alcătuită din 

păşuni deosebit de favorabile creşterii ovinelor. 

       Partea centrală, care se întinde de la capul menţionat mai sus până la strâmtoarea Lemaire, este 

alcătuită din zone muntoase paralele de mică înălţime, acoperite de la poale până pe creste de păduri 

din care apar pe neaşteptate fagi uriaşi, iar văile care le separă oferă un nutreţ extraordinar de bogat 

pentru cirezile de bovine. 

       Pe plajele oceanului există bogate zăcăminte aluvionare aurifere, al căror conţinut depăşeşte 

uneori 10g/tonă, iar la ţărmurile mării argentiniene există zăcăminte de lignit de calitate mult 

superioară celei care se cunoaşte în tot restul Republicii. 

       Exceptând regiunea muntoasă, intercalată cu turbării, care se întinde de la lanţul muntos 

Irigoyen până la canalul Beagle şi câteva podişuri aride care se înalţă în câmpiile fertile din Nord, 

întregul teritoriu deţine un strat gros de pământ vegetal, în care cresc din belşug gramineele şi 

ierburile aromate, de la firuţă şi păiş până la trifoi şi Dactilys glomerata. 

       Aceste terenuri sunt udate de mai bine de două sute de râuri şi nu există, pe o rază de 2 leghe, 

niciun loc fără pârâu sau izvor de apă cristalină. 

       Există, de asemenea, izvoare de apă minerală din care unul are aceleaşi proprietăţi, compoziţie 

identică şi gust asemănător cu faimosul izvor a lui Ioan de Hunedoara. 

       Abundă tot felul de terenuri cu valoare industrială. Există argile plastice, caolin, cimenturi 

hidraulice, pietre pentru ascuţit, pământuri refractare, şisturi, feldspat, granit, argile roşii, pietre de 

calcar, turbă, lignit şi diferite minerale care se pot topi pentru fabricarea sticlei, a porţelanului şi a 

cristalelor. 

       Pentru cultivarea legumelor, pământul oferă condiţii cum nu se poate mai bune. În zona de Sud 

există lunci acoperite complet cu ţelină sălbatică. Încercările de a cultiva cartofi şi sfeclă au dat 

rezultate surprinzătoare. Sparanghelul, conopida şi salata cresc cu exuberanţă. Există tot felul de 

fructe şi boabe sălbatice şi din abundenţă plante medicinale, nalbă, lingurică şi salce (Smilax 

officinalis). 

       Toate cerealele care se cultivă la latitudinile nordice ale globului, toate produsele naturale din 

Suedia şi Norvegia, din Scoţia, Finlanda, Canada şi Columbia Britanică sunt reprezentate sau se pot 

produce în diferitele zone ale acestui teritoriu. 

       Ca patrupede, există doar vulpi, tucu-tuco (rozător – Ctenomys; n.tr.) şi guanaco. Acesta din 

urmă trăieşte în turme foarte mari. Carnea sa este gustoasă şi nutritivă, datorită excelentelor şi 

abundentelor păşuni, iar numărul lor se multiplică în ciuda vânătorii permanente pe care au 

practicat-o, generaţii după generaţii, aborigenii. 

       Păsările de tot felul sunt atât de numeroase, încât uneori alcătuiesc adevărate cârduri. 

Primăvara, lagunele, malurile râurilor şi ale pâraielor aproape că sunt semănate cu ouă. Există opt 

clase distincte de rațe. Sunt foarte mulţi ibişi, lebede cu guler negru, flamenco şi potârnichi. Gâştele 

sau dropiile (Chloephaga magellanica) se găsesc în cârduri, numărând uneori zeci de mii. Atât de 

variată este ornitologia insulei, încât papagalii şi canarii sunt reprezentaţi de specii fără număr, care 

zboară de jur-împrejur în păduri şi crânguri.  

       În ceea ce priveşte pescuitul şi fauna marină, este greu să găsim un alt loc pe glob în care 

aceasta să fie atât de generoasă ca număr şi varietate. 

       În Insula Los Estados mişună focile (fur seals). Pe coastele mării argentiniene se găsesc mii de 

lei marini şi milioane de pinguini. Orice golf şi orice gură de râu debordează de mulţimea a tot felul 

de peşti, moluşte şi crustacee. Se găsesc aici de la hamsie până la delfin, de la sardină până la 

balenă. 
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       Odată, aruncând o plasă, am prins dintr-o dată 110 aterine, 18 somoni şi 140 de peşti de diferite 

feluri şi dimensiuni. 

       Numeroşi sunt racii, langustele şi calamarii. Există porţiuni de plajă cu lărgime de mai multe 

mile, în care pământul este acoperit cu fructe de mare (moules-midii, n.tr.) care slujesc drept hrană 

pentru puzderia de păsări acvatice de tot felul. 

       Este imposibil să treci prin aceste plaje fără să striveşti câteva mii din aceste moluşte. 

      Toate plajele din Sud sunt tivite cu alge marine uriaşe care conţin o proporţie considerabilă de 

iod şi care în acelaşi timp constituie cel mai bun îngrăşământ pentru terenurile agricole. 

       Insectele dăunătoare, reptilele şi paraziţii lipsesc cu desăvârşire. În Ţara de Foc nu există 

temperaturi extreme. Rareori iarna, în timpul zilei, mercurul termometrului coboară sub 0° C; doar 

noaptea coboară la          -6, -7 °C, iar vara sunt puţine zile în care căldura trece de 20 °C. 

       Iarna din acest ţinut este identică cu cea din Spania, în timp ce vara este la fel ca în Nordul 

Angliei. Aceste consideraţii se bazează pe constantele observaţii meteorologice făcute cu 

conştiinciozitate pe parcursul a 6 ani în colonia El Páramo, proprietate a subsemnatului, situată la 

nordul golfului San Sebastian. Din punct de vedere al climei este greu să afli un ţinut care să fie mai 

sănătos. Dintre cei 600 de oameni pe care de 7 ani îi tot angajez să lucreze aici am avut doar  3 

cazuri de deces şi 2 cazuri de boală gravă contractată în ţară. 

       Cu o astfel de climă şi temperatură se explică în mod simplu faptul că indienii petrec iarna în 

colibe fără acoperiş, construite din ramuri de copaci şi apărate de vânt doar în partea de unde bate 

acesta. 

      Una din probele incontestabile ale bogăţiei din această ţară virgină constă în faptul că este 

locuită de numeroase triburi de indieni, care trăiesc din produsele ei naturale într-un stadiu primitiv 

şi fără niciun fel de prelucrare meşteşugărească, în afara oricărui contact cu restul lumii. 

       Ţara de Foc are nu una, ci trei rase deosebite de băştinaşi: alacalufi, yacana şi ona, care şi-au 

disputat dominaţia secole la rând. Părintele reverend Bridges, care locuieşte la canalul Beagle, 

estimează că acum vreo 20 de ani numărul lor urca la nivelul de 10.000 şi dacă ţinem seama că 

suprafaţa totală a insulei nu depăşeşte 1600 de leghe, din care doar a cincea parte şi în principal cea 

care aparţine Republicii Argentina este cea mai locuibilă, este uşor să deducem că introducerea 

creşterii vitelor şi a industriei urmează să o transforme curând într-o mare zonă de populaţie 

prosperă. 

       Rasa Ona, cea mai puternică şi robustă dintre rasele de băştinaşi, cu statura care depăşeşte 

uneori şase picioare, locuieşte partea nordică şi estică, pe când rasele mai rahitice populează 

ţărmurile sudice şi vestice. Indienii de care vorbim nu sunt ostili, trăiesc sub cerul liber, poartă piei 

de vulpi sau de guanaco şi se hrănesc cu peşti, ouă, păsări, carne de guanaco, ciuperci, fructe, 

graminee oleaginoase şi diferite fructe de mare. 

       Nu există pe tot globul pământesc o insulă sau un teritoriu care, la o latitudine analogă şi pe o 

suprafaţă atât de restrânsă, să fi susţinut vreodată viaţa unui număr identic de băştinaşi. 

       În concluzie, resursele naturale ale Ţării de Foc sunt mai mult decât suficiente pentru a asigura 

dezvoltarea unei numeroase şi înfloritoare populaţii. 

 

II. Importanța maritimă a Ţării de Foc  

 

       Poziţia geografică a acestui teritoriu are condiţii mult mai avantajoase decât restul regiunilor 

Republicii, iar importanța sa maritimă este de departe superioară celei oferite chiar de estuarul Rio 

de la Plata. 

       Adevărul acestei afirmaţii rezultă la prima vedere din următoarele date care se bazează pe 

statistici demne de încredere şi care au fost alcătuite din dispoziţia subsemnatului la Lloyd din 

Londra, la Sternwarte din Hamburg şi la alte instituţii de reputaţie indiscutabilă. 

       Dintre rutele naturale ale marii navigaţii interoceanice, niciuna nu egalează în importanţă pe 

cea a strâmtorii Magellan şi a capului Horn. 

       Într-acolo se îndreaptă orice mare activitate maritimă, orice mare trafic comercial al ţărilor 

industriale ale căror ţărmuri se scaldă în apele Altanticului şi Pacificului, iar existenţa acestui trafic 
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enorm este cea care stă la originea proiectului canalului Panama. 

      Şase sute de vapoare cu aburi brăzdează anual apele strâmtorii Magellan. Patru mii de corăbii cu 

pânze de mare tonaj trec în fiecare an prin imediata apropiere a capului Horn. Valoarea pe care o 

reprezintă depăşeşte opt sute de milioane de pesos aur, iar între aceste două mari căi de navigaţie 

interoceanică, între aceste puternice artere de bogăţie universală se află intercalat teritoriul virgin, 

înzestrat cu toate elementele indispensabile, cu posibile porturi ample şi docuri naturale, cu material 

de construcţii şi combustibil din abundenţă şi cu toate bazele pentru aprovizionarea şi satisfacerea 

celor necesare pentru mii de nave, pământul virgin ale cărui caracteristici generale tocmai le-am 

descris pe scurt şi pe care l-am descoperit şi explorat abia acum opt ani. 

 

III. Industria lânii 

 

       Voi adăuga câteva rânduri la descrierea situaţiei geografice a acestui ţinut excepţional, printr-o 

scurtă prezentare a teritoriilor vecine. 

       La răsărit, la mai puţin de 300 mile distanţă, se află Insulele Malvine, care doar cu câţiva ani în 

urmă se găseau în aceleaşi condiţii de depopulare. Aceste insule, faţă de Ţara de Foc, sunt precum 

Puna de Jujuy în comparaţie cu provincia Entre Rios. 

      Trei sferturi din Insulele Malvine, a căror suprafaţă totală nu depăşeşte 720 de leghe, reprezintă 

terenuri aride, munţi stâncoşi, zone extinse de cremene şi mlaştini de netrecut. Niciun copac, niciun 

arbust nu înfrumuseţează aspectul sumbru al peisajelor sale, niciun zăcământ nu vine să 

compenseze ansamblul dezolant al munţilor săi. Dar acest ţinut sălbatic, izolat în ocean, a fost şi 

este în continuare un izvor de bogăţie inepuizabilă pentru sute de familii care se bucură de o 

bunăstare pe care rareori o vezi în alte ţări. 

      Capitala acestor insule, portul Stanley, cu cluburile sale, cu bisericile sale, cu hotelurile, casele 

de comerţ, cheiurile şi farurile a fost construită în câţiva ani, dar există în insulă şi alte diferite 

localităţi de o importanţă din ce în ce mai mare. 

       De la Samuel Lafone (*Peninsula Lafonia, situată în sudul Insulei Soledad, a fost denumită în 

onoarea sa. Este vorba de zona cea mai potrivită a arhipelagului pentru creşterea vitelor. n.n), care 

în urmă cu mai mult de patruzeci de ani şi-a propus să vâneze vaci şi iepe sălbatice, care se 

înmulţeau excesiv în zonele fertile ale insulei, până la Dean şi Cia., (care s-au retras de puţin timp 

cu milioane de lire beneficiu), toţi locuitorii, oricât de modeste ar fi fost începuturile vieţii lor 

malvineze, şi-au consolidat o bunăstare considerabilă. Toată această prosperitate – exceptând casa 

menţionată, care şi-a câştigat averea prin lucrările de reparaţii ale navelor, care intrau avariate 

dinspre Capul Horn – rezidă într-o singură industrie, bazându-se exclusiv pe creşterea turmelor de 

oi. 

     Aici fiecare oaie dă prin lână un randament de un peso aur anual, fără alte cheltuieli şi fără să 

socotim valoarea mieilor şi a celorlalte produse. 

      Ca regulă generală, cu condiţia să existe terenuri disponibile, orice fermier şi-a dublat 

încontinuu capitalul într-o perioadă nu mai mare de doi ani, în sensul că acela care în urmă cu zece 

ani a investit o mie de lire în această industrie, are astăzi un capital de cel puţin 32.000 de lire 

sterline. 

      Această valorizare generoasă se bazează pe faptul că la latitudinile fueghine oaia se înmulţeşte 

în proporţie de 80% anual, ajunge la greutatea de 75 de kg, trăieşte în condiţii de intemperii, este 

scutită de epidemii şi produce lână mai mult decât în regiunile aflate la latitudini mai calde. 

      Potrivit publicaţiei Blue Book din anul trecut, nu mai există niciun hectar de păşune disponibil, 

numărul oilor a urcat la 670.000 iar al locuitorilor la 2.000. Alte oi nu mai au loc, nu există alte 

industrii şi, prin urmare, numărul populaţiei nu poate creşte. 

     Exportul anual de lână atinge 130.000 de lire sterline, iar excedentul de oi se exportă cu nave 

frigorifice sau se reduce la condiţia de grăsime şi seu, situaţie în care se obţin 7.5 până la 8 şilingi 

pe cap de oaie, adică mai puţin decât valoarea pe care o oaie ar realiza-o anual cu condiţia să existe 

păşunile necesare. 

       Atât de sensibili sunt astăzi malvinezii în privinţa păşunilor lor, încât au hotărât să ofere un 
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premiu de o liră fiecărui individ care ar aduce 100 de capete de dropii ca probă că le-a ucis, dat fiind 

faptul că această pasăre care abundă în acele regiuni mănâncă iarba necesară oilor. 

      În regiunea estică a Ţării de Foc, în vecinătatea regiunii Magellan, în ceea ce priveşte turmele de 

ovine, lucrurile se petrec aidoma situaţiei din Malvine. 

      În urmă cu doi ani, regiunea Magellan avea 2.000 de locuitori şi 250.000 de oi. Astăzi numără 

6.000 de locuitori şi cca. 600.000 de capete de oi, ceea ce înseamnă că în scurtul răstimp de doi ani, 

numărul locuitorilor săi şi al turmelor sale s-a triplat. 

       De asemenea, bogăţia locuitorilor a crescut aici în aceeaşi proporţie şi uneori chiar mai mult 

decât în Insulele Malvine, pentru că, concomitent cu această industrie, există vânătoarea de 

amfibieni, exploatarea pădurilor şi zăcămintelor şi comerţul din strâmtoarea Magelan, care a dat în 

ultimul timp un impuls considerabil dezvoltării sale. Marele noroc al locuitorilor săi fără bază de 

capital a fost însă creşterea turmelor de ovine. 

       În această regiune, ca şi în Malvine, nu există niciun hectar de pământ disponibil. 

       Pe fiecare latură a strâmtorii Magellan şi în fiecare loc care oferă păşune se văd case, ferme şi 

locuitori, iar în vecinătatea acestei dezvoltări extraordinare, a acestei prosperităţi din ce în ce mai 

mari, se află Ţara de Foc argentiniană, mai bine înzestrată de la natură, dar ale cărei câmpuri 

acoperite de păşuni bogate sunt goale, lăsate de izbelişte, fără să aibă măcar o oaie. 

 

 

IV. Aluviunile aurifere 

 

       Un motiv ciudat şi de o anume particularitate a întârziat exploatarea resurselor de bogăţie din 

Ţara de Foc. 

       De şapte ani acest teritoriu a fost teatrul unor confruntări nemaipomenite, din cauza 

zăcămintelor de aur pe care le-am descoperit. Aceste confruntări, iscate de nisipurile aurifere din 

Golful Sloggett, purtate între lăcomia oarbă a funcţionarilor publici necinstiţi şi drepturile unui 

cetăţean care nu şi-a permis să-i calce în picioare, tocmai s-au terminat în urmă cu două zile, cu 

suspendarea vice-guvernatorului care, în exercitarea funcţiilor sale, a protejat pe răufăcători, a 

promovat furtul calificat şi crimele cele mai feroce, după cum am demonstrat în faţa tribunalelor din 

această capitală. 

      Cu scopul de a profita de aurul meu, l-au declarat “bun comun” pentru toţi cei care voiau să-l 

exploateze, au convenit în prealabil cu câţiva din subalternii lor şi, ca o consecinţă a acestui fapt, 

teritoriul a fost invadat de răufăcători de tot felul, care au venit lipsiţi până şi de corturi şi care, cu 

pretextul exploatării zăcămintelor jefuiau sau incendiau casele, luând fără să fie pedepsiţi câştigul 

realizat cu ajutorul micilor instalaţii care existau în teritoriu, bazându-se în acţiunile lor pe protecţia 

fermă a guvernatorului. 

       Această împrejurare nefericită se datorează faptului că până acum în Ţara de Foc nu a fost 

legiferată proprietatea asupra pământului şi turmelor. 

      E sigur însă faptul că scandaluri de genul acesta nu se vor mai repeta, dată fiind recenta măsură 

administrativă. Guvernul Central se preocupă în mod serios de acel teritoriu şi a luat măsuri pentru 

a asigura ordinea necesară dezvoltării sale. 

      Costurile uriaşe pe care le implică pentru Naţiune întreţinerea a 168 de aşa-zişi funcţionari într-o 

regiune a cărei suprafaţă nu este suficientă pentru a servi ca bază unei viitoare provincii, trebuie 

anulate în mod sigur din raţiuni economice şi de etică administrativă. Nu încape îndoială că Ţara de 

Foc, a cărei extindere totală nu echivalează nici măcar cu jumătate din oricare altă provincie, trebuie 

integrată administraţiei Santa Cruz. 

       Aluviunile aurifere din această regiune se găsesc în plajele mării la o adâncime care rareori 

depăşeşte un metru. 

        Aceste zăcăminte îşi datorează originea următoarelor împrejurări: 

      Ţărmul atlantic al Ţării de Foc se compune din aluviuni terţiare care, supuse pe plaja oceanică 

puternicei acţiuni a valurilor, se surpă continuu şi formează pe toată întinderea litoralului prăpăstii 

şi movile despicate de necurmatele forţe plutonice. 
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      Toate teritoriile din interior conţin într-o mică proporţie aur, insuficient însă pentru a face 

profitabilă exploatarea sa. Nu acelaşi lucru se întâmplă cu plajele. Aici, apele care năvălesc asupra 

prăpastiilor purtând cu ele o cantitate uriaşă de pământ argilos, târăsc şi transportă la mare distanţă 

pietrişurile şi nisipurile, lăsând la marginea râpelor mineralele mai grele pe care acestea le conţin. 

      Printre aceste minerale aurul se găseşte amestecat cu nisipuri feroase, cu particule de oxid de 

fier magnetic (sic!) şi de titan, pirite de fier, rubine şi granate; este aur sub formă de pulbere, 

pelicule şi pepite, asociat uneori cu granule de platină. 

      Bancurile submarine care străjuiesc de-a lungul litoralului, rămăşiţe ale munţilor care se tot 

macină de veacuri, se compun în mare parte din aceste materiale mineralogice şi fiecare furtună ce 

mătură ţărmurile, smulge în acelaşi timp noi straturi aurifere, pe care curenţii repezi le separă de 

bancurile de nisip, adunându-le la înălţimea plajelor. 

      Rezultă deci că aceste nisipuri aurifere sunt inepuizabile, deoarece depozitele deja exploatate se 

refac după fiecare furtună. 

      Concentraţia aurului variază între 840 şi 930, iar platina, potrivit analizelor făcute de domnul 

chimist Kyle, este de cea mai înaltă calitate cunoscută până astăzi. 

      Exploatarea aurului se efectuează uşor, cu ajutorul unui aparat electric transportabil 

(secerătoarea de aur), iar randamentul minim de aur urcă la 10 grame prin munca zilnică a fiecărui 

om. 

      Bogăţia nisipurilor aurifere diferă considerabil, dar este cea mai mare din câte se cunoaşte până 

acum în materie de zăcăminte similare. 

      Subsemnatul a exploatat aceste nisipuri o mică perioadă de timp şi a expediat în capitală, cum 

este consemnat în catastifele din Casa de Moneda, 180 de kg de aur. 

      Anul trecut a fost o situaţie când un austriac pe nume Grande, a spălat într-o singură zi, dintr-un 

singur metru cub de nisip, 13 kg de aur. 

      Potrivit informaţiei oficiale a guvernatorului regiunii Magellan, în anul 1892 s-au extras 1.200 

kg, dar, din datele culese de la casele de export din Punta Arenas şi de la agenţiile de navigaţie care 

fac escală în strâmtoarea Magellan, rezultă că în anul respectiv cantitatea de aur încărcată pe navă 

urca la 2 tone. 

      Acest aur a fost extras în totalitate de grupuri de bandiţi care lucrau cu aprobarea şi înţelegerea 

guvernatorului Ţării de Foc. 

     Anul trecut a fost un moment când acel ţinut a fost invadat de mai bine de 1500 de indivizi. O 

singură navă, Potosi, a companiei Pacificului, a îmbarcat la Montevideo un număr de 160, cu tichete 

de călătorie eliberată la agenţia din această capitală. 

     Însumând producţia zăcămintelor, rezultă că de la descoperirea lor şi până azi s-au obţinut cca. 3 

tone de aur, adică mult mai mult decât s-a extras în aceeaşi perioadă din tot restul continentului sud-

american. 

     Zăcăminte asemănătoare celor din Ţara de Foc există şi în Noua Zeelandă şi pe coastele 

Californiei, dar ocean placers – urile (sedimente aurifere oceanice – n.n.) care în aceste ţări sunt 

considerate cele mai bogate, nu pot egala în importanţă pe cele care în Ţara de Foc sunt considerate 

cele mai slabe.  

      În ciuda acestui fapt, ocean placers – urile din districtul Marlborough din Noua Zeelandă au dus 

la întemeierea unor aşezări înfloritoare, ai căror locuitori îşi împart munca între agricultură şi 

exploatarea aurului din plaje.  

      În schimb, până astăzi, băieşii nomazi din Ţara de Foc îşi procură cele necesare traiului din 

Punta Arenas, precum şi de la dughenele ambulante create de către guvernatorul teritoriului. Uneori 

mari caravane transportau provizii pe spinarea cailor, traversând interiorul ţinutului din zona de 

mijloc a strâmtorii Magellan până la plajele Atlanticului, luându-le multe săptămâni pentru a 

parcurge itinerariul şi nu rareori vezi plătindu-se 50 g de aur pentru o traistă de pesmeţi sau pentru 

două sticle de rachiu. 

     Bandiţii de care a fost vorba duc o viaţă de vagabondaj şi părăsesc teritoriul atunci când reuşesc 

să strângă câteva kilograme de aur, de teamă că pe negândite vine ceasul să se restabilească domnia 

Legii, ameninţând să-i lipsească de prădăciunile lor. 
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     Aceste zăcăminte a căror concentraţie medie este 10 g şi care în cazuri excepţionale depăşeşte 5 

kg de aur la tonă de nisip, vor contribui în mod hotărâtor la progresul rapid şi vor facilita popularea 

cvasi-instantanee a unei aşezări care să fie situată în imediata lor vecinătate, stimulând exploatarea 

lor sistematică. 

 

V. Insula Los Estados şi industriile forestiere 

 

      Pădurile care acoperă mai bine de jumătate din suprafaţa Ţării de Foc se compun aproape 

exclusiv din două specii de fag, fagus antarctica şi fagus betuloides, care oferă lemn excelent atât 

pentru construcţia de locuinţe, cât şi pentru construcţia de ambarcaţiuni, mobile, obiecte strunjite, 

butoaie, pavele, cărbune şi alte produse ale industriilor forestiere. 

      Lemnul este alb, cu fibră scurtă şi poate fi utilizat avantajos în importantul proces de fabricare al 

pastei de hârtie. 

      Insula Los Estados, separată de Ţara de Foc prin strâmtoarea Lemaire, este formată din munţi 

înalţi, ale căror poale sunt acoperite dens cu acelaşi fel de pădure care abundă în Ţara de Foc. 

      Această insulă reuneşte toate condiţiile pentru a face din ea o închisoare naturală şi excelentă, 

scop pentru care întruneşte toate avantajele morale şi economice. 

      Aici nu este nevoie nici de ziduri, nici de fortificaţii, o singură navă militară este de departe 

suficientă pentru a face imposibilă orice tentativă de evadare. 

     Materialul pentru construcţii este din abundenţă, iar combustibilul este inepuizabil. Condiţiile de 

igienă sunt excelente, iar deţinuţii s-ar bucura de relativa libertate a vieţii campestre, scutită de 

atmosfera demoralizatoare a penitenciarelor, dedicându-se unei munci benefice şi productive. 

     Aici s-ar putea instala uşor şi economic ateliere de tâmplărie, fabrici de mobilă, strungării şi 

dogării. 

     Pe istmul care separă Portul Cook de Portul Vancouver s-ar putea amenaja un şantier naval 

pentru ambarcaţiuni şi în toate porturile din partea de nord a insulei s-ar putea face fabrici de pavele 

din lemn şi fabrici de pastă de hârtie. 

     Ideea aceasta, pe care am enunţat-o într-o conferinţă publică susţinută în luna iulie a anului 

trecut, a fost comentată favorabil în Congres, iar un distins membru al Senatului Naţional pregăteşte 

actualmente un proiect menit să pună în practică această idee. 

     Organizarea unui penitenciar în Insula Los Estados ar fi, fără îndoială, în avantajul Ţării de Foc, 

care ar fi chemată atunci să asigure aprovizionarea cu carne şi cu restul de produse necesare traiului, 

valorificând munca unor mii de oameni angajaţi în dezvoltarea industrială a teritoriului. 

 

VI. Pescuitul în mările din sud 

 

       Marile categorii de pescuit ale emisferei sudice se concentrează toate la extremitatea australă a 

continentului nostru. La două zile de călătorie spre sudul Ţării de Foc începe o serie de insule şi 

arhipelaguri vulcanice care formează extremitatea unui continent ce se întinde până la Polul Sud. 

      Aceste zone muntoase, lipsite de vegetaţie, acoperite de gheaţă şi total nepopulate au făcut şi 

continuă să facă obiectul unei exploatări superior avantajoase realizată cu nave de pescuit cu pânze, 

care vin din nordul Europei şi al Americii pentru pescuitul focilor şi al balenelor. 

     Au fost ani în care doar din Insulele Shetland s-a obţinut, după Wedell, 300.000 de piei de foci. 

Au fost perioade în care belenierele şi-au făcut plinul cu ulei în mai puţin de trei luni şi, potrivit lui 

Jouan, pe baza statisticilor nord-americane şi englezeşti, valoarea uleiului şi a pieilor obţinute în 

Insulele Shetland şi ţinuturile Graham, în anii 1820-1821, urca la 4 milioane de lire sterline. 

     În porturile acestor insule se găseşte cărbune de calitate superioară. Plajele sunt acoperite cu 

piatră ponce şi există zăcăminte inepuizabile de sulf. 

     De anul trecut, litoralul acestor ţinuturi este mai frecventat decât înainte, datorită conflictului 

iscat între guvernele de la Londra şi de la Washington, care a dus la interzicerea pescuitului în 

Marea Behring şi, în consecinţă, la creşterea valorii pieilor de focă, astfel încât astăzi o piele de focă 

valorează 3 lire, faţă de una şi jumătate cât valora în urmă cu doi ani. În anul pe care tocmai l-am 
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parcurs şi-au făcut apariţia în Insulele Shetland cca. 15 nave provenind din Dundee şi din Hamburg, 

specializate în pescuitul focilor. 

      Nu mi se pare oportun să mă pierd deocamdată în detalii în privinţa importanţei acestui pescuit. 

Mă voi limita să constat doar că numitele nave sunt foarte profitabile, chiar dacă le trebuie şase luni 

pentru a parcurge distanţa care le separă de porturile lor de origine. 

      În urmă cu cca. un an am atras atenţia Guvernului Superior în legătură cu faptul că aceste mai-

sus-numite ţinuturi neexplorate şi fără jurisdicţie aparţin, prin situarea lor geografică, Republicii 

Argentina şi de curând am obţinut permisiunea de a le explora, ceea ce îmi propun să realizez în 

primăvara următoare. 

     Prin proximitatea sa şi pentru faptul că reprezintă centrul natural pentru toate aceste operaţii ce 

privesc industriile marine, golful San Sebastian este punctul în care ar trebui să conveargă toate 

produsele pescuitului din mările sudice. 

 

 

VII.  Viitorul maritim al golfului San Sebastian 

 

        Potrivit datelor Amiralităţii Engleze, ale lui Fitz-Roy şi ale navigatorilor care cunosc acest 

golf, nu există de la peninsula Valdes până la strâmtoarea Lemaire niciun port adecvat pentru 

accesul şi adăpostul marilor flotile de corăbii cu pânze, cu singura excepţie a marelui golf San 

Sebastian. 

        Acest golf, situat în imediata apropiere a strâmtorii Magellan, este adăpostit de toate vânturile 

specifice zonei. Gura sa are o deschidere de zece mile, locurile sale de ancorare sunt alcătuite din 

argilă moale, depusă în perioada de reflux, cu o cantitate de apă ce măsoară între 2 şi 9 stânjeni  

(1 stânjen = 1,65 metri – n.n.). Are un râu care oferă maximum de facilităţi pentru procurarea apei 

potabile şi o peninsulă prelungită, uşor accesibilă, constituită din pietrişul cel mai potrivit pentru 

lest. Pe toată întinderea golfului, de la cele mai mari adâncimi până la ţărm, nu există, cu excepţia 

plajelor de la râpile Carmen Sylva, nici măcar o singură piatră mai mare decât pumnul. 

        Împreună cu toate aceste circumstanţe favorabile, golful beneficiază de un avantaj excepţional, 

ce va stimula puternic popularea rapidă a teritoriului şi va fi un autentic tezaur pentru cei care vor fi 

primii în a-şi aduce aportul la dezvoltarea sa. 

        Acest golf, situat între Capul Horn şi strâmtoarea Magellan, pe aceeaşi rută a navigaţiei 

interoceanice, posedă vaste docuri naturale, la care mii de corăbii de mare tonaj pot intra să se 

usuce, de două ori pe zi, fără cheltuieli şi fără niciun fel de riscuri, pentru verificarea sau repararea 

fundului navei. 

       Acest uriaş doc natural îşi datorează existenţa diferenţei foarte mari dintre flux şi reflux, 

caracteristică golfului şi marelui depozit de argilă ce rămâne descoperit pe litoralul său de nord şi 

vest. 

       De două ori pe zi apele golfului San Sebastian se umflă până la înălţimea minimă de 24 de 

picioare şi de două ori pe lună ating maximul de 38 de picioare. Această situaţie extraordinară 

permite corăbiilor să rămână pe uscat, după opţiunea lor, ore, zile sau săptămâni, în funcţie de tipul 

de reparaţii necesare. Şi pentru a desăvârşi această capodoperă a naturii, există, pe acelaşi ţărm al 

golfului, cascade înalte şi puternice, care pot fi cu uşurinţă tranformate într-o permanentă forţă 

motrice industrială. 

       Dacă luăm în consideraţie faptul că cele 4600 de nave de mari dimensiuni care trec prin 

apropierea acestui golf trebuie să andocheze de fiecare dată când efectuează călătoria interoceanică 

şi că această singură operaţie înseamnă o cheltuială de cel puţin 200 de lire pentru fiecare navă, 

dacă considerăm că timpul minim de navigaţie pe care-l folosesc navele cu pânze până ajung pe 

meleagurile acestea nu este mai mic de trei luni şi că multe din ele sunt avariate când ajung la Capul 

Horn, vom înţelege atunci cu uşurinţă că, datorită faptului că are docuri naturale, golfului San 

Sebastian i-ar fi accesibilă o economisire a muncii ce echivalează cu cel puţin 1 milion de lire 

sterline anual, cu avantajul considerabil că aceste docuri se află în aceeaşi zonă maritimă, unde 

inspectarea fundului navelor este una din condiţiile cele mai necesare. 
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      Să adăugăm acestor circumstanţe facilitatea cu care se pot construi mari şantiere navale, 

aprovizionând navele cu tot ceea ce este necesar navigaţiei, mai ieftin decât în Anglia şi mai la 

îndemână decât în oricare altă parte şi nu este nicio îndoială că în golful San Sebastian se va forma 

unul din cele mai importante centre maritime ale globului. 

       Dar mai există ceva care promite să schimbe radical înfăţişarea acelui teritoriu. Este un fapt 

care pentru subsemnatul a făcut obiectul unor studii serioase şi atente şi care nu trebuie să întârzie 

să devină realitate. După cum rezultă din datele statistice culese într-o perioadă de zece ani, timpul 

necesar navelor cu pânze să treacă pe la Capul Horn de la latitudinea de 52 de grade din Atlantic, 

până la aceeaşi latitudine în Pacific, este în medie de 26 de zile. În tot acest timp am calculat 

costurile curente pentru echipajul navelor, asigurările, dobânda şi amortizarea capitalurilor investite, 

stabilind o contribuţie medie ce echivalează cu un peso şi jumătate de aur pentru fiecare tonă, adică 

2 milioane de lire, mai mult sau mai puţin, anual. 

        Ei bine, acest cost poate fi redus la jumătate, cele 26 de zile se pot reduce la 3, riscurile 

navigaţiei pe la Capul Horn pot fi eliminate complet, şi astfel se poate obţine un beneficiu net de o 

jumătate de milion de lire anual, punând în funcţiune o întreprindere de nave-remorcher prin 

strâmtoarea Magellan. 

       Studiile şi bazele pentru această întreprindere formează obiectul unui capitol aparte. Ceea ce 

doresc să prezint acum este faptul că, pentru o asemenea lucrare, nu există port mai adecvat decât în 

golful San Sebastian. 

       Înainte de a închide acest capitol, aş menţiona câteva cuvinte despre influenţa pe care a avut-o 

navigaţia interoceanică asupra dezvoltării portului Stanley. 

       Acest port, excelent din punct de vedere al mărimii, adâncimii şi adăpostului, se află însă la 

distanţă considerabilă de Capul Horn, nu are docuri naturale şi nici artificiale şi este inaccesibil 

pentru corăbiile cu pânze, deoarece intrarea portului abia dacă măsoară 100 de metri deschidere, 

fiind necesar ajutorul unui remorcher pentru a-l putea descongestiona. 

       Cu toate acestea, datorită faptului că zona Capului Horn este nepopulată şi din cauza părerii 

care încă stăruie că Ţara de Foc este locuită de indieni ostili şi canibali, navele avariate socotesc 

portul Stanley drept unicul loc unde se poate căuta ajutor pentru reparaţii, deoarece aici există 

atelierele Falkland Island Company.  

      Aceste ateliere au fost, poate, cele mai exigente şi mai profitabile din câte există în lume. 

Întrucât navele care intrau cu avarii nu puteau ieşi fără reparaţiile necesare, numita companie făcea 

o evaluare a navelor şi dacă reparaţiile propriu-zise costau 100.000 de lire, pretindea încă 75.000 de 

lire pentru aceste reparaţii. 

      De-a lungul multor ani, navele ale căror căpitani nu ştiau de aceste pretenţii, intrau în acest port, 

contribuind astfel la averile dobândite de această companie. 

      Cunoscute fiind pretenţiile acestor ateliere, sunt foarte puţine navele care mai intră cu avarii în 

portul Stanley, iar astăzi abia dacă ajung la cca. 50 anual. Mare parte dintre căpitanii de vas prefera 

să lase nava să naufragieze, să se salveze cu bărcile, să încaseze contravaloarea asigurării şi nu-şi 

asumă riscul de a pierde 75% din valoarea sa. 

      Multe nave avariate, care au intrat în portul Stanley nu l-au mai părăsit, pentru că n-au putut 

accepta condiţiile care li s-au impus. De aici decurge faptul că actualmente capitala Malvinelor 

oferă, la prima vedere, aspectul unui port populat cu foarte multe nave. Dar acestea, cercetate de 

aproape, se dovedesc a fi corpuri de navă goale pe dinăuntru, dezarborate şi fără stăpân. 

      Altfel ar sta lucrurile în cazul organizării unui şantier naval în golful San Sebastian. În timp ce 

portul Stanley constituie pentru vase o adevărată capcană din care nu mai pot scăpa fără ajutor, 

golful San Sebastian nu prezintă niciun fel de dificultate. În el navele pot intra şi pot ieşi cu 

uşurinţă, se poate examina fundul navelor fără niciun fel de costuri şi, prin realizarea acestui 

proiect, s-ar putea afla toate elementele de construcţie şi de întreţinere necesare, fără niciun fel de 

dificultate. 

      În acest fel, San Sebastian ar putea ajunge faimos şi ar deveni un loc preferat de debarcare, 

transformându-se curând într-un port obligatoriu. 
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VIII. Întemeierea localităţii Atlanta 

 

        Toate aceste lucruri amintite anterior, păşunile luxuriante, pădurile dese, zăcămintele 

valoroase, bogăţia pescuitului, valorificarea docurilor naturale şi a navigaţiei Capului Horn, 

constituie baze mai mult decât suficiente pentru a garanta prosperitatea unei aşezări care să ia fiinţă 

într-un punct spre care, datorită situării sale centrale, vor trebui să conveargă produsele tuturor 

acestor izvoare de bogăţie. 

        Planificarea acestei localităţi, care, datorită caracterului ei maritim, s-ar numi Atlanta, îşi are 

obârşia în amplele studii pe care le fac într-una, de opt ani, în acele regiuni. 

        Farmecul deosebit al docurilor şi al celorlalte elemente naturale constituie, fiecare luat în parte, 

un motiv puternic pentru dezvoltarea unei aşezări coloniale, oricât de modestă, dar care va ajunge 

curând la dimensiunea unei metropole a comerţului şi a industriilor din mările sudice. 

        Din punct de vedere politic, crearea acestei aşezări are o importanţă extraordinară pentru 

Naţiune. Populaţia chiliană din Punta Arenas, din strâmtoarea Magellan, şi-a luat un avânt cu totul 

deosebit. În ultimii doi ani, numărul locuitorilor săi, al caselor şi instituţiilor sale, s-a triplat. 

Congresul din Chile a hotărât acum câteva luni să doteze cu faruri întreaga strâmtoare şi, după 

datele telegrafice ajunse acum câteva zile, va pleca din Valparaiso o comisie de ingineri ai 

guvernului, cu scopul de a alcătui planurile danelor portuare, ale şcolilor, penitenciarelor, şi a altor 

instituţii publice necesare pentru dezvoltarea rapidă şi înfloritoare a localităţii Punta Arenas. 

        Această aşezare, aflată în zona centrală a strâmtorii Magellan, ducând lipsa unui port 

corespunzător şi fiind inaccesibilă marilor nave cu pânze, continuă să fie obiectul atenţiei speciale a 

legislatorilor chilieni. Guvernul din Chile l-a declarat porto franco, oblingând navele poştale să 

acosteze în rada sa la fiecare călătorie, condiţie fără de care este refuzată intrarea liberă în porturile 

sale din Pacific. 

       Din aceste motive şi în principal pentru faptul de a fi unica aşezare ce există în acele regiuni, 

Punta Arenas a continuat să profite de pe urma produselor din teritoriile sudice, ajungând să 

monopolizeze comerţul şi industriile şi să-şi subordoneze toate regiunile argentiniene de la golful 

San Jorge până la Canalul Beagle. 

        Din fericire, Guvernul Naţional nu este străin de ceea ce se întâmplă şi înţelege că trebuie 

procedat urgent la eliberarea teritoriilor în discuţie de sub dominaţia exercitată de Punta Arenas, 

luând măsurile necesare pentru a le asigura autonomia, popularea şi prosperitatea la care aceste 

teritorii sunt îndreptăţite, având în vedere dimensiunile lor considerabile şi marile lor bogăţii. 

        Proiectele pentru declararea Ţării de Foc porto franco, pentru a lega capitala Republicii cu 

teritoriile din sud, cu ajutorul firului electric şi pentru a le asigura o comunicare regulată pe cale 

maritimă s-au conturat şi este foarte probabil că vor ajunge să se realizeze în chiar cursul acestui an. 

        Aceste împrejurări, împreună cu cele deja enumerate, deschid un orizont promiţător pentru 

bogăţiile naturale latente din acel pământ virgin, oferind celor care doresc să coopereze la realizarea 

sa o oportunitate uimitoare şi cele mai mari compensaţii. 

       Bogăţia teritoriului în discuţie rezultă indiscutabil chiar fără a apela la datele în general 

cunoscute. 

       Toate lucrările de geografie şi etnografie afirmă că Ţara de Foc este locuită de rase de 

aborigeni, care se menţin la stadiul primitiv chiar cu produsele naturale ale insulei. Prin urmare, 

acest ţinut este locuibil şi productiv. 

       Harta arată că acest teritoriu se situează între regiunea Magellan şi cea a Malvinelor. Statisticile 

oficiale englezeşti înregistrează că această regiune a Malvinelor are 670.000 de oi şi că exportă 

anual lână în valoare de 130.000 de lire sterline. Din simpla comparare a acestor cifre, rezultă 

limpede că fiecare oaie produce lână în valoare de un peso/an. 

       Este indiscutabil că Ţara de Foc posedă aur din abundenţă şi uşor exploatabil. Informaţia 

oficială a guvernatorului regiunii Magellan, cantităţile de aur fueghin depuse la Casa de Moneda a 

acestei capitale şi, în mod special, în cea din Hamburg, cantităţile transportate cu vapoarele 

companiilor El Pacifico y Cosmos, şi luptele, invaziile şi dezordinile administrative care au loc în 
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Ţara de Foc, confirmă în mod amplu existenţa şi bogăţia zăcămintelor aurifere. 

       Darwin, Fitz-Roy, cartea pilot a Amiralităţii Engleze şi toţi călătorii moderni au fost de acord în 

privinţa faptului că două treimi din Ţara de Foc sunt acoperite cu păduri. În această capitală s-au 

vândut diferite încărcături cu lemn fueghin, care se cunosc aici sub denumirea de “coique”. 

Fabricile de mobilă şi atelierele de strungărie îl preferă, iar încărcăturile care vin de la Punta Arenas 

se vând foarte uşor, uneori chiar în ziua sosirii. 

       Sunt cunoscute bogăţiile pescuitului fueghin. În pieţele din Londra, pieile de focă din Ţara de 

Foc sunt evaluate în mod constant cu denumirea de Cape Horn fur seals. Ross, Wedell, Dumout 

d’Urville, Bellingshausen, Foster, Palmer şi toţi exploratorii mărilor australe afirmă abundenţa 

extraordinară la ţărmurile acestora a amfibienilor şi balenelor. 

       Existenţa marii navigaţii de la Capul Horn şi de la strâmtoarea Magellan este în afară de orice 

îndoială.  Este de notorietate că întregul proiect al canalului Panama se bazează doar pe rezervele de 

bogăţie pe care le presupune aceasta navigaţie. Harta arată la prima vedere că Ţara de Foc se află la 

mijloc, între aceste două mari rute maritime şi că golful San Sebastian este singurul port amplu, 

apropiat şi accesibil pentru marile nave cu pânze. 

        South America Pilot (vol II, pagina 20) publică următoarele date oficiale bazate pe studiile lui 

Fitz-Roy: “Golful San Sebastian constituie un loc de ancoraj excelent din punct de vedere al 

amplitudinii, al adăpostului şi al accesului facil, beneficiind de o calitate superioară a fundului apei. 

Nu există niciun fel de pericol în acest golf.” Cărţile englezeşti de navigaţie înregistrează diferenţa 

extraordinară dintre flux şi reflux, care dă naştere docurilor naturale în acel port excepţional. 

        După cum se vede, nu trebuie nici măcar să mergi până în Ţara de Foc pentru a te convinge că 

acest ţinut virgin posedă avantaje extraordinare, dar este încă gol. Pământurile sale, zăcămintele, 

pădurile şi porturile sale nu constituie subiecte de speculaţii, iar bogăţiile sale sunt la îndemâna 

primului om care doreşte să profite de ele. 

        În stadiul actual al Ţării de Foc orice capital care se investeşte în crearea pârghiilor necesare 

comerţului şi industriilor trebuie să aducă beneficii de o sută de ori mai mari decât în ţările deja 

exploatate şi este imposibil astăzi să găseşti un alt loc pe globul terestru care să ofere avantaje atât 

de mari pentru investiţia de muncă şi capital. 

        Pentru a da primul impuls unei întreprinderi care include rezerve de bogăţie naturală, cum sunt 

cele oferite de Ţara de Foc, nu sunt necesare eforturi extraordinare şi nici contribuţie masivă de 

capital. Marile invenţii, marile averi şi marile state îşi au toate cea mai modestă obârşie. 

        Ceea ce-şi propune autorul acestui proiect în această lucrare este să strângă un mic grup de 

oameni de acţiune, dispuşi să coopereze la transpunerea lui în realitate şi nu se îndoieşte că-şi va 

realiza acest obiectiv cu uşurinţă, limitând această publicaţie la un număr restrâns de 6 exemplare. 

Cât priveşte acest proiect, modul de  a-l pune în practică, elementele pecuniare necesare şi 

avantajele imediate implicate, le vom prezenta abia după ce va fi realizat obiectivul prezentei 

lucrări. 

                                                                                                                                                               

                                                                            Buenos Aires, 7 aprilie 1893 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducere după originalul spaniol din volumul “Julio Popper : Atlanta”, 

Ed. Eudeba, Buenos Aires,  2003 : 

 

                                                                                                                            Preot MOGA PETRU 

                                                                                                                  Profesor CRINA OANCEA      
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