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Cum se alimentează un curent 
Prof. Octavian S. Mărculescu 

Doctor.and în Litere şi Filosofie 

Au trecut ap1roape 20 de ani dela războiuJ mondial, şi

tot atâta timp de când Bulgaria are ochii atintite spre noi. Nu 
sunt priviri prietenoase, nu sunt gânduri bune şi curate, sunt 
gânduri _de revanşă, sunt tendinţe imperialiste, sunt acţiuni 
care trădează un curent nationalist exagerat. Vina r.u-i a po
porului bulgar, care e paşnic, muncitor, econom şi bun gos
podar, ci a conducătorilor spirituali,, bulgari, care instruesc 
masele, le - pregătesc în vederea cuceririi Dobrogei întregi şi

Sudului Basarabiei. Ocupă un loc de frunte în această miş
care profesorii bulgari, mai clar istoricii bulgari. 

Aceştia sunt predicatorii naţionalismului exagerat bulgar, 
aceştia sunt alimentatorii curentului de ură şi denigrare a tot 
ce este românesc. Ei merg cu îndrăsneala până acolo, încât 
afirmă că istoria noastră e falşă, iar adevărata istorie a ro
mânifor-lasă să se înteleagă-este cea scrisă şi falsificată _de
Bulgaria. 1) Nu este aici locul să arătăm, ce sustin toti istoricii 
bulgari şi nici_ să răspundem la întreaga literatură istorică de 
propagandă bulgară, ci vom· spicui câteva din ideile funda
mentale ale istoricilor bulgari, care alimentează curentul na· 
tionalist şi imperialist bulgar. 

I) P. Mutafciev, Bulgares et Roumains dans l'histoire des pays danu
biens, Sofia, 1932, p. 390. 
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lnGă din 1913, luarea Dobrogei de Sud a fost pentru 
bulgari o mare lovitură. De atunci a înmugurit în inimile in• 
telectualilor bulgari gândul de revanşă. Chiar războiul din 
1915-l9J Ş nu a fost decât un prilej să încerce •el iberarea 
Dobrogei• t) 

Intre an ii 1916-19 i 9 istoricii bulgari s'a u simtit datori 
să lumineze opinia publică şi implicit Occidentul asupra drep„ 
turilor istorice, geografice, etn,ografice şi politice ce au bui: 
garii asupra Dobrogei Î'1tre_gi, care prin pacea generală se 
cuvin ea a le fi restituită, ceea ce era soluţia unică· şi salva
toare : � .. .la solution radicale: le retour de toute la Dobrou

dja (!)> 2•

N'au lipsit lucrâri, care Să susfină: cLa Dobroudja est le 
berceau du peuple bulgare et fit partie de la Bulgarie pendant 
12 siecle consec_utifs> 3), ·ia.r un. alt4l _scrta : · •.La QQbroudia ... la 
sentineJle tidele: d� la Bu)garie, pendarit touf 1e·:moveh t â·ge;• 4)�

Mai mult d.- Zlatarsky în· istoria Bulgarilor a adăugat şi nişte 
hărti la· sfârşi-tul· volumului: Harta I-IV inclusiv, unde arată 
c� Bulgarii au stăpânit Dobrogea toată şi Sudul Basarabiei 
intre anii 679 888; iar dela Harta V-X inclusiv stăpâneau 
numai Dobrogea întreagă între 893-1355 °). 

Bine vor interveni unele persoane dela noi, dar acestea 
au fost odată ! E un capitol definitiv închis. Aşa ar fi, dacă·· 
realitatea nu ne- ar pălmui credulitatea. Sunt s1udii noui care 
afirmă răspicat' ce urmăre�c încă· Bulgarii. Astfel d. Mufafdev, 
profesor la - Universitatea din Sofia a scos o carte în 1927, în 
bulgăreşte, reapărută în 1932, în traducere franceză. Autorul, 
care face caz de obiectivitate, deşi i-a răspuns d. P. P. Panai

tescu şi altii, socoteşte că nu poate renunta c ... sur aucun point 
essentiel aux jugements et aux, conclusions qui ils confient• tl) 
cartea sa. E imposibilitate să ne ocupăm de problema atacată 

I) General Kantargieff, Epopeia dela Bazargic, trad. de Col. Alex: To
pârlan, v. p. 3, Ordinul de zi Nr. IO. 

2) Mollov, La Dobroudja. politique în La Dobroudja: Geographie, His
toire, etc. par A. Irchircoff, prof. W. N. Zlatarsky, L. Miletitch etc. 1918, · p. 
384 V. p. 342J

3) Dr. Rizoff, Les Bulgares dans Ieurs frontieres historiques, ethnogra�
fiques et politiques. Atlas contenent 40 cartes, Berlin, 1917, p. 74, v. p. XI. 

4) Dr. W. N. Zlatarsky, Le sort historique et politique de la Dobroudja,
în La Dobroudja, Geeografie. etc. v. p. 48. 

5) Dr. vV. N. Zlatarsky, Gerchichte der Bu1garen, I. Leil Leipzig, 1918
p. 182, Dr. Rizoff, Les Bulgares, op. cit. v. şi hărţile atlazului.

6) P. Mutafciev, BµJgares ·et. op. cit. v. prefa_ţa.
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de O-sa, deacea ne limităm a da numai qouă.citate, spre a se 
i .ntelege ce idei difuzează prin presă unii istorici bulgari, din 
şcoala nouă. Astfel' într'un loc· se pronuntă : « La verite est 
que la domination bulgare sur Ies terito_ires de la Dobroudja 
et de la Bulgarie du nord est actuelles, du VIl-e siecle ou 
leur Etat fut fonde a la seconde moitie du X e siecle ou le 
premier royaume bulgare fut detruit, loin d'etre ephemere, 
fut plus reelle et plus durable que partout ailleurs• 1). 

In c_e priveşte, dacă noi avem drepturi asupra Dobrogei, 
crede că se bazează numai pe forjă: «Nimeni nu poate îm
piedeca pe Români a iubi" Dobrogea şi ei trebuesc s'o apere 
chiar din cauza manierei cu care şi-au însuşit această pro
vincie. lnsă pentru această apărare ei dispun de numeroase 
mijloace mai eficace şi ar trebui să lase cel pufin ştiinta în 
pace cil est defficile de defendre par elle un situation qui, 
sans avoir rien de commun avec l'histoire, l'ethnologie et le 
droit repose uniquement sur la force� !). Prin urmare : Drep
turi asupra Dobr9gei n·'au decât Bulgarii, care au stăpânit-o 
mai multe secole. 

Deşi întreaga lucrare a d. Mutafciev este un pamflet mai 
mult; recent, acâdemic şi· obiectiv i-â răspuns ci. O.I. Brătianu�) şi 
indirect d. C. C. Giurăscu 4) însă ne. îndoim, că istoricul bulgar 
va retracta ceva din ce a afirmat. Presupunem, că d. Mutaf • 
ciev predă la Universitatea din Sofia, studentilor, după această 
lucrare. lnsă nu-i numai d-sa, cr şi un p·roaspăt doctor în is
torie dela universitatea din Geneva, d. Joseph V. Poppou. A
cesta găseşte, că Dobrogea a · fost ele berceau du premier 
royaume de la Bulgarie, -Ie pantheon de la culture bulgare qui 
fit partie de la Bulgarie, pendant quelques douze siecles ... , h)

Apoi critică dominatia română din Dobrogea Veche dela 
1!78-1913, cât şi din întreaga provincie dintre anii 1913-1916

ponegrind administratiâ� învăfământul, legea proprietătilor ru
rale în Dobrogea,_ perceperea fiscului, drepturile politice, colo
nizările, traiul' minoritătii · bulgare din Dobrogea şi chiar 

I) ibid. p. 148.
2) ibid. 356
3) G. I. Brătianu, Privileges et franchises municipales dans l'empire by

zantie, paul Gurthner, Paris 1936, p. 138. 
4. C. C. Giurescu, Istona Românilor, J, Fundaţia pentru literatură şi

artă, regele Carol II, Bucureşti I 935, p. 586, 
5) Joseph V. Poppov, La Dobroudja et le!! relations bulgaro-roumaines,

iltere No. 20, Imprimerie. Geories Thone, .Lieie (Beliique), 1935, p. 189 v. p. 2r.
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4 ���������� DOBROGEA DE SUD 

în Basarabia sudică. E de .părere, că populatia bulgară în 
Basarabia ar fi de 350.000, în timp ce evaluările date de lo
cuitorii însăşi se numără aproape 400.000 (!)- 1)

Sustine că bulgarii din Basarabia se plâng de tratamen
tul român, că şcoala şi biserica bulgară au dispărut, că s'a 
aplicat tendentios legea reformei agrare în România. totuşi 
pe d. Poppov nu-l interesează deocamdată ·prea mtilf soarta 
bulgarilor din Basarabia, ci şi soarta Bulgarilor din Dobrogea 
de Sud. Astfel: Regimul stabilit în Dobrogea de Sud după a 
doua ocupatie din 1919 s'adeveri dintr'odată mult mai dur şi 
mai nedrept decât fusese acel din 1913-1916> 2). Apoi lamenta· 
tiile obişnuite şi neadevărate; Bulgarii în Dobrogea de Sud 
n'au şcoli numeroase ; din cele 66 biserici bulgare>. Azi nu
mai sunt biserici în Dobrogea de Sud, unde slujba religioasă 
să se facă exclusiv în limba bulgară 3).

N'au libertatea prese·i, a î ntrunilor, n'aU:_ drepfuri politice 
deşi toate acestea-s garantate de legi, care «sunt în realitate 
iluzorii• 4), iar dreptul de proprietate, de inviolabilitate a do
miciliului. ... sunt brutal căkate în picioare de autorităfile ro

mâne> 5) In concluzie <tratamentul acordat minorităfii în Do· 
brogea lasă multe de dorit(!) şi nu i uimitor, că raporturile 
româno-bulgare nu-s perfecte• 6).

Dar unde d. Poppov frizează cinismur şi cutezanta este 
în darea solutiilor pentru îmbunatăfirea raporturilor româilo
bulgare. cPosesiunea Dobrogei şi chiar a Dobrogei de Sud 
nu aduce niciun avantaj apreciabil României. Contrariu, dat 
fiind că această provincie constitue un element esential al 
structurei economice şi politice a Bulgariei, cum să ne mirăm 
că restabilirea frontierei din 1912 poate fi considerată ca u
nica soluţie raţională ?'6 7)

,Cum tratatele nu sunt eterne, actualmente nu rămâne 
deci natiunei bulgare decât un mijloc de a rezolva problema 
dobrogeană fără a recurge la fortă; C'est d'obtenir la revision 
des traites selon l'article 19 du Pacte de la Societe des 
Nations> 8). Iar retrocedarea Dobrogei de Sud este.· ,Le fai· 

1) ibid. p. f 36.
2) ibid, p. 137-138.
3) ibid. p, 139.
4) ibid. p. 142.
5) ibid. pag. 144-145,
6) Ioseph V. Poppov. La Dobroudja et Ies op. cit. p. -185
7) ibid. p. 187.
) ibid 183.
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ble sacrifice qu'elle (la Roumanie) aurait a. consentir lui se
rai! en deffnitive profitable et contribuerait a l'offerm!ssement 
de la paix dans Ies Balkans. et de u fait, dans le monde,1). 

oe· reţinut, că aceste afirmafii grave sunt scrise într'o 
teză, publicată în l}elgia şi sustinută la Universitatea din Ge· 
neva. Nu rămâne îndoială, că această carte a fost pusa 1n 
comerţ, cumpărată de intelectuali străini şi a indus multă lu
me în eroare. 

De asemenea a.vându-se în vedere lucrările d. Mutafciev 
şi a d .. Poppov, e sigur, că în Bulgaria aceste cărţi se răs• 
pândesc pe o scară intit1să, mărindu-le numărul şi alti autori 
cu broşuri şi cărfi d·e propagandă, ce· alimentează un curent
primejdios. 

Poporul bulgqr neştiutor va lua cele scrise a_d litteram 
şi atunci incontestabil : Românii devin duşmani Bulgarilor şi 
persecutorii minorităţii, bulgare din România 

Unii dintre noi vor replica, dar tot ce scrie d. Mutafci�v 
şi Poppov etc. sunt minciuni sfruntate. Cine se poate plânge 
de o pP.rsecutie, de o călcare a drepturilor ,minorităţilor, sunt 
românii din Bulgaria. Aceştia n'au dreptul de a vorbi româ
neşte, slujba se face în limba bulgară, nu în limba română, 
şcolile primare româneşti le-au închis bulgarii, şi cine cutează 
de a juca şi cânta româneşte este bătut şi arestat de jandar
mul bulgar 2). Noi nu ne adresăm Ligii Naţiunilor, Bulgarii la 
fiecare ocazie o .fac 3).

Toate acestea ne dau dreptul să ,spunem·: curentul re• 
vizionist bulgar este format. Broşurile, scrierile de propa
gandă canalizează ura Bulgarilor împotriva poporului român, 
Un războiu,· pentru bulgari, devine inevitabil. De aci expecta
tiva bulgară, de aici ideia ce-a prins rădăcini în poporul bul
gar, că în curând Dobrogea va fi a lor, de aici neaderarea 
Bulgariei' la Mica înţelegere şi nici la Inţelegerea Balcanică. 
Noi românii dorim sincer o normalizare a raporturilor cu Bul
garia, dar până ce vecina noastră va înţelege acest lucru e 
bine să avem ca lozincă; Atenfie la Sud!

I) ibid. p. 189.
2) Situaţia Românilor din Bulgaria, în „Universul" No. 318 din 18 Noem-

rie 1935. 
, Situaţia Românilor timoceni este îngrijorătoare, în „Curentul" No. 3 r 51 

din 8 Noembrie 1936. · 
3) Revendicările teritoriale ale Bulgariei şi _ opunerea Micei lnţelegeri,

tn „Curentul" din J 4 Septembrie I 936, 
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Pontică 

Vântul spulberă pe mare mii de valuri arginti(, 
Râd în viscol de lumină depărtările pustii, 
Scântee nisip de aur şi'n adânc priveşti stingher 
Cerul oglindit în valuri, valul aruncat în cer. 

Numai tu, singurătatea, largul mărif şi pământul 
Spre trecutul plin de taină gândurile-şi iau a•vântut 
Şi'n tăcerea ce domneşte peste ţărm ca un titan, 
Te trezeşti scandând tristeţea exilatului roman·. 

Versul lui la viaţă chiamă tot ce-a fost pe-aici odată: 
Frământarea unui geniu lângă'o mare sbuciumată, 
O tristeţe fără margini, o iubire fără soare, 
Două inimi despărţite de un sceptru şi o mare. 

Vântul spulberă pe 'ntinderi mii de valuri argintii, 
Râd în viscol de lumină depărtările pustii. 
Scânt2e nisip de aur şi'n adânc priveşti stingher 
Cerul oglindit în valuri,· valul aruncat în cer. 

Griiore Sălceanu 
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Elementul românesc în 

later înainte de an1ul 

Cadri-

1013 

Dobrogea, loc de răscruce al atâtor popoare barbare 
sau paşnice, a cunoscut din timpuri străvechi transhumanta 
fenomen care făcea să se întâlnească în băJfile Dunării, pe 

valea Batavei, în jurul Bazargicului şi în atâtea alte văi fe
rite de necrutătorul crivăJ, păstori români veniti din Ardeal, 
Moldova şi Ţara Românească, cu cei Bulgari coborâti de pe 
culmile Balcanilor. 
. · Rezultatele acestor întâlniri şi convetuiri atât de frec• 

vente în trecut vor fi dat naştere la împrumuturi de obiceiuri, 
la influente greu de recunosc;ut astăzi din complexul elemen
telor traditionale ii folkloristice, în masa cărora cu timpul 
s'au dizolvat. 

Se pare că cel mai mare număr de păstori îi găsim în 
ace�stă regiune cam pe la jumătatea secolului al J8, când 
SăliştenH pierd 13 din cei 25 de munti ce îi aveau în stăpâ
nire din moşi .strămoşi (N. Dragomir, din trecutul oerilor măr• 
gineni). 

Ne putem imagina proportiile acestui exod către Dobro · 
gea, dacă în anul 1831, izvoarele ne indică î11tr'o singură zi

trecerea a 47.000 oi, toate prin portul Călăraşului. 
Populatia aceasta numeroasă, de mocani care cutreerau 

Dobrogea dela un capăt la altul, 2xplică şi numeroas-ele nu -
miri româneşti care au circulat până în anii din urmă în sa·• 
tele din Cadrilater. Iată, după N. Dragomir (din trecutul oe
rilor Mărgineni) câteva numiri care explică în bună parte şi 
procesul d� formatiune al numirilor topice. 
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cDela Turtucaia apucau o bucată pe Valea Turtucăii spre 
Bazargic, şi drumul acesta trecea pe lângă sate care în ma
joritatea lor erau aşezate tot pe vârful dealurilor, de multe 
ori fără apă şi care, prin poziţia lor curioasă, minunau mult 
pe mocanii deprinşi să-şi construiască casele tot prin adă
postul văilor. 

Din vale eşiau mai întâi «La Plopi> un loc cu plopi 
multi şi cu sat în apropiere. De aici, trecând pe lângă alt 
sat aşezat pe deal, coborau la «Satul cu Aianul• care în vre
murile vechi era reşedinfa unui • Aian Paşă•. 

Găsi'm mai departe că acelaş drum dela Turtucaia la Ba
zargic mai trece prin sate şi prin locuri pe care Mocanii le 
botezaseră cu următoarele numiri: cPuful din deah care avea 
în stânga satul Enichioi, satul cu morile de vânt, Sălişte, 
Satul cu gunoiul, înconjurat de. grămezi de gunoae mai mari 
decât casele, Satul cu pufurile cele multe, Valea scroafei care 
se vărsa în Canaraua cea mare, Satul cu turnurile, Satul cu ciş
meaua cu teghia (teavă) galbenă, Satul din spulberatură etc. 

Am reprodus din studiul D lui Dragomir numai o parte 
din toate numirile cu care oerii mărgineni botezaseră. odi
nioară localităţile pe unde treceau. Aceste numiri . care ar fi 
putut rămâne pentru totdeauna între numirile topice ale re
giunei, dacă evenimentele n'ar fi curmat exodul oerilor înspre 
Dobrogea, indică în jumătatea secolului trecut, în Cadrilater, 
prezenta unei populaţiuni româneşti cel puţin tot aşa de nu
meroasă ca şi populaţia bulgară din acea vreme, care avea 
ca ocupaţie principală · tot păstoritul. 

In adevăr fenomenul transhumantei îl găsim şi la locui
torii bulgari din jurul Cotelului şi din alte regiuni; ei pornesc 
la acelea ş date nestrămutate ale toamnei şi coboară spre Ba• 
tava şi către gurile Dunării. 

Aceste migratfuni pare să fi pus în mişcare un număr 
destul de mare de păstori bulgari, dacă ar fi să ne luăm după 
informaţiile care ne arată că în anul 1871 se numărau peste 
450.000 oi numai în regiunea Bazargiculuj, Balcicului, Silistrei, 
Me_dgidiei şi Constantei. Populat,e nestabilă la încep�t, cio
banii bulgari au început să se aşeze în Dobrogea mai ales 
după arderea din temelii a oraşului Cote]. 

După cum vedem, întreaga Dobroge, dar mai ales Ca
drilaterul, a fost până în secolul trecut locul de întâlnire al 
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păstorHor care veneau din munţii Balcani cu cei care cobo
rau culmi!� Carp,atice. După bogăţia :numirilor româneşti care 
circulau în acea vreme· în Cadrila,ter, după .nu.măr.ul -mare al 
oUor .care veneau de peste Dunăre, puJe.m afirm-a că feiitome
ntil tr.anshumafl ·ţ·ei -ii ·găsim··mai "'frecvent la pă·storii români. 
,A-ceş,Ha au continuat ·să şi pornească turmele la ernat î.nspre 
aoele păşuni neJi)retuite ale D,obrogei, până în anul 1879, când 
B .ulgarii închid ,ent,ru fot-dea-una g·ranite-le ·ţării devenită stă
pâni.to.ave ,peste oumătaţe din provincia Dobrogei. Astfel se în
chide 111n capitol, poate cel mai însemnat din istoria păstori -
!ului ·româ.nesc. -MGc-a-n-i-i, c-are vea·curi ·întregi trăiseră din ve
rţit-urHe iPe ;car.e ·Ie producea străvech-ea îndeletnicire, sunt ne
ţvoHi .să treacă turmele în Diobrogea veche, dar aici nu mai 
·găsesc co.nditiile de ernat pe· care Ie găseau pe Valea -Bato ·
vei. Mul,ti dintre ei îşi vând oile, se întorc acasă sau se sta
bilesc <lerin-itiv în .satele . .din D0-br-0gea .pe -c-are-le -cunoşteau
mai bine.

ln Cadrilater ma"i găsim rămăşite ale Mocanilor de pe
vremuri. ·Unfi au .f.Q.s.t hulgarizafi, -alţii au continuat să reziste
�roi'c până când această regi1Jne revine stăpânirei Tomâneşti.

Din inves•tigatiile făcute prin satele din Judeţul CaHac-ra
.am patut să găsim numeroşi români ardeleni, unii veniti di
nainte .de 1.878, altii după această dată, înprăştiati în mod. ne
regulat p·e toată suprafafa judefului.

O parte din ac-e-a-stă rămăşită a păs-torilor de aHă dată
au primit nume bulgăreşti şi se ce-nsideră de na.tionalitate
bulgară. Altă categorie au rămas cu numele româneşti, dar în
casă vorbesc oulgă-r--e-şte iar naţionalitatea o declară după îm
prejurări. In.sfârşit cea .mai fericită categorie e.ste aceia a Ro
mânilor care ·deşi cu numele schimbate, deşi în casă vorbind
bulgăreşte, au .pr'im'it cu ·bucurie stăpânirea românească şi as
tăzi sunt nafionaHşti -convinşi.

Dăm mai jos num•ele românilor veniţi· în -judeţ-ul Calia ·
era. ln.ainte de 1913, iar într'o rubrkă ală.tu.rată numele Româ
nilor· 'hu·:1garizati.

Pe.ntru a arăta vechimea populaţiei bulgare în Cadrila
ter, arătăm într'o altă -rubrică datele la care s'a stabilit a
· ceastă .populaţie în unele sate din Cadrilater, după însuşi de•·
·elar.atHle locuitorilot din aceste sate.

Datele -se referă tluma-i la populaţia din.iu<leful Caliacra. 
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Comuna SATUL 

---

Hagi D-tru 

Stânca 
Şabla 

. . Calâşchioi 

Iazâcilar 

Balagea Balagea 

Aiorman 

Brâncoveni 
Aiorman 

Ianâclar 

Aliciu 

Semizali 

Opancea 

Carabaşli 

Bogdan ova 

O pan cca 
Cuingiuc 

Saragea 

Toccelar 

Stejarul 

Serdiment 

Baream•Bunar 
Stejarul_ Marzâc

Chesegic 

Conac 
Conac-

Cuingiuc 

Trupcilar 

Omurfacâ 

Trupcilar Kili-Kapi 

Echişcea 

Numele Românilor Anul când au venit aflilt0ri în saţ Români bulga- bulgarii şi localiţatea 
înainte de I 913 şi rizaţi de unae au venit 

data venirii lor 
Iancu Andrei venit Veniţi din oraşul Cotei din Jud. Ilfov în Iancu Andrei 1893 (mort) 1n anul 1877. 
Paraschiv Tulică 

venit din J. R.-Sărat 
în anul 1906 (trăeşte) 

Paraschiv Tulică Veniţi_ din oraşul Cotei
în anul 1847 

Petre Dobre venit 
din Transilvania în Petre Dobre 
1177 (mort) 

-

-

-

- -

- -

Petre Vezentie -

-

- -

Oprea Radu venit 
în ainte de 1877 mort -

-
-

-
-

lrimia Ion Caprarof 
C-tin, Ivan 0-ghe,

Capruof C-tinN-lae Vasile, (mort) 
Petre Vaslle (mort), Ghcorghief Ivan 
Ion Ion (mort) 

Marin Stancu (plecai) -

Pascu Tudor, Crista- Pa•cu Tudorof 
che Tudor (trăesc) Cristache Tudorof 

-
-

-

- -

- -

Nicola,e Tănaae, Vasile 
şi Tinca Cioroiu trăesc 

-

- -

- -

Nu se ştie de unde au 
venit în anul 1877' 

Veniţi din saWle Botevo 
şi Hadarcea (Bulgaria) în 
anul 1882 

1 · • 
Veniţi din ora�ul Cotei 
(Bulgaria) în anul 1868 
Veniţi din Lascenta (Bul-
garia) în anul 1907 
Veniti din Seleviu (Bul-
garia) în anul 1841 
Infiinţat prin anii 1848-
1852 de Bulgarii veniţi 
din oraşul Cotei (Bulgaria) 
Veniţi din Nicolaevca 
(Bulgaria) în anul 1883 
Veniţi din Nicolaevca 
(Bulgaria) în anul 1883 
Veniţi din Vaisol (Tur-
cia) tn anul 1883 
Veniţi din satul Sambla-
tar (Bulgaria) în anii 
1848-1851 
Veniţi, din satele Cupa-
ran şi Guliţa (Bulgaria) 
în anul 1843. 
Veniţi din Guleama 
Botieva (Bulgaria) la 1891 
Veniţi din corn. Tecke 
Şabla, Ghelengic, Judeţul 
Caliacra în anul i887 
Veniţi diu Rusia în 1826 

VeniţL din Turcia în anul 
1879. 

Veniţi din Jud. Şumla, Târnov;a 
zăgora, Pro\·adia în al')ul 1840 
Veniti din Molcu-lârnava şi 

Cotei (Bulgaria) în anul •890 
Veniti din btara-Zagora, Varna 
(Bulgaria) în anul 1180 
Veniţi din corn. I rachia Jud, 
Edinie (Bulgaria) în an. 1775 
Veniţi din 5tara-Zagora, \Bui-
garia) in anul , 90? 
Ven11i din Comuna Şabla 

Jud. Caliacra 
Veniti din Jud. Varna 

(Bulgaria) 
Veniti din com. Sumeta, Ser-
geaschlm (Bulgaria) în 1122 
Veniti din Jud. Tulcea cin com. 
Verbita, Burhaular, Sarghiol 
(Bulgaria) în anii 1910, 1901, 
1902 
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Numele românilor Anul când au venit bui• aflători în sat, îna- Români 
Comuna Satul inte de 1913 şi bulgari za ţi garii şi localitatea de 

data venirii lor unde au venit 

Gargalâc I 
- -

Veniti din Stara, Zagora, aliv-
na (Bulgaria) în anul 1848-1861 

Gargalâc 
Juzghiubelnâc - -

Nu se poate stabili câad au 
venit şi de unde. 

Şabla - -
Veniti din Stara şi Zagora (Bui-

�abia garia) in anul 1743. 
GhiaurSuiuciuc lv■n Mocanu ttrieşte) Ivan Moc11nu Veniţi din Macedonia la 1877. 

Vultureşti. Petrache Gavrilof, ve- Petrache Gavrilof Veniţi din part. Gabrovei {Bui.)
nit în anul 1S14. şi Balcic în anul 1890 

Vultureşti 
Cearlighiol Dumitru Ene şi R. Dră• Dumitru Ene şi Veniţi oin Casalgoci în anii

goi, veniţi ln a nui • 8,o. R. Drăgoi 1880-1881. 

Tecke - ·- Veniti dm Zagora, �Jivna {Sul• 
garia) ln anul 1882. 

Tcke Vânători -
- -

Ecrene - - Venili din corn. Galitie judejul. 
Varna, Trachie, IBuU la 1853. 

Jorghiciler Constantin Jon, veni1 
in anul 1892. 

- Veniţi din jud. Iambul. 

Mansârova Gh. Panaitescu {mort) - Veniti din jud. Iambul.
Paraschiva M. Cân-
drea căsăt. cu M. 

Ion Dumitru şi Marin Petcof bulgariz.ân- Venit din Provadia judeţul 
Ezibei Caras inan Petre, veniţi ca păstori du-se, precum şi o 

din Transilvanla. parte din feciorii Caliacra. 
celor doi veniţi din 
'\rdeal. 

Zaharia, Roman şi Du-
Veniţi din Adrianopole în 

I 
Cea cârcea ,ţ1jtru Curteanu,' veniţi

i
-

din coit,. SăliJfe jud. anul 1878.
Sibiu în anul 903. 
Dumitru loniJă, venit Venili din corn. D. Mircea jud. Bazaurt din corn. Buftea jud. -
!Hov în anul •9,0. Constanta în anul 1889. 

Fândâcli - - Veniţi din corn. Afli}tori 
Durostor in anul 1180. 

jud. 

Seidali - - Veniţi din Cranova 
în anul 188I. 

(Bulgaria) 

Enigea 
familiile Ţ1purită, Ro-
şu, Ribu, C-tin Petre, 

Omurchioi ion Ghilă, Ignat Ion, Ion Ureche ti Veniti din Suir.la şi Provadni 
Ureche OJelca, Tescă, Nicolae Ion (Bulgaria) in anul 1880. 
Dua<:a, Nicolae Suciu, 
venite în anul , 880. 

Carabalar Ion rutul, Ion Gh'eor-
�e; Ureche Iun 

Veniţi din Sumla şi Provadni 
(Bulgaria) în anul 1880. 

Sârnebi 
tarea�, Drăgan, 

fi. Drăgan 
VeniJi din Şumla ŞI Provadni 

Deleanu (Bulgaria) în anul 18i0. 
Niculae ltu, Ion !tu şi 

Cgiriugi I. CornăJeanu, veniţi 
-

Veni fi din Trachia (Bulgaria) 
din corn. Valea judeful in anul 1881. 
Sibiu, în anul 1896

Românce căsăt. cu 
Ceamurlia bulgari: Mariţa Co-

Caramurat -

teanu cu D. Rusef, ln Hasim Dede primul bulgar 
J oifa Vulturul c11 I. e venit din jud. Constanţa. 

' '.itoicef şi Sevastiţa 
Vultur11J cuE.Spasef 

Ceamurlia - -
Veniţi din jud. Târnova-Bulga-
ria înainte de 1177. 

Arnăut• Cuius -

femeia Pena căsăt. Veniţi din SJivno- Bulgaria în 
Bogdan ova cu bulg. S. Pctcof anul 1880. 

Cadievo - -

Veniji din Kus1a şi din judctul 
Oitus (Bulgaria) în anul 1800. 

Prisăcani Carali Ivan .t:chinof, venit tna-
inte de 19,�·;· Ivan Echino! Veniti din Zagora (Bulgaria) 

Bulgarii din Căm1laru sunt ve-
Gh. Mocanu-Slavof, ve- niţi din jud. Tulcea 1901- F03. 

Cămilaru Gh. Slavof Cei din Azaplar, Paragic şi Ar-nit înainte de 1913. mutii din Cotei şi Şumla {Bui-
garia) pela 1874-1876, 

Armutli Venlti din corn. Gârlita şi Al• 

Mihail Atanase, 
mai jud. Constanja în anul 1879 

Hasichioseler venit Mihail Atanase ln satul Stânca Cadânei veniji
înainte de 1913. din jud. Durostor în anul 1884. 

I ln satul Nădejdea vcn!ţi din 
jud. Constanţa ln anul 1879. 
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Din datele de mai sus constatăm aşezarea des.tul ele 
recentă a elementului bulgăresc în Cadrilater şi ne dăm sea„

·ma de numărul destul de apreciabil al populatiei româneşti,
care se afla în această regiune înainte de 1913.

Numele bulgăreşti, pe, care le întâlnim la multi dintre 
Românii găsiti de st'ăpânirea noastră în Cadrilater, ne ex
plică mijloacele destul de constrângătoare, de care se serveau 
autorităfile bulgăreşti, pentru a desnationaliza elementu} 
românesc. 

După 25 de ani de convieţuire în aceiaşi regiune a ele
·mentului românesc cu cel bulgăresc, fată de insinuările pre
sei din Bulgaria asupra pretinselor persecufiuni ale minorita
rilor din Cadrilater, avem dreptul să ne întrebăm : c câti din
tre minoritarii bulgari au căpătat nume româneşti în acest tjmp?

C. D, CONST.ANT·I�ESCU-Mirceşti
PrQfesof 
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ECHINOX ALB 

Primăvară nouă'n zenit, 
Păsări au venit 
Şi soare. 

Pentru domoala trecere-a· Iernii, 
.Duh sfânt cu har dela soare, 
Din cer 
Incet 
Vin jos 

·-Porumbei de ninsoare
Şi. ·,desfac, pe arbori şi ruguri,
Neaua cea din urmă din floare de ··muguri

Lumină.

In dimineaţa proaspătă,
Sufletele, rânduri ,
De rândunele şi gânduri,
Se-avântă,
Se'nchină
·1ri .cosmică lumină.

Clement Vornicu 
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Din. istoria economică a 

Balcicului 

Configuratia geografică a tărmului Mării Negre, depe Coasta 
de Argint, determinând condHiunii prielnice vietii umane, a 
prilejuit din timpuri foarte vechi, aşezări omeneşti cu intensă 
viată economică. Ca centru economic, din golful ce se desem
neaz� · Ia sud de Capul C'aliacra, cu conturul bine precizat şi 
adăpostit de podul dobrogean, e Balcicul. Aşezarea lui e în 
punctul cel mai de adăpost al coastei, în frumosul golf cu pe
retl calcaroşi strălucitori ca argintul, sub climatul dulce medi
teraneu, în imperiul naturii, care s'a îngrijit de mar.e şi de na
vele ei. E o re�iune nu se poate mai ospitalieră, a Pontului
Euxin, · un centru maritim cu ape calme. 

Cele mai multe dintre oraşele de ma�e, situatr în dru
mul liniilor de navigatie maritimă, cu un hinterland productiv, 
sunt animate de o intensă viată economică. Şi Balcicul cu a
şezarea lui de adăpost natural, pe coastele Mării Negre, ce nu 
prea adesea are fericite motive naturale pentrtţ aşezarea de 
porturi, e un punct. ce\ a atras în ·trecut şi atrage şi astăzi me
reu, atentia unei vieti economice. Producţia agricolă a celor 
două judete sud-dobrogene îi desăvârşeşte_ moti_vul, iar pentru 
vasele ce fac legătură de navigafie dela Dunăre spre Medite
rana Orientală, poate fi un bine ales pop,@_s. Sitt.1a1ia excep-

" 

ţională de bună aşezare a determinat pe navigatorii trecutului 
să întreţină o viată comercială-maritimă, a cărei proporţie a 
variat în raport cu istoria timpului. O activitate economică în 
Balcic se poate urmări uşor în t�ecut. Rând pe rând popoa• 
rele cari au stăpânit tinutul Balcicului ori 'numai şi-au înjghe
bat viata locală- comercială, şi· au lăsat urme ale activitătii lor 
econcmice. Grecii, Romanii, Bizantinii, Genovezii pracum şi 
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unele popoare barbare, dintre cari mai proeminent Turcii, au 
lăsat vestigiile vietii lor, din care se poate foarte bine desei• 
f:-a activitatea lor economică. 

Din cauza sărăciei solului tării lor, în sec. VI 11 a. H. 
O.recii pătrund cu năvile lor pe coastele Mării Negre şi fon
dează colonii şi contuare agricole. Printre oraşele• c·ontuare ca:
Histrios (Istria), Tomis (Constanta), Kalla.tis (Mangalia), Odes
sus (Varna), fondează şi Dionysopolis, Balckul de astăzi. Aci
se .opreau navigatorii, cari plecau din metropolă spre coastele
Pontului Euxjn, să descarce tot felul de mărfuri fabricate ca :
stofe, vase de aramă şi argint ca şi obiecte de fildeş, de mar
mură şi multe obiecte de artă, ce se pot vedea şi astăzi după
atâtea secole, desgropate fiind din ruine. Se mai aduceau şi

mărfuri orientale ca: untdelemn, mirodenii şi vinuri renumite.
lncărcau în schimb, grâu, vite, peşte sărat, ceară, piei şi altele•

Astfel navele greceşti, cu pânze mânate de vânt sau ra
me, de nu se depărtau de fărm, făceau legătură între tara lor 
şi contuariile Mării Negre, ducând şi aducând mărfurile nece
sare, într'o regiune sau alta. ln a doua jumătate a sec. I. a

H., activitatea economică a fost întretinută de navigatorii Greci 
Dela această dată însă, când în expansiunea militară şi eco
nomică a Romanilor, ei îşi întind · granitele imperiului, până 
în regiunea dintre Dunăre şi Marea Neagră, comertul trece în 
mâinile acestora. 

D�că Grecii au fost buni navigatori şi au întretinut le
gături' comerciale cu coloniile agricole mli mult pe calea apei, 
apoi Romanii au fost buni organizatori, procedând la admi
nistrarea tinuturilor cucerite de ei. Au intensificat legăturile 
comerciale pe uscat, construind şosele bine pi.etruite, întrucât 
în ocupafia lor de buni agriculto.ri, aveau nevoe de drumuri 
bune. 

Cerealele regiunii, pe lângă produsele venite din munte: 
sare, metale şi lemnării. se scurgeau prin Imperiul Roman şi prin 
Balcic, în afară de porturile, Tomis 'şi Histrios şi ·tot pe aici 
se aduceau în schimb ca şi din· Grecia mai înainte : stofe şi

obiecte de metal .sau de marmoră. Monedele găsite în mare 
număr, prin porturile mării, acolo unde: s'au făcut, sau nu-s'au 
făcut săpături arheologice, dovedesc în .destul valoarea co-· 
mertului �e s.e .făcea pe aici; fapt care provoca· pe Romăni $ă 
aduc..ă din �tara., lor, o .atât de mare. cantitate de: .monede. 
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Comertul regiunii noastre, ce se făcea prin p·ortul Balcic, ·. 
n'a sC'ăzut nici în sec. IV d. Hr., când Scytia Minor trece sub 
stăpânirea Imperiului de răsărit, cu centru de activitate eco
nomică în Constantinopol, căci. schimbul între produsele aduse 
din toate centrele lumii cu cerealele şi alimentele regiuni do
brogene se - face mereu. O epocă de stagnare a comertu:lui se 
simte pe timpul când· năvălirile bărbate se întetesc, scurgân
du-se prin Dobrogea, 1imp în care cetăt,ile maritime sunt pră
date, iar activitatea economică întreruptă. Din sec. IV. d. Hr °

şi până la începutul sec. XIII,. teritoriul Dobrogei, de-ci şi ce
tătile dela mare, au fost continu cutreerate şi jefuite pe rând 
de către: Goti, Huni, Avari, Bulgari, Pecenegi şi Tăta-ri. Veniti ·. 
din părfile asiatice, multe din popoarele barbare se opr·eau şi 
se statorniceau prin tinuturile cucerite de ei, întemeind aşezări 
unii temporare, iar al,tii' definitive. Aşa Bulgarii, cari prin sec. 
Vllj s'au aşezat în dreapta Dunării, mai la sud de D'o·brogea 
de astăzi, fondând mai mulle sate şi oraşe, au prădat cetătile 
apropiate dela mare. 

O nouă epocă- d� înflorire comercială începe în sec. XIII,
când Genovezii obfin dela. împăratul bizantin privilegii corner-
dale în Marea Neagră, iar mai apoi îşi asigură monopolul 
comerfului şi al navig�fie maritime. ln ve.derea aprovizionării -
Constantinopolului cu grâne şi produse alimentare de ·a1t or-• 
din, Genovezii refac cetăfile dela mare şi reiau activitatea ma-· 
ritimă-comercială. ln C onstantinopole au fonda·t un cartier Ga
l�ta, pentru· negocierile feluritelor pro·duse. 

ln portulanul lui Petre Visconti din J 318, s'a putut iden
tifica un oraş, portul Laslie, la sud de capul Şabla, care p·oate· 
fi chiar Balcicul, unde Genovezii încărcau grâu din Deliorman şi· 
din. stepa Dobrogei de Sud, grâu foarte căutat, prin calitatea 
ltii.. Din Galata, ei aduceau pe calea apei şi descărcau aic-i,· 
mărfurile necesare lor, aşa cum aduseseră la rândul lor Grecii 
şi Romanii, ştofe fine, pânzeturi, catifea, mătăsuri şi alte multe 
fabricatiuni · orientale. 

Această activi.tate comercială genoveză în Marea Neagră, 
durează însă numai până în sec. XV, când Turcii cuceresc ti-· 
nutui dintre Dunăre şi Mare şi când Marea Neagră devine. o 
mare închisă„ s·ervind exclusiv intereselor lor .economice. Dacă 
însă stăpânirea s'a schimbat, valoarea economică a porturilor 
n'a scăzut, -căci Turcii la rândul lor continuă comerful cu Con-
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stantinopolul, spre care trimet cereale, vite mici (berbeci şi

miei), brânzeturi şi alte produse alimentare. Este adevărat că 
valoar2a comercială a Constanţei, în comertul cu Constantino
polul este mult mai mare, dar nu se poate nega faptul că şi

din Balcic, corăbiile turceşti încărcau produse pentru orient. 
După cum am văzut însă, că istoria economică a portu

rilor din regiunea noastră, a variat în raport cu ist�ria politi
că a e-i, tot aşa odată cu· încetarea stăpânirii turceşti în Do
brogea, fiecare din porturi îşi va schimba valoarea după stă
pânire şi după regiunea pe care hotare noi, mai pot permite 
s'o deservească. 

In 1878, după răsboiul ruso-turc, judeţele din nordul Do
brogei, rămân în stăpânirea României, iar judefele sud-dobro
gene, Caliacra şi Durostor în stăpânirea Bulgariei, care a luat 
fjinţă după acest răsboiu. Noi relaţiuni comerciale deci, pentru 
Balcicul, acum bulgăresc care trebue să-şi încadreze viaţa e
conomică a unui nou stat. In 1913 însă când sudul dobrogei 
trece fării noastre o nouă schimbare în ritmul economic al 
Balcicului, iar activitatea economică de comert pe mare devi-
ne mai grea pentru acest port, ce servea minunat în trecut co
răbiilor cu pânze sau rame, dar mai greu vapoarelor moderne 
de mare tonaj, din lipsa de adâncime a golfului şi lipsa de 
amenajare a portului. Balcicul, prin frumuseţea naturii lui şi

prin culoarea trecutului pe· care a păstra_t•O intactă, a devenit 
centru de atracţie pentru amatorii de cer senin şi mare multi
coloră. Câştigă importanta unei staţiuni balneare de prim rang 
şi acuma pare a merge cu paşi repezi şi spre o viaţă comer
cială, aşa cum a avut în trecut, prin noile capitaluri ce se în
vestesc pentru modernizarea portului comercial. Se vor încărca 
cerealele Dobrogei de Sud, în_ bastimente cu mare tonaj scur
tându-se astfel drumul mării spre orient. 

La opera. de îmbunătăţire dacă se va mai actăoga şi le
gătura feroviară, precum şi autostrada litorală internaţională, 
proectată, Balcicul va deveni un port al Dobrogei de Sud, care
va deservi toate interesele economice. 

1J'Ii1•cea Roşculeţ 

Drd. în ştiinte economice 
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BEIUL DIN B.ALCIC 
1

> 

(Baladă Dobrogeană) 

13eiul din Balcic 
-Un Cerchez voinic
Are în serai,
Frumuse/i din rai ..... 

Grafii, care-şi frâng 
Trupul şi nu plâng, 
Poartă 'n ochii lor 
Cerul de Bosfor, 
Iar în mersul lent 
Caldul Orient 

Nai, tambur, Keman, 
Ah I aman, aman I 

Dar niciuna nu-i 
Ca Genan a lui, 
Crin primit în dar 
Dela /skindar ... 

Huriile 'n joc
Statui vii de foc, 
ln harem orgii .... 
Cântă manegii: 

,.Hei, Genan, Genan, 
Roa/JJă de sultan ... 
Văl pe ochii tăi, 
Tot străpung văpăi. 

7) Din volurnul „Soare într'un strop de rouă," care va apărea în c11ri.ind
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Hei, tu, bev Cerkez 
Fă un meterez 
lmprejurul ei, 
Să n'o pierzi de vrei! ... " 

Nai, Kemqn, tambur, 
Cerul e de-azur ... 

Din vrăjite zări, 
Obosit de mări, 
Poposi 'n Balcic 
Tânăr � Venedic», 
Prin/ vene/ian 
Pe Jărm dobrogean. 

Marea•i de safir, 
Prinţu i musafir 
La chefliul bev: 

T. b . 
? - 1nere, nu ez ...

Vinul meu e-adus 
Din Tarabulus ... 
To/i câţi l-au gustat 
M'au invidiat. 

Vezi haremul n1eu 
Ca un curcubeu ? 
E un labirint 
De femei ce mint. 

Toate fi-aparţin, 
Nobile strein ... 
Dar eu, bev Cerkei, 

Una mf. o păstrez : 
Numai pe Genan, 
N . G ,,. umaz pe enan . ...

Nai, tambur, Keman 
Ah ! aman, a,nan ! 

* 

Panică 'n Balcic 
Fuge mare, mic". 
Urlet disperat: 
Beiul e prădat.I. 

Ah, cheafir, cheafir, 
Câine musafir! 
Spre zări de opal, 
Mână- al mării val 
Navă-rândunea 
Cu Genan în ea ... 

* 

ln serai s'a 'nchis 
Ca un biet proscris 
Beiul cel temut ... 
De-atunci n'a băut, 
N'a făcut orgii; 
Numai manegii 
li mai cântă-arar 
Un gazel amar: 

,.Ah! Genan, Genan, 
Roabă de sultan ... 
Ah I sălbatic crin, 
Cupă cu venin!" 

EM. PAPAZISSU 
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Dobrogea din cărţi·*) 

Nu se poate tăgădui că există acum în Dobrogea nor
dică precum şi în cea sudică, după, respectiv 60 şi 24 ani de 
viată românească oficială, o bine intentionată preocupare ·pen
tru o cultură ·dobrogeană, închegată în forme mai precise şi 
m3i ales armonizate. Dobrogea are un prea bine conturat 
specific, spre a nu-l fi impus observatiei. Rămâne de văzut 
cum· s'a făcut până acum şi mai ales, cum trebue făcută ob· 
servatia. 

Spuneam într'un articol din numărul trecut al revistei 
de fată că, acolo unde a stăpânit un interes imediat, demon
strativ sau utilitarist, Dobrogea şi-a spus de mult cuvântul. 
Ceiace urmărim âcum este tocmai demonstrarea afirmatiei de 
mai sus şi anume că preocupările spirituale, în sensul cău�

tării sufletului viu a( provinciei, au fost copleşite de cele uti
litariste. Nu urmărim nici incriminări, nici justificări; vom face 
numai constatările fireşti şi vom lăsa drum liber concluziilor. 

Pentru informaţie şi verificare, ne• am adresat singurel 
bibliografii dobrogene, a Iu'i S. Oreavu-Dunăre, editată. de

Academia română, memoriile secţiunii istorice, seria III, tomul 
IX, mem. 4. Cercetarea porneşte dela anul 425 a. Hr. şi tine 
până la 1928,. anul !pariţiei. Deci, fajă de problema ce ne pro
punem, lipsesc datele ultimilor nouă c1�.i. Socotim însă că a

ceastă necunoscută nu va denatura concluziile, întrucât cul
tura dobro�eană a mers pe acelaşi drum, păstrând acei�şi dis
tonantă şi în această epocă nebibliografiată, chiar dacă a 
crescut coeficientul spiritualitătii. Nu ne interesează numărul
lucrărilor, ci proporţia dintre ele. 

Deasemenea, nu trebue să ne amăgim. crezând că dela 
425 a. Hr. către noi, se păstrează măcar o progresie aritme-

*) Articolul va cuprinde două părţi. Prima parte se referă la cărţile sau 
publicaţiile cu caracter ştiinţific, iar partea doua la celelalte aspecte biblio
grafice. 
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tică în producţiile scrise despre Dobrogea. Provincia 1ş1 are 
bibliografia legată de veacul XIX şi de cel actual, exceptând 
unele lucrări din veacurile anterioare, puf ine la număr, sau 
cu raportare tangenţială la subiectul nostru. Acel 425 a. Hr. 
fixează data celor mai vechi mărturii despre pământul do
brogean şi sunt de aflat în c Istoria universală> a lui Herodot, 
ele privind geografia şi etnografia Sciţiei, după cercetări la 
fata locului. După cum se va vedea, Dobrogea începe să fie 
cercetată îndeaproape abia după ce a fost liberată de stăpâ
nirea turcească, adică atunci când destinul ei fusese smuls 
apatiei ştiinţifice a ·orientalilor stăpânitori. 

* 

* * 

Din mărturiile lui S. Oreavu- Dunăre, mobilul initial al 
bibliografiei sale a fost părăsit. Vizând etnografia şi coloni
zarea din Dobrogea nouă, lucrârea şi-a schimbat de obiectiv 
întrucât: Evenimentele anilor din urmă, în deosebi, au des
chis, provinciei dobrogene un vast şi complex proces istoric, 
pentru rezolvarea căruia s'au adus argumente variate. :vu a 
lipsit nici logica. pătimaşă şi nici pasiunea de polemică. Silo• 
gismul hotăritor, nesatisrăcând exi[!enfele unanime, datorez 
inifiativa cercetărilor amintite ş;, evident şi întocmirea aces · 
tei lucrări, în mare parte, tendinţei acelora care au căutat să 
conteste legalitatea istorică, geografică etnografică ele. a pre• 
zen/ei şi suprema/iei României aci> (cuvânt introductiv). S'ar 
părea de aci că însăşi bibliografia sa are un ca_racter polemic. 
Presupunerea nu este însă conformă decât raportată la inten
ţia lucrării, nu şi la substanţa ei. Ne fiind o bibliografie cri
tică, atitudinea autorului este perfect obiectivă. Dealtfel teh
nica unei bibli?grafii nu se poate adopta subiectivului. Vom 
privi lucrarea lui S. Greavu-Dunăre nu ca pe o operă de a
nalizat pentru ea însăşi, ci ca pe o co_ndică de intrare a unor 
hârtii înregistrate cu mai mult s1u mai putin zel. Deci con
cluziile noastre nu pot fi alterate din cauza unui presupus 
punct de vedere polemic al .materialului pe care-l cercetăm. 

* 
* * 

Clasificând publicaţiile după numărul lor pe specialităţi 
am găsit în frunte Geologia şi Paleontologia, apoi Preistoria, 
şi Istoria urmate în ordine de Arheologie şi Numismatică, 
Geografie şi Etnografie, Faună şi Floră, chestiuni economice 
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şi politice, călătorii şi diverse altele, despre care vom vorbi. 
la coadă de tot se situează, �ineîn/eles1 literatura I

Grupate pe largi puncte de vedere vom găsi: 
Ştiinţele naturale 432 lucrări: grupa istorică (şi anexele) 

337; grupa geografică (şi anexele) 248; organizaţia de stat
201; gruRa economică 102; politica polemică, putând fi ata
şată grupei istorice, 78; călătorii .77; folk lor 24; lite'ratură 1 o.

Se mai găsesc 117 lucrări în cAddenda> şi 174 publicatii pe
riodice care înseamnă foarte pufin prin câte au rezistat 
dintre ele. 

Succesiunea aceasta, alcătuită de noi prin gruparea · îm
preună a punctelor de vedere înrudite, este plină de sugestii: 
avem prin ea, însăşi fizionomia culturală a Dobrogei, fişa ei 
de caracter . 

. Dacă gr4pa ştiintelor- naturale se află în frunte, aceasta 
se datoreşte numărului considerabil de lucrări geologice şi 
paleontologice. 

Lucrul acesta nu trebue să surprindă la o provincie care 
poate fi socotită străbunica pământului european. In ceiace 
priveşte fauna şi flora - împreună, cu număr mai mare �e 
lucrări chiar decât cele geologice - deasemenea explicaţia 
este evidentă. ·or. R. I. Călinescu, pasionat cercetător al Do
brogei arată că •Dobrogea şi Marea Neagră sunt două gi

gantice laboratoare în care se execută cele mai grandioase
experienţe de genetică, adică de crearea de noi forme vege
tale şi animale, din altele preexistente> . 

faţă de deosebitul interes geolo•gic şi biologic nu se 
putea ca bibliografia dobrogeană să nu fie atât de bogată. Aci 
interesul naţional este depăşit de .cel ştiintific şi aşa ne ex
plicăm numărul însemnat de lucrări în limbi străine, datorate: 
fie savantilor străini ca: Toule, Sprat, Karl, Petters, ·Andrussow, 
Kanitz, Dombrowsky, Dr. Jaquet, A. L. Montandon etc., fie 
savantilor autohtoni. Prin număr, prin lucrări şi prin desco
periri de plante şi animale noi, în frunte sunt românii cu 
personalităti ca V. Atanasiu, Gr. Antipa, C. Brătescu, D. M. 
Cădere, Şt. Cantuniari� Colonel M. D. Ionescu, Gh. • Macovei 
L. Mrazec, Murgoci, R. Pascu, I. Simionescu, aceştia • pentru
geologi_e; Al. Borcea, Dr. Brandză, Zacharia Pantzu, L Prodan,
Or. Solacolu, Dr. Teodorescu pentru faună; Antipa, �o�cea
Dr. R. I. Călinescu, Dr . .I. Lepşi şi Zotta· pentru floră.
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Pentru confirmarea celor spuse de Dr. R. I. Călinescu, 
reproduse mai sus, stă mărturie, în legătură cu fauna, pro
porţia de scriitori streini 31 fată d,e 23 români. Dealtf'el chiar 
streinii mărturisesc importanta ştiinţifică a provinciei ; profe
sorul L. Cuenot scria· regretatului savant român, I. Borcea 
« Vous avez la bas une mine d'experience toutes faites pour 
la probleme de l'adoptation et de l'evolution>. 

In ceiace priveşte pe savanţii poporului vecin care re
vendică Dobrogea interesul ştintific este absent Ia geologie; 
la faună nu se vede deasemenea contributia niciunuia, iar la 
floră întâlnim numele a trei cercetători care, vorbind de flora 
bulgară, cercetează probabil şi flora dobrogeană. Nu luăm 
însă literă de evanghelie arătările bibliografiei; vor fi, desigur, 
lucrări care au scăpat. Dar chiar cele existente sunt dinainte 
de 1913 şi dacă vor fi încă altele, nu pot schimba aspectul 
grupe1. 

Atracfiunea provinciei n'a rămas fără efect · nici cercetă
torilor lumei antice; găsim astfel numele de fală al ştiinţei 
de demult, Plinius cel bătrân, care în a sa cHistoriae natu
ra/is> pomeneşte şi despre forme dobrogene. 

Pentru efectele imediate ale cercetării ştiinţifice în eco
nomie este locul să amintim în mod special opera savantului 
Antipa, în opozitie cu a savantului Borcea, care rămâne legat 
aproape exclusiv de ştiinjă pentru ea însăşi. 

Nu putem lăsa deoparte părerea că Hidrologia, Meteo· 
rologia şi Climatologia, pe lângă lucrările cu caracter pur 
ştiinţific, a dat lucrări ale căror concluzii impuneau acfiuni de 
urmat în vederea unor scopuri imediate pentru edilitate, a
gricultură şi balneologie. 

* * 

Grupa istorică - istorie, preistorie, arheologie, numis
matică, cu alăturarea polemicei şi a cercetărilor în legătură 
cu politica - nu stă mai prejos de cea ştiinţifică. Dar dacă 
acolo am găsit ştiinta în tot sublimul ei rece, aci găsim ade
sea strecurat, în massa adevărului istoric, filonul pasional şi 
înflăcărat al ipotezelor cpro domo> care dau cu totul o altă 
fizionomie grupei. Citind titlurile lucrărilor ai impresia că ţi se 
rulează un film de reconstituire a unei vieţi de frământat pi
toresc istoric, fără excluderea «intrigantului>, unde un regizor 
nefiind deajuns, s'a ajuns la contributia mai multora. Timpul 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



şi-a ·răsturnat legile, ceiare a îngăduit o cronologie în care 
anii cruciali şi secolele sun·t adesea valori bibliografice egale. 
Grupa istorică şi în bună parte cea geografică, sunt un sim
posium în fa/a lumii civilizate care şi-a dat de mult verdictul. 

O provincie grani!ă de imperiu şi răscruce de Iumi, ţi
nut pe care au trăit atâtea civilizaţii, ea însăşi un document 
scris în pietre de sarcofag, în ştele funerare, în monumente, 
tinut în care cetăţile sunt gânduri împietrite ale veacurilor 
fortăreaţă naturală râvnită de toti, nu· poate să nu-şi aibă bio
grafia ei devenită bogată bibliografie istorică. Deasupra mi
turilor, dansul istoriei a făcut să treacă pe aci, repede, vecini 
care dispută pământul pontic şi aşa s'a născut polemica is
torică, - etnografică şi poJi tică. Drum râvnit către Bizant, din 
cauză că s'a trecut cândva pe el lăsându se oarecari făgaşuri, 
este cerut în proprietate. Deşi atacul a fost slab şi, mai. ales 
anacronic, totuşi, raportat punctului de vedere al acestui arti
coJ, el interesează, pentrucă a atras în polemică personalităţi, 
a izvodit opere, a făcut să se vorbească despre Dobrogea, ba 
chiar şi mai multe limbi. Dacă în domeniul ştiinţific au stră
lucit în majoritate români, aci, desigur nu prin număr sau 
prin argumente, dar prin dârzenie şi orgoliu, naţional s'au 
afirmat şi vecinii izbutind să creeze în Bulgaria o mişcare pen
tru Dobrogea. La Sofia au avut în 1918 o publicatie c[a Do

broudja> care a colecţionat, în 348 pagini, toată opera pole
mică a ti�pului, cu argumente pro bulgare. Savanţi şi cerce
tători bulgari ca I vanoff, lskircof, Zlatarsky, Mii etici, Skorpil, 
Romansky, Rizof şi, în ultimul timp, cu mult zel, Mutavciev 
şi altii sunt corifeii mişcării. 

E dela sine înţeles că replica a venit bogată, ilustrată 
de personalităţi ca profesorul N. Iorga stăruitor şi elocvent, 
apoi C. Brătescu, G. I. Brătianu, Lapedatu, C. Moisil, P. P.
Panaitescu, Vâlsan, Tafrali etc. frânele însă nu sunt încă puse. 

Orupa ,Politică, polemică,. - ataşată de noi istoriei, în
trucât faptul politic şi polemic este consecin!a faptului isto
ric - ţ-inteşte stabilirea aspectelor privitoare la relaţiunile in. 
ternationale, la drepturi de stăpânire, actiuni diplomatice, ches
tiuni de granifă, pe deasupra cărora r,ămâne, viu colorat, ar
gumentat, uneori calm, alteori violent stilul polemic. 

ln afara disputelor, rămâne însă o mare parte de lu· 
crări care privesc puncte de vedere de interes pur istoric, cu 
referire la epocile: preistorică, scitică, elenă, romană, geno· 
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veză, bizantină, apoi la stăpânirea lui Mircea, ocupaţia tur

cească, disputele ruso-turce şi tot ceiace se leagă de provincie 

ca teatru de răsboiu. In legătură cu ştiinta pur istorică, con

tributia streină este destul de însemnată, fără să depăşească 

însă pe cea românească. Dacă n'ar fi să amintim decât opera 

savantului Pârvan - impresionantă şi prin întindere şi prin 
calitate - încă ar fi de ajuns, dar acesteia i se poate as0c1a 

opera atâtor români. 

!n legătură cu anexele istoriei este remarcabilă contri
buţia arheologiei şi numismaticei, unde deasemenea ştiinta 

românească, prin personalităţi ca, Tocilescu, C. Moisil, Sauciu

Săveanu, Popa-Liseanu, Dr. Severeanu, M. Soutzo etc. se si
tuează pe primul plan. 

* * 

* 

Grupa Geoqrafică - deşi s'ar părea ferită de polemică

prin faptul că etnograficul se leagă atât de strâns de geogra

fie, a dat şi ea suficient material pentru dispute. Unde argu
mentul istoric nu a fost deajuns, a fost căutat cel etnografic. 
lntâlnim aci aceiaşi mână de savanţi bulgari, cărora, lipsin

du-le telul ştiinţific, au rătăcit logica prin sofisme. Este ade

vărat că au căutat să facă totul dintr'un lăudabil simtământ 
fată de patria lor, dar s'au isbit şi aci de adevărul arătat, cu 
multă pricepere, prin scrisul savantilor şi cercetătorilor români, 

c.a Arbore o. Brătescu, Dănescu, Col. Ionescu Dobrogeanu, 

S. Mehedinţi, Murg oei, J7 âlsan, şi foarte multi alti, nu s'a
pregetat câtuşi de putin.

In seria cercetărilor etnografice, se găsesc adesea lucrări 

privitoare la Germanii din Dobrogea, datorate cercetărilor: Dr. 

Kaindl, Krăter, H. Petri şi mai ales Dr. Paul Traeger, lucrări 

care dovedesc o sănătoasă mentalitate. Dacă unele din ele au, 
poate, un scop pur informativ, altele aduc desigur contributii 
în folosul acestei populatii. Spiritul rassial german nu se des

minte şi nu nesocoteşte chiar micile unităţi, considerate insule 

de cultură, şi civilizaţie, avantgarde către orient. 

Dar lăsând de aparte lucrările cu caracter etnografic, nu 
este de tăgăduit excepţionalul merit al lui o. B1·ătesc1l{, în 
cercetarea geografică a Dobrogei. De altfel pilda tânărului sa
vant, dobrogean de origină, a fost urmată şi de alţii. In pri

vinta studiului geografiei este de observat că. lucrări numai 

de geografie. chiar când sunt scrise de streini, se află mai 
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rar; mai toat� fin în deaproape observare etnograficul, fără 
ca totdeauna mobilul observării să fie polemica. 

Geografiei i se alătură lucrările cartografice, pentru care 
toponimia devine o problemă ce se cere rezolvată prin o nouă 
serie de lucrări. Deşi puţin numeroase aceste lucrări, au 
fixat, pare- se, norme, întrucât vechea toponimie, în carto
grafie şi mai ales în administraţie, a fost înlocuită, cu pre
cădere, în regiunea nordică. Vechea toponimie a fost un pre
ţuit argument favorabil tezei româneşti, în polemica· ,româno 4 

bulgară; ea ilustra o lungă epocă de stăpânire turcească. Cu 
timpul va fi înlocuită şi la sud, lipsind ţin·utul de o notă în 
plus de orientalism. Este adevărat că tradusă se reliefează 
adesea prin conţinut poetic, compensând dispărutul farmec al 
sonorităfii orientale. 

Să nu nesocotim, în grup_a geografică, antropologia. Aci 
contributia, cercetătorilor români este foarte mică. Aproape 

toate lucrările se datoresc lui Eugene Pittard. ln lucrări însu
mând 218 pagini, marele antropolog cercetează nu mai pufin 
de 14 popoare sporadice din Dobrogea, arătând în altele de. 
mare întindere, un viu interes şi pentru populafiile băştinaşe, 
Nu trebuie uitate călătoriile. Titlurile cărţilor de ·călătorii în 
legătură cu Dobrogea, indică variate scopuri de atins. Multe 
din ele sunt legate de diferite expeditii militare, . unele din 
neastâmpăr turistic, iar altele pentru informatie ştiintifică sau 
pentru împlinire de misiuni. Este de presupus că multe din 
călătorii, prin observatiile lor, relevă obiectiv aspecte geogra
fice, etnografice, biologice, în timp ce altele distilează prin 
sensibilitate impresiunea subiectivă fiind astfel singura ma„ 

nifestare literară a trecutului, în legătură cu provincia. 

Atracfiunea acestui pământ •- mic şi autentic orient, co
mod de vizitat din cauza situafiei geografice-a existat şi în 
timpuri destul de îndepărtate; C. Brătescu vorbeşte despre 
un călător din veacul XlV. Va fi fost, cu siguranţă, cercetat 
şi mai înainte. 

Numărul cel mai mare de călătorii consemnate este din 
veacu� trecut. Drum şi către Crimeea şi către Constantinopol, 
Dobrogea a fost adesea o etapă de itinerar care a impus 
transpunerea impresiei în însemnări de călăto:rie, mai ales în 
veacul în care cele două puncte geografice mai sus amin,tite 
d�venise puncte. de nelinişte diplomatică. 
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După anexare, provincia care se caracteriza prin exotis• 
mul ei oriental, a început să intereseze şi pe români şi aşa 
bibliografia călătoriilor în Dobrogea se îmbogăteşte prihtr'o 
însemnată contribuţie românească tinzând către o exclusivitate: 
Chiar caracterul notaţiei de călătorie se schimbă, aceasta pen• 
trucă altelele au fost punctele de vedere ale călătorilor din 
veacul trecut. Stăpânirea românească imprimă pe zi ce trece 
alte aspecte provinciei. Pe deasupra ·încă s'a modificat şi teh • 
nica învechită a călătoriei .. 

Revenind la aspectele vechi ale bibliografiei călătoriilor 
trebue să arătăm că şirul călătorilor trecuti pe aci nu s'a 
epuizat. Mereu ies alţii la .iveală. De curând am fost înştiin • 
ţaţi de către D-l V. Papacostea despre un călător necunoscut. 

Prin concentrarea observaţiei istorice, geografice, etno. 
grafice, ştiinţifice, călătoria devine un coronament al grupelor 
trecute în revistă până acum. Ar fi cazul să tragem unele con
cluzii în legătură cu cele expuse până aci. Cum însă materia
lul bibliografic al celorlalte grupe, rămase pentru numărul vii• 
tor, aduce noi puncte de vedere, pentru unitatea concluziilor, 
le vom lăsa la sfârşitul cercetării. 

ION LOLU 

Profesor Bazargic 
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Macedoneană 

Gândirea-mi cântă dorul de vagabondaj, 
N e'ngreunat de sbucium şi bagaj. 
Mi-e firea ducerii ascunsă, nu'n rădvane, 
Ci'n şerpuita rânduire a catârilor din caravane. 
Deschis•am pleoapele luminii. într'un popas 
Cu nf!chezat de cai ce sforăiau la fiecare pas 
I n nerăbdarea hodinei şi a traistei cu tain. 
Liman ce nu-l cunosc, pământ strein; 
Nu l-am mai revăzut 
De-aci mereu am fugărit 
Şi la popas şi la'nceput de drum, 
lndeplinind acelaş rit.

Cu fulger sub copită tot sue călăuza ;
I n - urmă-i tot convoiul. 
Pornesc ochiri spre spuza lactee-a cerului 
Cu candeli răstignite ;
Şi răbufnesc ecouri de îmboldiri pripite. 
Un bucium de isbândă în văi se întretaie 
Cu cântece de naiuri şi behăiri de oaie. 
Jar la popas fac schimbul de-avere, lângă stână : 
Pe sacii plini cu sare, alţi saci cu albă lână. 

In dăngăte de clopot coboară călăuza, 
In urmă-i tot convoiul. 
Dispare-acuma spuza 
Lactee-a cerului. 
la şipotile line, trudiţi îşi spală faţa 
Când orizontul varsă lumină, dimineaţa. 

Mi-e ascunsă firea ducerii cu gânduri vane 
ln coama catârilor din caravane. 

fERDU CELEA 
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Români Ardeleni în Sudul 

Dobrogei 

fiecare element etnic ce locueşte în Dobrogea îşi gă
seşte în trecut, justificarea existentei lui, iar vechimea rădăci
nilor lui sunt de o variabilă adâncime, în istoria regiunei. 

Dacă unele componente etnice îşi justifică existenta în 
istorie, apoi toate îşi datoresc, în cea. mai mare parte, viata 

lor de aici, posibilităţilor de existenţă pe cari le-au oferit 
câmpiile întinse ale stepei dobrogene, ca şi apele Dunării şi 

Mării Negre. 
Intotdeauna, viaţa poporului se leagă de pământul pe 

care-l locueşte, iar omul este mereu în căutarea locului, care 
să-i ofere necesarul vieţii lui, şi unde ocupaţiunea să i se 

poată desfăşura liberă. 
, Aşa se explică fenomenul migraţiunilor. Omul se poate 

smulge locului de naştere şi să se îndrepte spre orizonturi, 
spre care i surâd un mai bun câştig de viaţă, explicându· se 
astfel amestecul de naţionalităţi diferite, in regiuni· mai no

rocoase. 

Dobrogea a fost întotdeauna ,pământ bun» pentru bul
garii şi pentru turcii Anatoliei, tot aşa cum a fost viaţă neîn
treruptă pentru români 

Dr. Camille Allard ca şi George G. Ang,elescu într'o lu
crare de doctorat, ţi.nu tă la Sorbona, cu titlul « Etude sur la 
Dobrogea» citează ca o componenţă a elementului românesc 
dobrogean şi pe acela al Românilor din Transilvania, veniti 
cu oile la iernat, în câmpiile dobrogene. 

Cuibul ·de păstori al Ardealului a fost ca un roui de al
bine, din care voiau ciobanii şi se îndreptau în toate părţile, 

T) Vereş. Păstoritul Românilor Ardeleni.
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până în câmpiile depărtate ale Rusiei, sau spre câmpiile Do
brogei, până la mare. 

Ardelenii plecaţi porneau din regiuni deosebite, pe unde 
1e venea mai uşor, aşa că-i vom găsi departe de munti, în 
grupuri răslet i şi cu legătura locului de origine. 

O deosebire trebue făcută între oerii Ardealului. După 
locul de obârşie, se deosebesc la nume, ba chiar la port şi 
vorbă se deosebesc. Numele de «mocani:., care li se dă ade
seori, ca o denumire generică pentru toţi ciobanii ardeleni, 
este o greşeală. Ei înşişi protestea·ză căci îşi cunosc deose
birile dintre ei şi obârşia localnică. 

Mocani sunt numai acei Români din Săcelele Braşovului, 
cele şapte sate înşirate la poalele muntilor · în Ţara Bârset 
Cei din tinutul Branului se numesc •Moroeni:., iar cei din re
giunea Sibiului, <mărgineni> sau • tutueni:t. 

Este adevărat că toti sunt de aceiaşi origine românească, 
din acelaş Ardeal,· cu ocupatia comună de oerit şi cu toti au 
plecat spre aceiaş tintă, încrucişându-şi drumurile în noma
dismul lor. 

Ocupându-ne doar_ de ceiace Dobrogea de Sud a oferit 
Ardelenilor, acelora cari au colindat văile şi câmpiile ei, în 
căutare de iarbă şi adăpost pentru oile lor, vedem că regiu
nea noastră a fost multă vreme atractia păstorilor, prin ca
racterul climatului şi pământului ei.') c Un soare mai puternic, 
o climă mai dulce, o iarnă mai scurtă şi o iarbă mai bună,
prin văi ferite de vânt şi ninsoare, pe care o găseau întreagă,
au fost motive cari atrăgeau pe Ardeleni să coboare prin
tara fără drumuri, orientati după semnele cerului, după rarită
şi găinuşă.

Dintre toţi Ardelenii, cari evadau din munţi spre şesuri, 
acei ce aveau drumuri mai drepte spre sudul Dobrogei, au 
fost aceia din tinutul Sibiului, Mărginenii, sau Ţutuenii. 

Şi acei cari au rămas şi astăzi prin aceste părţi sunt 
dintr'un grup de comune din acel tinut, căci ei niciodată nu 
şi- au pierdut legătura dintre ei. Comunele : Valea, Sălişte, şi 
Topârcea au dat un însemnat număr de Români, Dobrogei 
de sud. De acolo coborau prin munti, pe unde le _ era mai 
uşor, pe drumuri diferite cari se uneau la Piteşti, ca apoi să 

1) Dragomir. Din - trecutul oerilor Mărgineni.

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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pornească spre Dunăre iarăşi spre ţinte diferite, spre vaduri 
de trecere în Dobrogea. Vadurile prin cari ei treceau în mod 
obişnuit, erau , Călăraşi-Silistra, Oltenita-Turtucaia şi Giurgiu-: 
Rusciuc, alese de ei după avantagii pe cari le ofereau. Du
nărea într'un singur brat, era mai uşor de trecut, sau adă• 
posturi pentru oi,· în cazul că se întârzia trecerea„ era dease
menea un ajutor oerilor. Işi construiau poduri de lemn, sau 
plăteau proprietarilor de poduri, ca să poată trece apa din

coace·, unde le era ţinta lor şi viată uşoară oilor. Niciodată 
nu se îndreptau Ia voia întâmplării. 

lşi alegea drumurile, pe cari• şi duceau oile în porneală, 
cu locuri de popas, cu sate mai dese pentru cazuri de nevoe, 
cu cişmele de adăpost şi cu mai n1u1tă siguranţă de apărare 
contra unor eventuale atacuri, din partea banditilor. 

Se îndreptau spre Valea Batavei, de · ei botezată « Valea 
fără iarnă», prin partea răsăriteană a provinciei, prin văi cu 
adăpost şi apă şi în spre Varna, care oferea aceleaşi bune 
conditii ca şi locurile noastre. Conduşi deci spre ţinte precise, 
pe drumuri învătate au cutreerat întreaga Dobroge de Sud, 
de la apus la răsărit, cutreerând văile ş1 satele dându-le sau 
schimbându le numele, după semnificatii pe cari ei singuri 
le atribuiau. 

Dela Silistra, afară de acei cari se îndreptau spre Man· 
galia sau Constanta, se îndreptau spre Bazargic (Pazargic), 
unde se întâlneau cu altii, trecuti prin alte vaduri. 

1) Acei ce treceau prin Oltenita-Turtucaia se întâlneau cu

o ramură a acelora cari treceau prin vadul dela Giurgiu- Rus
ciuc şi porneau tot spre Bazargic trecând prin Valea Turtucăii,
pe lângă un loc cu plopi, din apropierea satelor şi pe care ei
l · au numit c La plopi,, apoi treceau prin Ai anu (Meşe· Mahle
de azi) şi Puţu din deal (lângă Enichioi de astăzi). Dupăce
poposeau aici în grupuri mai mari, de teama hoţilor, treceau 
prin Satul cu gunot Satul cu puturile ele multe, Valea scroa · 
fei (numit aşa de ei, pentrucă pe aici trăiau porci sălbateci), 
Satul cu tunurile, Satul cu teghea albă (Echişcea), Satul din 
spulberătură (Asândede), pe care l-au numit aşa pentrucă 
fiind aşezat pe coasta unui deal s'a expus vântului. De-aici se 

1) Drumul oerilor este reprodus după harta anexată lucrări mărginenilor.
de I. Dragomir. 
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îndreptau spre Bazargic, în preajma căruia se întâlneau iarăşi 
mai multe ramuri, ca apoi să apuce spre alte destinatii. Acei 
ce se îndreptau spre Valea Batovei fineau drumul pe lângă 
Valea cu apă, de lângă cele două CeamurlH, Ceacârcea, Suiu
ciuk-Bazargic. Ceilalti care voiau să rămână în cuprinsul ju
defului Caliacra de astăzi, treceau pe lângă Pădurea lui Lie 
(Ilie), pe lângă Cişmeaua Ia mare (Nastradin), ·Carasinan, Ca-
roles, Ceacârcea şi Bazargic. 

Dela Bazargic se împrăştiau şi-şi aşezau toalele prin 
sate. Astfel: Ghelengic, Cabasacol, Ezibei, Başpunar, Suiuciuk, 
Hanlâc (Şerpeai), Ceacârcea, Toicuiusu (numit de ei Satul cu 
pădurea lui· Opran), Curduman, Cuiuchioi (Satul fără apă), Câr
libeichioi (Satul cu gardurile), apoi Durbalia şi Caralia, pe can 
le numeau Vărzăniile, au alimentat viata acestor păstori ro
mâni, mereu călători. 

Prin aceste sate îşi aveat1 aşezări temporare şi şi iernau 
oile cu pae găsite pe la locuitori şi prin adăpostul văilor, unde 
se mai găsea încă iarbă de păscut. 

Grupul celor cari ajungeau până la mare, înainta prin 

Sususchioi, CeairlighioJ, Duvaniuvasi şi Toccilar, intrând pe 
aici în Batova, unde satele Teche şi Ecrene le puteau oferi 
sprijin la nevoe. 

Din Balcic se aprovizionau cu sare şi mălai. 
ln spre sud de hotarul de azi al Dobrogei, din Rusciuc, 

prin Rasgrad şi Eli-Pazar, aveau drum drept aproape spre 
Varna, unde aveau iarăşi condiţii bune de iernat şi centru de 
aprovizionare. 

Şi aşa sibienii au colindat în trecut, meleagurile noastre 
cu aşezări de iarnă la început, ce se repetau odată cu înce
perea toamnei şi până în primăvară. 

Plecarea lor se făcea cu o ceremonie deosebită, în ziua 
de Sf. Mărie, zi de petrecere şi de jale pentru sotiile cari ră
mâneau acasă până la Sfântul Constantin, în primăvară când 
se întorceau iarăşi la codrii de brazi din ntunţii cu isvoare. 
Şi ei şi.au· cristalizat în cântece de dor, isvorâte din sufletul 
lor toată jalea unei despărtiri, la care ia parte şi i_svorul şi brazii. 

Ele I se mai păstrează şi astăzi şi urmaşii oerilor de altă
dată le cântă încă, servind ca mărturie unei vieţi ce-a trecut 

Dela mărgineanul Zaharia Curleanu1 din satul Ceacâr-
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cea am auzit următoarele versuri din � care se poate vedea 
întreaga lor pendulare. 

„Pe isvor, pe isvoraşu 
„Chiuia un ciobănaşu 
„Pe cap cu căciulă neagră 
,,Şi păzea o turmă 'ntreagă. 
„Sta cu bâta la ciopor 
,,Şi cânta mândrii de dqr. 
,,Săraci brazi încetinafi, 
,,la ce foc vă legănaţi? 
,,Cum să nu ne legănăm, 
,,Că noi singuri rămânem. 
„la Sfântă Măria Mare 

,,Pleacă oile la vale, 
„la Sfântă Măria Mică 
,,Nu mai rămâne nimica, 
„Decât stâni, fără stăpâni 
,,lsvoarâ fără ciopoară. 
,,Şi se duc şi nu mai vin 
,,Pân'la Sfântul Constandin (sic). 
,,Pe poteca dela stână, 
,,Poate creşte iarbă bună, 

. ,,Că n'are cine-o'ncâlci 
,,Făr'ursul când va veni". 

Oile lor se obişnuiseră cu iarba Dobrogei şi se adap
tase la climatul ei. M1i puţin rezistente erau oile tigăi, iar 
cele spance se îmbolnăveau de cârceag, aşa că ei creşteau 
oi .cu pielea groasă şi lâna mare. 

Pe vreme mai bună, în erni când zăpada nu cădea mare 
ei colindau pretutindeni, pe ţinuturi nearate pe atunci, când 
agricultura se făcea de localnici, doar pentru nevoia de hrană. 

Tot 3şa se întâmplă şi cu acei ce trecuse prin vaduri 
mai de nord şi plecati din alte regiuni ardelene, aşa că ei 
se întâlneau pe tinutul Dobrogei ca fraţi întru rumânie şi 
păstorie. Părea o adevărată târlă ardelenească, această re
giune cutreerată de turme şi ciobani. 

Impărătia turcească de până la 1877 lăsa liberă viata 
lor şi cu foarte mici obligatiuni diil partea lor. Dela această 
dată însă, când Statul Bulgar ia fiinţă, se interzice trecerea 
oilor prin vadul dela Rusciuk, se interzice şi iernarea în Ba
tava, mult pretuită de ei şi a cărei valoare nimeni n'a pre· 
tuit-o în felul lor. - Ţinutul Dobrogei de Sud încetează de 
a mai fi loc bun de iernat, aşa că numai acei ce s'au hotă
rât să rămână aici vor mai putea beneficia de avantagiile de 
până acum. Multi dintre mărginenii sibiului au rămas aşe
zându-se prin sate, stabilindu- se d.efinitiv în Dobrogea, adu
cându şi familiile şi întemeindu şi gospodării stabile. Nefiind 
obligati să renunţe la cetăţenia lor, trăiau cu paşapoarte un
gureşti, care fapt nu constituia nici o piedică în _desvoltarea 
economică a vieţii lor. Dar viata de păstori începe să-şi piar· 
dă din intensitate, pământurile sunt cumpărate, de locuitorii 
aduşi pentru popularea ţinutului şi ei intră în ritmul vie!ii de 
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atunci, cumpărându• şi pământuri dela Turcii, care atunci ca 
şi acum, părăseau Dobrogea îndreptându-se spre Turcia. 

După 1877 în Bulgaria puteau cumpăra pământuri şi 
streinii, aşa că unii cari chiar nu locuiau aici cumpărau ·pă� 
mânturi. Românii: Ion Voicu, Roman Curteanu, Nicolae -]itianu 
şi N. Pârâianu, cari locuiau în Medgidia, aveau pământuri 
cumpărate în sudul Dobroge_i, ocupat de Bulgari. 

J) Pământurile nu erau . scumpe, căci cumpărau cu un·
napoleon aur (20 lev.) o chilă (8 decare), pret cu care. se pu
tea cumpăra şi o pereche de oi. 

Românii erau mai protejati decât Turcii, căci masa tur-· 
cească care forma .un masiv etnic important, era aceia pe care 
stăpânirea bulgărească voia s'o rărească. Se bu,curau şi de 
încrederea Bulgarilor căci li se. dedea şi arme ca să se a
pere. Deci şi acum când viata lor a devenit mixtă, împărtită 
între plugărie şi păstorit au totuşi posibilitatea unei desvol-
tări economice şi aşa s'au legat de acest pământ, devenind· 
buni gospodari, plugari şi cu bună stare. 

Urmaşii celor sta bi lifi· aici, încă din vremea păstoriei, 
sunt şi astăzi cei. mai. buni gospodari ai satelor lor. Exem
plul îl putem avea în satul llanlâc, unde familiile Mărgine
nilor trec numărai de treizeci, de starea materială bună şi 
printre care găsim Români ca: Ion Voicu, C. Roman şi Ion 
Itu, cu pe-ste 60 ha. pământ. D tru Ureche avea avere bună: 
60 ha. pământ,- 20 capete vite ·mari şi 200 oi. Deasemenea 
se mai găsesc stabiliti p�in satele: Musarchioi, Omurchioi, Ca
rabalar, Echiscea, -Ergii, Hanlâc şi , Ceacârcea, în jud. Caliacra 
şi C ojaolar şi. Sarinibeiu în jud. Durostor. 

Despre viata lor petrecută în timpu·! dominaţiei. bulgare 
pot povesti toti acei ce sunt încă în vârstă matură, iar des• 
pre vremuri mai vechi, câte un bătrân rămas încă în viată. 
Dacă nu erau rude întrP. e.i; se înrudeau căsătorindu-şi copii 
şi pentrucă pe acest tărâm îşi păstrau perfect sentimentul 
naţional, când nu găseau fete românce de măritat se duce.au 

• I 

în satele lor din Sibiu şi-şi găseau întotdeauna o sotie, prin-
tre fe,tele mai sărace ale satului� cari consimfiau să-şi urmeze 
soful în tară streină. 

Şi au păstrat portul - spun ei - până în 1913 şi im-

Dela locuitorul Zaharia Curteanu din satul Ceacârcea. 
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brăcămintea lor natională, ce nu se putea luc_ra în casă . se 
cumpăra din Sibiu şi Braşov. c Hanul Român> din Bazargic, 
era un centru unde se înf âlneau în zile de târg. Acest han, 
pe lângă cârciumă şi restaurant mai avea şi braşovenie. 

Bărbafilor li se aduceau din Braşov, iar femeilor bas
male de legat la cap. Din Sibiu, bărbatilor Ii se aduceau chi
mire şi pălării, 111ărf uri pe cari le treceau vama cum puteau, 
să scape de taxe şi alte formalităti. 

lnvăjau limba statului şi şi trimeteau copii la şcoala bul

gărească. Unii făceau şi armata în Bulgaria, ca de pildă lo
cuitorul Const. Ureche din Hanlâc, care a făcut chiar şi răs
boiul balcanic. 

Au fost locuitori harnici şi leali cu o existentă reală în 
Dobrogea şi cu un sentiment puternic pentru Ardealul, din 
care plecase. Acest fapt i-a determinat să nu renunte la cetă. 
tenia Jocurilor lor de origine şi să trăiască cu o dublă exis
tentă legală. Ei povestesc că protopopul Ion Lupaş, la zile 
mari când se găseau mai multi adunati la biserică, i-a sfătuit 
să şi clarifice situaţiile şi să rămână cu cetăţenia lor de până 
atunci sau supuşi bulgari. 

Şi aşa şi-au scurs viata până la 1913, când Dobrogea de 
Sud revine României şi ei intră iarăşi în ritmul vietii româ
neşti. �stăzi viata românească este pretutindeni în Dobrogea 
şi portul national în genere părăsit de Români se poate vedea 
prin satele coloniştilor. 

Radu Rucăreanu 

profesor 
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Cetăţi din Dobrogea de Sud 
(Rostită la Radio-Bucureşti) 

Dintre toate ţinuturile româneşti, provincia noastră trans• 
danubiană, numită în vechime Scvthia minor posedă cea mai 
mare bogăţie de rămăşite antice. 

In Dobrogea de sud răsar la tot pasul urme arheologice 
ascunse în sânul tărânii sau uitate sub mormane de ruine. 

Nu este colină, vale sau goJf la ţărmul mării, care să nu 
ne amintească de vechile aşezăminte, peste .ruinele cărora 
pulsează o nouă viafă, demnă urmaşe şi moştenitoare a celor 
trei civilizaţii dispărute : greacă, romană şi bizantină, cari au 
strălucit aci vreme de peste o mie de ani. 

Ochiul călătorului, pornind dela Dunăre spre Mare, îm• 
bătat de minunatele privelişti ale ţinutului, transmite sufletului 
nostalgia vremilor trecute, la vederea ruinelor roase de neas
tâmpărul vremii. 

Multe taine ascunde păm-ântul acestui ţinut ! 
Unele scoase la iveală de curiozitatea savanţilor arheo• 

logi, altele dorm şi astăzi somn liniştit, aşteptând să fie scoa• 
se la lumină, cerce·tate şi studiate ca să lege firul prezentului 
de cel al trecutului. 

. Urmând linia geografică dela vest spre est sunt cunos
cute vechile aşezăminte greco-romano-bizantine, cetăţi şi oraşe 
apărate: ·Transmarisca, Durostorum, Abritus. Tirizis sau Ca
liacra, 'Bizone, Krunoi, numit mai târziu Dionvsiopo/is, pe rui-, 

nile căruia se înalţă Balcicu/, cel mai pitoresc oraş al Coastei 
de Argint, care se oglindeşte în undele albastre ale Mării. 

La îmbucătura Argeşului cu Dunărea, pe malul 'drept al 
-fluviului, pe coastele căruia sunt îngrămădite, în amfiteatru,
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căsut�le orăşelului Turtucaia, împăratul Bizanţului, Constan

tin cel Mare, a zidit în veacul al IV-iea după Christos, ceta
tea Transmarisca, străjer neadormit în calea barbarilor. 

Numele înseamnă cpeste Argeş» căci Marisca se numea 
în vechime acest râu. 

Distrusă îrttr'o vreme de barbari, a fost rezidită de Jus
tinian. 

Nu pulsa aci numai o viaţă militară, fiind lagărul a două 
cohorte dintr'o legiune, ci şi o viată civică intensă fiind reşe-
dinţă episcopală. 

- Creştinismul, care a apropiat omul de creiator, încă dela
începuturile lui, prinsese, în aceste părţi, adânci rădăcini. 

Ruinele cetătii n'au fost scoase la iveală ca să ne arate 
svârcolirile lumii bizantine în lupta cu întunericul noroadelor 
barbare. 

Pornind odată cu unda apei, dela vechea Transmarisca, 

ne oprim la o cotitură a Dunării, neştiutoare ce drum să a
puce spre Mare, unde cei din vechime aveau cetatea Duros

tor,um astăzi Si/istra. 
Ţărmul drept al Dunării, mai înalt între Transmarisca şi 

Durostorum, presărat cu coline bogate în ogoare, vii şi pă
duri, a servit ca punct strategic înaintaşilor noştri. 

Cuceritorul Daciei, împăratul Traian a tran sformat Du
rostorum într'un puternic punct de apărare, aprovizionare şi 
întărire al cetătilor romane din Dobrogea. 

Pe ţărmurile Silistrei de astăzi a copilărit învingătorul 
Hunilor, generalul roman Aetius. 

Cetatea romană distrusă de desele incursiuni barbare, a 
fost refăcută şi întărită de împăratul Justinianus, care pentru 
a pune o trainică barieră deselor atacuri ale puhoaielor nă
vălitoare, a ridicat dealungul Dunării şi în Dobrogea, peste 
600 fortificaţii. 

In Evul mediu constituia cea mai uşoară punte de tre
cere în câmpiile Munteniei. 

O găsim trecută în titulatura lui Mir.cea cel Bătrân. 
Cu stăpânirea Turcilor în Balcani devine raia şi cel mai 

însemnat punct de observare al Osmalăilor. 
ln vremea romană, un drum. pietruit pornea dela Du

rostorum spre est, către una dintre cele mai puternice cetăţi 
din interiorul Dobrogei de Sud, Abritus. 
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In apropierea comunei de astăzi Mardali, lângă satul Ap
taat Calessi, cercetările arheologilor au scos la suprafaţă ur
mele cetăţii.. 

Străjuită de coline, cetatea. fondată, probabil de îm
păratul Traian, adăpostea pe lângă vitejii legionarei romani 
şi o numeroasă populaţie civilă. 

' ' 

In timpu� lui Constantin cel Mare s'a ridicat spre poarta 
de sud vest a cetăţii, o impunătoare biserică, ale cărei urme 
săpăturile le-au scos la iveală. In altarul ei au oficiat episcopi 
ca Marcianus şi Ursus, al căror nume au rămas înscrise cu 
litere de aur în istoria bisericii creştine. 

In mlaştinile cari pe atunci înconjurau cetatea şi-au găsit 
moartea, în luptă cu barbarii Goti, împăratul roman Decius şi 
fiul său. 

După distrugerea puternicei cetăti romane dela Adam

Clisi, Abritus decade. 
Săpăturile n'au scos la iveală numai urmele cetă1ii, a 

casttului roman, ale bisericei ci şi o mulţime de inscripţiuni. 
Astăzi, iarba mare acoperă rămăşitele cetăţii .Abritus, fa

rul răspânditor de civilizaţie romană la popoarele Moesiei in-

ferioare şi Sq1thiei Minor.

Valul roman, care lega cetatea Abritus cu litoralul.mării, 
poposea o clipă în Zalpada, cetatea de legătură a întărituri
lor din Dobrogea. 

Până acum nu se ştie unde era aşezată. Probabil în îm
prejurimile Bazargicului, dacă nu cumva lângă satul Ghelengic.

Trecând cu gândul numai prin această cetate, să ne în
dreptăm spre ţărmul mării, la capul Ca/iacra unde urmele u
nor ziduri puternice de cetate medievală; stau mărturie a tre• 
cutului. 

Caliacra, numire grecească, înseamnă: c Capul cel bun> .
In vechime se numea Tirizis.
Data fondării nu se cunoaşte. 
Şi aci, ca pe întregul fărm al Mării Negre, atraşi de bo-

găfiile tinutului, iscusitii negustori greci, au fondat o cetate 
comercială. 

lntunecată, în vremea veche, de strălucirea Dionisopo-
lului, Tirizis devine, în epo.,ca bizantină şi - medievală, - puter: 
nică cetate de apărare. 

Eşind cel· mai mult în mare, capul Caliacra, constituia o 
putetnică poziţie strategică de apărare atât spre uscat cât şi 
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despre mare. 
In Evul Mediu, în acest colţişor retras, în apropierea va-

lurilor muginde şi a smochinilor cari şi azi îşi coc fructele la 
razele soarelui meridian al, au trăit, într'un impunător castel, 
voevodui Dobrotici şi sofia lui, fiica puternicului curtean bi
zantin Apocaucos. Evlaviosul voevod ridicase, în curtea caste
lului său, în preamărirea Sf. Neculai, proteguitorul îndrăgos
tiţilor de cer albastru, de ape fără marg_ini şi protector al ma
rinarilor, un locaş de rugăciune. Aci domnita înălţa rugi spre 
cel Atot puternic, pentru isbânda soţului - aliat al Imperiului 
Bizantin-plecat în luptă cu Genovezii stăpânitori ai Chiliei 
şi Cetăţii Albe. 

Iar când despotul se întorcea cu laurii isbânzi, clopotul 
bisericutii ducea vestea bucuriei până în depărtările apusului. 

Şi astăzi valurile mării povestesc, celor ce se pricep să-i 
descifreze slova, spovedaniile domnitei, în nesfârşitele clipe 
de aşteptare. 

Câteodată, scuturaţi din adâncuri de nepătruns, ele aduc 
geamătul celor 40 de fecioare cari dela o fereastră, ce şi as
tăzi se vede săpată într'o stâncă atârnată la mare înălţime, 
s1au aruncat în valuri, ca să nu cadă în mâinile duşmanilor 
cari împresuraseră cetatea. 

Astăzi zidurile cetăţii, necercetate de scormonitorii tre
cutului, acoperite de ierburi şi de uitarea vremii, stau stră � 
iuite de farul alb care trimite în depărtare raze de lumină şi 
speranţă tuturor navigatorilor şi de focefe cuibărite prin scor
burile stâncilor, cari, ca nişte sirene, ne atrag gândul spre 
trecut. 

Cale de 13 klm. la sud de· Caliacra, înfruntând cu cer
bicie talazurile mării, semeţ se înalţă dealul Ciracmanul. La 
poalele lui portul orăşelului Cavarna.

Pe acest deal se crede că în vremurile apuse, coloniştii 
greci din Mesembria au fondat cetatea comercială Bizone. 

Dela groaznicul cutremur de pământ care a sguduit Do
brogea de astăzi în timpul domniei împăratului Justinian, nu 
se mai ştie nimic despre ea. 

ln Evul Mediu îşi schimbă numele în Cavarna fiind re
şedinţa lui Balica, voevodul român, care avea sub ordinile 
sale pe despotul dela Caliacra, Dobrotici. 

Pornind spre sud, dealungul mării, trecând de coltul 
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coastei arămii, se profilează înaintea ochilor, albul mat al tăr• 
mului, care închide într'o vale a lui, oraşul Balcic. 

faleze de culoarea argintului cenuşiu, profilate în marea 
misterioasă, albastră ca peruzeau, învelită de rouă sau sclipi
toare, i·au dat numele de Coasta de argint. 

ln locul monotoniei de astăzi, în vechime era viată in
ternă. Negustorii greci au fondat aci cetatea Krunoi, ceia ce 
înseamnă «isvor». 

Şi-a schimbat numele în Dionvsiopolis, cinstindu-se astfel 
zeu! vegetaţiei şi al vinului Dionvsios, întru slava căruia au 
zidit un sanctuar. Bogăţia în vită de vie a ţinutului învecinat, 
îndemnatu-i-a, poate, să dea acest nume cetăţii. Leg.enda pune 
această schimbare de nume pe seama valurilor mării, cari ar 
fi aruncat pe tărmuri, după o groaznică furtună, o statuie a 
acestui zeu. 

Săpăturile făcute în apropierea bisericei «Sf. Treime> şi 
a. moscheei «Sulakgeami1>, au scos la iveală inscripţiuni cari
completează spusele cronicarilor bizantini.

Datorită bogăfiei teritoriilor vecini, ajunge, în epoca de 
influentă a civilizaţiei greceşti la o însemnată înflorire materială 

Conducându-se singură, bate bani de aur şi argint în 
monetărie proprie. Regii Scythi ai triburilor vecine şi-au bătut 
monezi, cu chipurile lor, în această monetărie. 

Când stăpânirea romană s'a stabilit în aceste părţi, dintre 
toate cetăţile greceşti depe litoralul Mării Negre, singură Dio

n vsiopolis îşi mentine, încă aproape un secol, situaţia ei de 
far răspânditor al civilizaţiei elene la popoarele Daco-Scythe, 
stăpâne ale tinuturilor învecinate. 

In vremea aceasta, prin cetăfeanul ei· Akornion, Diony
siopolis este intermediara intre Dacii regelui Boerebista şi 

puterea romană. 
Ridicat la rangul de municipiu, îşi pierde urma în epoca 

năvălirilor barbare. Poate că acelaş cutremur din timpul lui 
Justinian a acoperit şi frumuseţile arhitectonice ale cetăţii 
templelor şi locuintelor din Dionvsiopolis. 

Căsutele Balcicului împiedică pe arheologi să poată re
constitui vechea aşezare a atât de bogatei cetăti antice. 

Aşezat pe trei terase succesive şi suprapuse, Balcicul 
cu căsutele înşirate, ca nişte cuiburi de rândunele, sub fale-
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zele de cretă, este un loc de vis, balsam de alinare al sufle
telor obosite. 

Străjuit de Cuibul Singuratec c Tenah luvah>, castelul de 
îmbărbătare al M. S. Regina Maria, cu gr�dina aşezată pe te
rase, pare că ar fi babilonicile grădini suspendate ale Semi
ramidei, Balcicul se scaldă într'o lumină vie, intensă, variată 
în nuante„ cum nicăeri soarele şi luna nu o revarsă. 

Ca şi în vechime atrage pe toti iubitorii frumosului ; în 
natură, fiind locul care încântă ochiul şi odihneşte sufletul. 

Tainele ce zac ascunse în pământul Dobrogei de Sud, 
nu aşteaptă· decât sapa arheologului ca să ne povestească de 
sbuciumul acelor ce, odată cu ele, au fost înmormântaţi• în 
n�gura uitării. 

Alex. N. Papagheorghe 
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Iarnă dobrogeană 
Pe mare suflă. viforul Rusnacul, 
Dorm bălţile · şi DU;_nărea sub sloi; 
Pe ghiaţă, care grele curg în roi, 
la mori de vânt vin oamenii cu sacul. 

Prin stepele svântate de noroi. 
ln case focul arde roş ca macul; 
Se coace rumenindu-se dovleacul 
Şi pânzele curg albe din răsboi. 

Tăceri mocnite'n Valea-fără-iarnă. 
Prin şure boii rumegă cocenii; 
ln vâţ1t aripa morii se răstoarnă. 

Şi povestind din vremuri, Do[?rogenii 
Cu ochii visători pe lâna furcii, 
Ca'n nori de fum, văd luptele cu Turcii. 

Grigo1•e Sălceanu 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Am primit la rednctic : 
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Revista l)obrogeană. Apare la Constanta sub cond11cerca el-lui Teodor 
Ionescu. După o existenţă de lln an a isbutit să ajungă la 11011E numere. Ti do
rim inctr mulţi ani, co,�vinşi fiind că împlineşte un rost. 

..:lpreciem la Revista Dobrogeană distinse colnbortfri şi nwi. ales cir

vântul care nu �e epuizeaztf, deşi blinuim că întâmpină mari gre11fi
î
ţi.

Stărne fn âlncforile rePistei o nrnncă de pioneri şi o convingere fn messh1-
nisnml literar al prol'inciei .. 'lşteptlhn antologia poeţilor dobrogeni făgăduită d(� 
d-nii Jon Fă.ţoiu şi Teodor Ionescu. Niidăjduim cri tinerele talente relevate dl:

revistă nu-şi vnr închein scrin „relevărilor" n11mai în rândizrile dela Consurnţc1.

Gânduri dela Mare, re11isU1 cult11rnllî reuionallî lin. l Nr. .'3. Constanţa. 
Conducerea Titus Cergău. Pentrn · edific,-1rc osuprn intenţiilor sale îi reprod11r:r.tn 
propria manşetă : ,,Dorirn să. contribuim c11 toată puterec1 noastrn de munci1 lu 
ridicarea meleagurilor not1stre dobrogene, fficiind c11nosc:11t trecutul, rediind prc-
�entul şi căutând ;-1 face modeste preconiztrri asuprn Piitoz-nlui, situându-ne astfel 
printre revistele regionale nle ţării". Intenţii lmne ca şi unele articole din revisttl. 

Avânturi culturale An. I Nr. 3. /\pare la Bârlad sub conducerea mwi 
comitet. Frumoasl1 ţirmUî, material bogat şi variat, organi;,:are techniclî 3uperiqan'î. 

Gongul sul> direcţie? D-lui Romulus V11lclinesc1L apare în J _focureşti. Este 
o revistă .de aclevi.îci:ltă infornwţie teatrnUî, Cinenwtografici1, plnstică, sportivlî, etc.
Lipsa de tendinţe în apreciere o ridici'f deasupra altor pzzblicaţiuni dr: specialitate.

De luna cărţii vor apare : Intunecatul April de Emil Botta 
fn ./1:ditnra hzndaţiilor Regale 

Un Polwn de nuvele de acefoş alltor în },'diturn Vremea 
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