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su-MAR: 

1. Di.ferite numiri ale Cavarnei .

2. Credinţă \ 

3. Turtucaia început de epopee

4. Scrisoare către tata

5. Scurtă prezentare a poeziei la Fârşeroţi

6. Catilenă

7. Două fenomene naturale din Dobrogea de Sud

8. Turcii Oguz în Dobrogea

9. Recenzii:

1. Două „Constanţe", două lumi.

Ioan Adam: ,,Co:.1stanţa pitorească cu îm
prejurimile ei". 

Tudor Şoimaru : ,,Constanta" . 
Clement Vornicu 

,, • 
i 

II Noaptea Minaretelor. O_ctav .\T-orobchievici 
Maria Dăscălescu :. 

IO. Revista 

O. Mărculescu

Ferdu Celea 

Gr. Someşanu 

Ion Ghica Lolu 

Ion Jarcami 

Em. Papazisu 

R. Rucăreanu

Halid Omer 

A.tlmin'istraţia revistei: 
.. 

V 

RAD·U RVOAREA:NU, str. Vintilă Brătianu 12 

Constanţa 
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Către �elilori 

lntrucât suntem ia apariţia penuu,mului număr 
din anul I al revistei, rugăm stăruitor pe abonatH 
noştri, precum şi instituţiile publice cari au acceptat 
a fi abonate, a ne trimete costul abonamentului pe 
anul acesta. Regretăm de a ne vedea siliţi să facem 
acest ap,el, dar cum revista nu tră.ieşte decât prin 
propriile ei venîturi. rezultate din abonamente, ne-
plata lor o face să treacă prin mari greutăţi materiale4 

Credem, că achitarea acestei modeste sume nu 
este numai. un act de cor�ctitudine, ci şi o dovadă 
de înaltă înţelegere fată de cultura românească, să 
sprijin� astfel o pubJicatie ce cu multe jertfe, caută 
să ridice nivelul românismului, într'o provincie cu 
multe resurse de viată pentru tară. 

Tot odată mulţumim călduros Domnilor: V. Co-
vata avocat, St. Ohizarie, Tache Nibi şi N. Vasilescu 
din Ba=?argic, cari ne-au ajutat în mod deosebit, pre„ 
cum şi tuturor acelora cari şi-au achitât abonamen„ 
tele, înlesnindu-ne prin aceasta apariţia. 

Repetăm că revista noastră ţine coaloanele ei, 
la dispoziţia tuturor cercetătornor şi scriitorilor pe 
cai"i Dobtogea i-a inspirat sau i-a îndemnat să scrie, 
în orice domeniu. 

Mai adăogăm, că întrucât administr.aUa revistei 
s'a mutat în Constanta, abonamentele şi manuscri
sele, ce privesc fondul ştiintific, se vor trimite pe 
adresa: Profesor RADU RUCAREANU Str. VINTJLĂ 
·BRATIA1'1U 12, CONSTANT.A.

Manu·scrisele cu caracter literar se vor trimite 
pe adresa: Prof. ION LOLU, liceul de Băeti Bazar ... 
gic, redactorul literar al revistei. 

D. d. 5.
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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Diferite numiri ale Cavarnei 

Ne-am propus să reluăm un subiect desbăt.ul . de noj 
într'o altă lucrare· 1) în lumina nouilor isvoare descoperite,
izvoare care la redactarea precedentă ne- au scăpat din . ve
dere - să punem la punct chestiunea mai sus amintită. N'am 
fi revenit, dacă n'am fi constatat, că eroarea de multe ori 

este mai puternică decât adevărul, bucurându-se· de conser
vare în dauna progresului. 

Majoritatea istoricilor bulgari indentifică greşit oraşul 
<< KaoP.cnvă)) cu Balcicul de azi şi nu cu Cavarna.· 

Astfel C. Jrecek scie : « In Karbona, actualul Ba Ieie, re
zida în 1346 un boier puternic, Balikas : > 2)

După Jirecek toti istoricii bulgari, fără a cerceta isvoarele 
au repetat afirmatia sa. 
Dr. A lschirkoff spune: « •.• o parte a Dobtogei cu oraşul 
Karvona astăzi Balcic, devine o regiune semi-autonomă sub 
guvernarea arhontelui Balik.. > .3).

La fel d. V. N. Zlatarskv : • In prima jumătate a seco
lului XIV, guverna �proape suveran la ·carvona (sau Carvu
na), pe mar�a Neagră, Baldcul de_ azi, arhontele Balik ... 4)

I 
• • • 

1 - Octavian S. Mărculescu, Cavarna medievală• şi modernă, extras 
din revista <Analele Dobrogei•, Anul XVII, 1936 p. 3l. - v. p. 4-6. 

2 - .pr. · Jirecek, Das Fiirstenthum Bulgarien, 1891, p. 573, v. p. 
145 idem... conduce aproape indiferent arhontele Balica cu scaunul la I<ar

bona (Balcic). 
3 - Dr. A. Ichirkoff, Les Bulgares en Dobroudja, Berne, 1919, p. 

185, V. p. 46. 
. 4 - V. N. Zlatarsky, Le sort historique et politique de ·1a Dobrodja, 
p. 43-66, în „La Dobrodja", ,,Geographie, Historie; Ethnographie, Impar•
tance economique et politique" Par le Prof. A. Sschirkov, Prof. V. N .. Fla
tarsky, Prof. L. Miletich, C. Skorpil etc., Sofia, 1918, p. 346, v. p, 54; Dr.
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D-l A. Manoff interpretând greşit un hrisobulos al re
publicei Ragusa din anul 1230 - 1231 crede că «Ţara Car
vunilor cu Capitala KagBouvd (Balcic) << Kngfjouvwv xroQâ)) 
µs ngcotEuouoav KaQ�ouvav (BaÂ taCxtov) 1) corespunde Do
brogei întregi ( <<� x<.oga t&v KaQBouvcov ( rtQO'tEQov µt
XQCl .2xu{}(o) 2) adică cmai înainte Scythia minor». 

D-l Creste Tafrali singurul dintre istoricii români se în
doeşte dacă Carvona şi Cavarna e unul şi acelaşi oraş şi 
vede mai mult o asemânare între nume 3) fiindcă „Skorpil a 
descoperit" o inscriptie interesantă în satul Adjemler, aproape 
de Varna şi foarte departe de Cavarna - inscriptie săpată 
pe o pi�tră pusă pe mormântul lui Teodor, fratele lui Balica 
şi unde mai găsim numele lui Theodoros, Theofilos şi a)tii 
apoi pe a lui Balica şi numele Carvouna 

4)

Renuntăm a mai relua discutia asupra acestei interpre-
tări greşite pe care o respingem 5)

De asemenea nu putem admite o altă opinie a D sale; 
c 11 se pourrait peut- etre que l.'ancien n'om de Carvona fut 
Bizone6) deoarece noi am stabilit într'un articol că Bizone a 
fost o colonie greacă ce trebue indentificată cu Portul actual

al Cavatnei 7) şi sprijineam cele sustinute printr'un alt ar
ticol, unde arătam descoperirile arheologice 8) făcute până în 
anul 1335, pe locul fostului Bizone. Pe când d. u. /. Brătianu

W. N. Slafarski, Geschichte du Bulgaren, I. Teil, Leipzig, 1918, p. 182, 

v. (p. 172): ,,Ausserdem wurde ungefăhr um dieşelbe zeit im anderer Teii
des Landres das Gebief von Karwona (Baltshik) unter der Ftihrung von
Balic ... ".

l - 'A0iva�ioo I. Mcl.vcoq>, Ifotot €tV€ of rx.aţx<Xou�ot, p. 383 - 400) în
revista, ETI€'t'l)Pi,, Eto:tps{a, ot>sC(Vtlvwv 07tOO�Wv, E.o, I'' 'A8jjv<X: 1933. p. 564, 
v. p. 387.

2 - ibie. p. 389-390. - Asupra acestei rhestiunl vezi articolul meu 
„Balica şi Dohotici. Do{ dinaşfi pontici", care se va publica în Analele 
Dobrogei din anul 1937. 

3 - O. Tafrali, La cite ponfique de Dionpsopolis, Kali-etera, Ca
varna, Teke, et Ekrene. Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1927, p. 72 
V. p. 53.

4 - ibid. p. 51-52. 

5 - Octavian S. Mărculescu, Cavarna ... op. cit. p, 5, 
6 - O. Tafrali, La cite spontique de Dionysopolis op. tit, p. 53. 
7 - Octavian Mărculescu: Bizone = Portul Cavarna, în ,,.\nalele 

Dobrogei" Anul 1934; p. 145-148. 
8 - Idem; Descoperiri arheologice dobrogene, în �,Anale Dobrogei", 

Anul 1935, p. 119-129. (cu 20 clişee). 
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_pare a trece cu ved.erea, că oraşul mentfonat de portulanele 
italiene sub denumirea „Gavarna" este însăşi Cavarna 1).

Dar să �edem pe ce· izvoare să întemeiem noi afirma
fia că Carbona sau Karbona corespunde oraşului Cavarna şi 

. .  

nu Balcicului cum cred istoricii. bulgari sus- citati. 
Un document din. anuL 1318 dă. castelele Patriarhiei din 

jurul va·rnei care sunt: · � Kâ�aQva (Cav.arna), � K9avEa 2)
(Ecrene) etc. 

Deci Carnava se. numeşte Cavarna ir: 1318, în actele
patriarhiei din· Constantinopole. 

ln alt document bizantin din anul 1325, arhiereul Me
todie e numit cMitropolit de Varna şi Carbona» -cou BâQva� 
'!al I(aQ�rova �al fotEQnµov, Me{}o�(o1• .. )>

3), prin urmare 
Carbona (KaQProvâ) e Cavarn·3. Tot în actele patriarhiei con
stanţinopoHtane aproximativ din anul 1380, Cavarna împreună 
cu alte localităti aflate în ascultarea Mitropoliei dela Vc;1rna, 
e unită cu Mitropolia Mesembriei şi Achialului. 

Aici însă Cava.rna va fi denumită «KrtQ�ovvâ�)) (Car� 
vounas) 2) ln sfârşit, , Ioan Cantacuz-ino în opera sa spune 
despre Balica,. că-i arhontele. Car bonei, iar oraşul e Carbona 
( << KaQ�ro-vâ>> cităm: «nQo; MnaÂ(�av -rLva -ro-u KaQ�ro'Vu 
ăQXovta > 

5). (la oarecare Balica, principele Carbon ei). 
· De asemenea în Portulane, hărfile maritime ale· italie

nilor dintre 1318-1580 Cavarna e numită (Javarna !.. Jetzt 
Kavarna an deren Stelle,·oavarna (ital. Portulana 1318-1380).6)
dar şi Gavarna.>

- 1n·tr'o hartă limitrofă din anul 1589, reprezentând lito-
ralul Mării Negre dela Nipru până la Bosfor se dau locali-

1 - G. I. Brătian·u, Recherehes sur le comerce genois dans la .mer 
Noire au X/lf,e siecle,. Paris „Paul Geuthner, 1929, p. 356, v. (p. 118), ,,Ies 
pdrtulans ont soin de noter Gavarna . et Cetrici alors que Ca vama et Bal
tchic ne son.t plus aujoura hui que de plages d'agrement". 

2 ·�· Franciscus Miklosich et Josephus Miller, �cta Patriarhatus Con-

stantinopolitanii p. 95, Anul 1313, Doc. K L. II: «.� 1t,:pt 't'YJV ():pvC(v 1ta-.pt-
o:px,x" X.0:0'tE.Y.AtO: �- Kapvc.:60:, 'Yj Kp(XVSCt)).

3 - lbid. Doc. LXIII, p. 135. 
1 - ibid., p. 502, Doc CCXLIV.
5 - Ioan· Cantacuzino,· Ex imperatoris historiarum, Ed. Bonn, în 

Corpus scriptum historiac bysantinae, voi. II, p. 584. 
6 - Konrad MUller, Stemeraria Romana, I9S6, (p, 511-502, 
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6 --� ���������� DOBROGEA DE SUD 

tătHe : €Moncastro, .. Constanta, Pangalia, Cavasco" 1) adică O•
raşul Cavarna. · 

Ragusa·nul Paul Georgia, scriind la finele sec. XVI, în 
constatările·. sale etnografice numeşte oraşul Cavarna - ,,Ca
va·sno." 2). Abia. în anul · 1444 cârrd are loc lupta deia Varna şi
oraşul e cucerit de oştile lui Vladislav, Regele Ungariei. şi 
Polon-iei, scriitorul Filip .la Callimschi_ îl numeşte Ca'variza 8)

Deaseme·nea în hărţile occidentale. din sec. XVII şi XVIII 
oraşul poartă numele actual 4), spre deosebire de geograful· 
Mel.etios din sec. XVIII, care2i dă numele de regiunea Karia 
şi port�lui Cavarna, Karon °), 

Prin urmare oraşul Cavarna în cursul vremii a purtat 
diferite denumiri şi anum� : în izvoarele bizantine găsim: Car
nava, Carbona sau Carvona, · iar în Portulanele italiene: Ga•

uarna, Gavarna Cavasco şi Cavasno şi abia la Philip Caii• 
machi denumirea actuală Cavarna. Toate acestea·-s un indiciu 
că termenul de· Ca-varpa · e ultima formă, un şir de transfer-, 
mări toponimi�e. 

Afirmafia noastră o confirmă alti cercetători. Printre cei 
, I • 

străini e Konrad Kretshmer care mentionează mai 'multe nu-
me ale_ cavarnei : Ciauoarna .. Carbona, Kawarna, Plimes Dori 
ostlich von Baltschik in eimen Tal versteckt liegend 6). Oeci

nu indentifkă Carbona cu B�ţcicuJ, ci cu oraşul Cavarna. A-
ceeaşi indentificare stabileşte si d-l N. Iorga: •. .la Carvona 
care nu e decâf Cavarn·a ·în teritoriul anexat la 1913" 7)

O afirmaţie similar� face în alt studiu 8)

l - Ioan C. Băcilă, Stampe şi hărji privitoare la terenul Dobro

gei, în „Analele Dobrogei", Voi. II, 1928, p. 260. 
. 2 - Makuscev, Monumenta historica Slavorum meridiana lium, II 

Glasnik vol. XV, p. 243. 
3 - .,Filipi Calimachi, De rebus a Vladislav Polonorum atque Hun

garorum rege gestis, Ed. Schwarndtner, 1746, Tome l (p. 512): Decimisque 
castris Cavarnam assecutus". 

4 - O. Tafralis La cite de Dionysopolis, op cit. p. 52, 
5 - Meletios, fEo,p�cp: "I. n-:ti.i>:t:i Y • .ii vg::✓-, V.enetia, G!ykis, 1728. 
6 - Konrad Kretshmer, Die itali,umischen Portotolane des Mittelal

ters, Berlin, 1909, 688, v·. p. 6..41. 
7 - N. Iorga, Vene/ia şi Românii, în „Cinci conferinfe despre Ve

neţia» Văleni de Munte, 1926, p. 224, v. p. 125. 
8 - Idem Ia politique venetienne dans Ies eaux de la Mer Noire, 

:Premiere partic; Dobrotitsch, în Ac. Rom., Bullerin de la section htstorique, 
li (1914) p. 281-370, v. p. 289-290. 
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DOBROGEA DE SUD����������� 7

Aceiaşi părere are şi D-nii C. C. Oiurescu 7), O. Tafrali2), 
C. Brătescu 8) şi răposatul Gh. Vâlsan 4)

cDin cele spuse mai sus şi având în vedere şi părerile 
istoricilor şi geografilor români autorizati revenim la con
cluzia noastră, concluzie care am publicat- o în alt loc şi care 
este cea mai veridică şi anume: .. oraşul Cavarna a purtat 
diferite numiri în cursul vremii : Karnava, Gauarna, Gavarna, 
Cavasco, Cavasno, Carbona, Carvuna, Carvona şi Cavarna ; 
că oţaşul Cavarna este tot u.na cu Carbona, unde avea capi-

. tală arhontele Balica, în consecintă cade afirmatia istoricilor 
bulgari: Jireccek, Dr. A. Ischirkoff, d. V. -N. Zlatarsky şi d. 
Athanase Manoff, cari indentifică Carbona cu Balcicul şi nu 
cu oraşul Cavarna> 5).

OCTAVIAN I. MĂRCULE.SCU 
Doctorand în Litere şi Filozofic

1 - C. C. Giurescu, Istoria Românilor voi. II, pat tea a doua, în 
undaţia pentru Literatură şi artă „Regele Carol lI" p. 793, v. p. 422. 

2 - O. Tafrali, La Roumanie Transdanubienne (La Dobroudja),
Paris, Ed., Ernest Leroux, 1918, p. 119 v.- p. 94; Idem, La cite de D. op. 
eit. p. 2 I. 

3 - C. Brătescu, Popula/ia Dobrogei, în „Dobrogea", Voi. fesţiv, v. 
p. 22(.

4 - G. vâlsan, Droits bulgares et roumains sur la Dobrogea „Droits 
historiqu�s, p. 5 t-60, în „Dobrogea Roumaine" Etudes et Documents par 
N. Iorga, Jean N. Roman, etc., Extrait du, ,,Bulletin de l'Iostitut pour l'etug�
de ]'Europe sud-orientale.· v. p. 58.

5 - Octavian S. Mărcul�scu, Gav�rn� mţqiţy�lL:? op: cit'. fL fi: 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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t?edintă 
J 

vf( am, p1:10-hadit La maaetea ni,nănui 

u/ii::am, cantapit dade. yilân.sul 

Cu vueâ4ul 

CLipacit _al Lu1nânăeilae de ceaeă 

�a denii.... veaeă cu veaeă. 

c!}},Lânv> ceuci{icat În paiiMţiL'!,". _:J)a_flţnuLui. 

C-ku 1n 

I 

au îndueeeat nici uea nici v uda.L1na. 

5; 1n

1 

a eabit daac vici11,L .

5ă yiLevnevc, În /iecaee naapte, b�Lta, cu biciul 

-5ă devyieind, din·· ceeuei, vaei yi Luce/eei.

ji 1n

1 

am. eu9-at yiLân9ând vâ::1ni ţi�· 'te/eei 

(}Jaii yi yilu9-uL ce::1ni Învâtdayieă vu/L�tuL yi yial1na /

lkici n
1

am. ceez.ut În bucueii vi vLavă. 
I 

Â-,m. vcâncit daae În iaenă · · 'f',i. 9-ee 

Cu taate /eunzele ce piee, 

Â-,1n ueLat du maaetea În eăvceucile - vântului 

r;}-n/eă-ţit Zn dueeee · cu iaate jivinile yiăm.ântuLui. 

�iaţa 1nea .. ,. zănatece aLunecăei de navă/ 

FERDU CELEA 
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<:;:lişeu original de E. Oprescu 

· Turtucaia început de epopee .. ,i

Nu noi, generatia de astăzi şi aceia care �m făcut răs
boiuJ, Juând parte şi trecând prin toate peripeţiile legate de 
nebunia vremu"rilor, vom putea să judecăm, apreciind, după 
cum se cuvine, îaptele de atunci. Veni-vor alţii după noi, ne
pofii şi strănepotii no'Ştri, veacurile şi istoria însăşi, cari -
neavând nimic• comun cu micile episoade trecătoare, de lipsuri 
şi scăderi, de curaj personal Ia unii, laşitate şi incapacitate la 
alţii - vor judeca lucrurile în ansamblul lor, privindu-le sub 
unghiul perspectivei. 

Căci aşa se va pune întrebarea: Fost-a acest popor, la 
începutul veacului al XX-iea, în stare să• şi desăvârşească, în 
condiţii optime, visul său milenar pentru a se vedea întregit 
în, hotarele sale etnice, liber şi de sine.-stătător, stăpân la el 
acasă? Dovedit- a neamul acesta românesc, că a fost vrednic 
să trăiască şi în acelaş timp apt, pentru a· şi croi o soartă 
mai bună sub cerul însorit, al unui pământ liber şi eliberat? 

* * 

ln povestea viefii sale, de-.atâtea ori seculară, veacul al 
XX-iea, pentru acest popor, a însemnat punctul peripetic·; în�
suşi piscul ascensiunii sale, cu largi orizonturi de jur'mprejur
şi cu adânci abisuri, în cazul unei lunecări de pas greşit.

A fost acest veac, momentul istoric al neamului, cu ră
dăcini adânc înfipte într'o viată dramatică a trecutului, cu di
buiri şi oscilări în prezent, pentru ca, împinşi la o revelatie 
divină, prin intuitia momentului, să ne aruncăm în vâltoarea 
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10 �����������DOBROGEA DE SUD 

viitorului. Şi n'am greşit pasul: nici la 1859, nici în 1877 şi

nici la 1916 , când am scos sabia, pentru p/in'irea destinului. 

Par'c'ar fi fost un blestem pe capul nostru atâtea veacuri, 
cu atâtea şi atâtea greutăfi ce am avut de în.durat! 

Dar şi o putere d-�eiască se purta pe 4e• asupra noastră, 
căci toate momentele grele le• am trecut cu bine şi la timp. Po
porul acesta de mucenici, ajuns demulteori în pragul desnă
dejdii, aşezat cin calea răutătilor» - vorba cronicarului - a 
ştiut să se strecoare, _de atâtea-ori în cursul vremii, printre 
Scylla şi Carybde piratilor ·nemernici, fără ca nava s1 natio-
nală să se nimicească. 

Astfel am plutit noi, între viată şi moarte, înfruntând 
furtuni, trecând peripefii, căzând în genunchi, copleşifi de po
vară şi ridicându-ne iar, să ne ducem crucea suferinfii până 
la sfârşit� Dar n'am cedat şi nu ne-am predat, căci nu ne îm
plinisem încă misiunea, care s'a perfectuat abia în acest veac. 

Iată ce a fost pentru noi acest secol. Un mare semn 
de întrebare, cu o şi mai mare răspundere în .fata viitorului. 

Povestea ni se depăna mereu; durerile n·e copleşau, gla
sul fratilor robiti ne chiamă într'una, visul era tot cel vechiu, 
cel urît şi trist de despărfire între ai noştri. 

* * 

A sosit. momentul istoric 

1914. Popoarele erau buntuzuite .... Se 'ncepuseră măce
lul. ... crudul măcel îşi secera cu nemiluintă jertfele. De jur'mpre
jurul graniţelor micei Românii, bubuitul tunurilor se auzia câ. 
glas al mortii, vâlvătaiele focului se vedeau în zare şi şoapte 
ascunse ne chemaseră şi pe·· noi să intrăm în hora de sânge. 
Pent_ru libertate şi plinirea visului, ne aruncăm şi noi în vâr
tejul, care prăpădia de doi ani de zile, lumea. 

Cu avântul de mult recunoscut şi încercat în alte vremi 
trecute; cu vigoarea şi curajul din strămoşi cu credinta 'n Du
mnezeu şi 'a dreptatea cauzei noastre, se năpusteşte acest po-
por, spre hotarele duşmane. · 

Atac pe toate fronturile! Acum ori niciodată! căci a
ceasta e măreţia începutului. Că. a fos.t bun, sau rău acest plan 
de luptă - din punct de vedere tactic - noi nu-l vom dis
cuta; alfii au căderea să se pronunte asupra acestei chestiuni 
(după cum s'au şi pronuntat). Noi, în cele ce urmează vom 
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înce�ca să arătăm rezultatele finale ale acestei epopee, în care 
am avut şi noi rostul şi rolul nostru, traşat încă din cele mai 
vechi timpuri. $i concluzia va fi; dov7dită şi de realitatea în
săşi că n'am greşit păşind şi noi, alături de a}fii, în jocul în
cins, pentru marele ideal· al întregirii neamului. 

Lăsând la o parte doinele plângătoare şi basmele fetf
lor- frumoşi, ne-am instruna,t coarda marşurilor răsboinke: 
•Să trecem batalioane române Carpatii.. .. ; am intrat în horă
şi am jucat o dramă, în care jertfa eroilor ne a adus: Româ

nia Mare. 

Şi Turtucaia e început de epopee .... e preludiul sângeros 
al marei epopee nationale·, care între anii 19 J 6-19, s'a pur
tat pe pământu! locuit de Români. Unul din tristele episoade 
al� acestei tragedii, aci, la Turtucaia s'a întâmplat Povestea 
e grozavă şi atât de înfiorătoare încât iti înghiată sângele în 
vine, ti se opreşte respiratia, când numai pronunti acest nu
me, rămas de pomină în istoria noastră contemporană. 

Turtucaia - cap de pod; cetate întărită cu menirea de 
a fi un bastiment inexpugnabil fată de orice încercare duş
r.ţ1ană de a ne viola teritoriul ţării noastre. Şi tocmai că, cacolo 
a· trebuit să sângerăm prima datăi. şi fără rost, pentru că acest 
dezastru, asemenea unui coşmar, să ne urmărească în tot răs
boiul, purtat cu atâtea sacrificii, pentru întregirea neamului. 

Masacrul dela Turtucaia, întâmplat abia Ia o săptămână 
după intrarea noastră în răsboiu, se va prelinge_ . şiroae ani 
ca o dungă şi hidoasă - prin nimic justificată - în poves
tea neamului nostru. cMemento, urît de tristă aducere aminte! 

Sute de ofiteri şi morii, aproape 30.000 soldati robiti, cu 
tunuri şi mitraliere cad în mâinile duşmanului. De geaba fu 
toată rezistenta eroică a unei trupe, comandate de ofiteri ti

neri cari preferau mai bine moartea, decât predarea şi ruşi
nea, dacă îri fruntea lor - comandant general - era să fie 

· un ofifer� dispus să-şi piar<;i� bus_ola, la cea dintâi neizbândă.
Plutoanele şi compăniile, ca şi fiecare soldat luat individual,
au făcut minuni de vitejie, în toate sectoarele şi la toate cen
trele de apărare.·

In sectoarele I şi II, ca şi în centrele: s şi 9 sau 11-12;

la Daidir, Ia Antimovo, ca şi la Staro-selo, apărătorii, cu un
eroism legendar, opuneau rezistentă - fără şovăire - pu- .
hoajelor nevrelnjc�� Aicia jos, I� µmilii ap�răt9ri �i \:>razd�i

. 
. 
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strămoşeşti, era o forţă l}Jorală, care să le sustină elanul 
ceace lipsia, com_plectamente, acolo sus ; fără provizii şi cu 
armătură rudimentară, găsim un suflet mare şi o conştiintă 
de împlinirea datoriei. 

De aceea, până când înaltul comandament al armatei a 
III-a se va distra în Bucureşti, far cel al «capului de pod>
îşi va pierde capul la primele atacuri, p�răsind câmpul de luptă
şi pe ai săi, ca un laş fără onoare, tot atunci, cei multi şi
necunoscufi, eroii fără nume, rămân pe pozifii, cu mâna în
cleştată pe armă ş i cu ochii înspre Cer, rugând pe Dumne
zeu să le primească jertfa lor neprihănită.

I� lungi şiraguri, val după val atacă şi se răstoană di
vizii inamice, mult superioare, fată de linia subtire de apără
tori. Mormane de cadavre duşmane zac în fata liniilor noastre, 

E o adevărată hecatombă!.... _ Şi Cel de Sus s'a îngro
zit de atâta nebunie om�nească ! Şi măcelul curge înainte; 
sângeJe tâsneşte nepăsător şi cald din leşurile, celor ce şi-au

făcut datoria. 
Rând, pe rând- cad, fără suflu: Lt.-col. Popescu, în con

traatacul pentru cucerirea centrului N. 8; sublct. Nedelcu Li• 
ceanu, părăsit de tofi, se răstoarnă ciuruit de gloante, sus pe 
parapet, la locul de onoare. Titus Axente, avocat şi lt. în re• 
zervă, eroul dela Antimova, bravul apărător al centrului No. 
11, cade şi dânsul şi deodată cu el, se pierde şi poziţia, pe 
care a finut-o cinci ceasuri, contra unei brigăzi întregi. Şi câti 
alţii.. .. E ziua de s Septembrie 1916. Una dintre cele mai sân
geroase zile ale acestor lupte. Neast�mpărul duşman creşte 
vădit; atacurile se intensifică mereu ; 'nici cel mai mare ·sacri
ficiu nu e crutat, pentru ocuparea obiectivului, care era: Tur-

tucaia. 

O manevră strategică de deblocare a cetăţii, se potic
neşte îndată la început, d,in cauza tembelismului unui gene
ral, co.mdt. de Divizie şi a încă_pătânării nevropatului- rus g-1 
Zaioncikovszky, care, din rea credin!ă, sau prea mare jubire 
fată de fratii săi Bulgari, îşi făcea de cap, nevoind să se su• 
pună ordinelor date de armata noastră. O altă ruşine, cu un 
alt insucces, prin nimic scuzabil, decât prin prostia co man• 
danfilor. 

6. IX. Turtucaia cade: după ce cmdtul ei, avusese · de
grijă să fugă, mai 'nainte de a-şi fi văzut pe scum.pii s�i cama-
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razi, cum unii-şi sboară creerii, ca= [oachimescu şi cpt. fe
raru; iar altii, legafi în lanţuri şi batjocoriti, îngroaşă con
voiul nenorocitilor pri7.onieri, sau zac, străpunşi de baionete, 
pe tevile de tun, cu care au tras până la ultimul proiectil. 

Cazul Colonelului Grigorescu, dela artilerie, ajuns în 
captivitate, după ce a încercat, cu disperare, şi. ultima rezis, 
.tentă şi a Lt.-tului Constantinescu Toma, care cade tăiat de 
iatagane, sunt fapte vrednice de eroii antici. Astfel că, ruşinea 
dela Turtucaia şi dezastrul capitulării din primele zile ale 
răsboiului, au. fost recompensate prin măretia actelor de cu
raj de mai târziu şi pe diferite fronturi, unde Românii s'au 
bătut pentru marele lor ideal, al îtregirii neamului. Şi scopul 
a fost atins! România Mare s'a făcut, cu toate că în marea 
noastră epopee am avut de îndurat şi o Turtucae !

Aşa a fost să fie. Şi în tragedii totdeuna se caută: eroi
cul şi eroismul. Le• am avut pe amândouă. ln viitor însă vom 
fi mai circumspecţi, mai prevăzători şi ne vom pune cu mai 
mulfă competintă şi perspicacitate, la adăpostul surprizelor 
şi al jertfelor inutile. Primejdiile Ie vom sesiza la timp, căci 
- din fericire - avem acest instinct de conservare, infiltrat
în noi de atâtea veacuri de veşnice frământări.

Şi Turtucaia ne va servi ca pildă şi indemn pentru o 
astfel de organizare morală şi materială. Şi tot ea, ne-a a
rătat că, în istorie neprevederea şi neglijenta se plătesc foarte 
scump şi ireparabil. 

Drama dela Turtucaia, cel mai sângeros şi tragic episod 
din sfânta noastră epopee natională, a dovedit însă că: 

«Românii îş_i apără cu îndărătnicie pământul!» 

Prof. GB. ŞOMEŞANU 

NOTĂ: Datele privitoare la persoane şi locuri, după D-1. Kiriţesc U; 
,,Istoria răsboiului pentru· întregirea neamului" vol I. 
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Scrisoare către tata 

Mă rugaşi, tată, să-fi scriu despre om, 
Dar să nu dau ghes; 
Să-fi scriu domol cu înfeles 
Despre cum s'a rotit credinţa lui 
Să cobor, cu alte cuvinte 'n abis 
Şi să deapăn trecutul ca 'n vis. 

Visul meu de acum, 
Pipăit de strămoşi în trecut, 
l-a văzut pe om
Frământând atom cu atom,
Ticluind din lacrimi şi lut,
Din chip slut
De idol,
Minune de zei.

Le a dat omul zeilor puteri, 
le-a dat gânduri şi vreri 
Ca şi lui 
Ca şi oricui. 
Cu degete noduroase, 
l-a făcut să fie din carne şi oase,
- Dar cu sufletul rupt dintre stele -

Şi i-a înălfat până la ele.

Hei, dar mai târziu i· a. scârbit şi i·a" scuipat 
Şi din nou s'au apucat 
Strămoşii mei de pe undeva, 
ln urmă cu nousprezece veacuri şi ceva, 
Să şi facă pentru închinat 
Un Dumnezeu, dar om adevărat, 
lnsă nu aşa, dintr'odată, 
Cum m'a făcut pe mine fiu, sau pe tine tată. 
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16 ====-=-----'--� -- -=------·_:_--__ DOBROGEA Dl: SUD 

L-au pus să se nască prin iesle,
Fecior al unui lucrător cu tesle;
L-au făcut să 'nfurie împăraţii,
Să-i scântee mintea cu învăţa/ii,
Să sature săracii,
Să vindece bolnavii şi să 'nvie mor/ii,
Până l-a ajuns zarul sor/ii
Mânuit de un apostol de-al său,
Iubitor de arginti, scrie la carte,
-Arginti de care apostolul nici n'avu parte -
După astă întâmpla�e îşi -/uă crucea,
Urcă Golgota înălţând durerea,
Apoi muri ca şi dumneata ca şi mine.
Şi, după cum ştii prea bine,
Numai după atari încercări din greu,
Omul l-a făcut Dumnezeu.

Dar mult în adorare n'a întârziat 
Şi pe el l-a scârbit şi pe el l a scuipat 

Nu de mult omul s'a rotit inel 
Să caute un Dumnezeu mai adânc din el 
Şi a găsit cu cale 
Să sc6rmone prin ungherele sale. 
Aşa a pipăit în el un alt om 
Şi treaz şi-adormit, 
Care-l conduce neştiut, nepripit. 
Ist om, din când în când şi rar, 
Prin beznă-i fulgeră lumini· din amnar 
Ca să-i licăre, zice„se 'n artă, 
D-zeul pentru care de veacuri '.se ceartă

Spre -desăvârşirea 'nchinării, 
Omul a iscodit cercuirea zării 
Şi a cerut de pretutindeni şi mereu 
Ofrandă pentru ·noul Dumnezeu�. ·

ln vălătucire volburată de valuri. 
Marea f. a aruncat simfonii înspre maluri. 
A întocmit melodiile, a rânduit vorbirea, 
A gândit în marmură şi broz nemărginirea 
A înfrăJit în idee linia şi culoarea. 
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Nesocotind truda, dispre/uind sudoarea, 
A dat cugetului foc să topească 
Să prefacă 'n slovă şi să rostească 
Ce Tăcut-neştiutul cerea să· i grăească. 

ln templul zidit atât de lungă cale 
Cu slovă şi piatră, culoare şi sunet, 
Cerşitu-i-a omul, cu sbucium de tunet, 
Adânc adevărul neliniştii sale. 

lnsă dincolo, peste om şi fire; 
- Sublimare domoală în fâlfâire --'-'

Ideea ce-i stăpânise fiorul
Căutării lui Dumnezeu, şi-a luat sborul
Din tot ce-a clădit.

ln mâini avea totul, nimica în cuget, 
Revolta-I inundă şi, fiară şi muget, 
Tremur şi spaimă, 
Blestematul om, blestemând, 
lncepu să frământe, chin între mâini, 
Tot ce lipsit de idee 
Sterpul Pământ găsise să-i dee, 
Aşa cum odinioară din lut, 
De idol, chip slut. 

Cum vezi, rotirea s'a 'ntregit 
Cu acelaşi om dornic şi scârbit. 

Te simt nedumerit, tatăl meu; 
/nspre inima ta, harnic altar 
Mâna-fi caută pe Dumnezeu. 

Pentru dumerirea ta îşi va da obolu, 
Iubitorul tău· fiu 

Ion Ghica Lolu 
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Scurtă prezentare a poeziei 

populare la Fârşeroti 
O problemă folklorică în marginele ţinutului denumit de 

titulatura revistei noastre trebue să se prezinte azi ca uniţ 
din preocupările de seamă ale oamenilor de cultură din Do• 
brogea de Sud. Căci învederând ap�rtul real al culegerilor 
folklorice pentru desvoltarea unei literaturi în genere, vom 
avea de adăugat câteva cuvinte în plus, despre ai:est numit · 
aport, când ne vom referi în special la această regiune. D-l 
Prof. I. Lolu referindu-se, în numerile trecute ale revistei 
noastre, la desvoltarea unei literaturi pe fundament de spe
cific dobrogean, făcea o bine inspirată invitafie pentru cu
noaşterea sufletului românesc din DobrQgea prin culegeri de 
poezi populare. ') , 

Şi un răspuns la această invit�tie este . cu atât mai im
perios cu cât D-sa anuntă în contin'uare că: cdeşi pro
vincia este un muzeu viu . al antropologiei totuşi sărăcia 
colecfiilor folklorice este ruşinoasă, 2) Vom· adăuga că Do
brogea prezintă tot odată un neasemuit de bogat teren pen
tru experiente de fqlklor comparat - : într'o arie geografică 
sud-est europeană -· dat fiind amalgamul de popoare de care 
este locuită. Aci mai mult ca oriunde· s'ar putea urmări -
prin anchete folklorice întreprir

î

se cu metode ştinfifice uneori 
chiar sinosoidala. na_vigafi� a tJnora din motivele de inspi
ratie populară. In plus urmărire.a .. împrumuturilor - în ce 
mod şi care sunt motivele care se împrumută - datorită ace
luiaş fapt de convetu.ire -a·: mai multor popoare duce la con
statări a căror importantă probabil numai o bănuim . 

. , 

Toate aceste considerente însă1 prin importanta care o 

1) Ion Lolu - Invitaţie la Dobrogenism - D. d. S. No. 1
2) Ion Lolu - Dobrogea din cărţi � D. d. S .. No. 3
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prezintă, pot forma materialul unui studiu care trece mult 
peste marginele simplei prezentări a poeziei populare la Făr
şeroţi, pe care ne-am propus s'o înfăţişăm. 

Vom intra deci în cadrul expunerii noastre succinte, prin 
formarea, din capul locului, a unei constatări de interes a 
cărei veracitate este confirmată de toate colectiile de folklor 
dialectal. Anume, cercetate aceste colectii, ne vor arăta clar 
lipsa de lirism şi seaca inspiratie din poezia populară a Aro
mânilor în genere, mai ales ,când această poezie va fi rapot
·tată la bogăfia formelor poetice din creatia populară a Ro
mânilor- nord-dunăreni faptul pare că îşi găseşte explicafia
sa adevărată în condiţiile de viată deosebite dintre Românii
din sudul Balcanilor şi cei din stânga Dunării.

Dintre toţi Aromânii, Fârşerotii prezintă o notă de di
ferenfiere în ceeace priveşte creaţia poetică. Vom aminti că
aci poezia nu poate fi concepută în afară de cântec.·

In poezie, fârşerotii, au reuşit uneori să închege forr1e
de curat lirism, iar în executarea cântecelor se depărtează real
de trunchiul comun.

Lucrul este perfect explicabil pentru oricare cunoscător
al· realităţilor româneşti din sudul Balcanilor: Fârşerofii-mai
mult decât ceilalti Aromâni-au rămas prin excelentă păstori
şi nomazi.

Alături de această explicafie găsită în natura inspirato
rie, trebuie amintit şi faptul conlocuirii lor cu Albanezii, Po
por care dovedeşte prin creafia sa spirituală un adevărat dar
poetic. Prin conlocuirea celor două popoare, fârşerotii au
putut împrumuta uşor motive frumoase · de creatie populară.
Influenta aceasta este cu atât mai prezentă în execuţia cân
tecului. Pe când toti Aromânii întrebuintează, în executarea
muzicală, corul unison, la fârşeroti ni se prezintă o execujie
cu totul diferită dar idr.ntică cu ceeace găsim la ramura Al
banezilor numiti Toski. Anume, cântecul este întonat în 'duet,
prin execuţia unei melodii prime iar la un moment dat prin
interventia unui secundo melodie. In tot timpul,, restul cântă
retilor - uneori un număr considerabil - sustin nota de
bază a gamei printr'un unison nuantat ca un „leeee ... " prelung.

felul de executie dă unele efecte de înaltă simtire mu
zicală.

Revenind Ia poezie, iată câteva versuri care ne ilustrează
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uşor cum poezia populară a f ârşerotilor cuprinde uneori -
repetăm, rar în raport cu starea lucrurilor din i,tânga Dunării 
-accente lirice şi imagini într'adevăr poetice:

cEstao dzâcu sâ-n'i esu tu munti, 
Fu munfi şi-tu apăsarafe, 
Dzâcu să n'i sâlâghescu nâ boaţe 
Să-l'i făcu munfiJ'i ca-sghilească 
Şi câmpu tutu ca•s lăcrâmeadză 
Ca raua cându da dim nea/a� 

la.fă versurile liber transpuse : 

(Ist) Ast-an voiu urca la munte, 
La munte, la apă rece, 
Voiu slobozi un strigăt 
Să-i fac munfii ca să urle 
Şi câmpul tot să lăcrămeze 
Ca roua de dimineafă. 

De relevat faptul că acţiunea nu este motivată, lucru 
care se prezintă ca o caracteristică generală a poeziei cu fond
liric din creatia f ârşerotilor. Durerea poetului anonim este 
totuşi frumos exprimată prin acea expresivă imagine greu 
de transpus : cdzâcu să n'i sâlâghescu nâ boaţe> care finând 
seamă de cadrul măreţ în care se înfăptuieşte, prezintă un 
tot de adâncă semnificafie poetică. Durerea strigată pe pisc 
de munte va face să bocească muntii în vuiet, dar va fi atât, 
de intensă această durere încât, în raport cu ea, strigă-tul se 
va auzi până jos în câmpia care cutremurată de pătrunzăto
rul ţipăt al tristeţii, îşi va acoperi fata cu lacrimi de rouă. 

Uneori, chiar în dramaticul unor înfăptuiri epice, fârşe• 
rotul a impregnat motive pur lirice. Am alături numai patru 
versuri dintr'o poezie, care· dacă aşi fi putut-o găsi în între
gime, socot că ar fi fost o excelentă bucată lirică. Căci · dacă 
faptul epic este cunoscut şi redat în proză de foarte multi 
f ârşeroti, versificatia lui întreag� însă nu am găsit-o. Nu este· 
exclus însă ca cineştie care bătrân să-o prezinte unui cerce
tător asiduu. 

In sine, poezia redă în exprimarea fârşerotulţti o_ cfu
rare>. Tânăra Nasta cunoscută prin frumusete este furată chiar 
din oraş într' o senină noapte tăcută. Şi cunosc versurile care 
prin cfurii> îndemna la tăcere. 
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Intâi pentru întregul grup : 

«Anarga, anarga cândârmâlu 
Ca s'nu n'audă câsâbâlu 

(Uşor, uşor (călca/i} şoseaua 
Să nu ne•audă oraşul (cei din oraş) . 

• 

AIHeratia· din primul vers este - mai ales pentru un 
cunoscător al graiului - o nespus de fericită inspiraţie poetică. 

Apoi numai pentru frumoasa Na.sta: 

«Pi lună Nastă pi lună 
Ţăni•I verâ s'nu-1 asuoă•. 

ln afară de numirea elementelor etnografice ,c verâ > (cer
ceii) care erau mari, de argint, în artistic filgram oriental, ver
sul în •sine reda minunat tăcerea aceia de înghet sub inun
dafia razelor de lună. Tabloul este măref. Atât de desăvâr
şită a conceput poetul această tăcere, încât însăşi pendu
larea cerceilor ar fi un sgomot. Trebuie adăugat faptul că 
avem aci o rimă frumoasă - rima este nespus de rară în 
poezia populară aromânească, precum şi o· încântătoare me
lodie fârşerotească pentru a ne reprezenta exact valoarea 
unei astfel de poezii. .. 

* * 

Am enumerat aceste câteva minime considerente nu pen-
tru_ valoarea lor în sine, căci această valoare este desigur 
nulă când considerentele nu sunt raportate la o adevărată 
culegere de poezii populare, ci pentru a fi un mic îndreptar 
pentru culeg'erile care vor veni şi pe care Ie aşteptăm cu Ie„

gitimă curiozitate, precum şi pentru bucăfile de poezii popu
lare fârşeroteşti ce le vom publica pe rând în · paginele re„ 
vistei noastre, puse la dispoziţia tuturor acelora care vor veni 
cu ceva nou raportat la folklorul întreg ·ctobrogean. Credem 
că aceste culegeri vor servi la desvoltarea unei literaturi do„ 
brogene: 

IOX JARCAIVZ 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Cantilenă· 

Inimă jertfită, 
Inimă 'mpăr/ită 
Un veleat întreg, 
Cum să te culeg 
După sângerări 
De pe mii cărări? .. · 
rum să te vrăjesc 
Ca să te 'ntregesc 
Inimă jertfită, 
Inimă 'mpăr/ită? 

Te-ai născut în Pind 
Şi-ai crescut în Pind

1

Focu-fi risipind 
Pentr' un vis ce-acum 
Pulbere•i pe drum 

O! cât te-a durut 
Şi cât ai ·gemut 
Când. ţi-au sniuls streinii 
Macii toJi. şi crinii; 
Când ai• urii fii 
/fi rupeau făşii 
Şi-fi sporeau, tiranii,

Grelele strădanii! 

Lui S. P. 

Sângerând lumină, 
Tristă peregrină 
Ai plecat apoi 
Cu iluzii noi. 
Deşi frântă 'n două, 
Spre o .jară nouă: 

· Sfânt pământ promis
Patria-ţi din vis.
. . 

Inimă jertfită, 
Inimă 'mpărjită ... 
Ce genunchi să frâng 
Ca să mi te strâng . ·

După sângerări 
De 'pe mii cărări? 
Cum să te menesc 
Ca să te 'nnoesc, 
Să te dăruesc 
Inimă pribeagă, 
Tânără şi 'ntreagă: 
Numai flori şi stele, 
României mele? .. 

Em. Papazissu 
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Două fenomene naturale din 

Dobrogea de Sud 

Nu întelegem, ca în aceste rânduri, să ne ocupăm de in

teresul ce l-ar prezenta. obişnuitele fenomene, cari au împli
nit natura şi au înfrumuseţat· o, ca s'o facă mai atractivă. 

Nici de ceiace s'a realizat prin energiile omului, concentrate 
ca să corecteze sălbatecul natural. Trecem şi peste mărturiile 

civilizaţiilor, suprapuse în trecut şi răscolite în şiragul cetăţi
lor mării, de către savanţii noştri specialişti, dela Univărsită

tile tării. Ar însemna să dăm câmp liber imaginafiei, în evo
carea timpurilor antice pline de eroism şi poezie, sau să ne 

ocupăm de un frumos, ce n'ar putea fi unic. 
Desigur că în cuprinsul acestui pământ, nimic nu trebue 

nesocotit, căci tot ceiace a existat altădată chiar în forma al
tor timpuri, sau ceiace poate el 'prezenta în stare naturală, 

poate fi bună indicatie pentru viitor. 
Interesul ce se poate lega de mare, ca şi de stepa· pro

ductivă a regiunii, sunt probleme ce vor face cu o altă oca
zie, obiectul preocupărilor noastre. 

Ne oprim de data aceasta în fata a două fenomene, pe 
care ·natura le-a unit în Dobrogea de Sud. 

Nerepetate în tara noastră, nici măcar separat, ele se 

unesc aci, ca să aducă atmosfera unor lumi depărtate de noi 
şi depărtate între ele. 

Unul ne sugerează ideia banchizelor polare, rupte din 

ghetarii uriaşi ce plutesc pe întinsul oceanelor pline de sloi. 

Celălalt ne aduce atmosfera pustiului nisipos, sărac de 
apă şi vegetatie. 
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Şi totuşi, Dobrogea nu-i un finut de eternă ghiafă şi nici 
un tinut pustiu, în care vânturil� clădesc dune de nisip, aşa 
ca numai caravanele să-l poate străbate, 

E numai o stepă ce-şi dă mâna cu marea. 
Stepa ne prezintă un fenomen tropica], în prezenta că

milelor dela Duranlar, iar marea noastră, între Şabla şi Bal
cic, prin focele Capului Caliacra, ne prezintă un. fenomen nor
dic, de mare înghetată. 

Nu pare deloc curios, ca un continent cum e Asia, care-şi 
întinde bratele de Polul Nord şi până la equator, cu conditii 
climatologice atât de variate în latitudine, să unească în cu
prinsul lui, fenomenele de zonă caldă cu acelea de zonă po
lară. focele de apă înghefată pot trăi în număr mare în a
pele reci ale oceanelor polare, în tovărăşia urşilor albi, co
borând uneori mai spre sud, cu curentii reci pe blocuri de 
ghiată plutitoare. Cămilele pustiilor pot străbate uşor în ca
ravane, nisipurile calde şi nesfârşite, ale Mongoliei, cu setea 
şi răbdarea lor. Dar ca un finut de zonă temperată, de întin
derea numai a judefului Caliacra, să cuprindă în sânul lui, a
parifia acestor două fenomene, e într'adevăr uimitor. 

f'OCELE. Marea neastră, cu ape destul de calde, pre
zintă pe tărmul ei sudic, dela Şabla spre Balcic, o faleză calea• 
roasă, în care apele au sculptat grote adânci. Ele au servit 
în trecut omului ca şi animalelor. Urmele ce se găsesc în in
teriorul lor o dovedesc în destul. Grotele acestea numeroase 
şi în proportii mari au atras focele, oferindu-le adăpost, într' 
un cadru mai natural, prin sălbătecia lui. 

Locuitorii de pe aci cunosc versiunea că o pereche din
tre ele ar fi evadat din grădina zoologică dela Euxinograd 
de lângă Varna a fostului tar Ferdinand de Cobourg al Bulga
riei ş i  că după aceia s'ar fi înmultit. Ipoteza nu poate fi ad
misă, căci la Euxinograd, n'a fost niciodată o statiune zoo
logică. 

S'ar fi putut să apară şi la Varna vreun exemplar, după 
cum a apărut şi mai spre nord Ia Constanta. 

Dar focele Mării Negre nu se sinchisesc nici de curio-
2itatea omului nici de ipotezele lui asupra originei lor. 

De pe înălţimea promontoriului dela Capul Caliacra, du
pă ce cobori cu oarecare teamă, pe treptele c� te conduc pe 
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lângă trl:ormântul Sfântului Nicolae spre <Poarta celor 40 de 
fecioare, printre stâlpii de piatră suspendată, pofi vedea în 
toată voia, una sau mai multe foce, plutind în apa limpede, 
scoţându-şi repetat capul sau stând pe un bloc de piatră. 

In general ele nu se depărtează de tărm şiwşi împart 
viata între mare şi uscatul litoraluluL Observate de sus ele 
par a face privitorului o demonstratie, prezentând un şir de 
sburdălnicii. Scoţându-şi botul mustăcios la suprafaţă, sau plu
tind întorcându-se pe dos sau pe fată în apă, în apa limpede 
a mării ele ne par mereu la suprafat ă. Dacă nu stau în apă 
mai mult ca cinci minute, este că ele au nevoe de respiratie 
la intervale scurte. Chiar dormind, căci ele dorm în apă, ca şi 
la suprafata ei, se ridică deasupra cu ochii închişi dând câ
teva lovituri din labe, ca apoi să se cufunde iarăşi, mişcări 
ce par inconştiente. 

Dar focele Caliacrei îşi odihnesc trupul, la căldura soa
relui, întinse pe stâncile rupte din ţărm şi căzute în blocuri 
mari, în apă. Cine a putut să vadă o focă în repaos, a putut 
avea. imaginea cea mai perfectă a lenei. Când soarele stră
Juceşte, ea stă întinsă şi imobilă pe piatră. Pare prea leneşe, 

ca să facă o singură mişcare. Expune soarelui spinarea, pân
tecele, o parte şi pe cealaltă cu labele sub ea, sau întinse şi 
ele în ambele părti. Deschide şi închide ochii, clipeşte sau 
priveşte în depărtare, nefăcând alte mişcări, decât acelea de 
respiratie. In atitudinea ei de beatitudine� nu-i place să fie 
turburată. 

Mersul ei pe uscat nu se face cu aceiaş uşurintă, cu 
care-şi face mişcările ei în apă. Servindu-se doar de labele 
din fată, ea se târă mai mult, sau îşi încovoae trupul ca să 
sară înainte. Membrele ei sunt adaptate perfect vietii de apă, 

. aşa că pentru putina nevoe ce o are de uscat ca să-şi aleagă 
locul de odihnă, nu are nimic special ca s'o ajute. 

Mamifere, ele îşi hrănesc puii cu lapte, ducându-i la sân 
să sugă, cu cele dou.ă labe anterioare. Naturaliştii au desco
perit o mare sensibilitate sufletescă la aceste animale. Ele 
varsă lacrimi abundente pentru progeniturile lor, atât femeia 
cât şi masculul, iar agitaţia lor probează o mare durere. 

focele de pe tărmul nostru sunt nedeprinse cu perico
lul. O singură dată un jandarm a împuşcat una, fără să ştie 
ce este. Vânatul lor esta oprit, aşa că dacă în mod natural 
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nu vor dispărea, ele sunt puse Ia adăpost de pericolul ce în 
alte regiuni l-ar avea, din partea omului. Ele sunt declarate . 

monumentele naturii şi pentru aceasta sunt apărate de legi. 
Dar ceiace ar interesa desigur, ar fi adevărul asupra 

existentii lor în marea noastră. 

Specia din care ele fac parte (Monachus albiventer) era -
răspândită înainte în apele Mării Mediterane şi a mărilor în 
legătură cu ea. In Oe. Atlantic, înainte până în dreptul Insu
lelor Canare şi Madeira 1). Aparitia ei, în apele în care . era
răspândită altădată e rară. Este deci o specie adaptată mă� 

rilor cu apă mai caldă. 

Cămilele dela Duranlar. Dacă părăsim fărmul mării 
care ne·a oferit spectacolul focelor şi ne îndreptăm spre Ca
varna, pe lângă faleza pe care stau spânzuraţi smochinii, in
trăm în stepa oblă şi uscată în care scaetii îşi ridică vârfu
rile. lor mai sus, să-şi demonstraze împărăfia lor. La o de
părtare de 18 km. spre apus de Cavarna, în satul Duranlar, 
întâlnim al doilea fenomen exotic şi unic al Dobrogei de 

Sud. 
Locuitorul Holevici are în proprietatea sa un număr de 

cinci ·cămile cu două cocoaşe: un singur mascul, trei femele 
şi un pui de sex masculin. Zoologii le-au numit cămile bac
triene. După înfăţişarea lor monstruoasă, nu pot fi egalate 

în urăfenie de nici un rumegător 2), Trupul prea mare pentru
picioarele prea scurte, creşte în proporfii, prin existenta celor 
două cocoaşe , acoperite cu păr lung. Gâtul lung îndoit în sus 

şi acoperit 'cu păr, ce atârnă până aproape de pământ, susţine ca
pul mic şi urât. Ochii sunt mari şi privirea lor este cu totul 
lipsită vioiciune. Apropierea omului o lasă indiferentă. Coada 
seamănă cu a unei vaci, iar culoarea cenuşie seamănă perfect 

cu a mărăcinilor uscati, printre care pasc. 

Părul lor este moale> lânos şi creşte lung pe vârful ca
pului, pe ceafă, pe gât, pe umeri şi pe cocoaşe .. Pe piept, la 
genunchi, la încheeturi şi la glezne au bătături şi aceasta se 
observă mai mult la cele mari. Puiul este mai frumos la în-

- făţişare, ca cele mature.

1) Dr. R. I. Călinescu. Cutreerând Dobrogea Meridională.
2) Brehm : Le chameau dromadaire,
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La Duranlar, cămilele au cu totul altă menire, decât :se
menele lor asiatice. Mărfurile pe care cămilele asiatice Ie poartă 
în caravane din Rusia până în China, sunt înlocuite aici cu 
plugul sau maşina de secerat, pe care le trag, înlocuind boul. 

Viata lor nu dă o prea mare grije stăpânului, căci ele se 
mulţumesc cu puţin şi mai ales cu o hrană vegetală, dispre
ţuită de toate celelalte ,erbivore. Plantele cele mai uscate, mă
răcinişurile şi scaeţii formează hrana lor principală. Preferă 
frunzele de arbori şi spinii nu le rănesc gura. Apa este ceva 
secundar pentru cămile. Când mănâncă ierburi mai suculente 
ea poate răbda săptămâni întregi fără să bea. Setea le revine 
mai des, când sunt puse Ia muncă mai grea. 

Şi cele cinci cămile dela Duranlar izolate de familia lor 
îndepărtată îşi păstrează esenţa lor, cu acelaş aer de indi
ferentă, cu aceiaş sobrietate şi răbdare, fără să arate nimic 
nimănui. Nici ataşament fată de stăpân, nici grije de hrană şi 

nici dragoste pentru pui. Un singur sentiment pare mai pu
ternic, acela de nesupunere oarbă, când vrea stăpânul s'o 
pună la muncă, pe care n'o face cu plăcere niciodată. 

Consanguinitatea a făcut să degenereze oarecum aceste 
cămile şi dacă Camera de Comert din Caliacra, va reuşi să 
aducă un mascul pentru regenerare, descendentii vor .avea ca
lităţi mai pronuntate. 

Cămila bactriană este un animal adoptat perfect climei 
de stepă. Ea nu este animal numai de deşert. 

Specia aceasta se găseşte răspândită în Asia Centrală şi 
Orientală întinzându-se chiar mai spre Nord, până în Siberia 1)

Ea suportă şi frigul aspru al ernii noastre, ca şi gerurile si
beriene. Deci clima de stepă pontică a Dobrogei nu-i este de-
•favorabilă, cu nuantele ei de secetă va�a şi de frig iarna.

Şi iată că Dobrogea de Sud dupăce n-a prezentat Coasta 
de Argint cu golful mediteraneu al Balcicului, cu migdali, lă
mâi şi smochini sălbateci, ne adaogă măreţia spectacolului 
monumentelor naturii dela Capul Caliacra şi peisagiul de a
siatică culoare al cămilelor dela Ouranlar. 

Radu Rucăreanu 

1) Brehm: Le Cameau Cactrien.
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Turcii Oguz în Dobrogea 
Pe lângă multe informatiuni istorice, date de istoricii a

puseni ca şi de unii istorici din Peninsula Balcanică, Recto
rul Universitătii din Ankara, D-1 Kopruli Zade Mehmed fuad, 
publică în ziarul •Giumhuriyet> un articol cu titlul de mai sus, 
ca să aducă lumină asupra unei probleme de mare contro
versă. 

S'a crezut uneori; că turcii au venit prin părfile Dobra
gei, odată cu armatele cuceritoare ale lui Jildirim Bayezid 
(fulgerul), care s'a luptat cu Mircea cel Bătrân la Rovine. 
Unii istorici sustineau că el şi-ar fi aşezat spahii (miliţienii 
călări) în Dobrogea, colonizându-i. Urmele toponimice ale 
_multor sate cu nume ce dovedesc trecerea pecenegilor sau 
cumanilor, cari n'au fost decât popoare turceşti, venite din 
Asia Centrală (Altai- Ural), este o dovadă de o mai veche tre
cere a turcilor prin fara noastră, ba chiar de aşezări trecute 
ale lor, dispărute astăzi. 

c., ... Sarâ Saltuc şi turcii de sub conducea sa, nu au mai 
rămas în Crimeia, ci s'au întors iarăşi în Dobrogea. 

Dintre istoricii noştri mai vechi, Munegimbaşâ, în pre
fioasa sa lucrare cGiamiiduvel>. s'a inspirat din Selciukname, 
arătând cât mai aproape de adevăr şi anii evenimentelor. După 
acesta, întoarcerea lui Sarâ Saltuc din Crimeia în Dobrogea 
ar corespunde anului 680 al Negirei (1300). Selciukname şi 
după aceasta „Geamiiduvel" relatează că după moartea lui 
Sarâ Saltuc şi după destrămarea statului Anatolian al turcilor 
Selcuikizi, turcii Oguz nemaiputând sta liniştiti pe locurile lor, 
s�au reîntor_s în Anatolia sub căpetenia lor Ece-Halil, în păr
file Karasi, pe vremea stăpânirii beiului Kara-lsa. 

In această privintă scrisesem părerile mele, dintre cari 
unele greşite. (Revista Turkiat 1928). Căutând a îndrepta gre-
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şelile, aceşti turci oguz, cari s'au întors sub comanda căpe
teniei lui Ece Haul, au fost în număr infinit de mic. Insuşi 
profesorul Balascef, în revista de turkologie, mai sus-amin
tită, spune următoarele: 

«Nu era nici � un motiv temeinic, pentru aceşti turci 
oguzi selciukizi să renunte la stăpânirea bogătiilor naturale 
ale Dobrogei. După cum este cunoscut, aceşti turci găsiseră 
acolo pe fratii lor uzi şi� cumanl, ·cari vorbeau aceiaşi limbă 
cu ei, cu cari s'au unit mărindu-şi considerabil puterea. Aceşti 
cumani împreună cu cei ce fugiseră hoardelor fiilor lui Gengis• 
Han, unindu-se cu alti frati ai lor se înmultiseră foarte mult. 

In deosebi Nogai Han, nepotul hanului Berke, era un 
puternic sprijinitor al turcilor oguzi din Dobrogea>. 

Profesorul Kowalschi, ale cărui păreri despre turcii din 
Bulgaria şi despre limba lor, pe cari l•am expus în aceste 
pagini, părerile profesorului Balascef, ca şi ale noastre per
sonale, sunt de acord că partea cea mai mare a turcilor Oguz 
a rămas prin părţile Dobrogei>. Adăogând că părerile a trei 
istorici coincid, fără ca Balascef, să fi luat cunoştintă de ar
ticolul meu şi nici Kawalski de al lui Balascef. Trei inşi, fără 
să ştie unul de altul, cu motive independente unul de altul, 
să ajungă Ia acelaş rezultat, vedem că e de ajuns să arate 
temeinicia celor sustinute. 

ln tot cazul, acest stat al Oguzilor, turci Selciucizi, era 
un stat întemeiat prin anii 263 d. Hr., cu ajutorul împăratului 
_Miha ii Paleologu! V II 1- lea, întemeiat pe coastele vestice ale 
Mării-Negre. Aceşti turci-creştini, timp de 130 ani atâta vreme 
cât au avut independenta lor, aufost legafi de Patriarhul dela 
Constantinopole>. 

Bricul Mircea - S. Tarasov 

HALID OMER 

Avocat 
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Două „Constanţe
< ' două lumi 

Ioan Adam : ,,Constanţa pitorească şi împrejurimile ei" iJ 
Tudor Şoimaru : ,,Constanţa" 

Revista noastră, prin seria de articole cu privire la literatura dobrogean€(, 
şi-a luat angajamentul să prezinte în fiecare număr câte ceva privitor la această 
literatu(ă. Socotim c/1 din modestele noastre observaţii s'ar putea închega, în 
timp, un mic studiu de sinteză asupra scrisului Dobrogean şi dobrogenesc. De
parte de noi gândul că vom face astiel operă de piorieri. Dobrogea îşi are ga 
leria ei de înfriguraţi ai cercetării, deschizători de perEpective, care şi-au făcu( 
din condei, târnăcoape pentru ogorul scrisului dobrogean. Noi nu rămânem de
cât nişte binevoitori epigoni. 

Dintre cei care au iubit Dobrogoa şi cărora provincia le-a dat răsplătirea 
morallt, a fost şi Ioan Adam. Opera. lui, peste care vremea a colbuit şi praf ul 
şi uitarea omenească, a însemnat mult, la vremeu ei, pentru dobrogenism, ,,Con
stanţa pitorească cu împrejurimile ei'', de care ne vom ocupa acum, alăturând-o 
unei alte „Constanţe", a avut preţuirea Academiei Române care a premiat--o. 

Dela început afirmăm că
} 

astăzi, ,,Constanţa pitorească cu împrejurimile 
ei" nu mai poate avea importanţa de odinioară; cartea a rămas aceiaşi, obiectul 
ei a evaluat într'atât încât a fost nevoe de o alta care să înfăţişeze actualul 
oraş. Acensta este „Constanţa" d-lui Tudor Şoimaru 

Oraşul lui I. Ada1n este Constanta J>echiului ,,Cazin" - dispărut odată 
cu barbarn-i fonetică - a Bricului Mircea, a malurilor neconsolidate, a operei 
edilitare şi vilegiaturistice balast teoretic, aUitea lucruri uitate de. cei vârstnici şi 
neştiute de tineri.

Co_nstanţa de astăzi are cu totul alte înfăţişări, a(tă viaţă, mai ales viaţă, 
ca· să nu se fi tăcut simţită nevoia unei definiri conforme, într' o nouă carte, 
pentru o nouă carte} 

pentru o nouă generaţie. Iată .de ce „Constanţa'' d-lui T. 
Şoimaru, nu este un blam adus cărţii uitatului Ioan Adam 

>li * 

Vom încerca ·pentru ,,Constanţa pitorească cu împrejurimele ei" o nouă 
prezentare, socotind că mulţi, mai ales cei tineri, nu o cunosc sau au uitat-o. 
Apărută înainte de •răsboiu cu mult - Ioan Adarn a murit în .1911 � - cartea 
închide între coperte, după chiar mărturisirea autorului, o călt(uză descriptivă. 

Se'-vede din 'operă că J. Adam a tăiat mult Constanţa. Se simte "chiar din 

1) Editura „Universală" Alcalay & Comp.
2) Fundaţia 'pentru-literatură· şi, artă „Regele Carol. II".
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primele pagini pasiunea pentru oraş şi prin stăruinţa filologiciî pe care o pune 
spre a stabili etimologia vechei denumiri Tomis, şi prin interpretarea simbolică 
a legendelor ş, adevlÎrnrilor istorice. Pasiunea supra omenească a Medeei către 
fason, în echivalentul de astăzi, este pasiunea constănţenilor pentru oraşul lor, 
iar jertfa de sânge frăţesc a aceleiaşi mitice eroine, este jertfa contemporanilor 
autorului pentr.u dobândirea provinciei. 

După ce epuizează într'o curgere lentă, punctată de poezie şi susţinută 
interpretativ, preistoria şi istoria modernei urbe maritime, autorul prezintă oraşul 
şi împrejurimile, luându-şi sarcina 'de ghid. 

Păcat însă că nu toată lungimea operei cuprinde capitole isbutite. Ală• 
turi de comunicarea subiectivă a efectului de pastel urban pe care-l subliniază 
prin bine mânuit stil evocator, găsim notaţii de natură pur pragmatică şi infor• 
mativă, ca statistici lipsite - prin însăşi natura lor - de pitorescul indicat în 
titlu. Cartea se vede că a fost scrisă şi pentru demonstraţie nu numai pentru 
pitoresc. Acest schimb de obiect, pe lângli ce este în detrimentul calităţii stri• 
când unitatea cărţii, derutează lectornl încât acesta nu mai ştie dc1că citeşte un 
ghid, o monografie, o lucrare arheologiciî, etnografică, sau altceva. 

Trecând peste aceste scăderi, în ceiace are bun, cartea lui J. Adam, ră
mâne totuşi prin calităţile de evocare şi de document. Jntr'atât sUiwe imobiliî 
imaginea evoca.tă încât acolo unde încearcă să dea impresia de mişcare nu is
buteşte (Pe bulevard). Ţinzzta clasică a stilului se acordă cu o Constanţă statică, 
statuară, o Constanţă ca din basmul cetăţii în care totul a fost împietrit până 
la deslegarea blestemului prin sărutul lui Făt frumos redând vieţii adormite, 
mişcarea. 

In ceiace priveşte legătura dintre oraş şi mare, I. Adam a intuit-o. Ba 
chiar a insistat într'at{da încât înţelegi din cmte ci1, pentru autor Constanţa în
seamnir mare. Cele mai multe pagini, dintre cele care foc meritul cărţii, sunt 
închinate mării. Semnul cert al iubirii de mare, iubire care depăşeşte fiinţa fi
zică, este repetată comparaţia cu femeea. Aci autorul părlî.seşte uneori ţinuta 
clasică a expresiei, prinzând agrafe romantice mării. Aceste mici cochetării sti
listice sunt, poate, singurele semne sub care poate fi recunoscută Constanţa : ora
şul păstrează astfel prin ceiace-i dă marea, certificatele permanente ale raţiunii 
sale de a fi. 

Din Constanţa într'o însemnată măs11ră nu poate fi deslipită de o mare 
glorie a literaturii latine: Ovidiu. Nici J. Adam n'a deslipit-o şi c1şa se face cc'î 
găsim în carte un capitol - ca un intrus însă în substanţa cărţii - despre Ovt 
diu, tratat cu o metodă prea didt1ctică. 

Ctfutiînd si'î incheem această seu rtă pre?:enta re a „ Constanţei pitore -tt" ne 
vom opri puţin asupra calităţilor de stil ale lui l. Adam. Repetăm, fn cciace este 
bun din cartea lui, vom găsi fragmente de remc1rcat şi pentru procedeele stilis
tice. Vorbind despre minaretele geamiilor constEfnţenc spune : 

„Insem.nările ;:tcestea mistice, care punctează orizontul ca nişte 
ghimpi enormi, te duc cu mintea în trecut, când credinţa, aceasta 
străină, ameninţa lumea creştinismului ca o împunsătură de suliţă". 

Recunoaşteţi că poate sugera şi evoca, numai că în alte părţi frapează' surprin
zător de mic, potenţialul de evocare. 

Totuşi, scrisă în maniera lui Vlălmţă din „Românic1 pitorească", - a fost 
colaborator lu revistele lui VU1huţă - ,,Constanţa pitorească" răn1âne cartea unei 
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lumi trecute. O preţuim pentru rostul său la timpul cuvenit, pentru calităţile de 
observaţie şi stil. 

* * 

Constanţa lumii de astăzi, am spus, este „Constanţa" d-lui Tudor Şoimaru, 
Condensând într' o lapidară prefaţă multe din punctele de vedere ale cărţii, au
torul mărturiseşte ceiace vede în acest oraş: ,,Constanţa .... un pretext de visare, 
printre pijamale de plajă, pe urmele lui Ovidiu. Pretext căruia i-aşi pune ca 
motto un. vers de Louis Le Cardonel . 

. ,O viile ou le passe gravement se prolonge". 

Vela început ne dăm seama că avem de citit o carte spirituală, scrisi:i de 
un expert al metaforei, acordcltă cu ritmul vremii şi cu specificul vieţii pe care 
caută s' o releve. Iată cum în două mici frânturi, chiar dela începutul cărţii ma
niera simboliştilor crea(ori de sugestii, ne insinuează o isbutită caracterizare a 
oraşului, ca o anticipare a conţinutului cărţii: 

„Am descoperit Constanţa într'o di mineaţă. Am surprins-o în 
somn de apă şi cer. Un pescăruş făcea ultra-violete în largul mării, 
iar petuniile îşi închideau petala, pleoapă. Aici florile, asemenea cru
pierilor, jucătorilor, trăesc noaptea. Prin parcuri, prin răzoare, Floa
rea nopţii se omoară dimineaţa voluptos, în propriul ei parfum". 

Pentru toţi câţi văd în Constanţa un ideal vilegiaturistic, oraşul este mare, 

ultraviolete, crnpieri şi jucători, câte odată sinucideri, adică exact ceic.1ce ne su
gerează mai sus d-l T. Şoimaru. 

Ce cuprinde cartea ? Numai viaţă. Autorul iubeşte Constanţa tinereşte, îi

preţueşte şi stilul modem şi cosmopolitismul, căutându�i şi frumuseţile şi ridicu
lul. Ba chiar stilul modern ·al oraşului îi dă impulsul genez ic, şi în fond şi' în 
formă, al dinamicei care formează caracteristica scrisului d-lui T. Şoimaru. Aşa 
se face că găsim realizat pitorescul modern atât de subliniat în mişcare. 

Viziunea oraşului nu se fncheagiI în capitole aranjate după criterii ştiinţi
fice, ba chiar n'are nici un criteriu. Mai mult, nici nu prea este vorba de oraş 
ci de viaţa .pe care o închide între �iduri şi mare. Ar fi pretenţios să se 
creadă că observaţiile d�lui Şoimaru au epuizat wată viaţa Constanţei, după cum, 

iarăşi, ar fi nedrept dacă n'am rec;unoaşte autenticul în ceiac.e scrie. 
Oraşul îşi trăeşte viaţa sa prin oamenii săi, născuţi în el. Celor veniţ 

,,pentru visare printre pijamale de plajă pe urmele lui Ovidiu". Con

stanţa le joacă feste. Aci se simt bine oamenii oraşului ca Nicu, fenică, Paşa 
şi Vangheli din capitolul c1z acelaşi titlu. Agata şi Lucy dela „Catarg", Nicu,

regele contrabandei, în general barcagii, chelnerii, pescarii, ,,arlistele" care vi
sează o absolvitoare şi strălucită căsătorie, rataţii vieţii, în timp ce abia aşteaptă 
întoarcerea acasă Familia Popescu sau „Ghinioniştii" ca d-l Ionescu. 

Din cetitul unei cafele, din felul cum eroul de circumstanţă priveşte marea, 
din biletul pe care cineva îl lasă la cafenea ca să se informeze sau · să infor� 
meze, din numeroase alte nimicuri ca acestea, d�l T. Şoimaru face mici reliefări 
de psihologie ca, amplificând procedarea, să treacă apoi la isbutite portrete )Jline 
.d,e omenesc, cărora oraşul le cere şi le dă amprente. Cosmopolitismul oraşului ţ�a 
creiat acestuia o filosofie aparte. Filosofii transplantaţi sau autohtoni. şi�au gă-
sit în Constanţa o agoră modernă: este drept nu�i ascultă decât cei cari cred 

într'o filosofie confencţionată la „ un şerbet de trandafir şi o ·giogirlie''. 
Iată în privinţa aceasta, înreputul celui de al doilea capitol: 
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înţelepţi" îmi spune într'o zi un constănţean. Şi adăogase, el care-şi" 
cunoştea concetăţenii: ,,Cu un şerbet de trandafir şi-o gingirlie ai o 
filosofie unică. Fără dramă, fără ecuaţii sufleteşti. Şi_ �ostalgia pei-
sajului şi lenea desţelenirii; mori cu fiecare plecare pe vapor şi re
naşti cu toate sosirile. Şi eşti tot acelaşi. De sos, dela cafenea, ai· 
sub pi�ioare marea, o_ desfizi, o stăpâneşti, nu-ţi scapă. De. aceia 
constănţeanul nu intră nici o dată în ea. Nu vrea s'o simtă cum îi 
fuge printre degetel� picioarelor. Da, marea s'o priveşti de sus, dela 
cafenea, ca pe prostime. Dacă te scobori la ea te 'neacă ... " IPag. 31) .. 

li'arnientele de caienea are însă opoziţia activităţii din port, activitate pe 
.:;are o evidenţiază în „ Regele contrabandiştilor", capitol cu aglomerare de frescă ..

Găseşti aci _inteligent strecurat, tot ce este legat de port: oameni, meserii, te�
luri de reflectoare a vieţii prin meserie,· speranţe adormite, dar neîngropate, dect 
o bunii parte din viaţa anexată nervului navigaţiei. In privinţa aceasta - a va-·
rietăţii în conţinut __:_ un mare merit al autorului este că, fără si1 fi clfutat cii
tot dinandinsul să-şi precize:te prin strictli delimitare capitolele, a isbutit să d'ea
fiecăruia o trăsătură dominantă. Digresiunea nu-i rlităcire ci întărire a impresiei.

După cum fn „ Hcgele contrabandei" găsim viaţa portului, sau în „Nuntă. 
în Anadolchioi" o excursiune prin des"rădăcinata din tradiţie lume mw�ulmană ex
ploatată de hogi, sau în „ Tn piaţa Griviţa'' interlopa constănţeană cu denaturarea 
gustului popular în cr:eaţie poetică: 

,.Spune Leană vorbă clară 
Unde ne iubim diseară", 

tot aşa, cu acewş1 varietate de material} în „Cetatea 'fe.rmecată" aflăm o pre-·
zentarc, succintă şi interesantă, a istoricului oraşului. V-l Tudor Şoimarn 'ştie 
să nu insiste şi totuşi să lase suficientc'î alunecare istoriei, legendei şi opinii-· 
lor de călătorie ale altora dintr� cari au mai trecut Ccîndva prin Constanţa, fo-
losind. chibzuit bibliografia indicatc'f la sfârşitul cărţii. Nu vom găsi o coricepţie 
monografică ştiinţificli, nici o c1:1lăuză, ci un joc al inteligenţii care prinde spor-· 
tiv şi trece, ca un bun jucător, o minge, când trebue şi cum trebue. 

Ca şi I. Adam, d-l T. Şoimarn nu l-a uitat pe Ovidiu. •Dar câUi diferenţă! 
Deşi, în succesiune,"! veacurilor, moravurile sunt acelea care dau speciîic vieţii' 
unui oraş, deşi prin diferentierea între moravuri sunt posibile atâtea civilizaţii' 
în viaţa unui mare oraş, ·civilizaţii marcate prin ritmuri, uneori de ju,!ilităţi de·

de yeac, alte ori prin mc1i multe secole la un loc, totuşi, peste toate ră.mâne un
fond de etern omenesc care mz se poate desprinde nici unei. civilizaţii. Acest 
fond l-a gusit d-l T. Şoimaru într'o parte din opera lui Ovidiu, şi găsesc că mr

putea fi omagiat mai t>locvent nuirele latin decât legând permanentul operii sale. 
de permanentul naturii constăntene. 

' 
' 

,,Trislia" şi „Ai:samandi". Lulita A.rs amandi care devine, la d-l T. Şoimaru,. 
amestec de rafinament modern cu erotism clasic. Posibilităţile de compoziţ�e ale 
d-lui Şo1mern ne' actualizeazlf pe Ovidiu, sincronizâncfu!i concepţiile din opera
închinat/1 iubirii cu metodele iubirii contemporanilor (,, Arta de a iubi ... " la plajă).

Ironia; care devine ingenios fel de exprimare a elaborărilor intelectuale
ale automlui, trecute apoi noulf, fie sub formă de sfaturi, fie oricum altfel, se
simte în aproape tot înlregul cărţii, şi aci ·unde este vorba ele Ovidiu şi dincolo 
în „ Paşi de femee : cifru dt. dragoste" şi peste tor. Puţine reţineri doar. Acolo 
unde sensibilitatea d-luz Şoimaru caută· o tonaWate minoră acordată duioşiei, 
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,demne însă, ca în capitolul intitulat „Tristia", sau în ultimul denumit „lnoptări", 
ironia părăseşte înţelegătoare exprimarea. Ce µdmirabilă analiza a ,,Tristelor" 
prin prezentarea_ vie, vorbitoare, a naturii sălbatece cqre, adăugată nenorocirii 
exilizlui, l-a inspirat pe elegiacul Ovidiu, ]omisul „Tristelor" a trăit multă vre
me; Constanţa fl va continua pentrn alţii. 

_La sfârşitul cărţii, cortină sumbră cu domoală c.ădere, aşa cum arată şi 
titlul, închee lectura capitolul „ Tnoptări" amestec de nostalgie, relevare de crea
,ţiuni poetice marinăreşti culte şi anonime, melancolie. ·

* 

* * 

Geniul lui Ovidiu, interpretat de talentul D-lui ,5oimarn, a dat pagwz 
isbutite „Constanţef''. Dar un alt geniu, de data aceasta autohton, care n'a fost 
interpretat, ci im tat, ca răsturnat însă chiar în epoca d-lui Şoimaru. Este 
vorba de Caragiale pe care autorul „Constanţei" îl ţine prezent în cartea sa, 
printr'o stângace oglindire. Cşpitole ca „Dela „Tristia'' la familia Popescu", 
„Ghinioniştii" sau fragmente din altele, sunt descinse direct din Caragiale şi, deşi 
poate plac, le priveşti ca pe tzn lucru amanetat la cassele de gaj: este şi nu 
.este al tău. 

Aceste două „Constanţe" sunt complementare în raportul dintre ele, cu 
preţuire specială pentru d-l Şoimaru. Viziunea plastică a Constanţei apare în
treagă prin sinteza dintre opera statică a lui Ioan Adam şi cea atât de animată 
.a d-llli T. Şoimaru, care a dat viaţă, ca în basme, cetăţii adormite a pionierului 
premiat de Academie. 

CLEMENT VORNICU 

,_,Noaptea minaretelor" 
de Octav Vorobchievici 

O carte te poate interesa prin fondul ei şi te poate atr�ge prin poezia 
expresiei. ,,Noaptea minaretelor", are un subiect de actualitate ; prezentarea 
Dobrogei sudice cu pitorescul, nevoile şi farmecul ei. Cartea a eşit din în
demnul pe care i l-au dat autorului chemarea unei lumi necunoscute, amin
tirile luptelor dela Turtucaia, camarazi morţi în răsboiu, exodul turcilor şi 
asaltul material şi spiritual dat de bulgari pentru desnaţionalizarea Dobrogei. 

Autorul a pornit la drum să culeagă un bogat m·aterial informativ şi 
imagini lnminoase cu scene biblice şi rem1niscenţe antice. Călătoria începe 
cu Turtucaia şi trecând prin Turc Smil, Satul Vechiu, Siahlar, Covangilar, 
Teke, pădurea Deli-Ormanului, Silistra, Cainargeaua Mică, sfârşeşte cu Ba
zargicnl, valea Batavei, Ekrene, Balcic şi Capul Caliacra. Sitte, oraşe, tipuri 
sunt rând pe rând fixate de pelicula a.paratului fotografic şi filmate de verva 
�torului. Populaţia, surprizător cortegiu de neamuri de tot felul este şi ea 
prinsă şi redată pe fundalul unei ideologii care s'ar putea rezuma astfel: 

1) Dobrogea sudică e frumoasă, atrăgătoare, cu pământ bogat şi apă
puţinl1, cu floră mediteranee. 

2) Turcii sunt ospitalieri, buni, cetăţeni paşnici, caracter nobil.
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3) Bulgarii sunt iredentişti, răuvoitori românilor, inadaptabili unei vieţi
·sociale de bună .înţelegere, luptă să desfiinţeze românismul în. Cadrilater
,prin mijloace perfide şi neomeneşti. (asasinarea jandarmilor de pildă).

4) Celelalte populaţii ; tătari, greci, evrei, armeni, ţigani sunt figu
ranţii idiferenţi dintre cari unii nu se gândesc decât să profite depe urma 
tuturor. 

5) Românii se împart în două ; cei cari alături de macedoneni îşi pă-
.. zesc propria lor piele apărându-se de atcicuril;} făţişe sau ascunse ale Bulga
rilor - şi alţii care infectaţi de plaga politicianismului (politică fanariotică 
<le avantaj personal) n'au nici măcar noţiunea· interesului ţării şi românităţii, 
măginindu-şi capul vizual la o combinaţie cât mai groasă pentru punga lor. 

6) Viaţa noastră politică centralizată în câteva oraşe mari fac pe con
tlucătorii ţării să asculte şi să privegheze fără atenţie răbdătoarea pasivitate 
şi suferinţele acestei părţi excentrice a ţării. Viligiaturiştii văd aci un decor 
decretat la modă şi atâta tot. Această orchestaţie are un leit motiv continuu, 
scurgerea bogăţiilor naţionale în mâna străinilor. 

Desigur ce scrie d-l Vorobchievici e în întregime dureros de adevărat, 
atât de adevărat cât permit excepţiile unei generalizări făcute cu tendinţă 
.anumită de a convinge despre un anumit lu�ru. Retorismul şi tonul mai a
propiat de vehemenţa pole_mistului, întunecă par'că obiectivitatea celor a
firmate. De exemplu pe lângă bulgari iredenţi, cu privirea neagră de ură, vo
cabularul stâlcit, există şi bulgari cum se cade, care ne cnnosc litnba şi vor 

·să trăiască în' pace,. supunându-se legilor şi adaptându-se vieţii noastre. Dacă
autorul arăta şi pe aceştia, argumentele ar fi fost mai convingătoare şi im
presia de retorism s'ar fi şters. Astfel, notări, credinţe, peisagii şi oameni sunt
juste.

Schiţările câtorva portrete pitoreşti au sesizat poezia acestor tipuri ca
şi multitudinea marelui bazar, Dobrogea aurie, cu alaiul ei de legende şi
tradiţii străvechi suprapuse unele peste altele în memoria artistică a locui
torilor.· O lucrare atâ.t de curajoasă prin naţionalismul ei, curată prin ten
dinţele ei, ar fi câştigat enorm dacă ar avea temperanţa, imparţialitatea şi
mai ales atracţia picturală a descrierilor poetice. Titlul pretenţios printr'un
fel de „Pierre-Loti" - ism promiţător, îţi măreşte aviditatea de frumos din

-ce în ce mai ·desamăgită cu fiecare foaie întoarsă .. Posibilităţi de contem-
:plaţie şi de înţelegere a frumosului are autorul şi acolo unde e de văzut ceva
ne indică farmecul unic al locurilor vizitate. Vede, înţelege, arată dar nu
redă, nu real{zează artistic ceeace sitp.te · şi-l impresione-ază.

E o carte de reportagii ziaristice, însufleţită de flacăra pură a unui na 
ţionalism îndurerat că un ţinut pe care scri,itorul îl iubeşte nu-i destul de 
·preţuit. Laudă pe tovarJJşii de iubire şi înţelegere ai Dobrogei sudice, înce
·pând cu figura Augustă a M. S. Regina Maria şi continuând cu figurile eroice
.ale D-lui General Rasoviceanu şi Colonel Pătrăşcoiu.

Ca să nu se spuie că n'am vrut să găsesc nimic remarcabil într'un vo
lum închinat Dobrogei, trimet cititorii la de3crierea mării, pag. 176, şi descrie
rea mănăstirii de Dervişi Teke. 

Păcat de celelalte imagini care s'ar fi vrut poetice şi nu sunt, din cauza 
-clişeului uzat al autorului, adică spuse în vorbe banale şi expresii literare de
;împrumut. Au inundat pe nevrute din inconştient?
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Inşuşi autorul mărturişeşte, că a vrut să dea un semnal de alarmă, să, 
facă perceptibilă conducătorilor mişcarea subterană de desnaţionalizare a Bul-
garilor. Se subînţelege renunţarea la cizelarea estetică. 

. ,,Aş vr�a c'a ,,_Noaptea mi�ar:ete _lo:" să nu fie o făc�ie mo�tuală ! Jş
vrea ca „Noaptea mmaretelor" şa-ş1 a1ba cât de curând zorile !" 

Cele două sute de pagini au pornit desigur dintr'o intenţie valoroas�: 
în sine ; să atragă atenţia lumii româneşti asupra unei regiuni din ţară, nu în 
deajuns de cunoscută. Se pare că e un curent, un nsobism, ceva impus din 
afara sufletului scriitorilor şi artiştilor noştri de a-şi lua subiecte dobrogene_ 

Câtă vreme raţiunea sau voinţa le vor dicta aceste subiecte lucrările 
vor fi lăudabile prin râvna depusă, dar nu vor fi creaţiuni artistice. 

Aşteptăm şi ne dorim poeţi şi scriitori care fascinaţi de ·specificul do
rogean, să modeleze din el frumosul etern. 

M. Dăscă I eseu

Reviste 
c Dimândarea >, Revistă naJională de educa/ie şi cul

tură. An. I Nr. 3·4.- Revistă macedo-română cu colaborări' 
deosebite ca acelea a/e· D-lor: Nuşi Tu/liu, V. Diama·ndi, Jon 
Foti etc. ln afară de tendinJa pronunfa-na/ionalistă, mai pre
zintă articole de mare aport în literatură, ca studiul despre 
«Poezia populară la Macedo-Români• al D-lui N. Tulliu, care 
mai semeează şi câteva poezii, de o rară sensibilitate poetică: 
(Cântecul apei, Luceferina). 

D /. Spiru Bujgoli semnează un sim/it articol, relativ la 
colonizările macedo-românilor în Dobrogea de Sud. Nu .sun- .
tem întru totul de părerea D sale? Locul de colon1zare a fost 
bine ales; nu numai din interesul nafional al ţării. Ei au de
venit agricultori de frunte. O/eliti de greută/i, au înfrun
tat piedicile. 

* 

� * 
· .«Revista Săceleană>. Satu/ung-Braşov. An. IV Nr. 9,�

Ne-a căzut în mai m'ulte rânduri in mână această re
vistă cu preocupări regionale. Lupta eroică pentru a păstra 
trează o conştiinţă mocănească, ce-şi menţine legătura sufle
tească cu leagănul ·săcelelor îi face mare cinste. Ţinuta fru
moasă în care. apare e un indiciu de demnitate. · Semnează 
frumoase rânduri D-nii: Victor Tudoran şi Preot Gh. Şerbu.* 

* * 
«Cronica Literară» Caetul IV, a apărut în foarte brumoasă 

/inută şi cu colaborari prefioase ca: Al. Gherghef, D. Stoice
scu, Em Papazisu, I. M. Sadoveanu etc. Păcat că nu are mai 
mult dobrogenism. 
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Regretăm de a nu fi putut recenz.a; în acest număr, câ
teva pre/ioase lucrări, sosite prea târziu la redacţie. 
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