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Sunt sfinţi eare lasă moaşte 

şi sfinţi care lasă gândnrL 

N. lORGA
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Dorim să contribuim cu toată puterea noastră de 
muncă la ridicarea meleagurilor noastre dobrogene, 
făcând cunoscut trecutul, redând prezentul şi căutând 

. a face şi modeste preconizări asupra viitorului, situ
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Omul are trei comori: 
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Iubirea, l!lmina şi frumoasele gânduri. 

Coleridge. 

A avea un ideal este a avea o raţiune de a trăi 

Bourgcois 

Revista nuntă cu plăcere aparitia revistei cCon
vorhiri didactice» căreia îi doreşte tot succesul a-
. 
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tata vreme cât va tine calea imparUalităţii in scopul 
ei de revindecări profesionale. 

Institutul de Arte Grafice •Alba_nia> - Constanta

DORINŢA NOASTRA 

Câteva cuvinte sunt necesare pentru a lămuri scopul şi 
caracterul deosebit al acestei reviste, Jocul şi rostul ei intre 
intelectualii oraşelor şi membrii corpului didactic. Este mai 
intâiu vorba de legătura spirituală care trebue să existe între 
noi deacum înainte, cu conditiunea, ca atunci când avem pre
"Cupări spirituale în cadrul şi peste cadru nostru profesional, 
să ne ferim cu totul de politică şi de polemici. 

Revista caută să oglindească şi să restabilească modul cum 
fiecare ştie să se devoteze intereselor profesionale in cadrul spe
cial al satului sau instituţiunii ce serveşte oraşul în general 

Deasemenea problemele şi orientările care ne preocupă 
atât pentru noi, cât şi pentru cei ce hu ne cunosc îndeajuns, să 
poată fi desvoltate în mod civilizat. De independenta şi mai 
ales de obiectivitatea articolelor primite de noi, răspund au
torii în mod efectiv. redactia neluându,şi obligatiunea de a 
publica orice articol subiectiv sau tendentios. 

Ne luăm stricta obligaţiune de a ne menpne peste luptele de 
partid şi sperăm să fim înţeleşi de toU colegii şi de toti binevoitorii 
cari mai au în sufletele lor conştiinta că şi în afară de poli
tica se pot realiza legături strânse, care ridică spiritul, înăl
ţându-ne spre civilizatia culturii din secolul nostru. 

Ţinem să precizăm că nu ne subventionează nimeni şi 
nici ou ne gândim să trăim din surse care ne-ar strecura 
.:1rlumite influente şi obligatluni, ce ne-ar face să ne abatem 
dela scopul bunelor noastre cGânduri dela Mare•; curate şi 
sănătoase. 

Apărem deci numai cu concursul câtorva persoane bine
voitoare şi colegi doritori de mai bine, cu un scop bine de
terminat în slujba scumpei noastre provincii dobrogene, înde
plinind chiar o nevoie utilă în souciumul acestor desagregări 
sociale, fără unitate de vederi spre un ideal spiritual şi profe
sional. Suntem siguri că cei ce ne vor înţelege ne vor dovedi 
că, mai sunt suflete de elită, care pot să se ridice deasupl'a 
sbuciumatelor valuri ale nevoilor materiale din viata de toate 
zilele. 

Gânduri dela Mare 
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Intelectualii Dotrogei, 

1) Ar fi de dorit să facă parte din cLiga Culturală• Secţia
Constanţa. 

2) Să ajute efectiv «Carteâ sub Icoană•. . V 

3) Să citească şi să se aboneze la Analele Oobroge1, daca 
vor să se identifice cu problemele din vieafa scumpei noastr e 
provincii dela Mare. 

Liga Culturală. 
Sectla Constanta 

Stimate Domn, 
Sectiunea de jocuri nationale a Ligei Cultu.rate din Con· 

stanta, care a fost înfiinfată şi la care vă rugăm să binevoiti 
să aderati şi d-v, a hotărît să înceapă activitatea, fixând pen
tru exercifii, Vinerea dela orele 7 şi jumătate seara, în sala 
de spectacole a Liceului cMircea cel Bătrân• din Constanta, 
începând aceste exerciţii cu ziua de Vineri, 12 februarie a. c. 

fiindcă d-v sunteti membru fondator, s'au chiar dacă 
doriţi a fi, vă rugăm stăruitor, să veniţi, Duminică, 7 _februarie 
a. c. orele 11 dimineaţa, în aceiaş sală a Liceulu Mircea, pen
truca la această primă întâlnire, să ne cunoaştem, să ne sfă
tuim,' să stabilim un program convenabil de luc.ru şi să hotă
râm pentru bunul mers al acestei sectiuni.

Vom avea un schimb de vederi, pentru anumite excur
siuni ce am putea face la vară, eventual vom hotor� şi cre
area unei sectiuni de cântări (coruri), şi ne vom sfătui asupra 
primirei ce trebuie să facem unei asociafii similare, de jocuri 
nationale, care ne face cinstea să vie del� B�cureşti, să s� 
manifesteze cu o serbare la Constanta, chiar 10 curs�l lune1 
februarie a. c. 

0-v ca membru fondator aveţi dreptul sa recomandati şi
alte persoane, demne de a fi înscrise şi primite în asociatia 
noastră, şi vă rugăm, insistent, să utilizati acest drept, p�ntru 
ca asociatia noastră. încă dela început, să activeze ir. plin. 

Nu ne îndoim de bunăvointa şi entuziasmul d-v şi vă 
rugăm să primiţi asigurarea deosebitei noastre consideratiuni. 

Preşedintele ligei Culturale 
No. 298 2 Februarie t 937 N. Chirescu

... 

PROFESO I DEI.A GENEVA. 

LOU�S J. COURTOIS. 
d.e

P_.ofesor Dr. C. MUREŞANU.
Lalll'eat al Acedem.lel Bomane 

In fata târU noastre, atau multe probleme. Cine 
le-ar putea înJira pe toate? ln fruntea lor, cer grabnJcă 
deslegare che1tlunile peLlgogice. Avem noi curajul, aă 
punem, cu lntma cinstit deschisă, câteva întrebări: Ne 
dăm samă că vlltorul apropiat al Pat.rid depinde de tânlra 
generaţie? 

'E pregăUtă elf ta acestul tineret pentru misiunea d ? 
Adlcl stă gata Ia muncă ştlinţiflc:ă ? E gata la muncă 
creatoare pentru consolidarea Patriei ? Pregătim noi prin 
şcoli primare şl secundare rezerva acestei generaţH? Şf 
daci nu. suntem Ia înălţime ? Cum vom repara timpul 
pierdut? Iar dacă ne-am făcut datoria pentru trecut ... 
Ce chestiuni ne impune un prezent dificil, ne1lgur, pro
blematic? 

Undt vom afla răspuns la aceste întrebări chinui
toar� inferforizante pentru cei slabt, dinamizante pentru • 
sufletele virile ? Fiecare e dator să cugete la aceste ches
tiuni ... Ftccare l Da! Sf mai ales cd tosărclnaţi cu edu
caţia tineretului. Să cugete şi 1ă lucreze. 

Pilde de gând pe�goglc �• pilde de fapte îochfnate 
educaţlci, găsim în trecutul multor neamuri. Cele mai 
frumoase cxeple ne vin dintr'o ţară mică ca un copila�. 
Şi totuş.l, în fruntea lumli prin forţa educatorilor. Pro
fesorU eleviţeni au înţeles. ualntea altora. el în copil, 
tineri Ji adolescenţi zac Izvoare infinite de energie. Aceste 
forţe cautl să se afirme prin creaţie... Creaţii şiiinţillce, 
artist!ce. tehnice, sociale. Din această gospodărie elve-
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ţlanl, alegem un salona;. Geneva: Inima_ planetei noâa
tre. Din cetatea păcii, vom prezenta cateva figuri de 
profe1ori. 

Incepc:m cu marele invatat � pedagog : Louis J. 
Courtoi1, care în vara trecută a luai drumul ve,nlciei. 
O pierdere ireparabilă pentru Etveţla ,, pentru România. 
Profe•orul L. J. Courtois ne-a fost anf de zile prieten 
devotat. A muncit pentru noi ca un adevarat român, 
creind icoana cContulului cultural-, Şi tot &fa de strl-

• lucit a fost ca profesor de liceu fi docent unlveraitar.

II 

Loui1 J. Courtoi1, fost profesor Ia colegiul Calvin ;i 
docent la Universitatea din Geneva, a făcut în domeniul 
compoz.itf.ef Hbere foarte interesante experienţe. Elevii 
marelui educator Courtois erau de la secţia ftiinţiUcă. 
Etatea lor? l 5-J 7 ani. 

Regretăm că nu putem reproduce o samă din com
poziţiile vlftorilor tehnidc:ni. In ce conată metoda Cour
toit? Elevul e obligat să facă cel puţ.ln un eseu pe an. 
Se dă oar�care libertate tn alegerea subiectului � timp 
neceur pentru această lucrare. 1n ce spirit lucreazl a
ccJU elevi? Primul prlncfpiu. 1n alererea subiectului, se 
ţtne scamă de experienţa personali. Aceaatl experienţă 
se va completa ln atudiul che1UunU, J1 lumina prln lite
ratura respectivă. 1n scurt, o lucrare de seminar. Fiecare 
iJi ta subiectul iubit. Cu o concUţle: d. aăucă o es:pe
rien\l personală, luminat! prtn studU oneate, tn jurul 
problemei preferate. Elevul e incurafat si folo1ca1că ff 
experienţa famlliei. lată o mobllizare generali în furul 
compoziţiei lJbere. Ptln acest efort, elevul gândeJte. strânge 
materialul. fi alcltue-Jfe scheletul luc:rărU. 

După metoda L. J. Courtolt, compozltla fa forma 
deftnltivă tn faţa clasd. Şi anume, cum? Colegianul e 
1timulat de mediu : camarazi �l profeaor. In concepţia 
Courtola, profesorul e tot un prieten. Unde au loc aceste 
lecttl, dela cari lnvatl cu toţii �âte ceva ? Depinde de 
natura 1ublectului. E vorba de un mare muzicant ? Şe
dlnta are loc tn sala de mu.dcă. Alei, pianul permite dc
monstraţlunde necesare. Vine: la rând un aubtcct ftlln
ţfflc ? Atunci ac foloscite laboratorul. Şi a,a 1.nalnte .... 
Cupl c:az. 

4 

Cum ■e comportă aceşti adoleseenţt Ia lucru ? Şf 
anume în această fazi interesantă. : Când problema, pur
tată in suflet liptămânl, poate şi luni, IA form.l tn faţa 
audltorl1or. La cel mai mulţi se observă un elan care 
rupe monotonia lectUlor obişnuite. In această faţă, ma
terialul acumulat e mobiltzat. Datorită mediului, energia-
elevului atinge maximum de dinamism. Observatlf noi 
ae impun : elevul descopere. Gânduri nea,teptate Uşnesc 
din mcon,ttent : elevul inventeaiă. Sinteze proaspete răsar 
in chfp natural, luând forme elegante : elevul crdazi. 
Iată şcoală creatoare 1 . Faptul nu trebue să ne 1urprlndă. 
Profesorul Courtols era un marc pedagop dublat de un 
distins erudit. Sl-a consacrat viaţa lui J. J. Rousseau. 
Activitatea creatoare era luată in serios de profesorul 
Courtofs. Ca Ji Emil, elevi descopăr, Inventează, creiazl. 
Iată cum aşezat pe a1tradL având adesea un asistent, 
elevul în plini libertate, 1e identifică cu subiectul Prin 
dezvoltarea chcstunli, adolescentul devine educator. Clasa 
întreagă inttă in ritmul camaradului creator. El e eroul 
zilei. Lui t se acordă. de profesor şi elevi, toată almpaU., 
Iubirea. Şi toată ada:iiratla pentru victorie. Momentele 
neob1Jtlulte 1unt aclamate cu tot entuziasmul. Aceaatl 
atmOlfcră ne: fac:c: să uftăm, că ■untc:m IA ;1coală. 1n ade
văr, ne aflăm in plină viată. Si anume, ne găsim intr'o 
comunltate de muncă. Compoziţta orală a luat trup, adică 
forma deflnhivă în comunitate şi hl folosu! comunităţii. 

Avem exemplu de comunitate creatoare. Dar în 
acdaJ timp, ,t una critică. La această compoziţie orală, 
elevU Ji profesorul participă nu numal admirativ. Fiecare 
ia note pentru a face obiecţii critice. In ce sen1 ? �en
t,u a remarca nu numa! părţtle 1Iabc. CamaruU subli
niază momentele reU1fte, culminante. Unul ecre lămuriri. 
Altul luminează. un a1pect rimat nedisluf1t• Un al trdla 
aduce completări: expcriente per1onale sau erudiţie. Iatl 
muncă de col�borare ;tltntlflcl Ji sociali. Politeta aoclală 
aici se învaţă. Ultimul cuvânt îl are profesoruL 

Dar nu in ac-eastă fază e hotărît.:r rolul profeso
rului. Cl în prima etapă. Si anume, ln faza când 1ublec
sul alea tncepe să germineze in sufletul colegianului. Am 
avut norocul, să a■ist la a3emcnea îndrumări, leeţll fn<li
vlduale date elevului, de profesorul Courtofs chiar ln 
ca.sa Dom�fel-Sale. Lt acelaJ birou, stau diacutând ac:e-
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a;i problemă profesorul şi elevul. Profeaorul CourUs iu
gera numai. Şt numai dacă era n�ceaar, atmosferă �l 
idei potrivite subiectului ales. Principiul este a:eata : Ele
vul aă-;l descopere singur, neafutat «drumul lui>. Altă 
dată alt adoleacent vine cu plant1rile gata. Are de lă
murit numai un punct întunecat din problemă. Să nu 
uit, 1ă vă apun, că biblioteca profesorului Courtois era 
la dispoziţia elevilor. 

Scene imprcalomsnte am avut Duminica când după 
amiază, făceam mici excursfoni cu profest>rul Courtols 
in furul Genevei. Atunci, imi lumina aspecte dtn metoda 
educ1ţlei individuale. Adesea se întâlnla cu elevil dela 
Coleriul Calvin. Şt atunci, era prilej de dtscuţH prle
tene1t1 în Jurul compoziţiei orale. lată cum prin această 
metodă, elevul î� deacopere şl organizează energiile in
dividuale. Apoi, iJi completează experienţele in ch.ipul 
cel mal firesc, fiind legat de-o problemă, potrivită cu 
structura sufletului său. Această problemă il îodeamnl 
să citească. Şi să mediteze. Prin aceste procese, puterile 
elevului cresc ;i îafloresc în chipul cel mai firesc. 1n 
clipe de îndoială, adoleacentul aleargă Ia profesor. Pro
fe1orul Courtols, ca fi Grădinarul poetului Alexandru 
Gbergbel, 

E veşnic gata de poveşti şi glume. 
Pe inimă, de-apururea, cu-o floare, 
Făcea din truda vie/ii-o sărbătoare 
Punându-i numai, zilnic, un alt nume ... 

Aşa /-am cunoscut trecând prin vieafă. 
Din amintirea lui se 'nchiagă 'n minte 
Seninul unui vis de diminea/ăm 

Compozlţla orală, după metoda Courtois, na1te din 
colaborarea continuă tntre elev şi educatori. In acest foc, 
profesorul dlnamizează puterile sullete�ti ale elevului. Sf 
le îndrumează conform specificului lor, Prin ace1t f oe : 
« adolescentul intră în stăpânlr�a puterilor aale. Işt cucc
re�te adâncuri. Descopere for.mt noi de energie•. Afutat 
de profesor, îfi curăţă sufletul, în sensul că-,1 l!ublimeul 
anumite ţendlnţe. D.e exemplu: Curiozitatea frlvo1ă (pen
tru fapte bacale, triviale) se tranafor.mă 1n curiozitate 
ştllnţiUcă. Compoziţia îi da prilef ;i tndemn lă-şl culeagl 
fapte, cari au valoare ştilţilică. Datorită compoziţiei orale, 
combatlvitatea brutală lunecă îo combativitatea 1pfrltuali. 

6 

Apoi, coehetă.rla e:xareratl la unU adole■cenţl, lunecă in 
atentta data formei. Şt anume pentru un obtettv mal in
tere11.0t decât co cravată scumpă fi-o impecabili dungi 
la paltalonh. Compozltfa dă ajutor adolescentului să 
treacl din atitudinea egocentrică, caracterlaticl copilăriei, 
- în faza heterocentrlcă, caracteristică adolescenţii.

Reamintim, că din punct de vedere pslholologic, 
compozltla liberă oferi educatorului cel mai bun prilej 
pentru cuno11terca elevului. Prin această cunoaJtcre se 
stabilesc legături 1lnccre între adolescentă fi maturitate, 
Jf se evită conflictul între generaţii, 

Conflictul între generatul latl una din cele mal grele 
probleme din viaţa contlporană. Problems mondială. ' 
Câtă energie naţională nu se perde din cauza acestul 
război tntre adolescenţi fl oameni intraţi lo vlata matură. 
Câte conflicte n'au loc zilnic tntre păriaţl Ji copil? Dar 
intre profesori şi elevi? Şt aJa înainte,.. Această ches
tiune, atât de serfoaal, e ;t o problemă a statului român. 

Domnul profesor Mihail ManoUeacu a înfăţfpt câteva 
aspecte dfn aceaată problemă tn Senat. Notăm câteva 
rânduri din aceat important diacurs: cin mesajul de des
chiderea parlamentului, cuvintele regale chemau toate 
forţele neamului la unire. 

In gândul acesta regal, bine interpretat, nu este 
vorba de untrea superficială � restrân1ă a forţe.lor po
litice, nu cite vorba de un mlc aranjament de famtlle 
asemănător cu acele contribuţiuni parlAmentare cad în 
parlamentarismul claslc au reuşit să dea majorităţi cari 
să susţină guvernul. Este vorba de ceva mai larg fi de 
ceva mai adânc, este vorba de a chema la o împăcue 
a sufletelor; toate sufletele ff mai ales cele tinere. Nu 
este vorba de o orientare integrală îo sânul generaţUlor 
cari stăpânesc azi ţara, ci de o îndrumare verticală care 
să orienteze toate generaţlunile ce vor avea o răspundere 
în conducerea acestei ţări. A1a înţeleg unu dln noi apelul 
regal. Problema cea mare a României de azi e de a 
înlătura cu orice preţ o prăpastJe care tinde să 1e sape 
intre generaţia conducătoare şJ intre generaţia în a,cen
slune. Dacă pe tinerii de a.zi nu-i înţelegem, dacă ei nu 
ne lnţeler pc noi, atunci sfâ1tem fi diatrugem Românie. 
Nu există decât o singură mare problemă p o singură 
mare primejdie: în accastl ţari, anume ca prin politica 
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sa tnuntru, sau prin politica sa tn afară - statul sl nu-;l 
ţ,roJucă o ruptură intre el tnsuJi � generatllle noul>. 

(Universul din 30 Noembrie 1926) 

Acesta-i diagnostkul. Dar cauzele acestui fenomen? 
Cari aunt ? Putem noi propune un tratament, înainte 
de-a cunoaite pricinile aceatul fenomen ? «Suntem în 
fata prapasUei>, a spus d-l ManoUescu. Unii profesori 
4i vor pune problema : Du ;coala. nu poartl nicl o 
vmi ? Adică mal drept, nlcf o părticică dln această vină? 
Dacă mai mulţi educatori ar proced& după metoda. Cour
tois ? Atunci ? N'u U posibilă o colaborare între cele 
două generaţU? Şi mat ales.,. Dacă conducătorii Statului 
ar asculta. de gluul pedagogilor, cari cer pentru copii � 
adolescenţi o ;scoală pe măaura puterilor elevilor noJtrl_ 
Iatl câteva 1urestU dln cea mal bătrână şcoală, din Ge
neva, cetatea ;colilor. 

«Şcoală pe măsura elevilor!•. Şi mai ales, şcoală 
prin iubire! «Orice am face, aşa ne învaţă marele psi
holog ;t educator Dr, Ed. Claparede, al nu uităm <;ă 
\rebue sl tratăm copilul cu simpatie. Si spunem mal 
mult, cu iubire. 

Iubire ! Iată atmosfera. binefăcătoare ;l calclă în care 
natura a vrut, ca omul să-�i trăiascl anU dulci ai pri
mei tinereţe. 

Iubire! Iată forţa naturală care: ţine în frâu 1entl
mcntul de :slăbiciune, simţit de copil, atunci când se 
apropie de cel mai mari. Iubire 1 lată medlcamentul spe
cific contra sentimentului de infcrforitate. Şi c: vorba, nu 
numai de: iubirea pc: care o primim dela alţii, dar şi de 
iubirea pe care o dăruim altora. Copilul cu-i făcut nu
mai ca 11 fle iubit, dar ş{ pentru a iubi. Căci pentru 
copil. a iubi înseamnă a se exterioriza, a se realfza în 
cadrul social, a iubi uiseamnă a- şi lua locul printre altu, 
Ji a se simţi solidar cu lumea. A iubi tnsc:amnă pentru 
copil singurul mijloc de: a intra in armonic:, pc: un pfofor 
de pc:rfectl egalitate, cu acel.a cari li sunt 1uperfori. Căci, 
între doul Uloţe cari ac iubesc, nu 1e mai pune ches
tiunea cine prodemină ; din contră, ftecare nu dore�te 
decât sl cedeze „ pasul cc:luflalt, lată miracolul iubirli: 
ca 1tmre orice eând de gelozie ;t ne ajută si rc:naJtc:m 
ptln fericirea altuia. A nu Iubi copilul înseamnă a-i rc:-

i 

r 

fuu mâna pe care ne-o întinde:, în1eamnă a-l retpiogc: 
pe povârni;urilc: vlc:ţU, unde e a;a de dureros pentru el 
aă tr-ăfască. pentrucă întâlne;tc: acolo chinurile inf eriorttaţU. 

A iubi copilul, iată începutul şi afârş{tul artei edu
caţld. Dar, pentru a-l iubi în toată firea Iul, a-l iubi şi 
cu gre;elile lui, trebue aă ;Um lă-1 înţelegem, ş{ pentru· 
a-1 înţelege trebue lă-1 cunoa;tem. Cunoaşterea coptlulul 
eate ab1olut trebuincioasă educatorului. Numai aatfel pu
tem iubi cu tot aufletul>. 

PE 

Profesor Dr. C. Mureşeanu 
Laureat al Academiei Române 

TAR M„ 
ln urmn fa, te fură .. " te farmecă trecutul, 
Şi 'n faţă marea-fi cântă ciudat necuuoscutul .... 
Tu speri că fericirea î/i vine 'n astă seară .... 
Surâzi ca 'n vise tainic, palpită iarăş lutul, 
Nădejdea 'I copleşeşte şi ca şi 'ntâia oară, 
Te 'mbefi de voluptatea ce-fi dă necunoscutul.". 

O, toată fericirea e 'n clipa 'n care speri! 
Ce-fi pasă dacă mâine te-aşteaptă o durere? 
Tu nu te temi de mâine, câci mâine va fi ieri. 
Şi te strecori prin noapte, te bucuri in tăcere, 
O, toată fericirea e 'n clipa 'n care speri! ... 

Din volumul cflori de Mare» G. Sălcc.inu ,
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Schiţă monograficit asupra insulei 

,,C. BRA. TEscu�� 

din lacul Taşaul 
de TITUS CE RGAU 

lnvătătcr-Constanta 

Dealungul MarH Negre sunt o serle de lacuri, care 
după cum spun geografH, nu sunt altceva decât n'1te gol
futi deale mărit, sau gurile unor râuri, cad odinioară se 
văruu îit mare Ji care apoi au fost separate de mare 
prln acţiunea valurilor mării, care au depozitat dealungul 
Utoralului o fă1te de nhip numită cperlsip» şt care astăzi 
formează prin unele locuri admirabile plaje, cum aste •· 
cd& dela Mamaia. 

1n categoria lacurilor de mat aus, mal cunoscute 
sunt M,maia, Ta� sul, R 1zelm, Agigea, T eebirghiol ;t 
Mangalia. 

Cel mai puţin cunoscut este însă la�ul Ta;tul, situat 
la 5 klm. de satul Mamaia. 

Nu mă voi ocupa a.foi de importanţa lacului dfo punct 
de vedere al exploatării piscicole ;l nt.:i de anumite pro
ectc de viitor ce sau făcut referitor la poz1ţla lui strate
gică sprt: a U un admirabil port milihr cu perspective 
de Bază Navală, uu dtn alte pu�e de vedere, d mă 
voiu ocupa numai de colţişorul singuratic din mijlocul 
lacului, de care nltnenl nu s' a ocupat. 

\ Aşezarea, iu(ăfişarea şi rolul insulej . 
✓ 

Insul& »C, Brătcscu» e1te situată Ia o depărtare de 
500 111. de malul de S, V. al lacului, m partea de E1t 
la 1500 m. de mal �l la o d�părtare de 2500 m. de pe
rblpul, care desparte lacul de mare. 

NOTA. - Ca uo omagiu adus marelui cercetător al Dobrogei, mica 
insulă fără nume siluată în lacul Taşaul, a fost botezată de o seaml de 
a:lmiraterl cu numele Ilustrului profesor C. Brătescu. 
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După constatărlle d-lul Profesor C. Brăte1cu, odgi
na insuleLe,te dintt' o fo.imaţiune de ctcrase vechr,-din 
-aeiuvlu ale actualului pârâu Casimcea», c,ire ;l azi ae 
varai în lac, aducându• �l bruma de apă dinspre Nordul 
lacului. 

Această insulă i1'lcă pu1tle are o suprafaţă de circa 
2 ha. având o lungime de 350 m. de forma unei suveici 
late cu un capăt spre: S. E. it unul spre N. V, In inte
rior pământul fo1ulef este iaălfat dinspre maluri spre cen
tt-u până Ia o inălţ,me de 5 II?· deasupra nivelului apei 
în1pre S. E., Iar tn partea de N. V. este joasă de 0,75 
m. deasupra nivelului apel, sfârfmdu-se la ambele capete,
cu câte un cap stâncos din mai multe roci format� dtn
Jisturi cristaline �i conglomerat. lmpreJurul insulei sunt
câteva centuri de ptetrl; provenit din şitturl cristaline
verzi Ji bucătl de grezie dislocate. netezite Ji ro1tog0Ute
de neastâmpărul valurilor spre mal; iar pe acolo pc unde
stâncile lipsesc, 1e ·pot zări mici plăfi din care ies pâlcuri
deie de stuf, ce se ogltndefte ca smaragdul ln apa de pe 
mal limpede ,t străvexie ca cristalul. 

i. Origina numelui .
Această insula, până în 1929, nu avea nici un nu

me, �l orict: lpcuitor din satele vecine întrebam, nu .ştia.
ln anul J 9 29 D-1 Profesor C, Brătescu. făcâna un 

mic studiu lacului T•şaul intitulat cLscul Taşauh (note 
dintr' o câlătode ), D-sa tot insul& fără nume îi zice.

�& ci în vara anului 1929, un gr.ip de învăţători 
inimo�f• din ■atele_ mărglnaJC:- lacului, la un cerc cultural 
de sub preşedenţia 1ub1emnatului, ne-am transportat la 
Insulă ln ziua de 2 Iunie J �29 cu barca fruntaşului pes
car Sofron Timotei ;t mo1 Cuzmicl dfn Navodad. Pe in
sulă în prezenţaicolegtlor din satele Sibfoara. Năvodari, 
Firdinand Ta�aul. Carol �l Dorobanţul, a'a oficiat slujba 
botezului de preotul parohtei şi a'a întocmit de primarul 
comunei Sibioara, Ia faţa locului mat;multe procese ver
bale precum că tn,ula făra nume din lacul T a1sul 1e 
va �umJ deatunci inatnte insula C. Brătucu. pentru in
teresul vlu ce D-1 Profe!or C. Brătescu;a purtat şt poartă: 
acestei prov1ocli 1i ca un• omagiu de recuno;Unţă, adus 
de toiu lut elevi, aceluia care a lnţelea îa mod cu totul 
dcafntcrc11t 1i încurat�c fi 11 tndrumczc pţ toţl cţl ce 
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fi•au iubit fi s'au ocupat de micul lor coltl�or la care 
activează. 

în urma ace1tor formalităţi am trimis câte o publt
caţiune satelor vecine Iacului, am publfcat fl în ziarul 
Dobaogea Juoă din 20 I VI I 929, fi s'a trimis câte un 
proces verbal semnat de toţi ;i Serviciului geografic al 
armatei precum ;d D-lui Profesor C. Brătescu, care a stă
ruit şl ia scris fi verbal de a se renuota la acest fapt. 
apre a rimâne insuleJ vechea denumire. (Vezi Analele 
Dobrogct din J 929 pag. 323-324). 

Dar mare mt-a foit mulţumic:ea sufletească, când 
după 6 ani, astă vară când mă odlh.oeam la pentnaul& 
mea dtn Slbfoara, întrebând pe un pescar lipovean. care 
pescuia cu barca pe lângă mal, dacă el ştie cum se nu
me,te 01trovul dia ghiol, mi-a răspuns după o clipi de 
gândire; 

•Şttu, ,ste inau1a Brăteicu•· Ptfnurmllre, scopul a
fost afuns. căci deff autoriţlţfle n'au luat act, sau nu s'au 
interesat de acest omagiu adus pe drept unul oin de foarte 
mare merit cultural ca D-l Profesor C. Srătescu, totuş 
poporul nu a �dtat şl nici nu are 1ă uite numele insulei 

J CI.ma şi TegeJatia � 
Clima ;i vegetaţia.: ace-1tui colţişor de pământ stân

cos fi singuratic este contlnental-secetoasă cu primăvaă 
timpurie. vară extrem de secetoa1ă, de�t în insull tot ră
coare catc dtn cauza brizei dela apropiata Mare, st cu 
toamne tc\fzli ;i ierni potrivite. 

Pe Insulă cresc; plante de stepl Ji rar câte un pes
car dta Navoăari (3 klm.) 1eamluă 1n ea porumb, do
vleci, tomate roşii, iar pe lo::urile mai rJdfoate printre 
atâncl. cresc nl�te plante înalte, cotoroase. cu puţine frun
ze late �• rroa■e şi cu multe fJorlcele m1ci ,t dese de-o 
frumoasă culoare mov, iar în centrul insulei cre;te mult 
pelin. Jnalote de războiu erau foarte multe mure printre 
pietrele foarte rlscoHte de căutătorii de comori, despre 
care au rămas următoarele legende: 
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•) L e g e n J a f

In timpuri depărtate, 1pun bătrânii, această insulă 
era locuită de nqte călugări, cart trăiau ad retraşi de 
lume, ca ru;te schlmnict intr'un ost_rov tnconjurat de ape. 
Vorba vine cca nişte achimnlci> !. CălugărU aceştia aveau 
în insulă şt o casă de piatră anume apre marginea insu
lei dtnpre Luminîţa (Şahman). adică spre răsărit miază 
noapte, unde se mai cunosc pânl azf pietrele scormo
nite ff imprifUate din temelie. Călugăr!l aceJtla se ocu
pau cu nobila meserie a furtului Ia drumul mare ft adu
nau bani tn insulă, unde U ascundeau într'un loc ştiut 
numai de el, AJa au adunat ei o comoară numal dJn 
bani de aor şi a'•u legat ei cu blestem mare Ji jurământ, 
ca nicl unul că n' o scoată singur dfn pământ, ci, de cât 
,şa, mat bi.ne 1'0 scoată un străin. 

Mai târziu călugării accitîa a'au tmprăştlat fiind ur
măr-iţl de stlpânJrea din vremea aceea. 

Pe atunci nu erau sate tn furul limanului ff de a
ceia nimeni, până hăt târziu, n'a răscolit pământul în os
trov, ca sa dea de comoară. Dar nici mai apoi, când 
s'au ridicat satele tn Jurul ghiolului, nimeni n'a dat de 
ea deşi au fost destui care să cerceteze locu). 

(Auzită dela Vasile Foca din Năvodari, bătrân de 
66 ani), 

Altă legenJă • 

Se zice că la podul T a,aulul de peste pârâul Ca
simcea, trei tâlhari au Jefuit pe vremuri pofta turcească 
ce venea din1pre Babadag ,1 se îndrepta spre Constanţa. 
Balele, V arna, Stam bul. 

Hoţ:il, după ce şi-au umplui poalele mantalelor cu 
Ure de aur prădate. s'au u_rcat tntr#o barcă şi au vâslit 
în spre larg-ul ghiolului T aşaul până la o Insulă din mij
locul apd. Aci au îngropat comoarl astfel ; au pua gal
benii tn nişte dăaagl, apoi au învelit dăugil intr' o mu
şama ; dupl aceia au săpat tn Insulă trei morminte tur
ceşU şi au pus comoara într'unul din ele; apoi au dat 
ţărâna la Ioc, au ridicat nl;te pietroaie mari deaaupra 

*) Legendele au fşst pnblicate şi în A. D. H36 pas.. 149. 
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it alteie mat. mici 1mprefur, ca 1ă st creadă că tn ade
văr sunt morminte turcc;U � în urmă s'au legat cu ju
rământ că mal bine s'o s,oată un om strain decât unul 
1ingur dintre el, Ură �Hrea celorlalţt. Şi s'au desplrţlt. 
După puţina vreme, poterile turceJU i-au prina pe hoţi 
� i-au trimis la Stambul să-i pedepsească Sultanul. 

Pe d.ium au murit doi dintre ei, a;a că numai unul 
a fost î.otemnfţat pe viaţă tn temniţa StambuluJui. Acolo 
hoţul a făcut cuno,ttnţă cu un alt turc, care-fi făcea o
sânda pe o durată mai scurtă de timp ,1 care dtn în
tâmplare, era tot clin Dobrogea. St l'a tntrebat' dacl nu 
cumva are cunoJtinţă despre un 'ghfol din Dobrogea ca. 
rula 1l zice T a1aul ,1 despre o insulă din el. Acel� f-a 
răspuns el da. 

Atunci hoţul cu comoara 1- a îndemnat că, de îndatâ 
ce va scapa din închisoare, să se ducă în acel 01trov if 
să aape în cel mal mare mormânt, căci acolo e o co
moară de lire turce,u � 1' o ia dânsul, căci el nu mai 
are nădefde 1'0 mai vadă, că• i vor putrezi oasele tn tem
niţa acela. A,a s'a fi întâmplat. Turcul cel tânăr, după 
ce-� Iapă� pedeapaa, hăt mat spre bătrâneţe �-a adus 
aminte la sărăcie de vorbele tâlharului din temniţă Ji a 
venit în Dobrogea, în Palazul Mic ; însă oricui istorisea 
aceaată poveste, ii râdea în nai, făcându-l , bltrâ.n ne
bun». Şi a plecat bătrânul ffl"ră nici o ispravă iar la Stam
bul, iar comoara ae zice că încă se mai află în Insulă. 

(Auzită dela A. Căline-seu, fost pensionar subadmi-
nlatrator la pescăriile statului fl revizor. ' 

C/ P erspedive Je ,-iifor • 

Am fost de multe ori tn msula C. Brăteacu, lat tn 
vara trecută numai de trei ori ff niciodată nu-mi venea 
să mă mai întorc din ftumuacţca fi liniJtfta ei sfogură• 
tate. De pe platoul dinspre mare, iste o vedere cu o 
perspectivă largă până Ia Constanţa, spre Sud ; iar spre 
e1t, până dincolo de sclipirea monumentului dela Capul 
M.ldia, îţi surâde un orizont larg, sprfjlnit pe marea cea 
ve1nic ml,cătoa.re. 

Pltorescul acestei imule, !n' a făcut să întrevăd tn
tr' un viitor cu tocmai depărtat, un superb parc marin tn 
splendoarea căruia a'ar putea ridica o vili a vreunui in-
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aUtut ,mnţfflc, care s'ar ocupa eu cercetuea cllmel. a 
florei, faunei '1 câte alte lucruri de interes regional, S'ar 
mat putea faee deasemenea un 1rlendid sanatoriu marln de 
tihnită llnifte pentru cei cu nervii sdrunclneţt 

I 
cărora 

le- ar prit un aer bogat în ozon marin. 
Iarăşi s'u mai putea face un a1ezământ practic, un 

fel de ;coală de piacicultură modernă, unde a'ar putea 
forma metodic, toţt adoleeccnţH, absolventi al cursului 
compHmentar dln toate satele mărgtna1e laculut T aiaul. 
S'ar mai putea face o mânăstire într'un cuib atât de pi
toresc 1t !lnguratic ; sau o fortificaţie costieră 1t antiae
riană, terenul insulei în subsol bind atâncos. 

Şi câte nu a' ar putea realiza din partea ,âtorva ln
telectuall bogaţt, cari ;t-ar putea lega numele pe veci, 
prhltr'o operă eatetică, morală şi sociali, dacă ar fi în
aufleţlţl de un adevărat ideal conatructiv, pentru o aatfel 
de a1ezare in1ulari, pe care strdnil ar fti 1' o amenajeze 
a fusta ei valoare naturală. 

MAMAIA 

De o parte lac, ae altă parte, mare, 
Iar între ape, lungul perisip. 
Ce pare între ele o cărare 
Cu luciz/llat şi dune de nisip . 

• 

• • 

ln miezul verii, bărci oe ape, lume 
Şi cântece, perechi ce joacă-alene,
Pe plajă, numai dragosle şi glume 
Si'n unde doar naiade şi sirene. 

• 

• • 

Dar iarna, marea aprigă se sbate, 
Pustiu pe plajă, lacul a 'nghefat; 
Doar duhul lui Ovidiu se abate 
Spre insuia pecare a -visat -

- --

� �mitrescu-f'rasin
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