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Cuprinsul. 

1) Constanta vlzulă de un preot frsncez, Ion Micu.
2) Hora Dobrogeană, C. Buzeacu.
3) Din Ardeal în Dobrogea Prof. Or. Some,anu.
4) Triste/e ovidiene, Ion Micu.
5) lnsemnări, D. Stolcescu.
6) O călătorie de o zi, cu un popas la Mânăstirea

Cocoş, Titus cerglu. 
7) lacul Domneasca, a. Şerbinescu.
B) Poezia prindară a lui Radu Gpr, R. Secireanu.
9) Nopfii, Titus Cergiu.

Dorim să contribuim cu toată puterea noastră de muncă 
la ridicarea meleagurilor noastre dobrogene, făcând cunoscut 
trecuf ul, redând prezentul şi dutând a face şi modeste. precc,. 
nizări asupra viitorului, situându-ne astfel printre revistele re
vistele regionale ale tăriL 

Rog lnslatent pe tott d-nll ceUtorl şi abonatl al 
revistei noastre al ne trlmltl abonamentul odatl cu 
primirea revistei, tntruclt aacrlfldul flcut de noi nu 
merltl lndlferentl din partea bunurilor dobrogeni„ 

Cereti numere vechi la redacfie. 

Specialist ltgitor de Cârti, Str. Ion lahovari trs Constanta 

lnatltutul de Arte Oraflce •ALBANIA•, - Constanta. 

Constanţa văzu tă 
de un preot francez .. ·· 

li văd pe părintele C. Maugars în cadrul unei 
seri de August din anul trecut - o seară de roz şi 
albastru, cum sunt serile de vară la mare, - cînd 
l-am cunoscut cu prilejul unei vizite de cunoaştere '

a ţării noastce, făcută de un grup de intelectuali
francezi. Potcivit de înalt, într'o virstă cînd omul
nu mai e tînăr, cu acea pălărie specid@ a preoţi/cr
catolici, modet-t şi totuşi prestant în rasa neagră cu
pelerină - părintele Maugars n'avea nimic din poza
unora dintre confraţii săi, dimpotrivă se prezenta
ca un om deplin aşezat, limpede în vorbă, plasînd
o glumă fină, o nimerită observaţie, o întrebare
justă.

Grupul vizita muzeul dobrogean de arheologie 
din Palatul Primăriei. 

Interesul arătat de părintele Maugars pieselor 
muzeului nu se mărginea la comode exclamări de 
admiraţie sau la chestionări uşoare care ar fi cerut 
- în consednfă - explicaţii mărunte şi fugare. Cu
carnetul în mină, nota atent tot ce credea că trebue
să refină, note pe care am avui bucuria să le văd
utilizate într'un articol substanţial asupra Constanţei
din «La Oepeche d'Eure-et-l.oir» (14/x/1937).

Pentru părintele Maugars, Constanţa a avut 
chiar dela început «un cachet particulier»: 

«Mai întîi, - scrie el - muzică de loc la so
sirea noastra ! E poate pentru inii.ia oară astfel! 

· Puţină schimbare, care de altfel nu e lipsită de un
oarecare farmec. Nu s'a scris că plictiseala vine în
tr'o bună zi din uniformitate?

«Acest început e cu totul revelator pentru pe
cetia care va caracteriza şederea noastră la Con
stanţa; va fi o şedere mai puţin răsunătoare, mai
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pufin oficială decît în celelalte oraşe, dar cu totul 
favorabilă pentru a înţelege cu cea mai mare pă
trundere fina- şi delicata psihologie a sufletului ro
mânesc ... > 

Deosebită în totul de alte vizite, vizitarea Con
stanţei - Constantia, după grafia părintelui Mau
gars - a câştigat în intensitate, printc'o abatere 
dela felul nostru de primire, în care, obişnuit, folo
sim pînă la istovire firea noastră ospitalieră. 

Constanta e înfăţişată sub îndoitul ei aspect: 
de altădată şi de azi. 

Constant� de altădată, cu trecutul ei mare, o 
face să retrăiască după fragmentele sculpturale, epi
grafice ori arhitectonice, resturi ale unei vieţi fio
rescente, scoase de sub cenuşa vremii apuse. Un 
simbol al trecutului, în faţa căruia l-am văzut în
tîrziind cu o veselie melancolică în priviri (veselia 
reţinută - ca motiv al întîlnirii, peste veacuri, a 
unui strămoş; melancolia - confesiunea participă
rii la tristeţea exilului), a fost Ovidiu în bronzul 
grăitor al maestrului italian Ferrari. 

lată impresiile sale: 
c Cei care au fost formaţi de vechea noastră 

cultură clasică sunt cu totul fericiţi şi surprinşi că 
regăsesc aici un personagiu pe care l-au cunoscut 
în şcoală, şi pe care poate mai pe urmă l-au şi ui
tat. Pe piaţa principală, în faţa primăriei, se înalţă 
o statuă al cărei aspect grav produce o puternică
impresie din înaltul piedestalului. E Ovidiu ! poetul
Ovidiu I autorul celebrelor Metamorfoze a căror

traducere a dat uneori mai mult decît un coşmar
cîtorva tineri studenţi/_

cOvidiu la Constanţa L. E mai întîi o mişcare 
de mirare şi mister I ln fine, într'un cazier mic de 
tot al memoriei - poate şi puţin prăfuit - se re
găseşte amintirea unei lecţii de literatură latină în 
care ai învăţat că poetul Ovidiu a fost trimis în exil 
de împăratul Octavian August, la extrema limită a 
imperiului roman, pe motivul cîtorva scrisori mai 
mult decât uşoare, pentru că supărau morala păgî_nă, 
totuşi aşa de largă. E aici o evocare cu nu ştiu ce 
farmec de nedifinit pentru foştii studenfi clasici, dar 

4 

care e în acelaşi timp foarte sugestivă, pentrucă în 
persoana lui Ovidiu este evocată toată vechea civi
lizaţie romană, toată· sinteza istoriei Remîniei ne e 
prezentată aici, şi totodată legătura foarte strînsă 
cu cultura noastră latină şi occidentală. Suntem aici 
- în adevăr - pe un vechi teritoriu al imperiului
roman ; şi, fenomen destul de curios, poate unic în

istorie, pe un teritoriu care totdeauna a rămas sub
influenţa civilizaţiei aduse de armatele împăratului
Traian şi de colonii romani în aceste îndepărtate
regiuni>.

Cu privire la mă'l.'turiile contemporane, reminis
cenţe ale unui trecut depărtat, părint11le Maugars 
scrie rînduri de mişcătoare fraternitate latină: 

• După numeroase şi adesea foarte dureroase
vicisitudini, cineva e mirat cînd vede cum au rămas 
pline de viaţă toate aceste mari amintiri. Numele 
împăratului Traian se întîlneşte destul de frecvent 
în Romînia; chiar am zărit într'o zi, prin portiera 
vagonului, o vilă modestă care purta numele: Vila 
Livia. Vechii pelerini ai Romei au salutat cu plăcere 
această îndepărtată amintire a Palatinului ... > 

Revenind la judicioasele însemnări, făcute pe 
marginea vizitei la Muzeul Regional al Dobrogei, 
trebue subliniată comparaţia dintre felul cum socie
tăţile locale din Franţa, anume constituite, dau spri
jinul cuvenit migăloasei şi dificilei . opere de cule
gere a vestigiilor trecutului. Un exemplu, care m'a 
interesat în mare măsură, l-am găsit întc'o aseme
nea societate existentă chiar în oraşul unde este 
paroh al unei biserici (Saint-lean de la Chaîne) 
părintele Maugars. E vorba de Châteaudun, unde 
- deşi oraş de provincie şi nu de mărimea şi vii
torul Constanţei - stărue întc'o rodnică activitate
Societatea Dunoise, de arheologie, istorie, ştiinţe
şi arte, fundată încă din anul 1864 şi recunoscută
de utilitate publică în 1878. Părintele Maugars este
secretarul acestei societăţi.

Societatea are un muzeu şi o bibliotecă, insta
late, amândouă, la Châteaudun, şi este păzitoarea 
vigilentă şi credincioasă a tuturor gloriilor locale, 
din prezent, ca şi din trecut. Pentru conservarea 
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monumentelor istorice, societatea are un arhitect 
diplomat, delegat de administraţia Arfelor Frumoase. 
Aceeaşi societate scoate, în afară de orice pub/ica
ţiune de interes local, urt frumos buletin trimestrial, 
în condiţiuni tipografice superioare, buletin care în 
Aprilie 1937, avea n. 243. 

Ce opunem noi unei asemenea societăţi ? Mă 
gîndesc cu tristeţe la acea «Societate culturală do
brogeană», ale cărei baze s'au pus în 1920 şi al 
cărei fruct au fost Analele Dobrogei. Azi, această 
societate există numai prin setea de muncă a unuia 
singur, a d-lui Const. Brătescu, care tot o consideră 
pe o neştirbită linie de continuitate, membrii socie
tăţii fiind socotiţi colaboratorii revistei. Cită deose
bire între Societatea culturală dobrogeană şi 
Societe Dunoise !

ln articolul de care am vorbit mai sus, părin
tele Maugars scrie despre activitatea desfăşurată de 
muzeul dobrogean pentru strîngerea pieselor arheo
logice, de săpăturile făcute, de numeroasele monu
menta tomitane transportate- malheureusement
la Bucureşti, trăgînd următoarele concluzii îndrep
tăţite: 

«Fără îndoială că mai e mult de făcut în acest 
sens, căci de fiecare dată cînd pământul e săpat, se 
descoperă, ba mai mult, se bănuesc lucruri foarte 
interesante pentru istorie». 

Dar ... «oricît de interesante - scrie părintele 
Maugars - ar fi aceste vederi asupra unui mare 
trecut, ele nu ne face să uităm ceeace este acum o
raşul activ şi plin de viaţă ai cărui oaspeţi suntem». 

Admirînd oraşul, în creşterea lui vădită dela 
1914 încoace, şi mai ales Mamaia, «nouă şi fericită 
creaţie a tinerei Rominii», cu băile hotelul în con
strucţie, vilele numeroase, - părinf�le Maugars, ob
sedat de antichitate, lasă gîndul să sboare înapoi cu 
�ru�: 

, 

• ln faţa acestor noui construcţiuni, înaintea
imensităţd mării, nu ştiu ce melancolie de nedefinit 
te face să-ţi reaminteşti că legiunile romane au stră
bătut aceste meleaguţ"i, că poetul Ovidiu a contem
plat aceste valuri, şi că de atîtea secole, în mijlocul 
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• 

atîtor necazuri, acelaşi curent de viaţă spirituală şi 
morală se prelungeşte şi se perpetuează în o aceeaşi 
civilizaţie latină·. 

lntec-esul arătat de părintele Maugars antichită
ţilor dobrogene nu se rezumă la o stearpă admira
/ie ori puţin naivă a trecutului, ci pune în acest in
teres o infelegere deosebită care poate să demon
streze cum prezentul este fructul şi desvoltarea lo
gică a trecutului, cum un popor poate găsi, într'o 
cunoaştere raţională şi precisă a trecutului său, lecţii 
foarte fecunde pentru pregătirea unui viitor totdea
una susceptibil să fie ameliorat. (C, Meugars, Ex
cursion de la Sos. Dunoise, Buii. trim.,n.243, p.133}. 

Ioan Micu.

Hora Dobrogeană. 

l li 

RJnil 'n luptă u flăcău 
/şi plânge a lui durere, 
Prieteni dragi nu-mi pare rău 
Că via/a 'n mine piere. 

Barbară oaste-a năvălit 
Şi Jara-mi stăpâneşte, 
Iar marea plânge 'năbuşit. 
Căci simte românEşle. 

Nu-mi pasă mie de ogor 
Nici de averea ce-am avut 
Adânc în suflet mă 'n fior, 
6ândind la /ara ce am pierdut. 

Voi câţi Dobrogea o iubifi 
Pleca/i la luptă înapoi. 
Duşmanii spre hotar goniJi 
I.ar fara stăpâniji-o uoi. 

III 

Aşa grăi acel �tea11 
Ş'apoi muri, sărmanul! 
Si n'a trecut mai mult de-un an 
Şi-a fost gonit duşmanul! 

Dobrogea a rămas pământ 
Să fie numai românesc 
Cât ltmp ua fi jos murmur sfânt, 
Iar sus un glas dumnezeiesc! 

Cules de C. BlJZESCU . 

Inv. TopraiHr 
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Din Ardeal 
A 

1n Dobrogea. 
Fârl cxarc:rare, Ardealul iatotdcauna a fost un imc:na �i

°:c:accat uzervor de: populaţie, din cele: mai v.chi timpuri şi pânl'asdclc: ooastr!. 
• Situaţia 1a rcorrafic1 i.a dictat io pc:rmaocoţl

�ccastl prol,ficdate, dupl . c:u� acciaJi afcltuirc: g-eorraficl, i-a •mpteg-oat un caracter spccifo: şi dementului uman,- difc:rcnţicrc:carc: mai dlinuefte fi astlu iJ:l umblet şi g-âadirc: ta vorbi .,, la port. ' ' r

_Câpt�şit, �c.cst teritoriu, ia cele: patru puactc cardinale:, cumu!lţt, cart, ochntoarl au fost mai adumbriţi de plduri fi dum. b_rlvi ocstrlbltutc:, ia mijlocul clrora se'ntindcau poieni de allaş;, a�lfost, omu�, cu mfca lui avere, a glsit-dcfa iacc:put cbiarcood,ţulc: de traJu propice onci aşczAri omeneşti 
.• Un Pl'?.âot bioc:cuvântat cu toate: cele de:• trc:bufoţl n:istcn-

tu, c'? boglţu :"c:gctale din abunde:n� şi cu averi subterane: nc:preţu,tc: - d�ş, acestea ia trecut au fost de: mai mi�l ioscmnl•tatc, ca aatht - ia toate: timpurile: a dat <J n surplus de populaţie:.
• Dar. ac.c:�stl creştere: demografici i a adus şi multe: nc:ajun.•u� populaţiu _de pria aceste: locuii atit iaaintc: dt şi dupăHristos. Iamulţ,odu.sc: prea mult, iar mijloacele: de subsistcoţl1dz�od ia taport cu creşterea continui a populaţiei a clutat sl1c'otindl, sl se: resfite ia fon gfi'n lat· luând drumui cxpansfonii cum am zice: astlii. Şi ca orice c�dc:rc: - c:Tidc:nt' _ a'a loTitde: rezistenţa vecinilor, fapt cc a determinat c:'oroi,i şi lupte:.Cc: au fost altcc:"", atât planul Jui Cac:saz cât şi mai târziu iaflptuirc:a marc:Jui Traian, dc:clt a ocupa fi p�nc stlpâoirc: pc ocitadcll geto-daci, pc: acc:ca ccorona mootium,, care adlpostc:a i�tr' iosa o P?Pula�c: ia n�nicâ miicare şi oc:aatâmpiratl. lncutsiu•n!lc: de Jafuri se: ţ(Qeau laot de alungul imperit,lui roman cu rra•°'� pe Dună.rea de: jos, care, ca şi asthi, trecea prin ac�la1 teritoriu. cu ? populatie de: fintl iofrltitl. 

Apo,, deodati cu romanitarea provinciei • Dacia•, afăturăodu-sc: de.acum câmpiei roticc: fi Scythiei Mioor nimeni ou maiputu o�ri vc:;hia • traJ:Jsbumantâ • de: pAstoti şi vieri. care, in to�tc: 
.timpurile a fost ocupaţia cca mai de seam.\, a acestor Jo.cu,tors de: munte şi clml){e. Vttmc de aproape dool. accolc: JÎ Jr. a�lpost�l cpi�li romane> - dcsirur - arca.stl mi�catc: continuif' de: doul ors pe an se: ficca pc:'ndclc:tc: şi ncstinrhc:riti pc:ntruca al ac:'ntălac:a.ţcl cdacul, dia poiană cu „getul" dela at;pl şi din ,. birl,anC"• ' 
Urmc:ul apgi vremuri de: restrişte, timpuri de bcjc:oic: şi nivali barbari, hoarde: nomade �i prldaloicc: cutrc:c:rascri cursul

8 

' 

durilor Ji iatinsul câmpiilor. Opritî, pentru moment, ai noţtr' 
îJi rlsellu refugiu ia crc:crul munţilor fi'n Yifluodc: Adipostitc: 
ale: vâilos. pc:otruca deodată cu iacc:tarca torentului nlvalnic, al 
se: scoboare: ia Jos cu turmele: de oi, şi astfel si\ continuie, fiii, 
ndcletnkirilc plriaţilor lor. 

Cu ciomag-ul ia mlol şi traista la proţap, ia toYirlşja si-
guri şi -,linl de: crrdiotl a u nor duW, cari nu ştiau de fticl; 
mânat de vien<>f dulrc: al fluierului cc:.i cânta doina ne,azurilor 
sale, ciobanul-Talab, iacrc1ta pc rlboj numir"l popasurilor flcute. 
Şi dc:câteori şi'n catc dirceţii ou s'a mai opintit ci, ia calea sa? 

P� drumuri neumblate, pria locuti nc:cu001cutc: - vreme: de 
sute: de: ani - a pribc:g-it „romlnul nomad•' diJ:J vatra lui de: 
baştini, care a foit Ardealul, impâoziod cu târla sa, crrstcle Car
paţilor, Pusta Uogaiic:i şi Paooaia; ia dslrit plol'a Volhiaia şi
nordtsl Mt.tii Nc:rre, fo Crimcia; iar Peninsula Balca nici - intre 
cele: uei miri şi Dunirea b.ttrânl - i.a complectat pc:la miazl zi 
orizontul ţarcuh, i de oi. 

Atâta timp şi până nu se: iaccpusc i::lcl înjghebarea statelor 
autoritare şi cu o organizaţie stabili, aci în sud-estul fi mijlocul 
Europei, pâal pela anul 1 COO d. Hr,, acc:astl populaţie: de pisto,;, 
tr1ise la largul ci ; fiind datoare: de a contribui din noitul bu
nurilor sale. obkiotsitul tribut, nlvllitort1lui trecător Ji atlrânul 
efemer. 

lndatl cc:, hoardele: barbare se: aşţzarl locultsi - la Test 
Ungurii, la aud, ia Pc:oinsull - Bolrarii, i&r în plrţile c:r:teri
oatc: ale: Carpaţilor, la rlshit şi miad.noaptc popoarele: slavo• 
germane, şi teritoriul plstorului-valab 1c io2"USt«d, micfOrln
du i se odzoat"I, drumurile i s'au scuttat, flcâadu şi circuitul 
dc:-oparţc: şi de alta a Carpaţilor sud csfci şi pâ nă peste DJnlrc:, 
la Muc:a Nc:arrl. 

P,îo ocuparea Ardealului de cltrc: unguri cu ptig-ooitilc: po• 
litico-rc:Jigioasc: şi economice continui; prin strlmutarc:a tot mai 
vldHi a dcmc:ntufoi atstobtoo şi românesc:. cu acc:Ic: colooidri 
forţate de: S"oi şi Saşi, de: pria veacul al XII lea Ji Xlll şi mai 
tâ,ziu de: Ruteoli şi Şnabii sc:coltsfoi al XVlU şi X1X, situaţia 

blajicllor Romloi devenise: iosuporta�iU, sub dominaţia acestor 
crc:ftini, imbricaţi ia piele de drac şi cu stsilc:tul baio. 

Norocul a fost, cc: tot în acest timp de: c:Y mediu, în sudul 
şi dsârituI Carpaţilor, rezemaţi pc: Dunlrc: şi Marc, ioccp<sscd, fi 

ai noftri sj se: organizeze: ia mici cnezate �i voi.-odatc:, cu o 
cârmuire: proprie şi indc:pc:odeotl. La aec:stc: mici nuclee: ,.valahe" 
a'au adlugat ia grupuri mai mari sau mai mici foarte mul ţi dia. 
trc: niplst"iţii soartei de dincolo de: munţi. 

Datl scoborirc:a lui Nerru-Voda dia Ţara FlgluşuluJ, pc 
Olt ia jos, pentru fondarea Munteniei, c o lc:rc:od1, apoi trecerea 
lu Drag-o; şi Bogd.in peste munţi şi ictcmcc:rc:a Moldoni, c: fapt 
istotic. Şi de: atunci şi pâal la Uairc:a cea mare ap s'au scurs 
fraţii şi flrtaţii la .,cei dc:•un slarc: şi de o Icre", Cu sau flrl pa. 
;aport, peste plaiurile: carpatine, treceau fllcilii uo"i ac:am oropsit, 
clutâadu-Ji refugiu şi alinare: la fraţii lor liberi, de dintoacc: de: 
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(âtpaţi. Acea stăpânite turcea_sci, care a fost io Ptiocipatt, pâal 
Ja nntârnarc, nu i-a impicdcat de Ioc ia vechia for îndeletnicite 
de pistoti de oi. Dio coatra, i urcilor Jc coovcnea. mai bioc, ca 
tribotuJ si şi. I mărească cu capete de cârlani sau de berbece şi
pa1trami de capd. Pentru Islam acciuta ua cscntilllul: să curg.\ 
aptele şi mierea, sa s_e pl.\teascâ birurile, să ou se uite peş;he. 

şui" ţi lumea s1 fie pc pace. lacolo, nu te'otreab.\ ni�e.oi, de 
unde vii şi unde mergi!? Era un fel de „calta-valea şi'un popas, 
unde.am fost o'am mai rlmaa". 

Şi iatâ,oe, de-acolo, din Ardeal, din Jocfll de obâ1şie, resfi. 
taţi dincoa,e de munţi, ia toatâ Moldova, Muntenia s1 Oltenia şi 
ia Dobrog-ea foi Mircea. 

' 

Numiri toponioimice onomastice - peste tot - ne aratl 
aceasti intiodtre de obârşie ai-dcleaoă, Nume patronimice şi fa
miliale oe indici, prin aceste locuri lcgăturih: şi afioitaţca cu cd 
cc au rlmas fa vechia vatră strămoşească. Murtşeni şi Som,şcor, 
Crişeni şi Târnovcoi, F1g.\r.lşeni şi Salăgeni ii glsim dspândiţ•, 
peste tot versantul sub:arpatic dela Ccremus, la apa Ce,nd, in 
câmpia români ş1 pria stepa Dobrogei. Mărginenii vechiului 
AmlaJ şi Sicclenii din Ţara Bârsei. asthi împământeniţi pc veci 
Ia glia dobrogean;, îşi au taţii şi bunic•i sub lespedea de piatră a 
bitrâniJlui Ardeal. Nume de familii, ca: Ro�coleţ. Popa, Popeea 
Jatcea, Muntean, Gologan, Ştitao, Nistor, Manta, Maodai, Sasso, 
Cojocaru, Tonca, Drag-omir, � Şovăili, Cornăttanu şi Puş=arits. 
O.a.acea� Văleanu Bici Cergău. Păeurariu şi câte alte nume patroni
mict, îşi �ăsesc corecpondcntcsl lor io tot c<spriosul Transilvaniei. 
Acolo c vatra de ba§tină, acolo e favorul nesecat. de unde - ia. 
tocmai ca ş ,voaicle de ape, ce se rostog-olelc din munţi, la vale, 
pe vreme de furtuoă - au pornit mocanii" cu turmele de oi, 
imprăştiindu se pc „b1dgaoe·• şi prfu stepa Dobrogei. 

L1. început, cub forma „ttanshumaoţei", cu gtleah.'.o prepe
leac, veniseră pentru iernat la Dunărea de jos, ia drlt1 şi Bugug-, 
peatruca, mai apoi, dedându.se cu locul şi împrietenindu se cu 
Turcii, sâ.�i gaseascl rostul lot aici, unde s'a stabilit definitiv, 

Toate vremile i.au fost potrivnice românlllui ardtlean, 
dulc_c ţărişo.ua i.a fost ocupată de citte unguri, du vcacuril_e 
XV1l1 �i XJX acs fosemnat pentru dâasul, ori fug-.t, ori pcrzanie 
totală. I.o aceste secole ioccp contra lui o .sistematică prigoan1 de 
desnaţionalîzate, lovio:fu.se fârl mifl în avotuJ, limba �i religia 
sa, astfel că a trebuit vrând nevrând să-�i caute şi să.şi gâccasct 
undeva refugiu. 

Anii: J784 cu revoluţia lui Horia, t 848, uvera foi A viam 
Iancu, J 867, du.ilismul Austro.ung-ar, câad, Românii aJunr sob 
ocârmuitca dirc:,ctl a Buda.Pestei şi i 9 J 4 cu isbucoirca râ1 boi ului 
celui mare, au fost atâtea momente-, cari au impios pc ardeleni, 
să emirreze spte vechiul regat. 

Dcodati cu strălucito) succes al r.lzboiului iodepmdenţii ;i 
când Dobrorea se anexead la ţara.mamă, acest pAmâat cu atA
tea relicve romane, se Ta popula din nou cu urmaşii vechilor 
,tribuni. 

JO 

( 

lu astăzi, ia lungul şi latul acestei provincii a Româruci dela 
�arc,. v�zi ioUoriad ute româneşti, auzi grai şi cântec rom.\oesc
Jl mar presus de toate stlpâ_acştc uo suflet oaţioaaJ, Iocoatestabi1, 
că tidkarea Dobrolci dia amorteala unui iaTaş'' Jamentabil ş i  
acc(tJi tembelism turco-tatar tie 11.să.mă si "te Ja-1"· româoi.tarca 
şi cultiuuliurca Dobcog-ci se d1.t�reştc acestor mo�ani.oeri'• io
ţdepţi şi vig-,roJt. cari au' adus cu dâoJii: o c��ioţcaie ia fapte 
şi dâu:coic ia acţiunea lor I 

Dar, despre aceasta vom mai vorbi. 

Prof. Gr. Someşanu 

.. 

Tristeti ovidiene. 

ln port, pe unde paşii ne-au dus pe amindoi, 

e ceafă azi cu ploae de toamnă şi noroi, 

e ceafă grea şi deasă. Acuma printre funii 

fluidul ei ascunde tuberculoza lunii; 
catargele înaltă tăceri asemuite 
tăcerilor din peşteri cu albe stalactite. 

Se odihneşte seara cu mine pe babale ... 

ln umbră siluete de negre macarale, 
• 

sub care dorm hamalii cu noaptea căpătîi. 
Din lăzi râsfiră sudul mirosul de lămii. 

Coboară pe mizerii foşniri de portocal, 
cînd marea îşi adoarme, la cheu, magii de val. 

Trec singur, doar cu seara, in locul tău, alături. 

lntinde ceafa groasă prin aer sure pături, 
şi pasul meu iar calcă adînc pe unde paşii 

ne-au dus atunci, pe seară. lntocmai ca apaşii 

/mi adincesc în guler visările. Spre tine 
măsoară gindul drumuri prin ce/uri vespertine 

şi caută, în noaptea cu luna ei difuz.ă, 

o sărutare prinsă cu şoaptele pe buză.

. "\ 

Ioan Micu. 
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I n s e rn n ă r i. 
de D. STOICESCU. 

t. Piatra vindecătoare dela Rasova.

Eram la Rasova, localitate cu adânci rădăcini în
trecut. 

· Văzusem acolo, înainte de răsboiu, o icoană, operă
frumoasă de pictură veche şi doream s•o revăd. Insă, 
mi-a spus prietenul, la care eram musafir, că a mai
fost remarcată de. cineva şi-acum se găseşte într'un
muzeu.

Mama prietenului crezând că mă interesează lu
crurile făcătoare de minuni, vindecătoare, mi-a arătat 
în faţa bisericei-vechi o piatră. 

- O piatră? . 
- Ui-te băiatul meu, dacă n'ar fi fost piatra asta,

nici el nu era.. . Imi spuse bătrâna cu evlavie. 
Odată, când era micşor, s'a bolnăvit. L'am dus la 

descântători, la preot,-nimic. Mă boceam la capul lui 
ca o mamă fără noroc. O vecină bătrînă mi-a şoptit: 
cEste leac, dar să nu vorbeşti, ia copilul şi vino cu 
mine!• Am luat copilul,-era vânăt la faţă, de-abia mai 
sufla. Am plecat cu bătrâna. 

M'am dus în fata bisericei aici, a aprins o lumi• 
nare, mi-a luat copilul din brate, a îngenunchiat în 
fafa pietrei acestea, mi-a dat prin piatră lumânarea, 
mi-a dat şi copilul şi mi-a zis: cAI tău să fie, vârtos
ca piatra I•

Privii la piatră. Era o piatră mare, albă, înfiptă în 
pământ, ca acele dela căpătâiul morţilor, dar cu o 
spărtură rotundă, ce-o pătrundea, aşa fel că se putea 
trece prin spărtură un copil, fie chiar de 3- 4 ani. 
Piatra era lustruită de · vreme, spărtura tot aşa, - pe 
piatră nici un semn. 

Am întrebat pe mama prietenului meu dacă acest 
fapt de vindecare s'a mai întâmplat şi cu alţii şi mi-a 
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spus că pe cât ştie şi bănueşte, s'a întâmplat cu multi 
copii,-dar faptul se ţine în taină, ca să nu se piardă 
puterea pietrei şi ca să nu se supere oamenii bi
sericei. 

Am privit la prietenul meu: îndesat şi tare ca 
piatra I Am crezut cele spuse despre puterea pietrei 
şi m'am dus cu gîndul în trecut ; spun unii că acest 
cuvînt „dac• ar însemna ctare• sau cpiatră• ... 

2. Lucruri sfinte.

ln drum am băut apă dela o cişmea, care-avea 
un uluc săpat într'o piatră cu pitoreşti reliefuri : vr'o 
metopă de la Adam-Clissi l Apoi m'am oprit la o ca
fenea în Deleni. 

Beam caiea şi vorbeam delenilor cu admiraţie de 
ulucul cişmelei de lângă satul lor. Unul din ei, dascăl 
la biserică, mi-a spus : cla noi sunt multe pietre 
de-astea. Chiar la biserică, masa din altar este pusă 
pe-o asemenea piatră, care e şi scrisă. Au mai vă
zut-o şi alţii, iar unii ne-au cerut-o pentru muzeu. Eu 
m'am sfătuit cu oamenii ca să n'o dăm. Dacă e ceva 
de preţ, mai bine ca'n altar nu se poate păstra, -
şi-apoi mai vine cite-un om învăţat şi-o vede ... " 

Curios, am dorit şi eu s'o văd. 
Adevărat, o piată cu inscripţie, o invocafie către 

zei, o piatră votivă - cum spun arheologii, un altar 
păgîn ... Piatra îngropată în postament serveşte de pi
cior pentru sfânta masă în altar ... 

Dascălul m'a asigurat, pe cât şi-aminteşte şi-a 
auzit dela bătrîni, că piatra nu a fost adusă din altă 
parte şi în altar s'a pomenit şi poate că n'a fost clin
tită, biserica s'a zidit împrejurul ei. Iar dacă piatra a 
fost ceva sfînt pentru cei dinainte, tot lucru sfânt a 
rămas,-pe ea s'a pus şi susfine lemnul sfintei mese ... 

Deci şi la noi, ca'n multe părţi, bisericile s'au ri
dicat pe locurile vechilor temple şi altare păgîneşti. 
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o 1alăf orie de o zi, - m un popas
la mânăstirea Cocoş. 

Profitând de amablUtaiea d-lui Judecător Valerian 
Petrescu, autorul volumului Kfoeghetieos �f un cunoscut 
animator activ al realtdrilor munumentelor I. Roman 
Ji M. Eminescu; am porrut cu maşina fn zorit zilef, pe 
şoseaua albă ce aleargă spre miază noapte, lăsând în 
urma noaatră pe bătrânul T omis, ca să primeâa=ă ră
sădtul măreţului a1tru de aur dln Ma.re. D..ipăce am 
străbătut Domneştll, Poturul ;l alte sate pela Mcidan
chfol şi pitorescul NtcuHţd, care după mine •'ar putea 
numi Râ;novul Dobrogei, ne-am îndreptat spre mânaa
tlrea Cocoş, unde auzisem dela săteni, că are hrai:r. 
Nu că nu aş avea ce scrle de aspectul satelor c:u gră
dini şi altele sub poale de pădure dln fud. Tulcea, dar 
ce a, mai avea eu oare de spu,, când ele au fost de
■crbe atât de frumo1 de Al. Lascarov-Moldovanu şi M
Sadoveanu. Satt frumoase, pitoreşti, Upstte de aspectui
de stepă cum sunt cele din fud. nostru.

lnaintarea cu maşina spre poarta mânăstlrd Cocoş 
se făcea greu, din cauza desimii populaţiei venită din 
satţ}e vecine la hram. Abia am putut răsbde. Inăun
trul mânăltlril stareţul era ocupat cu ospătarea I. P. S. 
S. Ep, Cosma al O.mării de jos. Io acest timp am vl
z(tat Interiorul bisericii a cărei pictură mi-a plăcut, toc
mai pentru faptul că nu era 1n stil biz1ntm, pktată de 
pictorul T. De Btase fn 1914. Otspă puţfn timp am cu
noscut pe protoereul Ţară, din Tulcea, care cu multă 
ainabiUtate ne-a prezentat celorfalţf preoţi din judeţ, 
dându-ne apoi pe toţt în seama fratelui Clcopa, care şi 
el ne-a mai dat un termen cam lung de a,teptare, după 
cue ne-a ospătat pe toţi fn ceardacul arhondArld. Am 
luat o masă copioasă întreţînuţ{ cu veselie de clnatiţil 
preoţi a căror nume am reţfnut în pr. Popolu din Isac
cea, pr. Comănescu din Cerna, pr. Ştefănescu-Galaţi, 
pr. Ion Popa 1f pr. Mihai, cari toţi a'au purtat cu noi 
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ca nişte adevăraţi convivi mireni. Intre d am cunoscut 
şi pc colegul Caloian, institutor în 1,accea, pHn de voe 
buna. La înapoere ne- am dua pela M-rea CHJc-Dere 
al cărui latortc îl citisem fn Anale Ie Dobrogd No. l 
din l 928 de prof. G. Nedioglu. 

Alei m'a lmprealonat pictura f. luminoaaa 1n culori vil 
fi după ,c, ltaUanl, curăţenia impece bilă, şi mal ales bi
serica dela subsol (de iarnă), unde intrai ca tntr'o cata
combă răcoroasă, care te trlmetea cu gândul la primele 
aşezări secrete al crtftlnătăţil. Alei am întâlnit pe simpa
ticul Clpitan Popescu-Bucşaru, cu care ne-am fntreţtnut 
câtva timp. 

La întoarcere ne-•m oprit la Babadag, unde am 
vizitat Gtamia şi Mausoleul lui Gazi Ali P, •• fonda
torul geamiei lmmorirâotat în anul J 229 M. O. H. 1620

C. H. R. uode îşi are până acum ilcriul nederanjat de
secole ...

Pq·nul tlmp cât am iscodit la cafeneaua turcească 
dfn apropierea geamiei, am avut fericitul prilej ca să 
cunosc pe cel mai bătrân turc din târg, anume Amet 
Ibraim zis Vidio, de 80 de aci, dela care am au.za că 
Gazi A1i Paşa a foit un mare şt bogat pa;t, care stă
pânea cuprinsul satelor: Haglghiol Cong,z, Zabaogia, 
z� bilul şi altele, având o imensă stăpânire di: mii de 
heetare. MoJla lui era înconjurată cu hotar de cirbuni 
ce erau îagropaţt ca un brâu ntgru ln jurul proprietqU 
lui, lucru care şi azl se mai cunoaştr. Gazl AU Paşa, 
spunea bătrânul, că ar ff foit prtfect la Budapesta timp 
de 20 ani. 

ŞI poate ci a, fi putut 1picul mat multe din ne
gura evocatoarelor amintiri, dacă timpul ne-ar fi permis. 
Am plecat însă spre Con1tanţa, perla mărU noastre lă
sând la urmă privirea nostalgici a octogenuul�t Â.met 
lbralm, urmă vie a ortentali1mulu{ transplantat pe ur
mele unui popor_ ce a lăsat cetătt şi monumente măreţe ..• 

La întoarcere, s p r e Mare, se vedea pe un 
bot de deal nfJte ruine măreţe de foită cetate : Eni
sala, a cărei pereţi milenari 1e proflJau ca nişte atrăfeti 
batrâni, care evocă măreţele Umputi romane, a,ezate 
solitar Ia malul Pontului Evxtu. 

• Titus Cergău. 
lnsitutor Constanţ.i 
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Dela bătrânii dobrogeni. 

Lacul Domneasca. 

Intre satele Seimenii-Mari Ji Seimenii-Mici se gă
se,te lacul Domneasca, care ■eacă în parte pe timpul verii, 
din prlclna mâlului adus de apele ploilor ce vin dcpe va
lea T aJpunarului JJ a Chiorcl1meld, Cu 50- 60 ani în 
urmi, pe vremea copilăriei mamei mele, apele lacului 
erau adânci. In ele 1e găsea tot felul de pe;te ;i mal 
ales raci, Noaptea, pe timpul verei, oamenii, cu ,omo
ioage de fân aprln,, mergeau pe malul lacului să adune 
racii care ic;eau la părcut, 

Ca unul ce am copUbd pe malurile acestul Iac, 
în ale cărui ape m' Am 1căldat, am căutat să aflu de 
unde ii vtne numele. Am cercetat diferite scrieri, dar 
n'am gbit nimic. M'am iators atunci la bltrâoU satului 
A,a, I. Baciu, mort de curîod îa vârstă de 80 ani; 
mi-a apus că ei a;a au apucat numele Iacului. «Se spune
iosf, dln bătrâni, zice el, că pe malurile lacului au fost
a;ezările und Doamne, care a murit io luptă apărân
du-;l cetatea, înpotriva unei armate numită Seimeni.
Dela ea a rămas numele lacului.

Că aceaata poate fi adevlrat, este faptul el pe ma
lul lacului pe o întlndere de vreo 2 km. se gle1c ur
mele unei cetiţi. Pe malul Jacului eate un loc numit 
Portiţă. Poate acolo a foit poarta cetăţU. S' au găalt Jl 
monede. Eu posed o monedă de argint, de mărimea unei 
monede românr;U de argint, de 50 bttnl, cu inscripţie 
arabi. Am arltat-o d-lui profesor Gr. Florescu, dar n'a 
putut• o descifra. 

Apoi tn apropierea Io :ului se afll satul Seimeni, 
care poale d He întemeiat de SeimenU lui Matei Ba
sarab care s'au risculat la sftr;ftul domDid Iul şl au 
fost bătuţi ;l tmpră;tlaţi. 

Adevărul e îngropat io ruinele acestei strlvechl a
Jezlrl. Cine-l va descoperi?! 

G. Şerbănescu.
institutor- Constanţa 
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Poezia PPin1iaPă a lui Radu GUP. 
Marginalii la „CUNUNI USCATE". 

Printul poeziei şi-a aruncat depe umeri hlamida de cer 
bătută cu luceferi şi a evadat „din ocna lui de crin" cu un 
volum de versuri, care ne dă prilejul nouă, celor lipsiti de 
har, să lunecăm, odată cu el, dealungul paginilor - adevărat 
regal sufletesc - ,.pe tălpi albastre de dor şi de vioară". 

Profuziunea de imagini, cu vers bogat ca pomul greu 
de roadă, şi spiritul de frondă, în expresie veşnic proaspăt, 
ca apa tâşnind din stâncă, au aşezat pe augusta frunte a 
celui cu .,aripa tăiată şi $borul frânt'', apoteoza unei bolti de 
cer. O frunte sub care s'au sbătut gânduri unei minti învă
tate să jongleze cu verbul pe marginea prăpastiei care l-ar 
fi putut cobori în banalitate, nu se putea cere decât încunu• 
nată. Uscate s poate cununile de indiferenta pigmeilor ce 
suntem, dar încălzite la para de foc sacru, svâcnită din sfâ• 
şierea „în ruperi lungi de stele", au devenit incandescente. 
Generatiei de tineri, cu sufletul dornic de cer, îi trebuia poe-
zia siderală, pe care .cioplitorul de azur• i-a dat-o. 

Se desprinde din poezia d-lui Radu Gyr o atitudine re
gală. Se simt sbătându-se, sub slova gândului aşternut în li
tere de cărbune, avânturi de vultur închis în colivie, privind 
din înălfimea boltei la cei cări i-au stăvilit ascensiunea. 

Poezia princiară a d-lui Radu Gyr este de o muzicali
tate şi de o expresivitate neîntâlnită. Decorul veşnic nou, 
vine să înfrumuseteze un verb fluid şi arzător ca lava, aşa 
cum şi-l doreşte singur: 

Vreau să sparg zăgazu 'nchis, 
Ca 'ntr'o matcă să încapă 
toată înstelata apă 
din adincul meu de vis. 

In turnul de fildeş, în care - faur neobosit - ciopleşte 
cuvântul sub ceruri de i·1or, îşi doreşte un ostrov de linişte 
pentru sufletul agitat : 

Şi peste albe umbre vegetale, 
pune• mă trist şi tânăr grădinar. 

Alteta nu putea uita viata plină de eroism a celor mai 
reprezentativi cavaleri, Athos, f'ortos şi Aramis, şi-suflet ge• 
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