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Anul I I No. 7-8 Constanţa, Septembrie-Octombrie 1938 

GANDURI DELA MARE 

CUPRINSUL 

Pontul Euxin 
Cetăţi din sudul Dobrogei 
El (versuri) 
Proză 
Gânduri cu prilejul unei aniversări 
Crinul (traducere) 
Omul fără moarte 
Toponimia Dobrogei de Sud 
Legende din Sud . 

Radu Vulpe 
Ioan Micu 
Gr. Sălceanu 

,, " 

R. Secăreanu
M. Pricopie
D. Stoicescu
Ion Neicu
T. Cergău

Direcţiunea revistei aduce mulţumiri d-lui 
A. Vulpe, Primarul Municipiului Constanta ,
precum şi d-lui Mihail Ungureanu, pentru
sprijinul dat acestui număr festiv.

tnslitut de Arte Grafice •ALBANIA• Str. Traian 18-20 C-ta 

După un pătrar de veac 
(1913-1938) de stăpânire: românească 

---

Congresul dela Bucureşti din 1913, unde s'a hotărît 
realipirea Dobrogei de Sud la patria mamă. 
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Spre mai bine. 
Desfiin/area politicianismului prin actul istoric

social de mare înţelepciune al M. S. Regelui Carol I I 
şi chemarea la muncă a elementelor creatoare ne-a 
dat, şi nouă, Românilor dela Mare, cea mai f�ricită 
binefacere de autoritate constructivă, prin faptul că 
înaltul destin ne-a numit ca Rezident Regal pe Ex. 
Sa D-l N. Ottescu, un bărbat de o •naltă concepţie 
administrativă, ca fost subsecretar de stat la Interne 
şi la Domenii, precum şi ca secretar general la Minis
terul de Finanţe. 

Se vede însă că Pronia cerească s'a gândit şi la 
destinele spirituale ale ţinutului Mării, căci Ex. Sa 
D-l Rezident Regal N. Ottescu este totodată un
cărturar superior, de o îMltă în/elegere a tuturor
chestiunilor culturale, fapt care ne bucură mult de
tot! pe noi aceştia, care suntem legaţi de mare 
przn� n_aştere, prin e_du�afie_. prin cultură şi existen/ă. 
Astaz,, suntem maz s1gurz ca oricând, că nu se va 
aşterne colbul indiferenţei administrative peste nos
talgica noastră stepă dobrogeană şi peste şesul ialomi
ţean, în care fiecare movilă, sat, ori săpătură î/i as
cunde tainic o legendă orientală, un adevăr antic, o 
poveste sau o istorie de demult. 

ln revista noastră, No. 6 I 937 An, I, la pag. 20 
în_,tr'un _articol . intitulat „Nevoi dobrogene", arăta,,;
cateva zmperatzve culturale ale Constanţei, care este 
plină de diferite lipsuri în diferite ramuri de acti
vitate. 

Pe atunci strigam într'un pustiu, doar pentru 
sufletele care oftau din cauza timpurilor d2 tristă a
mintire politică. Astăzi sunt siguri că orice alarmă 
culturală va fi îngăduită în măsura serioztă/ii ei şi 
deaceea mi-am permis şi eu să am încredere în a
cela. care trebue să ne fie un voevod al culturii do
brogene, fără regionalism, dar în freamătul mării 
unde i se poate prinde un $pecific etnic neastâmpă: 
raf ca valurile ei, pe care le simte oricine citeşte poe
ziile lui Gr. Săfceanu şi oricine vede tablourile pic
torului Florian, căci marea îşi vrea artiştii ei, pe care 
şi-i face inspirându-i. Titus Cergi-o
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POINTUL EUXIN 
de RADU VULPE 

Marea a fost cea mai hotărifoare, dar şi cea mai grea . 
cucerire pe care a făcut-o omenirea îtJ lupta ei cu forte le pro- · 
tivnice ale naturii. fiintă a uscatulu.i, omul primitiv a rămas 
multă vreme înfricoşat în fata imensitătii de ape veşnic fră
mântate care umpleau prăpăstii fără fund şi fără margini. 
Chiar când a început să se incumete a pluti pe întinsurile ne
statornice cu ajutorul corăbiHor de lemn, in căutare de hrană 
şi de tărâmuri noui, el nu a mers mai departe decât putea 
să vadă pământul Nu nemărginirea albastră i-a îmoiiat în
drăsoeala ci tot un colt de uscat, o insulă, un promontoriu ori 
un şir de muhti care, dincolo de ape, îşi ridica linia uşor în
văluită în umbra depărtării. 

Infelegem cum cei cari s'au deprins mai intâiu şi mai 
lesne cu drumurile mării au fost locuitorii fărmurilor medite• 

· raneene, acolo unde uscatul se îmbir.ă cu apa în felurite chi•
puri, unde aproape toate fărmurile sunt străjuite de munfi în
alţi. Cum nu erau să devină cei mai iscusiti marinari ai an
tichitătii Grecii, cari nu se puteau găsi nicăeri în puzderia de
insule, de capuri şi de golfuri ale mării lor egeene, fără să
zărească în orice clipă un crâmpeiu de pământ? Când la ca
pătul fiecărei lupte încordate cu valurile şi cu vânturile stă
ruia fără greş nădejdea unei odihne şi a unui folos, marea a
părea ca un drum de trecere, ca o punte. Şi i-au şi spus pon
tos, cu un cuvânt care la origine are acelaş înteles de „1re·
cere", ca şi vorba asemănătoare din latineşte şi din limba noa
stră. Pentru Elen marea era o parte din întinsul patriei, nu o
limitare a acesteia. EL îi cunoştea toate tainele; niciuna din
ciudăfeniile ei nu-i mai putea curma îndrăsneala. Cucerirea
mării începuse. Nu mai rămânea decât să fle întinsă spre cât
mai necunoscute meleaguri.

Cu totul altfel priviau câmpia de ape locuitorii antici de
pe tărmurile Mării Negre. Veniti din ţările întinse de pe con
tinentul Asiei ori al Europei, oameni de stepă ori de munte,
plugari ori păstori, trâind în formele tradiţionale ale culturii
lor rustice, ei s'au oprit la fărm încremeni fi înaintea măreţului
fenomen care le impedica mersul mai departe. Secole _şi mi•
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enii de vietuire în preajma hotarelor de spume nu i-au pufuf sc�ate din uimirea lor. N'au încercat să se avânte peste va.Iun. Unde erau să se- ducă pe această mare fără insule şi cu ţărmuri joase şi monotone? Nici un vârf de siâncă, nicio geană de. ve_rdeată _n!J-i _ �helJ!a _ dinspre zări. Nicio nădejde, nicio îoc�1pu1re nu-1 1sp1ha sa rnfrunte nemărgiDirea genurilor. Omul ş1 marea rămâneau străini unul în fata celuilalt. Din toată mi• n_une!' mării, oamenilor de munte şi de stepă nu li se întipă• rrse 10 suflete decât înfătişarea ei mohorită din zilele furtu• nilor cumplite, când munti de talazuri izbiau zidutile de lut O!i de stâncă ale tărmurilor cu furie vrăjmaşă, în necontenită vanturare de spume, cu urlet covârşitor de iad Şi au numit o„Cea N_ea�ra". sau ţ\]Jşaen,a� pe limba Scifilor, adică pe lynbacel?r �mtai dmtre fociitfoffi pontici pe cari istoria îi cunoaştemai bine. 
. Toate curentele de circulatie războinică, economic�. spi-!ttuală, de la popor la popor, din cele mai vechi timpuri preistorice până la 'i)Oposirea Scitilor şi a Getilor şi au făcut vadin aceste părfi numai pe căile anevoioase ale ' uscatului ocolind imensitatea neînţeleasă a pustiului de ape. Pentru ca Marea Ne�_gră să d�vinâ sj ea un factor de progres în viata uman1taf11, a trebuit să he descoperită de Greci oameni cari !orm�ti . de imprejură_ri'e prielnice ale archipeiagului egean;1mblanz1seră marea ş1 o legaseră de destinul lor. Grecii au fost cei dintâi cărăuş, stăruitori ai Mării Negre. Indiciile care a� dov�di că !naintea lor s'ar fi avântat pe aci alti corăbieria, Med1!erane1, ca Fenicienii ori Carienii reprezintă cel multecourile unor încercări izolate şi fără u:mări trainice. MareaNeagră n'a cunoscut strălucirea unei activităli omeneşti pe întinsul ei decât prin Greci. 

Dar am greşi dacă ne-am iochipui că, de îndată ce au dat cu ochii de această uriaşă mare, Grecii s'au simţit ca acasă. (u toată deprinderea lor marină, şi ei ca şi lor.alnicii C[m'!!erienJ, Sciţi ori qe/� s:au înfio�at de sp�imă ia fata celei d1!1ta1 măn. pe care o mtal-mau fără msule, cu zări nesfârşite,pbnă �e tame sumbre. Ţarmurile monotone, în cea mai mareparte Joase, populate cele mai adeseori cu oameni de moravuri aspre şi grosolane, nu amintiau cu nimic varietatea dec�lori, de forme,_ de l�mini a Mediteranei şi nici civilizatia îna1!1fată a oamenilor dm Egeea. Clima de aci îi îngrozia şi îi mm_un� totodată: vânturi năprasnice, înghefuri puternice furtum phne de primejdii, valuri vijelioase sfărâmau şi înghitiau c�răbiile; nimic dio ceeace cunoscuseră în atmosfera blândăş1 caldă a Sudului. Când au aflat din gura Iocalntcilor nordicinumele de . A_hşaena al� mării, J aq înteles sensul mohorit şil-au asemuii cu uo-cuvant grecesc apropiat creând numele de Pontos Axeţnos,_ adi_că Marea��p�ie�enoas4. Iar cu neastâm-parafa _ lor_ 1mag1na11e au răspand1t 10 toată lumea şi pentruveacuri �1ma celor mai grozavi mooştri şi a celor mai miraculoasa c1udătenii care înspăimântau pe corăbierul străin. 
6 

.... 

Răsunetul celor dintâi pătrunderi ale Grecilor în Marea 
Neagră s'a păstrat in vestita legendă a Argonaufilor, în care 
semizeii veneraţi ai Greciei, ca Hercule, Teseu, Pirilhous, Castor 
şi Pollux, Meleagru, Peleus, Orpheu, Esculap şi alţi vreo pa• 
truzeci încă, sub conducerea lui lason, fiu de rege nunian din

Jokhos, sunt puşi pe corabia Argo să pornească tocmai înspre 
Colchida, pe fărmurile Caucazului, pentru a căuta faimoasa 
lână de aur a berbecului dăruit de Jupiter lui Phryxos şi Hellei. 
Cu multe greutăti, superba navă intră în Hellespont, apoi în 
Proponfida, şi, după ce străbate BosforuJ, se găsEşte deodată 
în fata nemărginitului Pont. Dar mersul mai departe nu e u
şor 1 intrarea Mării Negre e străjuită de stâncile Cianee, pe 
lângă care niciun muritor n'a putut trece vreodată fără strân
gere de inimă. Grecii credeau că aceste pietre plutesc, că se 
apropie din când în când între ele şi că se lovesc cu geamăt 
cutremurător. Eroii trebue să pândească momentul când sunt 
despărţite pentru ca, împingând cu toată sârguinta, să treacă 
dincolo de ele nevătămati. Odată scăpati de această primejdie, 
corabia îşi reia drumul cel lung pe lângă coasta cu stânci, cu 
capuri şi golfuri a Asiei Minore şi, biruind multe şi felurite 
întâmplări. ajunge în Colchida, în tara reg�lui Aiete, unde lâna 
mult căutată stă atârnată de un stejar pe care îl păzeşte un 
balau_r îniricoşetor, veşnic nea�ormit. �sţ_ga..��,_.lika 
lui Atfilg, î1 a1ută pe lason să 1zbândeasca. Folosind sfaturile 
ş,-vr!jile ei, Argonautul îmblânzeşte pe cei doi tauri cu copite 
şi coarne de aramă, care varsă foc pe nări, îi inj•Jgă la un 
plug de diamant şi ară cu ei pământul consacrat zeului Marte. 
lndemnat apoi de perfidul Aiete, seamănă dinti de balaur, din 

cari răsar o multime de ostaşi inarmaJi. Dar asvârliod o pia• 
tră în mijlocul lor, ii face să se bată şi să se ucidă între ei. 
Pe urmă, liniştit, lason se indreap1ă spre lâna de aur, adoar• 
me balaurul cel grozav cu o băutură fermecată pregătită de 
Medeea, îl omoară şi, răpind prejioasa pradă, se urcă în co• 
rabie împreună cu Medeea şi porneşte spre larg. Furia lui 
Aiete îi urmăreşte, silind pe Argonauti să fină drumul pe lân
gă coastele joase ale Cimmerienilor, Sarmatilor şi Scitilor, şi 
să intre pe Dunăre, pentru ca, abia după o navigatie plină de 
peripeţii, pe fluviu în sus, pe Sava şi pe Adriatica, să ajungă 
în Grecia. 

Povestea Argonautilor e un periplu legendar al Mării Ne
gre şi o geografie sumară a• marilor drumuri protoistorice din 
Europa pe care umblau primii negustori Greci. Dar greutăfile 
nenumărate pe care trebue să le învingă lason nu oglindesc 
mai puţin primejdiile naturale ale Pontului şi vrăjmăşia cu 
care Grecii au fost întâmpinati la încEput de localnici. Sunt 
vremurile eroice in care s'a închiegat supremaJia elenică pe 
această mare, vremurile în care s'au pus temeliile celor mai 
vechi colonii ionice la S!f,J°lle şi illPfl!ll!t...ruL�oastele Asiei
Mici, Ja lfermonassa, la'E]Ja(lJJ.(JJllli.â I.a Pantifapeu, în preaj· 
ma mării e zov, pe atunci Maiotida. Bogătiile în metale, 
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blănu i, peşte, lemo, dar mai cu seamă in grâne, pe care le 
oferia

K 
întinsele tinuturi din jurul Mării Negre, au fost un in

demn suprem, care a inspirat Grecilor toată energia trebuin
cioasă pentru a birui temerile lor dela început. Cu încetul au 
i2butit1 să îmblânzească pentru ei şi Marea Neagră şi să o facă
o lum� a· Io:-. 

[a o înteţire a colonizărilor a ajuns, în secolul Vll în
ainte de Christos, cetatea ionică a Miletului, care a fundat 
peste 90 de oraşe p_e coastele pont1ctţ Prmfre acestea, una 
din cele mai vedti e "Histria, cetatea lui Apollon dela Miazăzi 
la gurile Dunării, în Dobrogea. Pe coasta stăpânită azi de Ro
mânia, Miletul a mai întemeiat Tvras la_liDJanul Nisirl\!ui, a
colo unde e acum Cetatea- Alb"ă, apoTîomi sau Tomis la Con• 
stanJa, CJ.uni sau Dion1t..sop_o/is la Baloc. la alte părtii ale Mării 
Negre Milesienii ridicară colonii deosebit de prospere Ia 01-
bia, lângă gura Niprului, la Odessos, Varna de azi, la Apol/o
nia, lângă Burgas, la Amisos rn C""apadocia, la Dioscurias şi 
Phasis în Colchida, la Tanais, lângă gura Donului, la Tlzeo
dosia în Crimeia . Grecii dorieni n'au putut concura această 
activitate ionică din Pont decât întemeiând şi ei câteva colonii 
înfloritoare ca ff eraclea Pontica pe fărmul Asiei Minore, Cher
s�nesus în c;rimeia, (J,llafl2.._jp Dobrogea aQ.e§.lră, la Manga
lia, poate B,zone Ja Cavarna, ş1 sigur Mesemfiria pe coasta 
tracă dela Miazăzi de Balcani. 

De jurîmprejur Marea Neagră era presărată cu o salbă· 
d� centre ale unei înalte civiJizatii. Vrăjmăşia dela început 
dmtr� Greci şi localnici făcuse loc unei desăvârşite înţelegeri. 
Grern aveau nevoie de bogătiile de aci, mai ales de grânele 
pe care le pfl>ducea hărnicia plugarilor Geti şi Sciµ; aceş1fa 
în schimb prefuiau tot mai mult produsele rafinale ale artei 
şi industriei elenice, ca hainele scumpe, frumos împodobite, 
vasele de. forme svelte şi iodrăsnefe, picrate cu măest:rie, giu
vaerele minunate, armele strălucitoare lucrate cu îngrijire, fâră 
a mai vorbi de vinurile şi untdelemnurile care în bunătatea 
gustului lor ascundeau tăria soarelui de Mia2ăzi. P1in aceste 
schimburi, din ce în ce mai intensf', Marea Neagră devent un 
fador de propăşire umană. Sălbăticia ei fusese domolită. lşi 
avea şi ea slăbiciuni, care odată cunoscute puteau fi folosite 
fără primejdie de corăbierul iscusit. lncetase de a mai fi o 
pustietate duşmănoasă: pânzele nenumăratelor năvi care îi 
brăzdau valurile se zăriau în tot locul. Numele de Mare Ne
prietenoasă nu mai avea niciun rost: s'ar fi supărat temufii 
zei de atăta nerecunoştinfă. Şi astfel expresia Pontos Axeinos

•an ..... � o/'"fost înlocuită în cele din urmă tu totul prin aceea de Pon
tos Euxeinoi adică MarE:_a Primit.oare. Mai bi.!1e de douăspre
zece-ve.n:ura de neconlemtă prosperitate a dăm uit acest nume 
de binecuvântare. 

Pontul Euxin n'a încetat niciun moment să joace un rol 
de frunte în evolutia civilizatiei antice. Devenit. prin bogatele 
sale tărmuri, un imens rezervoriu de hrană pentru populaţiile 
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mediteraneene Pontul Euxin şi a mentinut înflorirea chiar când 
de jurîmprejur'ul său istoria i�regist�a !11a�i evenimen:� şj P��
faceri. Năvala Scitilor peste C1mmeriena ş1 peste Traci_, •�tin
derea stăpânirilor scitice şi getice până la Pont, au coincis cu 
epoca celei mai intense activităti de colonizare elenică. Cele
bra expedjţie neizbutită a lui Da1ius al lui Histaspe, _ p_este _D_u
năre, împotriva Scililor, urmăria planul vast, a cărui. 1mplimre 
ar fi fost prielnică cetâtilor greceşti locale, de a cuprinde toate 
târile din jurul Mâ�ii Negre într'o �are "',_Dit?te. şi � !a�.e din
Pontul Euxin un simplu lac al unei nesfarş1te 1mparat11 per
sane, sub protectia căreia ar fi intrat. tot comertul �leni�. Raz�

\ boaiele medice şi războiul pelopones1ac �u �cos 10 ev1dent31 
I însemnătatea pe care o căpătase pentru Greci Marea Neagra. 

Bătăliile navale dela Arginuse şi dela Aigos Potamos, cu care 
s'a terminat războiul peloponesiac, s'au dat în primul rând pen · 
tru stăpânirea drumului dintre Egee.a .�i P_ontul E�xin, prin
strâmtori. După Alexandru cel Mare, ctv1hzat1a greaca a a1uns 
la cea mai largă răspândire si la cea mai puternică p�trun
dere în toată lumea, iar în Pontul Euxin a dus la elenizarea 
spirituală a tuturor poputatiilor loc?le. _I� sfâ!şit, visul d� _ u� 
nitate pontică al lui Darius a fost 1mpbmt pnn opera P<?htu:a 
a lui Mitridate, regele Pontului, care a adus sub autoritate� 
lui toate tării� şi cetăţile din jurul Mării Negre. Dar mult ma,, 
mult a avut de folosit comertul pontic când, după răpune
re3 lui Mi · eastă unitate a intrat în mâinile Romani, 
lor. ceştia deveniră cei mai ap�Îgi sp�1jinÎlori . ai acfivi_tăth e
lenice dm Pontul Euxin. Menţinandu-ş1 puternice garnizoane 
pe toate tărmurile, ei ajutară, prin privilegii şi pril'!_asi�urarea 
păcii, cetăfiJe greceşti, slăbite de luptE:Je cu_ barbaru on cu_mo• 
narhii ambiţioşi, să şi refacă fortele ş1, ferite de necazuri, să 
alingă cea mai stră)ucilă desvoltare. Epoca rom.mă a fost cea 
mai înaltă fază de eflorescenţă spirituală şi economică pe care 
au cunoscut o tările pontice în antichitate. 

Dar năvălirile barb,ue, care sfârşiră prin a distruge orice 
rest de civilizaţie pe tărmurile de Miazănoapte şi de Apu? al_e 
Mării Negre, în Scitia mare şi în Dobroge�, lăsând numai ru1• 
ne acolo unde timp de peste zece secole s au desvoliat oraşe 
frumoase readuseră Pon1ul Euxin aproape de singurătatea în
tunecată de dinainte de vremurile Argonautilor. Oamenii mării, 
Grecii stăruind numai pe ţărmurile A5iei Mici care rămăse
seră sub stăpânirea Bizantului, îşi restrânseră activitatea Ia 
intreprinderi locale mărunte, rareori şi cu greu mai putându-se 
a vântura spre câmpiilAe bogat! de �ltădată,' un�e acu� po•
poare poposite de curand rămane.au m f�ta Măru t_ot ata_t de
străine· şi de neîntelegătoare ca ş1 cele dm vremurile p�e,sfo
rice. Abia Gotii, Scandinavi obişnuiti �e_ pe me_lea��rale lor
baltice să plu1ească pe ape, vor mai andră�m sa �!rebu
inteze luntrile'pe Marea Neagră, dar cu destul_a f�reala, 1� �u
măr mare, ţinându se foarte aproape de coasta ş1 neurmarand 
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alt scop decâl prada pe socoteala bietilor locuitori civilizati 
de pe fărmuri. 

ln evul mediu târziu, intr'o vreme în care năvălirile bar
bare păreau că aveau să se sfârşească, Venetienii şi Geno
vezii, alti oameni al Mediteranei, ca şi Elenii de odinioară 
încercară sâ desfăşure o vastă actiune colonizatoare comercială 
în Marea Neagră. Dar iniflativa lor nu s'a putut bucura de o 
prea lungă durată. Nădejdea acestei reînviorări umane a Pon
tul1;1i Euxio a fost _curmată prin aşezarea stăpânirii turceşti. 
Umtatea pe care ş1-o recăpătă Marea Neagră în uriaşele ho
tare ale împărăţiei otomane, nu a fost decât o încremeni re in
tr'o absolută inertie. 
. Pentru o . nouă înflorire ... ca în antichitate, au trebuit să 

f!e aşteptate zilele noastre, cand popoare energice, dornice de 
hbertate şi de progres, în posesia mijloacelor complexe ale 
civilizat iei moderne, îşi caută cu nesaf drumul spre lumea cea 
mare a Oceanelor. Printre aceste popoare sunt şi Românii 
moştenitorii Oefilor şi ai Romanilor pe pământul Dobrogei: 
Pentru prima oară fărmul apusean al Pontului Euxin cunoaşte 
o natiune băştinaşă căreia Marea nu îi este străină. ln misi
unea lor nobilă de a reda strălucire faclei de civilizafie pe
care Je-a lăsat o moştenire antichitatea, Românii au drept cea
mai frumoasă datorie pe aceea de a deschide cât mai viguros
şi mai îniens drumurile mării cu năvile lor. Tricoloral româ
!JeS� trebue să fâllâie pe orice colt de mare unde vântul
unpmgea altădată pânzele corăbiilor trimise de Histria de To
mis, de Callatls, de Dionvsopolis, de Tvras, să ducă spre în
depărtate limanuri faima avutiilor noastre.

.., 

JO 
PALA_.T UL'R.E!GJA"L DIN BALCll' 

Sub trec11CB duminatie, sudul /)obrogei H iost obiecml de Ct!f• 
cetare-din punct de vedere arheologic-al 11nor sa1•a11ţi ca fire
c-ek. Skorpil şi Ralinka. Cerccturil<.' însa {acute de ei sunr departe 

de a em1lu ac·tivifl:lteo arhen/c,ţJiliI din restu/ Dobrogei. unde \'i_,.

sile / >in·un şi emulii sui .111 fiicut mărturia 11nei intense preocupări 
prin s1ipiirurilc intreprinse i11 imporrnnrele centre 1mtice. /Jin fli. 
crurtiz1 „Cetăţi şi oraşe greco-romane în noul teritoriu al 

Dobrogei", p11blic'utiî in 1914 de C. Pop,1-/,zseamr. :-e poule C'On s

wtu l'ern<'itatea a,;erţiunii de mui s11s. 
C'ltiar din anul 11nexorii cc/ne douii judeţe dobrogene din sud. 

in acdl'itatea noastră arheo/ogicâ de sub cond11cerea lui f>in•un, a 

intrat intr o musucu apceci.ibilii ţin11ml i1c_esţa, furii temei inW11filt 
,, Dobrogea .\"ouă". Dobrogea n'a /o,;/ nic:iodutii .. PeC'hek sn11 „now'i''. 
d n constituit mereu o 11nftace, . 

Sudul Dobrogei u fost rercetat şi sub fottrra preistocic·ii şi 
sul, aceea tstoric-,J„ greco-rom11nâ şi bizantină. 

ln.1inte de prezenrnce� cetăţilor. e bine să se inceapii c·11 
1şe:âicile cele mai l'echi, deci cu cele prcisiurice. mai cu seama 
pe11cruc5 aici, în sud, t

i

nu iiicut cele clintii �iipiîturi şi cercetiiri i11 
legăturii c-u preistoria Dobrogei. lstlel. 1B C'adichioi, \'erri,w, Du

madvs, Cuciuc·-Chiol, a exewwit suputuri d. proi. lnn Aiulrie„es1·11 . 
• •·m, yă:;it nbieC'le pre.istoric·'-' numcroa-<r şi r<'pre:u.mtatfrr. Lu (';,.

dichiPi .,.·., deiwoperir cemmic:1i pictutfi de tip C11,•11/eni, uşa c·um „

ţJEisit şi Carl Sc-huc-lwrdt lu Cemnmda, în 1impul răzlwi111"i 1111111-

diul. �i el. I . .Yestor, in �iipllt11rilc i11tre1,rinst• cu cloi uni in 11rn11î.
ln a/ani de actil'italea d-lui lm/rir.�escu. tot pe. tur.imul pre

istoric li Jucrnr şi el \ �ladimic D11milre;;c11. u111tat de d. Dorin l'o�

pescu, la :;raţiune.a eneoliticli delo ,-lrmag1·a11a 1i1riirensc1l. Ceramic:,, 
"' ideniic,1 ac•e/ee1J deln Cemnrocfo. 

Ccriirilc de pe limrul, foţa de ce/r• dtunirenP., prczinw o l'(�
cl1ime cu mult mai mare. 1n genere, uce:-rea au fost întemeiate t·11 

şnse sau şapte secole i1wiJ1te de Crisws, de c·utre <.·olanii gr„ci 
11 
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Cetăţile din sudul Dobmgei, aşezate la Dunăre, sunt romane ş{ de 
d11pii Cristns. 

IJizonc. Din mart11riilc isturicilor antici IJÎ dupiJ săpiiturilc f11-
cute (vezi Oct. M�rculescu, în A11. Dobr. pe_ unii' 19_34, 1935, 19.%), 
Bizone, colonie d�riană a Mesembriei, fundată în sec. VI-a. C/1e, 
poate fi cu precizie situatli pe locul unde azi este portul Cavar
nei şi pe colina Ciracman, un fel de acropole a cetâţii. Bizone 
u pierit, ne informează geografii antichităţii, din camrn deselor cu
tremure de pămînt.

La Ghiaur�Suiuciuc sunt -urme greco-romane, iar la capul Ca
liacra, în antichitate Promontoriul Tirizis, se află zidurile unei 

cetăţi în mare parte descoperite. La Şabla ern Carum Portus.

Dionysopolis. Balcicul corespunde neindoelnic cetăţii mari
time numită întîi Krounoi, Izvoarele, desigur după mulţimea aces
tora atît pe locul cetăţii cit şi prin împrejurimi. Numele de Dio
nysopolis' l-a luat mai târziu, datorită următorului e11eniment legen
dar: după o furtună, valurile au aruncat pe mal o statuă a zeului 
bionysos, pe care Locuitorii au luat-o, i-au ridicat un sanctuar şi, 
in cinstea acestul zeu al vinului, au hotiirît sii numească şi ceta. 
tea „Dionysopolis", adică „oraşul lui Dionysos". Tntemeiată de mi·
lesieni, a făcut parte, împreună cu lstros, Tomis, Callatis şi Odes
sos, din acel Pentapofis al Pontului Euxin, la care - în urmii -
s't1 adăugat o li şasea ceţate, Marcianopolis, constituind astfel, 
in sec. IJ. a Chr., confederaţia Hexapolis. Pentru a-şi păstra li
bertatea, în faţa tendinţelor de cucerire romt1ne, Dionysopolitanii 
trimit o ambasadă, în Frunte cu marele preot Akomion,• la regele 
.Dacilor, Burebista. Păstrarea libertăţii mr va dura însă prea mult 
şi vor ajunge, ca şi ceilalţi din Scythia i\lfinor, sub dominaţia ro
mană. 

Nu s'au pistrat decît puţine di11 vestigiile clădirilor antice, în 
schimb se poate detarmina incinta acropolei. (v. O. Tafrali, Dio
nysopolis, în An. Dobe. IX, voi. IL 1928 : pp. 5-18). 

Lingă. Ecrene, pe dealul cu aspect de munte, sunt rămăşiţele 
unui castru roman, amintit şi de ]irecek in lucrarea sa „Das FUr„
stentum Bulgarien", şi pe care locuitorii circumstanţi o numesc 
,,Haciuca Calessi". 

O explorare a graniţei (limes) dunărene a făcut-o d. profi 
Teodorescu dela Universitatea din Cluj, între Silistra şi Turtucaia, 
precum şi unele săpături la Vetrina (Tegulicium) şi Cadichio. 
(Cadidiana), la care au lut1t parte regretatul G. G. Mateescu, 
specialist in antichităţi traco-romane, şi d. · prof. Paul Ntcorescu, 
deill UniversitateB din laşi. S'au descoperit, pe acet1sti'J porţiune, 
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urme din anticul drnm Ioman ţi stuţiuni de mai micii' importm1(ii 
(v. R. Yulpe, Dobroget1-ci11cizeci de ani dc;i vil.Iţă rom. 1928, p. 135), 

Cetiiţile de pe limes-ul danubian: 
Transmarisca. Orăşelului de azi TurtucBia, aşezat in faţa 

1 Jlrgeşului, pe malul dunărean din dreapta, ii corespunde castelul 

( untic 1l·ansmarisca, numit într'o inscripţie din colecţia generalului
Mavros, - studiată, după intrarea ei in i"\II11zeul Naţional de Antichi
căţi, de Tocilescu (of. Mon. ep. şi sc11lpt., Buc., l, 1902 nr. 21). -

l.,, praesidium, în sensul de munimentum, adică „întăriturii, fort 
,iÎilitar". După unii savanţi străini, cum şi dupii Hasdeu, Trnnsma
risca ar însemna „în faţa rîului Matisea". Cum în faţ11 Turtuct1iei se 
varsii Argeşul, acesta n'ar fi altul decit rîu! lVlarisca sau M�riscus. 
Tdentifict1rea, îndoelnică numai prin faptul cn nu e atestatii denu
mireB în nici un izvor, a fost totuşi contestBtă. ,, 

Jn. inscripţia amintită e vorba de rlizboaele purtate de Dio
cletian în contra· neamurilor barba're, la Dunăre. ln anul 282 d. 
Cr.' în timpul lipsei sale,-se afla în Asill-triburile sarmate se
rlis�rătesc. Germanii trec Dunărea şi iau în stăpânire ţinuturi din 
imperiu. Diocleţian răuşeşte slî .statornicească autoritatea romană 
/a Dunăre, întărind

° 
fluviul cu castele .. Pe unele le reconstrueşte, 

pe altele acum le înalţă intii. Luptele, la Dunăre, cu Goţii, IB_zigii, 
J\llarcomanii, Quazii, lutungii şi Carpii, sunt necurmate. ln cursul 
ticestor lupte, crede Tocilescu, s·a simţit nevoia zidirii unui castt/., 
care sir garanteze aici fruntarin dunăreanu. Castelul s·a înfăptuit 

· după incetarea războaelor aşa · de numeroase, în care-p� �re�t
Diocleţian a purtat de optsprezece ori titlul de general mvingator, 
imperator. 

. . . . .. , Dela Procopius, istoricul b1zant111, (11
• De aed1f1c11s, fi, 6, 13)/ 

ilÎlăm că ;,împilrntul Constantin cel Mare ,1 pus să se zidească un
castel, pentru asigurarea ambelor ţărmuri, �unărene, �n ac�st punct,
in Dacia, opus Transmariscei : Daplyu 1-0t Procopz�s da o s�urtă
relaţie despre O reconstrucţie ill'tfi.emelie ,1 castelului Tra�smar1s�a. 
/n acest fort staţionau trupe auxiliare şi domJ cohorte dzn Legm-
nea X[ Claudia. . 

Candidiana. La Cadichioi, trecută mai sus şi ca staţm�e 
preistorică, se afla în epoca romană un fort, �andidian_a,_ unde era
cantonat 1111 detaşament al Legi11nei XI Claudw, care 1ş1 avea se
diul la Novae, azi Steklen, lînglî Şiştov. . .

Tegulicium, astiizi Vetcina, era situat lB jumătatea d1stanţe1
dintre Candidiuna şi /Jurostormn. /,t1 Procopius glisim acest fort 
cu 1111111ele de Saltopyrgus. 

Durostorum. _y11 m11i e T1ePo� s,î se vorbeascii de i11dentifi-
1ş 
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c:area aşezării cetăţii antice cu Silistrn actuală, lucrul fii11d in ge-
11eral cunoscut. Deşi Ptolemeu îl aminteşte ca iiind din sec. IT d. 
Cr. originea lui e anterioară acestui secol. Vasile Pirlli:in, într'un 
studiu scris în limba italiană despre Durostornm, statorniceşte is

toria acestei cetăţi" dela originea sa geto-tracă, 1111 celtică: până în 
timpul lui Marci1s Aurelius, cînd ajunge municipium, şi pînă în 
epoca bizantină, cînd existenţa ei se contin11ă sub diferite domi-

1wţii ba.rbare (1,. R. Vulpe, o. c. pp. J.J0-141). 
Traian a fcîcut ciin Durostornm 11n castw puternic, legionar, 

iar pentrn apărarea Moesiei f11ferior de nă11ălitortî tra11sdt11111bieni, 
a mutat acolo J,egiunea XI Claudia . 

Durostornm a dat pe învingătoru{ /fonilor în Cîmpiile Ca

talaunice, pe generalul Aetius. 
Din -cauza im 1azillnilor barbare, continue şi dcstructi11e, fr1sti

nia11 a fost 11e110it să recohstrniască ori si} punii temelie 11m1c1 de 
intiîrifl1ri pe graniţa biitrî1111lui flu11ir1. Pri11tre c:etl1ţile şi castelele 
reconstruite se n11111ără şi Drirostornm.

A . fost şi reşedinţă metropolitană.

/Jar sudul Dobrogei nu a11ea cetăţi şi redute mtnwi pe nw
lmile ce/or două mari ape, ci chiur în interior, aşa cum întîfnim şi 
în ,n6rd. Linia de cetăţi de pe mediana Dobrogei, pornind dela
Ibida @.0_va Rusii), trecînd prin Ulmetum (Pantelimonul de Sus), 
Tropa�um Traiani, Civita.s Ausdec ... , se continua în sud prin 
două cetăţi de seamă: Abrittus (Abtat Calessi) şi Zaldapa (Che
lengic). 

Abrittus c1 fost ide11tilicat ele sc:11 1antul C. Skorpil cu satul 
1wlm1l .1lbtat Calessi. Se crede c,î a fost fu11dat de haian . .rlvea 
.12 de t11rn11ri, şase porţi, iar de jucimprej11rnl zidului 1.m 11c:1l de pii• 
mint. Dela .rlbritt11s porneau şosele spre Callatis şi Torni, spre ,Har

cianopolis-prin Zaldapa-şi Odessos, spre D11rostorn111, prin Ci1>i

ras .·li1sdec ... , '/i-opaemn Ti:aiani, S11cid1:111a; apoi pe limes danu

bianus. După resturile găsite - manete, obiecte, monumente - in 
siipăturile făcute, rezulta că Abrith�s era 11n centrn roman civili
;rntor. /11 fragmentele păstrate dela istoricul grec Dexippos, c:011-
tempornn cu Eutcopius, dela cc1re m•em ii-irăşi mărturii preţioase, 
. I britt11s e m-ătat ca localiti:ltea unde şi-au pierdut eroic 11iaţa im
ptîratuf Decius şi fiul stîu, in luptele cu Goţii nilvi.1fitori. Jn perioada 
creştinii e reşedinţă episcoptilă. Săpăturile fticute de Skorpil au 
scos fa lumină o biserică, presupusă cel aparţinînd vremii llli Con
stantin cel J\1are. 

1-1 

- ,

{n /916, tot la Abrittus, a făcut sifplituri C.· G. J\.lateesc11, pe 
care insă marele riizboi le-a întrerupe. 

ln afară de ,lbrittus şi Zaldapi:1-despre acesta sunt puţine 
date,-în interiomf sudului Dobrogei mai este cetatea Palmatis,

identificată c11 Chiose Aidin, unde ci. prof. D. Teodorescu a făcut 
săpături. Cetatea e ronwno,bizantină. Printre monumentele desco
perite, prezintă un deosebit interes o primitivă sculpt11rii bizantinii 
din sec. VU d. Cc., Maica Domnului cu pruncul Isus, studiată 
de Pirvan însuşi. 

Piesele arheologice descoperite în tot s11dul Dobrogei sunt 
11u11wi în parte la Muzeul l\'aţional de Antichităţi din Bucureşti. 
Cele mai multe, uneori chiar cele mai reprezentative, au rămas pe 
loc, intrînd fie_ în colecţii particulare, ca la Silistra .-- bogata co
lecţie a d-lui prof. Pericle Papahagi,- fie î71 muzee, ca la Balcic, 

· unde este 1111Bprea frumos muzeu loca{, făcut din iniţiativa d-lui
fotino, fost primar al ora,_mlui, şi grijll D-nei Eliza Brătianu. La
Cavarna, în cancelaria Gimnaziului, e deasemenea un muzeu, însă
cu prea puţine din multele obiecte descoperite aici. Obiectele au

fost strînse de d-nii Oct. l\l/ărc11/escu şi Ton Ciomu.
Un follrfe frumos gest a făcut, în ultimul timp. d. Pericle Pa

pahagi, dăruind J\lw:eului Regional al Dobrogei din Constanţa în
treaga sc1 colecţie de piese arheologice, rod a doi1ăzeci de ani de

preţioasă muncă. E un gest care trebue consfinţit şi urmat.

EL. 

El, căutându-se pe sine 
Zvâcnind în lut se înfiripă. 
Spre a-şi simfi eternitatea, 
Se întrupează într-'o clipă. 

Şi prefăcându-se în flutur, 
lntr'o furnică sau în om. 
Şi.admiră lumile prin °Ochii 
lnfioratului atom. 

IOAN MICU. 

Iar începutul şi sfârşitul 
Sunt visul unui strov de lut; 
Dumnezl:irea nu i creată, 
Ea nu cunoaşte început. 

Grigore Sălceanu. 
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Gânduri 
cu prilejul unei aniversări „ 

(1913-1938) 

Tu, Dobroge, păstrează comoara ta uitată 
In glia ta săracă, în glia ta bl(trllnă 
Şi pe�te cimitirul de taine, fii stăpll�ă ! 
Vor f1 chemaţi şi morţii să mai vorbească odat:'l ! 

(AL. GHERGH&L)

Vuit.urii Romei,· purtati in cadenf a legiunilor spre toate 
hvoţarele 1mpE:riul_ui, erau ridicafi pe zidurile tot mai multor ce�
tat1. R�'!la 1ş1 afirma puterea pretutindeni. . 
. Ş1v_rntr'o se�ră, un centurion mărşăluind in fruntea osta-

şilor �a1, s:a oprit pe malul bătrânului lstru, impresionat de 
măret1a lui. 

. Era. o stavilă. în calea legiunilor pornite să îmbogătească 
pa!rm�omul Ro_me1 cu noi provincii. Şi-a încordat bicepsul o
t�ht ş1 "! repezit spre malul opus o sulită, vrând parcă să in
tmdă mana Romei peste apele galbene ale fluviului să facă
punte pentru oastea ce venea din urmă. ' · 

Opriti de fluviu, care pentru moment constituia un serios 
obsta�oJ, Romanii au căutat să-i cunoască malul pe care au 
poposit, coborând dealungul lui, până la mare. Imperiul îşi a
duna forte pe malul dr�P!, ca mai târziu, prin infiltratie, să cu
noască malul opus, �a-ş1 creeze puncte de sprijin şi la mo
mentul. oportu� să-ş1 strămute legiunile în Dacia. 

Om Scyth1a Minor, şi au făcut o viitoarejbază de operaţii. 
Şosele - tentacule care legau provinciile de Roma -

încep să străbaiă. în lung_ şi î� lat provincia şi rând pe rând,
D�rost<?rum, Ab�1ttus, {\x1op<?hs, Capidava, Ulmetum, Carsium,
Tlo�sm1s, Arrl!bmm! D!noget_,a, Noviodunum, Aegyssus, Sal
sov1a, _Halmyris, Histria ... , vm să marcheze etapele cuceririi 
romanice. 

Se instalau aici caceritorii fără gând de plecare durând 
cetăti pentru veşnicie. 

. Vi�ta romană începea să şi urmeze cursul normal-în noua 
provmc1e, care dădea mult de lucru geniului civilizator al Romei. 

Grea muncă. O climă prea aspră pentru cei crescufi sub 
soarele cald al Mediteranei, lupte continue cu triburile care 
nu acce1;>ta� stăpânirea romat>ă, făceau să treacă Scythia prin
tre provmc�1le cele mai urgisite, pentru cei cari veneau aici în 
�pera�ta �a vor găsi aceeaşi viată liniştită ca în alte părti ale 
1mper1ulu1. 
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Un poet, exilat pe tărmurile Pontului Euxin. a cântat în 
versuri rămase nemuritoare viata aspră a provinciei şi dorul 
după cerul albastru al sudului însorit. 

s·a plămădit în această provincie, dealungul vremii, ua 
popor nou, dht- amestecul legionarilor cu băştinaşii şi legătura 
permanentă de mai târziu cu restul Daciei, definitiv cucerită 
de Traian, a creat o unitate de limbă surprinzătoare, rămasă 
şi astăzi, aşa cum nu se mai întâlneşte la nici una din limbile
neo-latine. · 

Au venit năvălirile barbarilor. ln fata iureşului de po
poare asiatice, revărsat ca un torent asupra Europei, un îm
părat şi-a retras legiunile. în Moesia, punând intre barbari şi 
Roma obstacolul fluviului. 

Imperiul începe să se clatine. Se scindea,ă spre a fi mai 
uşor administrat şi apărat. 

Asia, care şi trimitea hoardele prin stepa pontică, începe 
să dea asalt Europei şi pe drumurile bătute altădată de oş
tile lui Darius. Imperiul dispare şi o stăpânire nouă se aşează, 
întinzându-se treptat, treptat spre inima Europei. 

ln calea ei, la Dunăre, se ridică urmaş al Romei rămas 
în Dacia, 1un popor nou, isvorît din sudura legionarilor cu 
Dacii lui Decebal şi întrerupe seria victoriilor lui Baiazid. 

Un bătrân, ,,Domn al Ţării Româneşti până la Marea cea 
Mare şi al cetăţii Dârstorului stăpânitor", afirmă existenta u
nui popor dârz în părtile Dunării. 

Vremuri de restrişte, urmate de epoci de glorie, au trecut. 
Dobrogea a fost treptat integrată în graniţele fireşti ale 

României. ln !913, ultimele teritorii au fost readuse la matcă. 
Pământul acesta siânt, din adâncul căruia vestigii vin me

reu să întărească un adevăr istoric, ne-a fost totdeauna con-
testat. 

· 
De cine? 
De urmaşii lui Asparuh, poposit în lagărul dela Şumla. 

Un popor care nu are nimic comun cu Dobrogea, decât faptul 
că s'a risipit pe aici din cauza invaziei turceşti,-după ce tre
cuse Dunărea mânat din urmă de alfi năvălitori-revendică 
drepturi „istorice" asupra regiunii străjuită şi astăzi de Tro
paeum Traiani, asupra ţărmurilor Pontului Euxin cântate de 
Ovidiu într'o vreme când nimeni în Europa nu-i bănuia exis
tenta, undeva, departe, în inima Asiei, gonind de colo colo pe 
stepă, purtând carnea crudă la oblânc. 

Nu facem aici retorică, nici nu ne răsboimcu istoricii bulgari 
Vrem numai să aducem - încă odată - la cunoştinta 

celor care mai consideră stăpânirea român_ească în Do
brogea un provizorat, că tinutul acesta este-pentru generatia 
noastră cel pufin - nu numai o realitate politică de moment. 
E ceva mai mult. O realitate istorică şi una spirituală. 

Ea se integrează complet şi definitiv în imaginea pe care 
ne-am cimentat-o în suflet, a României Mari, a României de 
azi şi de veacuri deacum înainte. 
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Să nu uite cei care încă îşi permit să tipărească hărti in 
care figurăm ca provincie bulgară, că Dobrogea va rămâne 
ceeace a fost totdeauna: pământ românesc, nu provincie ro
mânească. 

Aici, au poposit români vajnici: mocanii. Oameni dintr'o 
bucată, ei au adus ceva din sufletul celor rămaşi peste munti să 
fie piept urmaşilor lui Arpad. Au venit oltenj, sprinteni ca ar
gintul viu, macedoneni din Pind, duri ca muntii în inima că
rora au păstrat sufletul lor roman dealungul veacurilor. 

Massa română, fragmentată prin insinuarea celor aduşi 
de vânturi, străbate rândurile în jurul nucleului format de Ro
manii din dreapta Dunării. 

Multi cred că nu s'a scris suficient despre Dobrogea şi 
de către Dobrogeni. Nu facem decât să indicăm celor cari vor 
să se edifice asupra chestiunilor de tot felul despre Dobro
gea, ,,Memoriile Sec/iunii Istorice" editate de Academia Ro
mână, Seria III. Tomul IX. 1928 I 1929, unde este acea „Bi
bliografie a Dobrogei" (425 a Hr.- 1928 d. Hr.) de S. ureavu
Dunăre. - Impresionează numărul publicatiunilor dobrogene 
şi numărul celor preocupaţi de diversele ei probleme. 

La sfârşitul secolului trecut, Germanii se străduiau să 
impună atenţiei tuturora faimoasa lor „Kultur". Vecinii noş
tri dela Sud, nefiind. edificati asupra sensului cuvântului, -
captivati de noutatea lui- şi confundându-l cu omonimul său, 
s'au pomenit contestând �xistenta unei culturi româneşti în 
Dobrogea, sustinând superioritatea culturii lor în această pro
vincie, fapt care a prilejuit lui Ioan N. Roman-cu ocazia u
nei conferinţe-o butadă rămasă celebră: , Sustin Bulgarii că 
nu există cultură românească în Dobrogea şi revendică cul
turii bulgare această cinste? Au dreptate .... dacă este vorba de 
cultura zarzavaturilor". 

Să analizăm aici apostolatul unor oameni de talia lui 
Petru Vulcan, Ioan N. Roman, Crutiu Delasălişte, Alexandru 
Gherghel, C. N. Sary, în slujba intereselor dobrogene şi opera 
culturală a acestora şi a multor altora, care s'au risipit şi se 
risipesc generos întru promovarea intereselor şi culturii do
brogene, ar fi să depăşim puterile noastre. 

Ţinem să pomenim numele lui Vasile Pârvân, mintea lu
minată, Românul de suflet şi omul de ştiintă integru, care a 
răscolit pământul acesta peste tot, descifrând în piatră testa
mentul ai cărui executori testamentari suntem, şi numele Dom
nului Profesor Constantin Brătescu, care, deşi departe, în inima 
Bucovinei, este mereu prezent în Dobrogea care-i este dragă 
şi pe care o cunoaşte până în cele mai ascunse pripoare, pe 
omul acesta care risipeşte suflet şi bani pentru editarea „A
nalelor Dobrogei", publicatie care dacă n'ar fi decât ea, ne-am 
putea mândri cu preocupările şliintifice şi literare ale dobro
genilor. 

Cu prilelul aniversării în cinstea căreia s'a editat acest 
număr fe�tiv, am coborît în sinea noastră şi am căutat să· gă
ta 

I 

-·

sim justificarea afirmat(unii că Dobrogea este - pentru gene
rafia noastră cel puţin - o realitate istorică şi una spirituală. 

Şi am găsit-o. 
Trăim vremuri noi. La poarta istoriei bat noi concepfii 

despre fiinta statului, menite să răstoarne din temelii actuala 
aşezare a lumii. Neamurile se adună din toate părtile, se u
nesc, îşi împart laolaltă bun şi rău, se pregătesc pentru clipa 
cea mare. 

Realitatea politică a statului se transformă într'o realitate 
spirituală. Ţara nu mai este doar teritoriul străjuit la hotar de 
grăniceri cu arma la picior. Nu, categoric nu! 

Ţara e pământul sfânt plămădit în granitele lui de azi cu 
sângele celor căzuti, care i-au muşcat fărân.a în ultima lor 
svârcolire, e fiecare apă, fiecare pom, ·fiecare fir de iarbă ce• şi 
trage seva· din huma îngrăşată cu trupurile celor morfi, dela 
primul legionar căzut pe aceste meleaguri pentru gloria Romei, 
până la ultimul grănicer prăbuşit sub gloantele comitagiilor, 
e brazda pe care, îngenunchiat, o adulmecă spre a-şi umple 
nările de mirosul ei, ca Ion al D-lui Liviu Rebreanu. 

E gândul lor din urmă în clipa în care treceau pragul 
veşniciei. 

E patrimoniul de Blovă tipărită dela Oh. Şincai la N. Iorga. 
-Cu o putere de adaptare la momentele istorice, care-i

este caracteristică, nâfia a simtit vântul nou ce bate peste lu
me şi în fata pericoluiui reprezentat de unele curente politice, 
care au ca scop desagregarea statului, şi-a luat poziţie. 

S'a trezit în om conştiinta şi demnitatea naţională. Lite
ratur�. care poate fi considerată ca barometrul spiritual al na
tiunii, marchează o vădită creştere a pote.ntialului spiritual in 
această direcţie. 

Literatura în genere şi în special poezia nouă, dovedesc 
identificarea generaţiei noastre cu actualitatea istorică. 

Socotim singura raţiune a existentei noastre, angrenarea 
în marele mecanism care este Statul; nu concepem altă rea
litate decât el; ne-am semănat sufletul sub brazdele de lut şi 
ne înfrăţim cu cei ce zac acolo. 

Ii simtim în noi, pe ei şi jertfa lor pe altarul Patriei. Nu 
asistăm ca simpli spectatori sau ca material de experienţă. In 
conjunctura istorică actuală, nu suntem simpli catalizatori care 
înlesnim reactiunea fără a lua parte Ia ea. Suntem corpi care 
participă efectiv la fenomen, suntem materia primă din care 
se făureşte România Nouă. 

România dintre Dunăre şi Mare nu este numai un de
semn pe hartă şi un teritoriu pe care ne-am născut şi trăim. 
Ea ne este în suflet, cu ea acolo ne am născut şi o păstrăm. 

Suntem aici sentinele peste v_eacuri ale Romei eterne şi 
· avem consemn să-i păstrăm nealterată gloria. Vremelnic, vre•

melnice popoare s'au abătut peste noi; ne-am înclinat sub ur
gia furtunii, ne-am ridicat mai puternici apoi. N'avem nimic de
dat din trupul Ţării, nimeni nu poate invoca drepturi „istori-
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ce'· afară de noi. Avem cultura noastră (în sensul adevărat al 
cuvântului, fără a-l confunda cu omonime), de întreaga lume 
recunoscute. 

Ni-i gândul imn de slavă închinat Ţării. 
Cităm, aici, ceva din care cei vizati îşi pot face o idee de 

de ceeace înseamnă pentru noi pământul Ţării = 
Doamn� 
Mi-am alipit urechea de pământul cald, 
Şi frunze de lumină mi-au năpădit vestir.ântul; 
Şi-am auzit cum iarba vorbeşte cu pământul 
Şi sufletul, din nou simtit-am cum mi-l scald 
ln apa bucuriei. 
Şi 'n vara fecimiei, 
Doamne, cum aş vrea, cu lujerii de măr 
Să simt cum cresc aievea 'n câmpul verde 
Şi cum pământu 'n mine mustu şi pierde. 
Şi-s fiul lui, Doamne, şi al ierburilor văr. 

(M. PINTEA) 

A consimti la lipsa unei fărâme de brazdă românească 
a� însemna să renuntăm la suflet, la însăşi substanta care ne 
dinamizează vointa şi crezul în eternitatea României. 

Pătrunşi de cel mai autentic spirit românesc de întele
gere, avertizăm însă pe cei ce nu s'au trezit încă dintr'un vis 
frumos, că, dacă acum întelegem să stăm de vorbă şi să ar-' 
gumentăm realitatea românească în Dobrogea, cu un trecut 
mereu prezent şi grăitor la fiecare pas, că, dacă până azi ne 
multumim să rămânem în granitele politice şi nu ne revendi
căm fraţii „pe care o soartă vitregă i-a aşezat vremelnic de
parte, în mijlocul altor popoare cu care nu au şi nu vor avea 
nicicând nimic comun ca aşezare socială, ca moravuri, idea
luri şi aspiraţii sufleteşti", mâine vom şti să trecem peste in
dulgent a care de veacuri ne-a caracterizat. 

Am îndrăsni să sugerăm o idee. Pentru a verifica legă
tura sufletească a vecinilor noştri dela sud cu teritoriile re
vendicate, să se aplice minoritătii rămasă la noi, acelaş tra
tament de care se bucură Românii aflători peste granită. 

Am vedea atunci ce-i leagă de Dobrogea. 
Noi am rămas al:eiaşi în Ardeal, în ciuda unei asupriri 

ungureşti de aproape un mileniu. 
Peste câtiva ani, statisticile vor mai avea de înregistrat 

o minoritate bulgară în Dobrogea, sau îşi vor abandona toti
,,culturile", grăbindu· se să ren un te la drepturile lor „istorice"? 

Suntem gata să ne apărăm Dobrogea noastră. 
Şi, dacă vreodată va fi să sune goarnâ, noi, cei de azi 

şi odata cu noi - trezite din somnul de veacuri-legiunile şi
cetele de arcaşi ale lui Mircea, vor strânge rândurile şi, ca un 
singur om, cu glas de tunet vom striga să se cutremure tă· 
riile cerului, răspunzând Ia apel : PREZENT!. 

Ruman Seciirea,111 
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Omul fără de moarte. 
D. Stoicescu.

La T eke m' am oprit să privesc la unii, ce ţeseau 
rogojini. Cum eram obosit, unul m'a poftit Jângă el pe-o 
rogojină, la umbră. Am atat, eu, întrebând fi el, povestind. 

- Colo au fost case, palate, biserică, clădite de om
măestru. Se 1pune că a fost un om plăcut la împărăţie 
- muzicant, dănţuitor pe frânghie şi luptător, căruia
1cârbindu-i-:l'e a sluji Ia cel mari, a venit în valea aata,
care pe-atunci era pustlt.

Şi s'a aş,;zat aici ,t-a pristt turme de ol,· cirezi de 
vite albe ,t herghelii' de cai. A•unci pe lângă el s'a mal 
adunat lume. Da.r nimeni nu-i pihea fi grifa vietăţile, el 
numai el 1ingur cu un corn în care sufla fi cânta. 

Suna dimineata dln, corn fi-aşa sun,, că se părea el 
turme, cirezi şi hergheJH pasc şi ronţăe iarbă care fâfle, 
iar vitele a■cultând plecau lacome pe vale fi păşteau •• , 
La. prânz suna iar din corn, ca fi cum ar susura ape 
limpezi şt isvoare, Iar vitele alergau la ap& curgătoare 
de colo din fundul văii şl-şi potoleau setea. Apoi suna 
aromitor şi vltele se culcau pe prund. De-amiază Iar suna 
,t le lăcomea la păscut. Seara le suna la adăpat, de 
joacă. fi de dor de culcuş şi toatr. veneau, care agale, 
care sburdând 1A tarcurile ori saelele lor. 

De treceau călători, erau poftiţl şi 01păţaţi, Iar unora 
le d& fi cai de drum. De întindea mâna vr'un 1ărac, 
ii miluia cu mân:wre şl tmbrăcămfnte, iar pe cine-l 1luja, 
îl plătea cu vite, nu cu bani, că n'avea bani; i se scâr
bise de bani de când cu împărăţia. 

Când a murit l�au plâns călătorii 1i săracii şi vitele. 
Apoi, după ce-a fost ingropat, a luat fiecare ce-a_ vrut şi 
cât a vrut Ji cine a trecut; cine a'a afezat pe-aici 1-� po
menit şt-1 pomeneşte şi azi, că de la el încoa rar an să 
dea zăpadă aici. Colo e mormântul lui l 

Mormântul este-o mică clădire în stil oriental. 
- Cum I-a chemat pe-acel om ?
-Drept •.•. nu ,ue nimeni, el turcii spun c! era turc

şi cre,unH că era creştin. Eu am auzit pc unfi spunând 
că Atanase ,1 cl-1 chema aşa, alţii spun că-i zicem a,a 
pentru faptele lui, că l-au făcut fără de moarte, 
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FPaoment din „Eaisteof a onerll lllerare" 
de GRIGORE S.�LCEANU. 

Fără îndoială, inventia subiectului dovedeşte originalita
tea; dar, ce geniu al invenfiei ar putea furniza mai multe su
biecte, decât vieafa ? 

Având un astfel de concurent, această originalitate nu 
mai prezintă o valoare deosebită. 

Starea sufletească, pasiunea, cazul de conştiinfă, inft'un 
cuvânt, subiectul, ar putea foarte bine să fie comparat cu apa, 
element natural, la îndemâna oricui. Forma imaginativă pe 
care artistul o dă subiectului, ar fi minunatele jocuri de apă, 
pe care le admirăm într'un parc. Acete văluri argintii, acea a
poteoză de pulbere împrăştiată în vânt, acele forme albe 're
amintind aparitiunile feerice în mijlocul pădurilor, nu mai sunt 
un simplu element, ci materie spiritualizată. 

Elementul natural a fost transformat de spiritul unui ar
tist, care i• a imprimat forma imapittafiel sale. Nu apa o ad
mirăm în acele jets d'eau din Versailles, ci spiritul, care unin
du-se cu materia, se avântă către cer. 
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CRIN UL. 

- BALMONT CONSTANTIN

Un crin cu floare sidefată 
Pe apa unui lac senin; 
De chin mi-i mintea 'ntunecată: 
Eu floarei i am rămas străin. 

ln fa/ a dulcei Principese, 
De ce nu-s triste, mişcătoare? .. 
Murmure dulci şi ne'nfelese 
Aş fi şoptit, plecat spre floare. 

Trad. Mihail I. Pricopie. 

Urme româneşti in toponimia 
Sudului Dobrogei. 

Ar putea să pară că suntem pretenţioşi şi 
foarte departe de adevăr, atunci când, punând rân
durilor acestora, titlul de mai sus, dăm să se înţe
leagă, ceeace este de altfel şi de înţeles, că prin a
flarea acestor urme româm�şti în sudul Dobrogei, 
afirmăm în mod inplicit şi existenţa unei trecute 
vieţi româneşti în această parte de ţară. 

lucrurile stau chiar aşa, pentrucă numele ro
mânesc înseamnă viafă românească, ori unde 
s'ar afla şi oricât de ciudat s'ar părea cuiva la prima 
vedere. ln sudul Dobrogei, de altfel logica lucrurilor 
ne arată că nu se putea petrece, din punctul de ve
dere al pătrunderii elementului românesc, decât a
cetaş lucru care se petrecea dincoace, în restul Do
brogei. 

Urmând calea pădurii, prin Vlăsia şi Deliorman, 
ciobanii români de la Carpaţi ajungeau până la ţăr
mul mării, tot atât de bine, cum ajungeau cei cari 
urmau calea şesurilor ierboase, peste Bărăgan şi 
Stepa Dobrogii de mijloc, după cum ajungeau şi 
ceilalţi cari urmau cale luncilor pe va_lea.., �iretu_lui,
intrând în Dobrogea, pe la Tulcea ori Macm orz pe 
la celelalte vaduri (Ghecet înseamnă în turceşte 
«trecere>) din acea parte. 

Că, deci, Românii au putut fi şi în Dobrogea 
de sud încă din vechime ca şi în Dobrogea „veche'', 
să nu se pară nimănui de mirare. Sunt chiar învăţaţi 
bulgari cari afirmă-acum vre-o 30 de ani- că ve
chimea Bulgarilor în Dobrogea nu este mai mare 
de 60 ani. ln ce priveşte însă pe ai noştri, urmele 
lor sunt mai vechi şi despre acestea s'a scris. Este 
însă un nume în acest sud al Dobrogei, pe ţărmul 
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mării, de care nu s'a ocupat nimeni şi care este, după 
noi, foarte interesant, cu atât mai mult cu cât este 
întrebuinţat şi de populaţia de altă limbă. Este nu
mele văii Balota, de lângă Cavarna. 

Valea Balota este una dintre acele văi adânci, 
ferite de Crivăţ şi cu iarnă dulce, cum e şi Valea 
Batovei dela Ecrene. 

Ciobanii noştrii munceau pe aceasta din urmă 
«Valea fără iarnă�. Străinii însă, îi zic Batova sau 
Teke, sau Ekrene, iar pentru toate celelalte numiri 
româneşti, din Dobrogea nouă, Bulgarii şi Turcii, au 
alte numiri decât cele date de ciobanii noştri. 

La Balota însă, lucrurile se schimbă. Balota 
e românesc vechi şi e întrebuinţat în această formă 
de toată lumea. 

Când spunem că e românesc, nu (le luăm după 
aceea că seamănă cu numiri ca Dobrotă, Dragată 
Parolă, etc. 

Balota este şi ea o «vale fără iarnă» ca şi Ba
tova. Fundul ei este mlăştinos ca şi al Batavei. Ea 
adăpostea ciobani români în timpul iernii, ca şi ce
lelalte văi din Dobrogea. 

Mlaştină se chiamă însă în româneşte baltă. 
Iar cuvântul acesta vine de la latinescul palus 

-care rostit paludem, a dat în vorbire:J româ
nească de azi, baltă.- De sigur, până ce paludem a · a;uns baltă, el 
s'a rostit în cursul veacurilor şi altfel, în forme de 
trecere de la o pronunţare la alta. 

Una din acestea este Balota. 
ln rostirea numelui, accentul cade pe prima vo

cală, pe a, care se aude mai bine, o auzindu-se nu
mai pe jumătate. 

Fără îndoială, balotă a putut fi cuvântul cu care 
se numeau mlaştinile în diferite părţi locuite de Ro
mâni. Aici însă, viaţa românească fiind neîntreruptă 
cuvântul a evoluat până la forma lui de astăzi. 

La Cavarna, viaţa. românească a fost între
ruptă la un moment dat, iar numele văii a fost luat 
de străini în forma lui de atunci şi păstrat astfel 
până astăzi. 

ln Toponimia românească mai întâlnim de alt-
24 

lei Balota lângă T. Severin, şi există şi numele Pa
loda, nume cari vin toate de la latinescul palus. 

Balota, prin urmare, este vechi românesc şi cer
tifică prezenţa Românilor la Mare în Sudul Dobrogei 
încă înainte de venirea oricărui străin acolo. 

lată deci o dovadă de veche viaţă româneastă 
în Dobrogea nouă, urmă care desigur nu e singură. 

Ion Neicu. 

BLOC ALEXAnDRU 

Acei născuţi în vremuri înseninate, 
Uitară căile ce le-au bătut, 
Dar no;, crescuţi de timpuri tulburate, 
O zi din amintire n'am pierdut. 

O, vremi de scrum, ne aducefi bucurie, 
Vestiţi voi al speranţei noastre ceas? ... 
Dintr'a Svobodnei mare bucurie, 
Doar petele de sânge au mai rămas. 

Tăari cu guri de moarte dau alarmă, 
Căci gurile de oameni s'au închis . . 

Din suflete, mândria ni se sfarmă; 
Domină doar pustiul soartei vis. 

Pe câmpul cu parfum de cruntă moarte, 
ln sumbru cânt mii corbi se vor lăsa; 
Acelora ce-s destoinici, fă-le parte, 
Atotputernice, de pacea Ta. 

Trad. Mihail I. Pricopie. 
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