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c GO,nduri dela .il:Care>-Oonstanţa 

Recentul număr (anul II, No. 5-6, Maiu-Iunie 1938) din revista ( ,,in
duri dela Jl/are, ce apare în urbea noastră sub conducerea d-lui. Titus Ceri.'lu 
ne aduce un material atră�ător ceeace ne înlesneşte să aşternem aceste rân
duri. Din acest ultim număr desprindem colaborările preţioase ale d-lor Ioan 
Micu. prof. Someşanu, D. Stoicescu. Titus Cergău, contribuţii de valoare pe 
tărâmul cultural. Versuri l!emnează d-nii Titus Cerg11u,-Joan Micu şi C. 13u
zescu. Revista redactată de d. Cergău, prin caracterul ce-i imprimă conducă
torul ei este o publicaţie de rultura generală. Prin caracterul articolelor, Ciin

duri dela Jlarc pare a fi o soră mal mic:1 a .lnale/or /Jolirogei. condusă de d-1 
prof. C. Brlltescu. Ce bine ar fi dacă d. Cergău ar reuşi să facă din revista 
sa o adevărata solie de cultură şi literatură dobrogean,l, ceeace ar fi salutar 
din toate punctele de vedere. Pentru moment s:1 ne mulţumim şi cu atâta, în
trucât, paremi-sc C1induri c/1•!.i .\Jure este unica revistă de cultură generală ce 
apare în metropola Dobrogei. 

. 

* * 
Extras din „România dela Mare" 

No. 2fi0 din 25 I XI. I 938 

cGânduri dela Mare> revistă culturală, condusă de
Titus Cergău. Anul I/ Nr. 7 - 8, Constanţa. 

Număr dublu închinat realipirii Sudului Dobrogei, Ca
drilaterul 1913-1938. Din bogata şi interesanta materie re• 
marcăm admirabilul studiu •Pontul Euxin> datorit tânărului 
arheolog, dobrogean de origină, d. Radu Vulpe. In şease pa
gini de text ni se evocă via/a istorică a Dobrogei din vremu
r:ile legendare pâP.ă azi. Sunt pagini de sinteză concentrată. 
masivă, în cari se desfăşoară ca pe un ecran. popoare şi eve• 
nimente epocale. 

O pagină de o deosebită savoare iscăleşte d. D. Stoices
cu: «Omul fără.moar:.!E•, lege!?da mormântului dela Teke.
Poezii semnează d•nii CJr. Sălcean� şi Mihail /. Pricopie.

Redacţia şi Administraţia str. I. Lahovari 105, C-fa 
Abonamentul 100 lei. Pentru autorităţi 200 lei 

D.omniei-Sale

Corn.-----··---

Jud. Cons_t�� 

Anul li, No. g. 1 O, Constanţa Noem.-Decemb. 1938 

OANO.URI 
DELA MARE. 

Revistă Culturală Regională 

Condusă de Titus Cergău. 
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Cuprinsul. 

Un cercetător de trecut: 
Col. Ionescu M. Dobro{sianu Ioan Micu 
Putem vorbi de Traco-Slavi Mircea Petrescu 
Sabazios (versuri) • • • . Ioan Micu 
Un uitat : Ioan N. Roman . . . s. I. R. 
Muţenie (trad. din Ba/mont C-tin) Mihail I. Pricopie 
Străjeria şi marea . . . . Titus Cergău 

(câteva sugestii) 
Pămînt (trad. din Ficret Adi[) • •  D. N. Mincev 
Cruce (versuri) • Aida Petr;irian
Legenda Istriei . Corneliu Marinescu 
Gînduri de Crăciun Aurel Dumitrescu 

OOL.AB O BA TOBII 
'l'evistei noastre cu concursul cărora am obţinut cele 

mai f' rumoase aprecieri ăin partea altor reviste: 

/Jr. ('. l\Jureşanu, .li. Cherghel, Gr. Slflceanu, l\lihail Pricopie, D. Sto,
•cescu, R. \fu/pe, Gr. $0111eşanu, P. P. Ionescu, Traian Marcu, Pc. Const. Popescu, 
Aurel l'ulpe, loan Micu, Ch. 1'011111/escu, Aida Petrnrian, I. D_umltrescu-Frasin, 
I. Romnn, Seclircanu Ch. Enlfchescu, l\!ihail Bonjug, l'asile Ca/an, Jon Neicu, Ion 
l"lnd. I. 1rc11-\·n1d, C. I?. Rifzlfşu, C. P. De111etrcsc11, C. Şerb,Tnescu, Aur. Du111i
tcesc11, Mfrcen Petrescu, Corneliu ,Warinescu, C. JJ11zesc11, T. Cergifu.

S·u sţi •u, ăto r ·li 
D-l Prof. Unh·ersitar C. Hri'flescu, d-nii .-lumi 1/11/pe, Const. Sarry, l\'1ihai 

Ungureanu. ,\'e11g11 Bolea, Ioan Nlicu, l<. Seeifrcanu. 

APEL 
Direcţiunea revistei a Gandu't'i 'dela Mare» se 

indreaptă ctltre toţi învăţătorii satelor dobrogene cu 
rugămintea de a culege tot felul de cantece populare, 
proverbe·, �icători, basme, ghicitori, etc. şt a le tri• 
mite spre publicare d-lui T. Oergău, la redacţia re
viste1. 

Manuscrisele să fie scrise clar şi numai pe o 
singură faţă. Jlor semna·persoana şi v4rsta celu( 
dela care a /'ost cules c4ntecul. 

l 

mmm 

Un IBP(BlălOP de IPBIUI : 

cot. lonesm M. Dob,ooianu. 
Gîndul meu rămîne pe o pagină*) unde-sub cCu• 

vînt înainte• - sunt scrise, în litere distincte, câteva 
cuvinte din cronica înţeleptului boer moldovean Miron 
Costin: 

multă vreme la cumpănă a stat cugetul meu a
" 

scrie". 
Citatul scurt şi bine ales, îl caracterizează pe cer-

cetătorul d�brogean Colonelul Ionescu, cel care adău
gase numelui său, numele Dobrogei, din dragost� pentru 
această provincie în care nu �:a i:i,ăscut, ��r .. m. car�
mulţi din anii săi - anii tinereţ11, ai �atuntaţn ş1_ apoi
ai bătrînetii - s'au scurs încet, fiecare legat mai pu
ternic de noutatea ţinutului bătrîn dintre Dunăre şi Mare. 

Cumpăna cugetului său s'a în_clina! _mereu grea de 
preocupări spre acest colţ de ţara, graito� de trecut.ul
său pentru al cărui nume folosea graha Dobrogza, 
nici�dată Dobrogea, fiindcă numai în felul aces_ta, nu
mele putea să stea alături de �unte1!ia, OJ_tema

! 
Ba

sarabia Transilvania, toate terminate m suhxul za. 

M�Ite îi spuneau lui scrierile celor vechi desp�e 
Dobrogea . .. Iată-l spicuind în. tăl�ăciri, pe �erodot, m 
mărturiile căruia credea, ca m nişte pasagu evanghe
lice, şi rău se mai supăra cî

_
nd 

_
cine�a !rata

_ 
dr�t «po• 

veşti• pu_ţin întemeia�e a�ert!umle batri�ulm par1�te a!
istoriei. Pentru el sensul mcarcat de am al Grecilor ş1 
Romanilor era tot ce putea fi mai bine şi mai adevăr�t 
ticluit. Nu i îngăduia nimănui să şovăie asupra fer�m:
tăţii acestora. Ceeace spusese _Ovidiu d�spre Torni ş�
locuitorii săi, care pînă şi în piaţa publica a _ o�aşulm
obişnuiau să se bată sîngeros, n'avea .. cum sa he pus

•; Tomi-Constnnţa, Tipog. Luc. Jl..socinţi. Cu11st11n(a 1931. 
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sub semnul îndoelii. Lui Procopius, bizantinul lăudător 
al operei justiniane de fortificaţie, ii acordă toată în
crederea şi nu putea fi altfel, de vreme ce, după so
coteala sa, ei ne-au comunicat date din frmpul vietii 
lor, deci lucruri trăite şi văzute. 

Şi iarăşi... cum îi mai vorbeau antichitătile ... 
c Cîte-o fi ştiind baza de coloană, *) ridicată pe 

ţărm lingă farul vechi! Văduvită, ea cîntă simfonia tristă 
din trecutul acestui colţ al  măreţului Torni. Dar cine 
are vreme să-i asculte cîntecul lebedei ! ., 

E cuprins aici regretul unui suflet aristocrat, du
rerea pentru nepăsarea contemporană faţă de vestigiile 
trecutului, pe lingă care atîţia trec fără să le bage în 
seamă, cînd oricare din fărîmele rămase are o existentă 
milenară. 

Scriind rîndurile acestea, o altă pagină de a re
gretatului cercetător dobrogean mă face să răsfoesc 
printre file şi să caut rîndurile sale de reverie: 

cStau cîteodată cu coatele rezemate de balustrada 
terasei Cazinoului şi privesc pe luciul, foarte arareori 
liniştit, al Mării noastre Negre. Luna veghează peste 
întinsul nemărginit al Mării şi aşterne, între ea şi mine, 
o cărare argintie pe care dau drumul gîndurilor mele,
să alunece. Visez şi totuşi sunt deştept. Privirea mi se
pierde ca într'un abis, ce se deschide la capătul înde
părtat al făşiei luminoase. lntr'acolo e genune, e întu
neric. Acolo trăesc învălmăşite lumea legendelor cu a
barbariei. La primele scânteeri de lună, apar razele ci
vilizaţiei romane, odată cu venirea pe aici a lui Ovidiu.
Cît timp le-a trebuit ca să răsbată pînă la noi! Văd
plutind în zarea nemărginitului îndepărtat al Pontului
Euxin triremele legionarilor. Sunt ale vitejilor noştri
străbuni. Acea cClassis Pontica• ...

Cit a fost de strîns legat el de trecutul acestui pă
mînt. dobrogean, se poate vedea în notele biografice,
publicate de cAnalele Dobrogei»**) la pagina închinată 
fruntaşilor acestei provincii. Extrag cîteva titluri de lu-
crări: 

- Cercetări asupra oraşului Constanţa, 1896.

') AsUfzi între piesele I\1uzeului Regional al Dobrogei (cf, Ioan i\fi<'II, 
Clr//tuza vizitatorului în l\Tuz. Reg. al TJobr., Cernlr11ti, 1937, p. 44, inv. 243). 

") 1I. D., XI'! t 935 pg. l 30-133. 
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Dobrogia în pragul veacului XX, 1904. 
Scythia Minor, Berdzan, Dobrogia. 
Note relativ la istoria Dobrogei. 
Spicuiri şi tălmăciri din Herodot, 1923. 
Torni-Constanţa, 1931. 
lnceputurile creştinismului în Dobrogia. 

Dar Colonelul Ionescu Dobrogianu, în activitatea 
sa, n'a studiat Dobrogea numai din punct de vedere is
toric, ci şi geografic. Indoita sa pregătire istorică şi geo
grafică, i-a dat posibilitatea ca, nelimitînd cunoaşterea 
Dobrogei la un singur punct de vedere, să o privească 
depe fiecare treaptă a evoluţiei sale. 

Laborios cercetător al regiunei pe care anticii o 
numeau Pontul Stîng, el şi-a dedicat 45 de ani din viaţa 
sa strădaniei de a cunoaşte şi a îndepărta vălul de 
neguroasă ignoranţă aşternut în cursul timpului peste 
un pământ în care - cum spuneam mai sus - nu s'a 
născut, dar pe care l-a iubit cu toată dragostea unui 
fiu adevărat. 

Ioan Micu. 

liegendă despre Histria. 
• 

Sunt legende verificate de mirturiile contempo,i1ne dupi cum 
sunt şi legende certate cu adtvlirurile istorice. Una dia categoria 
acestora din urmi este şi următoarea legendă despre cttatea His. 
tria: Turcii asediau cdatea ia care erau adlpostiţi creştiaii. Dupi 
mai multe iaccrcăr.i, Turcii ou reuşesc si cuprindă cetatea. Atunci 
generalul turc concepe următortil plan, dupi care cti din cetate a. 
veau să se predea siliţi prin lipsi de apă_ 

la acest scop comandantul turc dă ordia să fie ţinut îo grajd 
t1n cal, timp de şapte zile, f.\rl să i se dea apă. Cei din cetate re 
alimentau cu apă dela o distanţă de J 0-12 km,, adusl priob'o 
conductă. Acestea le aflase comandanh,l turc prin spionii sii" Nu 
�tia iasă pe unde trece canaluJ, nici t,nde este izvorul. Scoţând din 
rraJd calul cel insttat de şapte zile şi.=purtându-l in jurul cetiţii, la 
un loc anumit, calul s'i oprit şi a început să bati din picior Au
zlse calul sgomotul ce-l făcea apa care se scurgea din canai spre 
cetate. Acolo au săpat Turcii. Au interceptat canalul. Ncmai având 
api cei din cetate - creştinii - s'au predat Turcilor. 
Auzit,'t dela moş Mihail Dragnca) 

Corneliu Marioti-:u 
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Putem vorbi 
.de Traco-Slavi? 

Rîndurile pe care le prezint mi se par sugestive şi tot
deodată - poate - prea îndrăznete, fiindcă vor căuta să arate 
asemămuea oarecum izbitoare dintre Traci şi Slavi. Din ma
terialul pe care 1 cunosc şi pe care nu l-am cercetat decit în 
parte, deoarece nu-l am la îndemînă, s'ar putea trage unele 
concluzii şi poate chiar o afirmaţie în stare să schimbe pă
rerea de pină acum asupra diferenţei totale dint�e Traci şi 
Slavi. Sugestiile din aceste rinduri sunt bazate mai mult pe 
date antropologice şi etnografice decit pe material istoric. Ţin 
să precizez că cele ce urmează sunt simple sugestii, dar nu 
fără pretenţia că, dacă nu sunt absolut exacte, n'ar putea fi

juste, cel pufin, în parte. Un studiu bine susţinut asupra su
biectului de care mă ocup, implică cercetări de amănunt atît 
în bibliotecile bucureştene, cît mai ales în cele din Polonia, 
Ucraina, Lituania şi Bulgaria. 

* •
* 

Se ştie că Tracii, ca şi Slavii, erau indo- europeni. Această 
mare ramură arică este împărtită '1e savanţi în două grupe 
după felul de numire al cuvîntului sută: satem şi centum.

Tracii fac parte din grupa •satem•, ca şi Slavii. Iată deci, un 
argument filologic pentru identitatea traco-slavă, deşi de mică 
însemt1ătate, pentrucă - faptul e cunoscut - din limba stră
moşilor Daci nu ne-au rămas prea multe cuvinte, iar cele ră
mase, din lipsa documentelor, nu pot fi recunoscute. Dacă însă 
s'ar fi păstrat memoriile străbunului Traian - «comentarii des
pre războiul cu Dacii- - sau cel putin poeziile scrise de Ovi
diu în limba getă, am fi avut desigur un material nespus de 
pretios în sustinerea acestei teze cu privire la Traco-Slavi. 

Din cultura şi civilizaţia Slavilor se vede o asemănare a 
acestora cu Tracii, mai ales cu acea ramură tracă, Dacii, cu 
care ·au fost învecioati. S'ar putea obiecta că atît Slavii cât şi 
Tracii, fiind popoare indo• europene, trebuiau să aibă o cul
tură şi civilizaţie comună, specific arică. Obiecfiunea e justă. 
Cum se face însă că astfel de asemănări nu le găsim şi la 
alte popoare, cu care şi Tracii şi Slavii au venit în contact? 
Intre Tracii din sudul Dunării şi Iliri, de pildă, cu care se 
crede că au venit împreună, nu se găsesc asemănări prea nu
meroase şi concludente. Vorbeau fiecare ·limbă deosebită. 

Care era patria Tracilor şi Slavilor ? Pun această între-
6 

.• 

bare ca, din arătarea patriei Im·, să se poată vedea_ contactul 
oarecum intim care a existat intre aceste popoare indo-euro
pene. Aci mă refer la următoarea păre�e � lui Vasile _Pîrv�m, 
expusă în monum_entala �a operă .,Getica . St�tul da�1c at1_n
gea, în vremea lui Bureb1sta, o mare suprafata; gra.�1tele �e

_gatului erau: în spre apus, Cadrilaterul boe_m, Alp11 None,, 
Munfii Antariaţilor şi Dardanilor, u�de Bureb1sta sup�sese �e 
Scordisci şi Iliro- Traci, la sud, Muntu Haemus (Balcanu de azi), 
spre răsărit se întinde.a pînă _i� regiunea. rîul�i -�u�, iar la 
nord, pînă spre Lituania. Cu pnvJre la_ patna pm�1t1va � Sla
vilor sunt mai multe păreri. După teoria autohtonrs��lu1

! _Sla
vii au trăit în antichitate, printre alte popoare. Scrntorn ro• 
mani ami�tesc de existenta unui popor numit cyenedi�, în 
vaiea Vistulei, dar răspînditi pînă la M�rea B�lt1că, �ec1 P� 
teritoriul de azi al Poloniei şi pe o port1une din Rusia ._ lata 
ce spune Plinius despre ei : «Venedii trebue socotit_i mai de
grabă printre Germani pentrucă ei îşi fixează locumte dura
bile, poartă scut, sunt' pedestraşi Ş} se bucură de o !1emăsu
rată iuţeală de mers, lucruri tocmai contrare Sa�maf1lor car.� 
trăesc mai mult călări şi în care•. Rezultă �e aci . că �ene�u 
erau un popor aşezat, de agrict!ltori, c�. ş1 Dach: lata, prm 
urmare, o trăsătură, care ii apropie. Slavu cV�ned1•, _apoi, a� 
locuit între regiunile dintre Carpali, Ni?tru

_, 
W1men, Vistul� ş1 

Marea Baltică, adică pe o parte din tentonu_l trac. Astţel �tUld 
lucrurile nu este exclusă o influentă a Dacilor, superiori Sla
vilor în 'cultură, asupra masei slave, fapt pe_ ca�e voiu încerca 
să-l dovedesc prin compararea unora cu ce1lalt1. 

Statul trac e feudal în forme, dar patriarhal în toată or• 
ganizatia sa. La Slavi, statul e patriarhal. 

Gefii aveau aşezări puţin întărite, pentru apărare, cul!l. e 
cetatea menţionată de Arian, în lucrarea sa istorică cExped1t1a 
lui Alexandru cel Mare•, care era fortificată mai mult cu ma
terial lemnos. Asemenea cetăţi de lemn întilnim obişnuit la 
Sl3vi. Ei le numeau cgorod•, de unde a derivat cuvîntul nos-
tru romînesc c gard•. 

Izvoarele istorice îi prezintă pe Traci ca oameni cu dr�ŞI 
de război şi dispret pentru muncă, trăsături col!lune cu .s1av1!, 
ca şi acel spirit de ospitalitate, păstrat şi ::Ie hr�a r�mmulm, 
ca o sinteză a firei traco-slave. Poate ş1 pred1lect1a. p�nt_ru 
lichidul uitător de necazuri al lui Bacchus, pe care o mhlmm. 
şi la noi, dar şi la Ruşi, să ţie con�id�rată ca un indiciu, deşi 
minor, în susf inerea aceleeaş1 chestmm. . . . Am vorbit mai sus de caracterul comun Tracilor ş1 Sla-1 
vilor, în ce priveşte gustul p�ntru război.. Tr_aci_i au l�pt�t �a 
mercenari sub comanda regilor macedonieni, iar mai hrz,u, 
în vremea imperiului roman, soldaţii şi glad�atorii traci erau 
foarte renumiti prin vitejia şi meşteşugul nemtrecut_ al _a_rme
lor. Sunt asemănări şi din punctul de vedere al artei militare. 
Dacii luptau în companii. Fiecare companie av�a u� dr�pel 
în chip de balaur. Slavii deasemenea, cu exc�pt1a _ch1p1!lu1 de 
balaur, aveau steaguri pentru fiecare companie. Ştim ca oas · 
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tea, !l!-. organizaţia noa_stră militară, se număra după ·steaguri. 
Nobilu formau cavaleria, fapt moştenit de noi : Cei zece mii 
de curteni - nobili - ai lui Ştefan cel Mare care au murit 
pentru moşie ia lupta cu Turcii la Valea Albă. 

La Slavi cuvîntul „viteaz" arăta nobilimea care lupta că
lare,_ la fel cu „t�rab_ostes" �au „co�ati", nobilii gefi. Poporul
de rmd, la aceştia dm urma, forma infanteria aşa cum la noi 
,,oastea cea mare" era participarea în masă' a popor�lui în' 
vreme d� primejdie. 

ln ceeace priveşte religia, Dacii se deosebeau de popoa
rele . cont_emporan� l�r, . d_it:i �uropa. Chiar Grecii, superiori 
Tracilor m cultura ş1 c1v1hzat1e, erau mai prejos. Religia lui 
Zam�lxis se caracteriza prin idealism : sufletul era elementul 
pretu1t, nu corpul. Sufletul tinde spre nemurire şi se purifică 
mai mult pri�tr'o . moarte vitejească. Zeul suprem al Geţilor 
e�a �I cerulUI semn. Duş�anu!_ său era zeul furfunei şi al grin
dme1. pe ti_mp de furt}lna Getu aruncau săgeţi, ca să-i vină 
astfel m a1utor zeulm, suprem. O credinfă asemănătoare la 
Slavi, este puterea închipuită prin fulgere. 

lachei prin cîteva argumente de ordin etnografic şi an
tropogeografie. 

Fizionomia Ruteanului se deosebeşte de a celorlalti Slavi 
dar se aseamănă mult cu a Tracilor. E lucru cunoscut că sta: 
tura Slavu.lui este înaltă şi greoae. Statura Ruteanului, despre 
care se ştie. că are substrat tracic, - fapt stabilit în parte -
este suplă, iar fata ovală, cu trăsături regulate. Această su
plete se observă. şi la Polonezi, care - s'a dovedit - sunt 
Slavii autohtoni, - din care s'au despărfit celelalte po:3oare 
slave,_-. de�arece f�no�enul naz_alizării persistă şi azi în limba 
pol�na, iar •� �Ite hmb1,. tot slav1ce,a dispărut. Fizionomia po
lona trădeaza, m consecmfă, o mare asemănare cu Tracii. 
. Cotoare� pielii, la Daci, după părer�a lui Pîrvan, pare să 
f1 fost blonda, ca la toate popoarele nordice. Slavii sunt blonzi. 
Aşa d3:_r, un caracter antropologic comun Tracilor şi Slavilor. 

. Cit despre influenta tracă asupra masei slave, amintită 
mai sus! e_a . se po�te _dovedi cu aproximaţie, utilizînd anumite 
caracter1sh�1._ De I?•lda, _cas� Ruteanului, cu cerdac sau prid• 
vor, _e _ luata m chip nemdo1os de Slavi dela Traci. Demn de 
sublimat este şi caracterul artei decorativ(' în lemn existente 
la Ucrainieni şi B�lQari. ln ce fel s'ar putea explica,' decît prin 
rec_unoaşterea _ unei mflue�te trace, lucrăturile in lemn şi tesă• 
funie ce se g�sesc tocmai Ia Marea Baltică, Ia Lituanieni, po
p_or deas�ll!em slav? Aceste caracteristici ale artei decorative 
ş� tesătorie1 au fost observate de d. N. Iorga. cu ocazia unei 
vizite făcute în Lituania, observafii expuse apoi la curs stu-
denţilor în istorie. 

' ' 

Influenta .�.e�otă însă şi o afinitaţ� �e aptitudini, indiciu 
care poate spr11m1 constatarea că Tracu ş1 Slavii n'au format 
două grupe distincte, ci o quasi unitate traco-slavă. 

Mircea Petrescu. 
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MUNCA IN PORT. 
Mai colo, 'n ateliere 'negrite ln port: o zi de muncă şi sudoare. 

Oştiri încovoiate sub povară, 
ln strigătele de îndemn şi-ocară 
Găsesc cu truda lor o sărbătoare. 

De fum şi ani, ciocanele vrăjite 
Izbesc cu zgomot surd în nicovale; 

Şi vinciurile fac prin aer scară 
Grămezilor de avufii din soare, 
Jar oboseala, - o clipă dacă doare,
Nădejdea - o schimb!'( 'n încordare,

iară. 

Un jazz păgân, pe Jărm şi mare 
cântă 

Şi peste tot, aceiaşi muncă sfântă 
Spre biruinfă îşi croeşte ! .. 

Al. Gliecghcl 

SA B AZI OS. 

Alaiul bacchic tt•ece printre munţi, 
in sunet de syringe frygiene; 
cu gestut•i orgiastice, alene, 
işi potrivesc eoroanele pe frunţi 
clin albe foi de plop şi de moZotru ••• 

Pe sub copaci, pe după stinci, alaiuZ 
de oameni beţi şi tinere femei 
işi ţipă dur plăcerUe. Ou ei,· 
mergind căpreşte, Pan ascultă nai1il 
cum cintă de pe bu:::a lui Silen. 

Saba:::ios, pitrinte cu chip t-tnăr, 
deasupra ţeste#, răsucit pe braţ, 
- in vreme ce pantera cu nesaţ
se gudură alături de pic1or -

işl flu tură un şarpe 'ngro:::itor.

In peşteri se opresc. Băştna torţei 
trist picură •pe lespe:::i mari de piatră.

Ioan Micu. 
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Un uitat: IOAH R. ROMAN.
•Şi deasuprn tuturora va vorbi Ul) mititel

•Nu �lăvindu-te pe tine, ridicându-se pe el•

fM. Emfncsc«J 

Pentru mentalitatea de azi, omul mort a pierit 
din mijlocul nostru ca şi cum n'a fost. Moartea este 
definitivă şi totală. Strămoşii însă priveau moartea 
ca pe un bun, ca o favoare pe care zeii o făceau mu
ritorilor chemându-i la ei. Cei trecuţi în lumea de 
dincolo, trăiau însă în sufletul celor rămaşi pe pă
mânt şi eroismul care i-a caracterizat se datorează 
numai perrnarzenţei contactului dintre vii şi morţi, 
faptului că Patria o formau viii şi morţii deopotrivă. 

Azi, cu o îngrijorător de nejustificată grabă ne 
străduim să ne achităm de obligaţiunile faţă de cei 
morţi. Şi reuşim. O înmormântare cu tot aparatul 
funebru : «faire-part> afişat în vitrinile tuturor bă
căniilor şi cârciumilor, muzică militară, la groapă un 
panegiric echivalând cu o auto-adulaţie a «îndure
ratului» vorbitor, lacrimi şi compasiuni de circum
stanţă şi apoi pânza deasă a uitării, mereu îngro
şată de praful anilor, ridică zid de netrecut între cel 
plecat şi cei rămaşi în urmă. 

Când «repausatul întru" Domnul> a fost o figură 
prea mare pentru. micimea noastră, îi proslăvim me
moria, turnându-i chipul în bronz, îl aruncăm într'o 
piaţă publică şi ne declarăm cu conştiinţa împăcată! 

Aşa s'a întâmplat şi cu Ioan N. Roman, omul 
care a ilustrat epoca de trezire a conştiinţei" naţio
nale în Dobrogea şi s'a străduit întru edificarea străi
nătăţii· asupra drepturilor de veacuri ale României, 
asupra ţinutului dintre V-unăre şi Mare. 

O viaţă întreagă a muncit omul acesta, - cu o 
sârguinţă care ar fi trebuit să-i asigure recunoştinţa 
noastră veşnică - să ne lase o moştenire, de care ne 

JO 

·' '

servim totdeauna, când avem de înfruntat revindi
cările vecinilor dela sud. 

Din tot ce a trebuit să fie „memoria" Decanu
lui, câteva versuri şi scrieri despre Dobrogea,-care 
s'ar cuveni să fie pios strînseîntr'un volum-uitate în 
fundul câtorva bibiioteci şi un bust în faţa Tribuna
lului! Atât. 

Străinul, venind dela gară spre oraş, vede imor-
. talizată în bronz o figură de Mefisto. O examinare 
atentă i-ar da posibilitatea să-i afle numele, anul 
naşterii şi anul morţii. Dar omul trece grăbit. N'are 
timp să buchisească un relief imperceptibil. Şi chiar 
dacă l-ar silabisi, numele şi data nu i-ar spune nimic, 
cum nu spune nici multora dintre proaspeţii încetă
ţeniţi ai urbei. 

Maestre, câţi din cei ce s' au bătut cu pumnu zn 
piept în faţa mormântului tău, îşi mai aduc aminte 
că ai fost, că ai munrit pentru ridicarea acestei pro
vincii? lmpăunaţi cu truda ta de ani, îşi afişează 
„personalit:::.tea • la aniversări şi asemeni anticului 
Narcis, cad în extaz în faţa propriei lor persoane. 
Tu? Eşti unul din cei cari au fost, cândva, demult 
de tot, acum o veşnicie. Nici măqar tradiţionala co
memorare a morţii tale, nu-ţi mai furbură odihna. 

Poate că e mai bine aşa. 
Edilii s'au îngrijit să-ţi dea gratuit cei 6 sau 8 

metri cubi de pământ care-ţi apasă trupul şi să-ţi 
înconjure bustul cu pietriş, în care se hârjonesc vara 
câinii dornici de joacă, după ce s'au prăjit la soare 
pe treptele soclului. 

Colegii tăi de bară, trec fără să te observe. 
Tu rămâi pe loc, acelaşi zi de zi, sfrein de agi

taţia sterilă a lumii acesteia mici «de se măsură cu 
cotul». 

Infr'o seară de vară, cu licăriri de stele, î/ipri
veam bustul şi din înaltul cerului -mi-au picurat în 
auz - rar cadenţate - etericele cuvinte ale altui poet, 
cu busturile şi statuile căruia - după stingerea din 
trudnica viaţă - am umplut oraşele: 

„ Trăind în cercul vostru strâmt 
,, Norocul vă petrece, 

I[ 
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„ Ci eu în lumea mea mă simt 
,, Nemuritor şi rece. 

Pe stradă, cetăţenii urbei lui Ovidiu, care a fost 
şi a ta, grăbeau în toate părţile după treburi. Ei nu 
te-au auzit şi n'au să te audă vreodată. E prea mult 
sgomot pe stradă.... S. I. R.

MUŢENIE. 
Balmont Constantin 

Este 'n natura rusă un calm mângâietor, 
Sunt şi tristeţi de taină, dureri ce n'au cuvinte, 
Imensa jale a unui câmp obositor, -
Dar sunt nălfimi ce 'ntrec tot ce-am cuprinde'n minte. 

Să urci pe deal când Astrul este 'n răsărit: 
\ Pe vale, râul leneş fumegă răcoare · 

E încă 'ntunecat imensul codru ado�mit; 
Mi-i pieptul trist, şi nici o bucurie n'are. 

12 

Nu mişcă salcia şi•i stufu 'n fier turnat · 
Adâncă linişte; tăcere grea şi pace: 
Fânefele se pierd în loc întunecat: 
ln surdo-mută oboseală, totul zace. 

Dar către seară valurile-s reci şi tufi; 
Prin micile livezi şi prin păduri, la /ară, 
Copacii sunt posomorâJi - bizari şi muţi; 
Mi-i pieptul fţist: plăcerea nu-l mai înfioară. 

E ca şi când ai vrea un ce dorit, 
Dar cu durere multă capeţi grea nevoie; 
Te resemnezi, dar inima fi-a 'neremenit 
Şi plânge 'ntr'una, plânge, plânge fără voie. 

trad. Mihail Pricopie. 

.. 

Gânduri de Crăciun, 
Apariţia rev. G. de M. îachi

na U unei activit!ţi d� ordin �pi. 
ritual ce se desfăşoară ia a2:1�tă 
reriune a ţă,rii-Ţ. Matii_:cu po. 
pulaţiuni atât de variate din punct 
de Tedere etnic, ca va aduce ia 
pagioele de folklor tot coloritul 
vieţii sufl.etcşti al popoarelor do
bro1tcne. 

Unul din aspectele a supta ci• 
ruia nu se poate trece cu uşurinţă 
�i care imborlţeşte matedalurile 
folkloristicc ale regiunii► ii for. 
mead obiceiurile şi tradiţiile re
feritoare la naşterea Domnului: 
colindele. Câte reg-iuni, atâtea va. 
riante -ca.re de care mai originale 
sau mai naive. 

Sfăotă ţara români, ia care 
mirul credinţei atrlmoşrşti a în
florit graiul colindătorilor ia dra
gostea de pruncul divin Obiceiu
rile de Crlc!un au sporit ia adâo� 
cui veacurilor, îafrăţind copii §i 
popoare, aşa cum naşterea mân
tuitorului a adua pacea şi bună 
ioţclegerca în limanul lumii. 

Io pământul acesta proaspăt de 
viaţă românească venită de peste 
hotate cu obiceiuri mărturisitoare 
de identitatea de substanţă a su. 
fletcslui răspândit în mari depăr. 
tări iastrăioate, a răsunat de cu
rând �!asul cristalin al odraslei 
de băştinaş dobrogean, alături 
de cel al macedoneanului sau 
bulgarului, urcând către stele
dcpe mele.a.gurile care în vară îJi 
leglnau sub soare bogăţia spice
lor de aur, slavă noului oăac(lt 
în graiuri §i dialecte diferite. 

'

Astfel au deşteptat pe creşt:n 
dia somn, culindarii macedo„ 
neoi.: 

.Bună dimineţi; Histolu 
s-fcaţi I

după care: aşteptând sau nu răs
puosul dia casl: 

cZ-v-alghiasc,1 faţa !:11 
1 i vor picura ia acrul sfânt al di
mineţii notele rcpetite ale fru
moasei lor colindi : 

,,Colinde, 
,.Melinde, 
,,Za.vaia 
„Cundilala 
,.Dii-ni, tetă, culaclu, 
,,Că va-ţi fiau cucotlu 
,,Di va I fac fi/ii, fi/ii, 
,.Şi va-I bag tu nă tâpsie, 
,.Tva si-i mâc tră Stămărie'•. 
La casele gospodarilor bulrari, 

au mers tinerii colindători şi au 
anunţat colinda în graiul lor : 

„Stani, Stani nine 
.,Stani gospodine 
,,Ce·fi duşle doari gosti". 

dar vom auti şi noi ultimile cu. 
vinte ale cântecului, la ieşfrca lor 
dia casă: 

,.Ni nisme of tuca, gospod 
dă-i tuca", 

Mai viu a sunat ia pacea că
minului român glasul de dopoţcl 
al copiilor cu steaua : 

„Steaua sus răsare 
,,Ca o faină mare".:. 
Dar pluruşorul, sorcova Bul

garilor, ligunarii macedoneai, ere. 
dintele acutora pătrunse de viaţă 
păstorească? Atâtea şi atâtta da
tine frumoase, multe pe calc de 
diapari\ic, au prins iarăşi viaţă cu 
sărbătorile cc au trecut pa melea
g-urile noastre dobrogcnc. 

Ele însă nu au a�tc:aptat numai 
această ocuie odată iatr'un an, ci 
şi harnicii culeg-ătoti care aă le 
fixeze pentru vecie îo cartea de 
bogăţie folkloristică a ţării noa
stre. 

Vom îacerca şi noi să facem 
acest lucru. 

Aurel Dumitrescu. 
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StrăJeria şi marea 
(Câteva sugestii) 

Intre tineretul stră;er şi mare s'ar putea stabili o legătură, de 
ne:iafrint, sub un aspect îndoit: spiritual şi practb. Mirea influrn
ţeazl asupra celor care ii populează litoralul printr'o.pu:facere a su. 
fletului acestora, pr.iatr'o îatărire: în nbuinţi, pria crearea unti api. 
,itualitiţi tc:me:inice de:ose:bitc de ceahlti spiritualitate, a omului 
din interiorul ţării, fie: din câmpie:, fie dia rc:liune:a dealurilor, fie: 
de:la munte:, Orizontu[ ei larg, întinderea limpede cu iaflţiprc: de 
cimp albastru, dc:dănţuirea trudnbi de: valuri, amurgurile: roşii de 
soare: ia apus, peste: apc:Ie iasîagc:rate - trezesc ia sufletul omului 
dia apropierea mării clipe: de senină reculeg ere, îl fac să simtă su. 
blimol. O.ar marea îl deprinde să fie: şi întreprinzător. Deşteaptă 
ia e:I doiiaţa de: a-i străbate nc:cupriosuf, de a iotr:L în Iegâturi cu 
ceilalţi locuitori de: pe ţi\rmuri îndepărtate. Să ne: iâadim că Grec ii 
numai datoriti mării au ajttns la seniaa lor spiritualitate clasică 
şi numai pe valurile: ei şi-au extins, prin colonii, suprematia dea
lungul coastelor mediteranc:i. ba au pătruns, i cnpinşi de acc:leaşi 
valuri, pini in colţuri depărtate, necunoscute înaintea lor. 

Ca un corolar al acestor consideraţiuni. privitoare: la stabili. 
rea unei legituri temeinice: şi aeceure iatre tîaărul străjer şi mare, 
crc:d foarte: folositoare iofi,nţarea unui centru străjc:resc de specia. 
liure ia ale: m.uinirie:i, Ia Constanta, 

Ar putea fi pusă ia legătură cu instituţia de salvare şi spor. 
turi „Salvamar" dela Mamab. Ştim ci pe vremuri acolo ccrcetaJii 
marinari erau ioitiaţi ia toate sporturile apelor, cu scopul ca să 
deviai, m.1i tlrziu, marinari dntoiaici. 

Mi se v.1 spune insi ci, pria strljerie, nu se urmăreşte for. 
marea de: spe:ialiUţi militau. 

Si ne râa�im iasă ce ar aduce: aceste pregătiri suplementare, 
ia deslvâ,şirea educaţiei stră;erilor. 

Străjerii, pe calea apei, cu bărci de diferite mărimi, sub o con
ducere inteleaptl, pc: timp prielnic, şi- ar putea cunoaşte ţara, gratuit, 
intiriadu.şi org-anismuJ, gustând şi farmecul răsăriturilor şi apusu. 
rilor poeticr, aşi cum numai pe ape pot fi văzutr, dcsvoltând ast
fel, ia chip plăcut şi natural. sc:ntimc:ntol frumosului ia ei. 

Astfel de: sportuti sunt obligatorii ia attc: ţi\ri, p.1atru că sunt 
educative. 

Printr'o educaţie: marinărească, străjerul poate c.\păt, iasuşiri 
de preţ, 

1) Devine: ia crezător ia puterile lui, Se oţeleşte prin efort. 
f4 

t 

2) experienţa îl apropie de: iscusinţă.
3) Se o bi§nueşte cu orizont larg.
4) Devine modest ia miJ[ocul c:Ic:mentelor natuui.
5) Işi dă scama de: imensitatea distanţefo, şi cautl să le învingi.
6) Io cadru[ moral, de asc:mrnea: iatre cer §i api, copilul

stdjc:r devine: sincer contemplator al aaturc:i, operă a lui Dumoe• 
zeu preţuind credinţa până Ia cele: mai iaalte simţiri, 

' La Constanţa, ia consc:c;ioţ.l, s'ar putea P?oc: bucle "aci stră
jerii de tip maritim, Lucru care c: cu atât ma, necesar cu clt nu 
trcbuc: şteărsi dia mintea oimlnui, că Marea Neagră era pe vre
muri un lac moldovenesc şi că azi trebue sl fie o mare pe lu�iul 
cărei sl fluture multe, multe pavilioane româneşti. 

Titus Cerg�u, 

lnuăt ălOPUI Gheopghe Săl1eanu. 
Cuvântul Comandantului legiunei de străjeri Ştefănescu- Con

stanta ţinut la înmormântarea învăţătorului Gheorghe 
Sălc:anu Comandant de străjeri, din comuna Tătaru 

jud. cJnstanfa, fratele profesorului Or. Sălceanu 
de la Liceul •Mircea cel Bătrân» Constan/a. 

s•a stins un străjer, un vrednic purtător de însu
fletire românească. 

' A plecat de bună voie, singur, când nimeni nu se 
aştepta. 

Gestul său de a-şi 
ridica viaţa, avea nevoie 
tot de atâta curaj, cât 
se cere astăzi pentru a 
primi de a lupta în viaţă. 

Gheorghe Sălcea
nu a fost o tăcută ener
gie, o voinţă calmă, gând 
închis înfăşurat în taina 
unui zâmbet căruia nici 
ai lui nu i-au putut des
cifra sensul. S'a dat 

învins la 25 ani. Director de şcoală, ofiţer în rezervă, 
comandant de străjeri, apreciat mult de colegi, de au
torităţile şcolare, iubit de străjerii lui, a plecat cu taina 
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în sufletul său sensibil, plâns şi regretat de părinţi, 
frati, neamuri, prieteni şi prea iubiţii lui şcolari. 

· Inţelepţii antichităţii spuneau că zeii, când îşi iu
beau aleşii, îi chemau la dânşii în floarea tinereţii, a
părându-i astfel de urîţeniile vieţii, de greşeli. Păstrau 
eternitatea. Cu preţul morţii, rămâneau deapururi tineri. 

Gheorghe Sălceanu a avut un început de viaţă fru
moasă. Devotat cu tot sufletul şcolii, prin muncă pro
prie a organizat serbări, a isbutit să-şi clădească o sală 
frumoasă de curs, într'un sat tătăresc, risipindu-şi e
nergia unui suflet bogat pentru naţionalizarea unui colţ 
dobrogean. 

Surmenat de o activitate ce întrecea puterile lui, 
stăpânit de un ideal ce depăşea 1impurile, el cade pe 
altarul datoriei. Gheorghe Sălceanu simbolizează veş
nica luptă dintre idealism şi realitate. 

Străjer convins, a comandat cu sufletul lui mare 
armata păcii, a curăţeniei sufleteşti, pentru croirea vieţii 
noi a neamului românesc, cerută de Marele Străjer. 

Străjerii tăi, Comandante, te vor căuta spre a-ţi 
da raportul faptelor bune pe care i• ai învăţat să le 
facă şi înmărmuriţi la vestea tristă, nu-ţi vor înţelege 
niciodată gestul, tu, care i-ai învăţat să iubească munca, 
natura, viaţa, să fie vioi şi veseli întotdeauna. 

Au venit străjerii, am venit şi noi comandanţii să 
ne luăm rămas bun, de Ia tine ce-ai slujit cu cinste 
şcoala, drapelul şi pavilionul dătător de viaţă nouă. 

Dragostea noastră, însoţită de regretul plecării tale, 
îţi înfăşoară sicriul cu aceiaşi pietate ca şi Pavilionul 
patriei, pe care l-ai iubit şi l-ai înălţat de atâtea ori 
cu străjerii tăi, în faldurile căruia vei dormi de astăzi, 
aşa cum ai dorit, pe care îl vei strânge la pieptul tău, 
căci drag şi scump fi-a fost. 

C H UC E ... 

Mi-e haina putrezită 
şi ochii mi s'au stins. 
Sunt veche ... 
Ca umbra tot mai rece 
eu caut năzuinţe 
ce totuşi sunt pierdute. 
O, cruce de lumină 
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pe drumul de demult ... 

Sunt neagră azi 
Şi mă îndoi spre tină ... 
Ridică-mi iar 
simbolul în lumină. 

A�da Petrarlan 

-, 

cccccccccccccccccccccccc 

Din literatura turcă modernă. 

Pământ. 
de FICRET ADIL. 

Stăpânul şedea pe pragul mode1tei sale case cu capul 
plecat. Ploaia torenţială par'că nu-l mal speria ... Ah, a
ceastă ploaie! Şi el î�i aminti de 1c:ceta anului trecut ff 
de rugăciunile cc: mfi de săteni ca el îndreptau către Cel 
de sus pentru un 1trop de ploaie .. , Dar, lată-acum plouă. 
Şi cu� mai plouă I De-o săptămână, din cerul dumne
zeesc. toarnă cu găleata. Recolta e distrusă în întregime; 
din 1c:mănăturl, ulei pomeneală. Nu numai asta, dar totul 
c: innecat în apă! 

Nici argaţii, trimişi să vadă ogoarele şi pe rudele 
lor. nu 1'au înapoiat până acum. Oare puhoaiele: de apă 
să le fi înnc:cat ? Bine că trimisese: măcar pe 1oţla fi 
copm di Ia Adana altfel cine ş.He ce se întâmpla. Şezând 
aşa, trist şi îngândurat, auzi o voce: 

- Stăpâne, eşti aci?
- Aci sunt răspunse: el sec.
Recunoscu �ocea lui Mustafa-unul dintre argaţi

căruia, încă de dimineaţă, îl dăduse voie să 1c: ducă sl-şt 
vadă collbioara pitit! undeva, spre satul Ciucur, dar 
mal ales să-şi revadă 1otia. Primul dintre argatt se în
torcc:a, iată-l- udat până la piele, palld, obosit. Fără să 
mai scoată un cuvânt, se aşeză fos lângă atăpânul său. 
Şi când agaua îl intrebă cc: e1te «în vale•, el ii povesti 
cu durere. In vale: totul era Inundat. Deabia reuflac: să 
ajungă până la coliba sa - şi asta. pentru a H martor 
tragediei sale. Totul era tn apă. Soţia Iul zărindu-l de 
· pe acoperişul şubred al căsuţei. începu 11 ţipe dc:snl-
dăjduită după ajutor. Şi până să-i strige el «stai că viu»
- ea întinse: mâinile: 1prc: dânaul, tşl pierdu echflibru şf
căzu în apele tulburi, pentru a nu o mal vedea I Dupl
o cHpă se prăbuşi şi colibloara şt nu mai rlmaae nimic
din ea.

Buzele agalei 1e strânseră; el şopti o rugăciune, ri-
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