
11ne11ri prea icminin. parcurgi <"U pliicerc şi n�urintii 1·0/11mul „fe
qnnt •i frumos tipi.rit. 

R,indurile de .ilcasiî prcze11tt1r� - nfe /ni Tupircean11, p 
c·a pre-fuţJ, ne dubletm1 pliic:ereu 11rarifiei uce,tui 1-•olum. 

„l\fcşterol Manole'· ltmm1rie 19.19-.lnnl /. Xc U 
puuln<'/(' ,1c:estei minunare reriste. intilnim. cu bucurie, m11ne 
c·ute, a c1.1ror sloi•fI. ne c: prietenii ori unde am qusi-Cl. 

lşrepwm cu team i c11 Xr. .!. ul ucestd ,idmirabi 
pont I riislwit• infernul nevoilor mnteriale :;,i 1 .ilto n," 
ofc�ri clin nou satisfnc-ţi11 biruintei litt'rutttrei 

.,Pontice" Ianuarie . lr:11/ /. \r. /. 19.l<J. 
/'ourke/or este un indem11 pentru inmc,nmwh, 
clolm,ncne. 

.. Buletinul Bibliotecii" .\ 
Comercia/r• şi lntlu:-tri,•11: 1939. I\ 
recenzii �i bi liawntie . • lpllrc rrin 
timi 'fi1d11ri ,;i Or. ft1111w�c·11. 

l-•I caclemia de /nalte Swdii 
r ,;/, a<· in(ocnrnfii bibliot,·c.:ire,

t ul -11b < 011dm·c:rca 0-rei Cn"-

„Rev. und. RegaleM I li:brrwrii: /939. /�('l'i�t:I re1•1:;,clor1 

f()tdt·1mm1 fou e im,lrncrit•li prezinta ndc:wu multt' lucruri pline cit: 

ln ret·en ·a r 1 • i „G:indirea u se ,;pune irrtre 11/tclc•, cu JJ-rn
intf'rC�. � 

/,cw \'erbice.am · . • 11 pmft·:o,umi de limbu fwnn:zli lu Const,mţ11, u 
încerc.ir .;;i-u r ŞÎ su truducli. din dificilul Frnnroi,.; I H/011. .;;,1--1: 
pneme. dintre , ,,re e transa'" in inrregim� .,Halnda 'ipîmmruţilor u . 

Cărţi �oui - traduceri -

\
1

• Al. Petru 

O „Hanul lui Almayer" du Ju:wph C11nr.id. '/i-ud11cere â,i 
}ul. Ginrgea. l:: . .'d. .\'urionulu Ciornei. f>rPmiul .\'ol>el p1•111n, literaturn. 

l!J „Strada 1'lotanu1oi Pescar" ele lolu111 l'iîldes. (.\f,ire/c 
premiu internaţio,wl ul romanului}. Twtlucert• ele S. Rticfr,111 - l:d. 
So('eC. 

J) .,Ivan cel Groaznic" de . lnclre Beudcr. '/'rndw·ere de
St. IJinulescu - J:d. Şeoalelor C'ruicwa. 

In curând 1•0 apare celebrul roman ul lui Ch. Dickens: ,Yiuru 
1•ruui sl ne11rutii a lui "Uarrin Clwzzlewit". Traducere din limba en
glez,, 

0

de .\lttn· Riidnleseu şi I "iorica Petru. 

Domniei-Sale 
/1 /1 .ft /) 

.. 

. 

• 

Jud. Constanţa 

Anul 111, No. 1-2 Constanţa, Ianuarie-februarie 1939 

·o E 
evislă 

Condusă de Titus Cergău 
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CPestălUPB penlPU anul al IPHile� 
Cu acest număr, apărut in prag de primăvară. 

• Gânduri dela Mare" face paşi spre al treilea an. O
virstă tînără, o vîrstă de copac tinăr, deci cu trunchi
flexibil ca al trestiei din fabula lui Jean de La Fon
taine, pe care vintul o îndoae spre ape fără să o
rupă.

Pornită din dorinţa unei afirmări regionale, fără 
polemizări, ci în gînd curat, revista s'a străduit cale 
de doi ani, prin stepă şi uscăciune. să ivească luciul 
de argint a tot ce însemna simţire şi năzuire dobro
geană. 

Soră mai mică a Analelor Dobrogei, cum a nu
mit-o cineva. nu se mai simte stingheră în Heliconul 
dobrogean, în care o altă revistă, ca o soră eleg,mtă, 
mîndria celorlalte două surori, a venit să închee tre
imea. E vorba de „Pontice", revista apărută sub pa
tronajul Excelenţei Sale Domnului N. Ottescu, Re
zident Regal al Ţinutului Mării, căruia îi g,ducem 
mulţumiri - niciodată îndestule - atât pentru sub
sidiul acordat cit şi pentru asigurarea unui sprijin 
pe care binevoeşte să-l dea pe fiecare lună, revistei 
,.Gânduri dela Mare". 

Buecţluncu 
J. Ghibunescu 
Ioan t\licu 
<.'h. Boudelaire 
I. D. Fcaeia 
George Ne;!cu 
D. Stoieesca 
Roman Secăreonu 
Balmont Constantin 

Aida Petrorian 
G. d. Jl.
D. N. l\lineev 
Aurel Dnmitret1cu 
E. \'. Uatalombie 

B. Neagu ,1 

V. Al. Petru 

Direcţiunea 

Cuprinsul: 

('r, •tt.,u.n pentru :mul 11I mul, ,
.\"11r,11nc, S1r,1, purnd 11nrc 
S.lpJiturt ş1 carcetllrr arhcolnalt·
.il/b.,1cc,1ml (lraduccrc dr. t. ,\l. şi B. SJ 
t•omc,c: ('.ledinc/nş/1 lui IUnh
Tmllcl,· (1·er::11r.) 
Dol cror 
T.s o rasp$n1ia tic nr,;; 
_lnemona (1·ccsun) 1r11il. a„ l\Jihull J. 

Pricople 
Plânge dami (1',,uuri) 
< ;eorgc X e{Jru. l1ori im10lw1r. 
l;iun•id, un leţ1endur I ocrod d„b,n w 11, 
Iubire neatinsll (rersuri) 
:'>impie di-<r11111 cu prlurc ID rm /'al ,r 

cultuml "l IJobro11el. 
Cindurr 
Cifrfi şi rm I� 

.. " ·� •. 11
� :• : ,:, . :.�- .. �

,. 

.;� � ' -=

Naţiune, stat, partid 
I 

unic 

Partidul unic consideră naţiunea ca o finalitate, in seniiciul 
ciireio indi11idul se 1•alorificii, adie/I uece de interesele sale egoiste 
şi imediate şi colaborează la scopul înalt al istoriei: menţinerea 
şi progresul naţiei. 

Acordă cea mai mare atenţie tuturor factorilor componenţi ai 
naţiei, tradiţiei, limbii, obiceiuri/or, cr�dinţei, care - toate - ereitlză 
un anumit mediu istoric - specificul national - sub care se în
ţelege un complex de aptitudini, predilecţii şi dispoziţii sufleteşti 
şi un anumit mod de a privi lucrurile, de a le preţui şi de a r�

acţiona. 
Opera de protecţie, de apărare şi de ei•olnţie lJ naţiei se face 

mai eficace pcin prezenţa partidului unic, care inglobeaziI pe indi
vid, ii conduce activitatea ciftre un scop precis şi-l menţine mereu 
sub presiunea nobili a idealului naţional. 

De aceea, el apare ca o reacţie impotriva forţelor destructi-
1•e, interne şi externe, cari urmilresc dezagregarea coheziunii na
ţionale ; impune forţa unei voinţe, o pasiune eroică şi sentimentală 
în slujba naţiunii, voind să-i suscite şi sii-i animeze toate rosturile 
vieţii. 

J\'u face numai opera unei revoluţii. J\llai are şi o menire po
zitivă: organizează statul nou, stabileşte_ o nouiI ordine, care va servi 
mai bine interesele colectivităţii. Dii energiilor naţionale o impulsie 
unitarii, o coordonare şi o sistematizare capabilă de o mare ex
pansiune economică, socială şi culturală, introduce ierarhia valorilor 
sociale împotriva egalitarisrrmlui unificator şi geometric al vechiuluţ 
regim. 

Deci, partidul revoluţionar, in vederea sacrificiului pentru care 
e creat, de a da o nouă viaţii naţiunii, transformă radical statul 
vechi şi creaziI statul totalitar sau de autoritate. 

Are despre stat o concepţie cu totul diferită de concepţia li
berală : Statul democrat şi individualfst considera ca un principiu 
intangibil jocul liber al partidelor politice în parlament şi căuta prin 
aceasta sif asigure libertatea absolută a individului. 

Noua instituţi� politicii schimbli situaţia şi pune alt principiu 
pentru reglementarea raporturilor dintre ştat şi individ. Reintrone.ază 
ideia romanA a statului superior şi suveran peste cetăţean şi clasă 
socială-. Tn vechiul stat liberal accentul cădea pe individ; pentru 
noul partid cetăţeana( inceteaztI să fie scopul şi fundamenwl sta
rului şi societatea suma numerică a indirizilor. Colectivitatea e un 
tot organic, având scopurile, l'l1loarea şi roinţa ei intrinsecu, iar in• 
dividul parte integran.tă din acest rot, parte care are fară de colec
tivitate numai datorii. Drepturile sale rewltli din îndeplinirea da
toriilor, iar 11iaJa sa se sciuge ca o rugiiciune, ca o înaltă misiune 
inchinatii prezentului · mai ales viitomlui. 
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I. Ohlbănescu
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Săpături şi cercetări 

arheologice • 

ln 1928, cu prilejul celor cincizeci de ani dela data cind 
Dobrogea, reprezentată numai prin judetele Tulcea şi Con
stanţa, s'a realipit Romîniei, sub domnia lui Carol J, privirile 
cercetătorilor s'au îndreptat mai atent ca oricînd asupra ei. 
S'au făcut, cu această ocazie, numeroase comunicări, s'au scris 
studii, s'au linut conferinte, în fiecare incercîndu-se să fie 
cuprinsă o parte din noutatea acestui linut pe care şi azi îl
cunoaştem aşa de putin. 

Sărbătorirea din toamna anului trecut- o sărbătorire mai 
mult din condee şi pagini închinate evenimentului-a celor 
două momente importante dir, istoria reîntregirii noastre te
ritoriale, însumate în unitatea admirabilă de azi, Dobrogea, a 
dat o nouă imagine şi o actuală prezentare a tuturor realiză
rilor. Cele două momente-şaizeci de ani dela alăturarea de 
trupul părintesc al tării a celor două judete din nord, şi pă• 
tracul de secol dela înscăunarea dominatiei noastre în sudul 
Dobrogei-sunt punctul crucial de limpezire a unui gînd şi 
afirmare a unei puteri. 

In amîndouă aceste date istorice dobrogene, publicatiu
nile noastre ştiinţifice au făcut bilantul onest al stăpîni, ii ro
mine. Nimic din ceeace ar fi însemnat o abatere voită sau o 
eroare căutată, pentru sustinerea unor deziderate, n'a făcut o
biectul vreunei cercetări. Dacă în rîndurile de acum, mă o
presc la o singură publicaţie din cele multe-pentru celelalte 
stă la îndemînă bibliografia publicată de d. S. Oreavu Du
năre,-şi anume la Analele Dobrogei, e doar din dorinta de 
a pune în fată cea mai repr�zentativă revistă de documentare 
în chestiuni dobrogene, care-timp de douăzeci de ani-a făcut 
slujbă de albină econoamă în flora de preocupa-ri regionale. 

In paginile acestei reviste, care a îmbrăcat straie de sărbă
toare la cEle două date isrorice ale Dobrogei, s'au scris, an 
după an, studii rezultate di„ ce· c'a i pe teren ori din con
sultarea scrierilor apărute pe îndelur:ga scară a timpului, din 
vremurile depărtate ale antichitatii p1nă în contemporaneitate, 
studii pline d� seva ştiintei. O deo::;ebită atenţi� s'a acordat 
cercetărilor de trecut, acelor cercetări cuprinzătoare de viaţă 
şi aşezări umane în această unitate geografică, vast loc de 
abundentă şi frămîntare, pămînt de statornicire şi drumelie 
seculară.· 

Dobrogea în adevăr,-prin însăşi situatia ei mărginaşe în
Europa, care întotdeauna a făcut abstractie de imensa regiune 
nord-estică, înglobată mai obişnuit într'o unitate geografică 
4 

specială, Eurasia, Europa asiatică-a fost •o poartă a tuturor 
migratiunilor, cum a numit o Ion Ionescu dela Brad •via 
gentium•, după expresia lui Vasile Pîrvan. A fost un finut de 
poposire şi stabilire. O frămîntare continuă i-a acoperit me
leagurile pe alocuri de stepă, in alte locuri de pădure şi mun
te. Viata s'a revărsat deplină şi generoasă pe coltul acesta 
mic de tară uimitor de bogat în istorie. cNu există altâ re-

. giune - scria aceleaşi Ion Ionescu dela Brad în notele sale 
din excursiunea agricolă în l)obrogea-care să poată cuprinde 
pe o suprafată aşa de mică un număr mai mare de ruine,. 

E de ajuns să privească cineva harta întocmită de Va
sile Pirvan şi completată de d. Radu Vulpe, anexă a lucrării 
•Activitatea arheologică în Oobrogea în cei cincizeci de anj
de stăpînire romînească• (v. Anal. Dobr , voi. festiv, 1928, pp.
117-144), ca să-şi poată face o iiee de viata care a pulsat
aici din vremuri care uneori se întunecă în legendă.

Ceeace cunoaştem noi azi din trecutul de secole al Do
brogei este, repetind un rînd de mai sus, numai o parte, ba 
chiar o mică parte. Scrierile anlichitătir nu dau celui însetat de 
o cunoaştere cit mai completă decît minime şi, nu de puţine
ori, obscure informaţiuni. Ţinutul acesta era prea depărtat-să
ne amintim <le Ovidiu care mereu 1-a situat în marginea lu
mii,-ca să poată străbate, pînă în centrele de cultură, şliri.
Din cauza putinătăfii acestor ştiri şi a relativitătii lor în res
pectarea sau în redarea adevărului istoric, apoi din nevoia
unor informatii precise, lipsite de dubiul atit de dăunător cu.
noaşterii situatiilor reale, s'au ivit acele cercetări arheologice
despre a căror importantă astăzi există o convingere de neînlă
turat. Arheologia, prin săpături şi cercetări, a adus preciziuni
şi informatiurti noi. Ea oferă o sigurantă care satisface spiri
tul omenesc, 1) în perpetuă alergare după adevăr.

Fiecare săpătură arheologică înseamnă o Investigare a� 
trecutului omenirii, p�ntru a urmări acest trecut în manifestă
iile evolutive ale spiritului omenesc. Dea.ceea, oriunde ar avea 
loc aceste săpături, ele reprezintă o t�dintă umană de pro
prie recunoaştere a stadiilor de evolutie, o întoarcere atentă 
spre trecut şi mai ales spre acel trecut drag al clasicităţii 
greco-romane. Cine n'a legat un vis de umană fericire de fru
museţea Acropolei ori de măreţia Capitoliului ? Sub aripa 
singurătătii senine a ruinelor, cum jj plăcea lui Vasile Pîrvan 
să spună, cine nu s'a simii! mai inăltat su[leteşte, în fata unui 
chip idealizat în candoarea marmorei? 

Dacă, de obicei, legăm tot ce avem mai frumos în sen
sibilitatea noastră de creatiunile depărtate, ca spatiu, de noi, 
cum nu vom putea întelege importanta vestigiilor antice din 
t ara noastră ? 

Sub pămîntul peste care trecem cuo indiferen\ănesăbuită,doar
me o viată de secole, ca viata din acel castel fermecat înconjurat de 

I) .-1. ]ordii, 1.n focmotion du J'f'llplc grec. BibL do- Synth. Llst., Paris
19'23, p. 87. 
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spm1 pe care fătul frumos din basm, dupâ o sută de ani, l-a 
redeşteptat. Arheologia e întocmai ca acest erou al poveştilor. 
Are puterea şi mijloacele să deştepte din nou la viată o lu
lume adormită, chiar după mii de ani. 

Pentru noi săpăturile şi cercetările arheologice au şi o 
importantă natională, în afară de importanta ştiintifică, deoa
rece ele scot in lumină manifestările de viată ale unui trecut 
străbun spre care nimic altceva nu ne atrage aşa de mult 
decît legătura scumpă cu aceste lumi dela începutul istoriei 
părinteşti. Astăzi, tot mai putini sunt aceea care pun în cum
până valoarea cercetărilor arheologice şi le socotesc simple 
căutări de potcoave ori mici scrînteli ale unor oameni fără 
preocupări serioase. Astfel de păreri, puroi[e de obicei din 
mijlocul cetelor semidocte, pentru care întreaga cultură se re
zumă la ziare şi spectacole cinematografice, n'au posibilita
tea să stăvilească o tendinlă mereu şi adevărat umană: în
toarcerea spre faptele din trecut prin proprie amintire, pentru 
cele la care am parlicipat, prin cercetări, pentru fapte înde
părtate ca timp. 

Arheologul romio, pe temeiul unui scop îndoit: ştlintific 
-din punct de vedere general-şi nationaJ, caută sa producă
fapte şi mărturii, care lipsesc din scrierile istorice, spre a lim
pezi mai mult şi mai mult probleme imposibil de clarificat
numai în lumina celor citeva izvoare din istoriografie.

Fiindca suntem în Dobrogea, iar şfiinta arheologică îşi 
are în ea un vast laborator, e necesar sa însemn, folosind ci
teva note dintr'un studiu al d·lui prof. Ion Andrieşescu, I) pro
blemele pe care le are de elucidat această ştiinfă pentru în
tregul curs al istoriei antice : paleoliticul şi neoliticul ; epoca 
de bronz şi de fier, pîna la invazia (şi după invazia) Scitilor 
şi color.izarea greacă ; problema bâstinaşilor ei, in cadrul 
viet ii celto-hellr istice şi h�!lenistico-romane, trei secole înainte 
de era creştina .,.1 tot atitea după; în fine, lămurirea noilor 
iovaziuni succesive şi vechimea elementului slav în legături 
cu ele. 

lată, prin urmare, alitea probleme pe care săpăturile şi 
cercetările arheologice le au de elucidat in viitor. Conceptia 
-deasemenea-că perioada greco-romană e destul de bine
cunoscută e valabilă numai sub aspectul ei general: o cu
noaştem numai ia liniile ei caracreristice. Din punct de ve
dere particular însă, tinînd seama de extensiunea ei spatială, 
trebue cercetată întreaga fată a regiunii dintre Dunăre şi Ma
rea Neagră, pentru scoaterea la iveală a vestigiilor preisto
rice, trace, scitice, grece, romane şi barbare. 

Un bilanl just la capătul a şaizeci de ani dela reane
xarea Dobrogei, arată cu prisosintă contributia arheologiei 
noastre în ce priveşte istoria veche, pentru care-am notat 
mai sus-nu sunt decît prea putine informalii, unele precise, 

2) 1. A, .lrheol0gfa "Î i tocia 1·echo " Dobrogei, cooferintf tloutl sub
auspiciile aşezlm. culro.r. I. C Br,tlanu (publ. de •Cartea Rom.", Buc. 1928}. 
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altele obscure, iar altele greşite. Deşi încă tinără -arheolo
gia romînă nu începe decit în a doua jumătate a veacului 
tre�ut-ea a �dus o pre_lioasă contribufie tn vederea cunoaş• 
t�.m tre�utulu1 Dobrogei. locepînd cu Grigore Tocilescu, în• 
tuul arheolog romîn pe teren, şi terminînd cu discipolii şcoa
lei lui_ Vasile Pirvan, ştiinfa noastră arheologică a trecut dela 
un cd1lentatism romantic> la seriozitatea cu care sunt privite 
asemenea preocupări în occident. Numele arheologilor: D. M. 
Teodorescu, O. Tafrali, Th. s�uciuc-Săveanu, Paul Nicorescu 
G. O. Mateescu, Scarlat Lambrino, Grigore Florescu - va fi
mereu legat de pămîntul dobrogean spre cercetarea căruia 
maestrul tuturor, Vasile Pirvao, i-a îndemnat şi pregătit. 

Dela săpăturile şi cercetările arheologice, Dobrogea tşi 
aşteaptă completarea numeroaselor pagini de istorie care se 
cer căutate şi transcrise astăzi de pe monumente lapidare. 

IOAN MICU 

Albatrosul 
de CH. BAUDELAIRE 

Adesea - vr'ind sa ridă - colindătorii mării
Pri'!d albatroş__i, mari pasări cu aripe deschise, 
Ce mso/esc trmdave, spre capelele zării 
Corabia deasupra grozavelor abise. 

Ţinuţi astfel pe punte, înconjurafi de salbe 
Aceşti stăp1ni ai bolţii, acum stingaci şi g;ei, 
lndurător îşi lasă măreţe aripi albe, 
Precum atîrnă vîsle alăturea de ei. 

Ce slab e sburătorul stăpin pe tot înaltul! 
El, altădată falnic, azi trist, respingător! 
ln cioc îi vîră pipa un marinar, iar altul -

Tot schiopătind - imită infirmul sburător. 

Poetul e asemeni cu prin/ul înâl/imii 
Care, sfidind furtuna, domină marea largă, 
Dar exilat oe lume în mijlocul mulţimii, 
Giganticele aripi l'impiedică să meargă. 

Traducere de I. M. ş1 R. S. 
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Pornesc credincioşii lui Allah 

Se prcrlteau multi de plecare: Gtamhec bogea, A,slam cu 
b1trâaa Meoude, qorabai cu a doua soţie şi feciorul slu Timur, 
Mosin cu Mamude Betb.iu, - cu femeia, copilul Nail şi sora lui, 
Etsultao, - Mustafa, - Tecbilul care scotea miresele dio casi lt>b 
ploaia loviturilor, - bltrâoul Curt Molâ care b1tuu odată ffăciii 
la cafenea, T .uin şi Znri cei buni de r lume, Raim cel cu cai 
frumoşi � buoi, bltbier&.1 Abibulab, cei doi cafegii Ena şi Peuti .. 

Numai câţiv;, impuuol cu hafoz Stid Omu, nu voiau sl 
plece, Bătrânul boge zicea: 

-- cAtâta timp cât mai rămân o pat Ic din ai n<;>ştri, iar rea. 
mia tot ae mai ţine in pi'1oare, stu, aic:i. S1:nt prea bitrâo şi slăbit 
sl mai pot pleca in alte plrti, Mi voiu pr1pldi odatl cu ptibu. 
şirca geamiei la care am slujit o viată iatreară•• 

Rămlorau pc veci Hn;ştite în adloeol plmântuh,i numai oa
stle lui Hagi-Vaid, ale tcdorult,i slu Zcidulah şi ale ecler de pe 
vremea lor. şi mai dio urmi. Asemene.a, grupul împuşcat ia tim• 
pul rlzboiului, - ct1 Ab:folah Îl mijloc, - Tare care .at1 ptJtuse 
t.rli îatre doi fraţi şi doi soţi, Cairit cu dragostfa ti pentru uo 
cuştio, copiLI pierdut de Euoftl.Jl in urma păcatului cu Ciorabai 
şi aJtii ... şi alţii .•. Dormeau cu toţii somnul liniştii de Ted ia ci
miti,ul sărlclcios din marginea drumuloi, avâad ficcar-e pe mor
a1ănt o lespede de piatrl, Duscrl cu ci toaU patima şi frlmăa• 
larea sccstei lumi in iagustimea unor g1cpi eu bolţi spre m.iazlzi, 

Neamul acesta poroit odatl din fooduril'! Asiei, a frlmâotat 
pe vtemori două cootiocote sub co_pitdc cailo,. iu astăzi rlm.lşi
ţcle ii sunt ia>prăşthte prin Crimeia şi pe fotinstJl oufârşitclor 
câmpii ruuşti, ori pria Dob1oru. Flu viol acesta reTărsat altădată 
din matcă, se trage istoTit ia:iărlt; dAt au.şi mai ttglsrştc Te. 
chiul făraş şi intră şi el cum poate ia albia altui floviu, al Tur. 
cilor, cu care: a mer,11 vuctJri inlfegi alături, 

* 
• *

Iatr'o bună zi, s'a format convoiul, 
Cei cc plecau, au ia�hir.iat od au fost ajutaţi cu ciroţdc: pc 

care le vânduseră altora. Au inc:lrcat ia tic luc,urile ce.şi mai o
prisu1 fiecare şi pute ele s'au suit bltrâoii şi copiii. Mulfimca de 
bărbaţi, femei, file.li şi fete, urma să me;ţtgl pe jos, cluc:âod ia 
miini câte <Jn lucru or.i o Jcgiturl. 

Se aduoahrl sl-i vadă mulţi dia u.tcle vecine,-rude, pric. 
trni, ori num•i cunoscuţi. Işi luau rlmas bun îmbr4lişâodu s•, li. 
crimâod şi oftând Cei ce dmâoeau ia urmJ, p.\1uu trişti că ou 
puteau pleca odall cu ci, S'au�ea meteo: 

cVcaim şi .aoi, vc.o:m şi noi!.> 
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Convoiul a pornit iacet. Ciruţele, - cu bagaJe, copii şi bl
trini, - mergeau prin mijlocul drumufoi, iar gloata pe dcllfod, 
ia �ruputi : cei ma.i in vâ.utl, tăcuţi şi cu piivirile ia jos ; fllc1ii 
fi fetele, g114gio;i şi forându.ie di.a ochi. 

Clod au trec -t pe lâagl cimitirtJl din marrineâ drumuh,i. 
oulfi au in;cput al fletlmeze : unii îşi pfâae-eau plrioţ.i;, alţii fraţu 
ţi surorile; iar uncie mame, priatrc care-şi Ersultan, copiii pic:rdtJţi. 

O.ude C"c!or morJi ş,dtau neclintite acolo in foodul pămân.
tului Ji poate că numai sofletde lor se frământau el sunt plrl1ite 
pe aceste melearuri ia umbra c1ucil, ori poate cl•i insoţ.cau fi ele, 
oev12:utr, spre p1mântol afâot. 

D,odaU, �•a auzit glasul miauoat al foi Bccb.iu. Cu el ,�au 
uoit şi ceilaltc, iar pe pscaua care taie ca un şarpe: stepa dobro
gca.aă, răsuna un cor de apro.ipc două sute de voc;i coaduse par'cl 
de o mâal ocTăZ-tJt1, ia aceiaşi m1surls 

«Noi vom pleca de aici 
Cu dau/a, cu nunta, vai! 
Şi ne-or rămâne mor/ii 
Ca oile împrăştiate, vili I 

Căsuţele noastre cu pereJii 
_ de stuf 

Şi acoperişul /:le ramuri! 
Anii se despart de fiinţe-dragi 
Şi al/ii de averea lor. 

Dac'o pui in ciorbă, nu-i dă 
gust 

Sarea din Dobrogea; 
Unora le-au rămas mamele, 
Allora, copilele. 

Să-/i fie de cap 
Şi pomii şi frunzele I 
De aur er.a 
1:,1 Crimeii pământ>. 

Ajuos îa vârful tJ0<i coline di.a apropierr, conToiul s'a oprit, 
Fir1 voc, toate privirile s'au iators spre sat. Se vede.au intr'o parte 
casele albe ale crcştioilor, i:icoajuratc de pomii dătUori de umbri 
şl p:>amc, ş :o.11a măadra dia mjjfocul satului, llogl ea focalul pri
mări fi, iat pe costiş1 biserica maiestoasl'I, cu twlele măreţe fi cr11. 
eile de fier ia văduri... Se dreau şi căsutde lor, lipite cu plmânt > 
iar iot.te de, geamia cu pereţii pr;\p.\diţ(, gata s'o pornca1cl pute 
eâ.mptJri şi cu mîoardu( de lemn ptJtred aplecat iott'o parte aştcp. 
tând cu rucmoare să se prăTâleasci şi, dro plmântul dătâmltu- • 
ritor, văobl sl ia cu tl prafol pe care sl•l poarte dia loc în loc, 
mucu către miazăzi, spre cpimâotul sfânb. 

A rlsu.oat glasol lui Gcambcc hogca 
Bătrâaii şi copiii s'au coborit din clrtJft• Acolo, pc virfol 

co1!nd de unde poţi cuprinde cu prrvirea toatl priveliştea sattJlui, 
s'au format două g,upuri deostbiţc : birbatii şi flăcăii iat1'0 pade, 
ftmcile, fetele fi copiii iotr'alta, mai in urma lor. Fiecare şi-a aş. 
tcrnut jos pc pămăot o b:ai.al sau altccTa � a. iogentJacbiat. 

Gcambec hofe& a s�os coranul şi a cetit din el. Adu-narea 
a intonat un cântec rdi ios, apoi toti a<s iaceput mltăoiilc: îşi 
frlog-uu trupurile dela mfjlo,. atiog,au ţărâna cu [ruatra, se aidi
cau. apoî iati\Ji se apic:::au, me,eu, mereu, cu aceiaşi miJcarc rit-
mici... 1 

... Şi c:oavoiul i\ pornit din 0011. la fr11ntea lui, merg-cau,al;\. 
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turi Ciorabai Ji Becb1.u, Torbiod ca doi pridroi Tcchi intre cari 
nu s'ar fi iatâinplat vreodatl nciatelcrcri, Uitaseră pat'că de ru
ftnu aruocatl asupra fem:ii lui Ncrip,-Etsultao,- de bltaia cc 
luase Ciorab1i la tribun_alttl bltrâailor utului, de rlnile cc le ,-1. 
pitase Becbau odatâ cu iatrcccrea lor nebuni. Uitasc"l par'cl tot, 

sau nu.şi mai ad<iccau aminte decât ca de ni;tc V'i�e urâte, pier
dute ia ncrura vremii, Mureau al.\turi Torbiod ca doi prletcni 
Tcchi, clutâad sl pltrundi ia tai11ele cc le as:unde viitou,J fi f1. 
când planuri asupra aşcdrii şi vieţii lor de acolo, ia Aoadol, pc 
uode ci mai foscscrl odatl, 

Când au ajuns ia Constanţa, o'au putut sl• şi t"lscncl Io. 
curi de gl:duire, Plai la plecarea v.iporului. H•nurile erau ioţe. 
sate de 'Turci şi Tătui veniţi dia toate plrţile Dobrog-ci, g-ata de 
drum. 

Pc un câmp dia margiaca ora;ului, şi-au făcut uo fel de cor
turi. Seara, fumerau fo:uxile iatrcţiautc cu cti:ic• şi 1urccle strânse 
dcpc maidanuri. 

Au iaceput s1 ia mlsuri ia vederea cllâtotici, printre care 
cea dintâi a foit d-şi cumpere clciuli ori pilirii, Hiadei fesurile 
S<fot oprite cu deslvârşirc ia T urcfa. Uşoarâ sehimbuc pentru ti
nerii cc euu chptiaşi, dar rrea peatru bltrâa.ii cari o viaţi iatrea. 
fl purtucră fesul ia cap, nesuplraţi de cineva. Aci fesul era nu. 
mai al lor şi.i d,osebea de creştini J acolo, căciuli şi pilirii! 

Au m.1i auzit ei că'.a pirţile acelea se seric ac.um eu litere 
latine, pirisiodu se cele arabe, iahebuinţate dia vechime. Pcat_ru 
tiacd va fi U§Ot, Dat bittânii ? 

Ce Tâot bate pria Turcia de acum? N um.ii AUab �tit I 
Io aşteptarea pleelrii cu T.&porul, se plimb.\ pâfouri pria orai 1 

iar blt.râoii, ogliodindu.ae ÎQ geamurile vittiaelor ddia i,aele mui 
m.igazine, se privesc ia ele câutiod s1 ae recunoasct. 

Fragment dintr'un roman in manuscris I. D. Frasin

Troiţele 

Scăldale'n soare şi'n belşug de isme 
Anii toi mal muli s�opesc cucernicie, 
Chemarea lor mai des opreşle'n cale, 
Cu cît trecutul mi!rge'n veşnicie I 

Drumeţii foi mai muli stau şi se 
'nchină 

La răscrucile cu lroi/i aplecate: 
Chipu'n lemn mai sfînt ii '4cevremea; 
Cu cât şuvoaie repezi le tot bale I 
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de George Negru 

Plugarii îngenunche şi se roagă 
Când simt suspinul brazdelor uscate 
Şi 'nalJă imn de bucurii cu glia 
lmbelşugată'n rodul de bucate I 

... Şi gîndurile vechi în poezii sunt 
troi/i, 

La care azi smeriJi ne închinăm: 
Simbol de-apuruci, faclă din trecut
De moare ea - pe noi ne ruinăm! 

• 

' 

Doi ero• 

In drumul spre Ostrov, unde aveam să prezidez 
un birou electoral, pe la sfârşitul !unei Octombre 1912, 
am poposit într'o noapte la Călăraşi. Vaporaşul pleca 
a doua zi pe Borcea, apoi pe Dunăre, prin Silistra, la 
Ostrov. Noaptea, prin chelneriţa hotelului, care nu se 
putea înţelege cu un străin, am făcut cunoştinţă cu un 
tânăr englez, vesel şi antrenant, în gura căruia se svîr
colea o franţuzească aproape tocată. Mergea la Silistra ! 

- Afaceri diplomatice, ori vr'un roman ?
Nu. O curiozitate ştiinţifică ... istorică!

- Toată admiratia mea! Teatrul atitor ciocniri".
- Nu. Ceva mai vechiu. Locul e acelaş. Acolo s'a

născut la sfîrşitul veacului al 4-lea Aetius, un mare ge
neral, una din figurile omenirei, cu atît mai de admirat 
cu cit a fost de partea civilizaţiei: generalul, care_ cu
occidentali mai puţin barbari, a bătut pe groasmcul 
Attila. 

Aetius s'a născut la Silistra? N'am ştiut. 
Binevoiţi a afla! 
un loc atit de onorabil, atît de aproape de noi, 

atît de departe de Londra ... 
Mă gindeam. Dacă poimîine dimineaţă n'ar începe 

alegerea la Ostrov, aş rămîne cu englezul la Silistra. 
Pînă să ne culcăm. mai mult de trei ore, englezul 

mi-a cîntat amintirile istoriei despre Aetius. Găsea, că
şi-a făcut educaţia ca un englez de azi, - prin viaţă,
prin experienţă. A fost un tînăr viteaz, un soldat în ar
mata romană primit în garda imperială. Apoi a fost pe
la curtea lui Alaric. pe la curtea lui Attila,-răsboiul şi
diplomaţia erau în firea lui. Ajuns generalism al arma
telor imperiului din Apus, prin el a fost posibilă îm
părăţia de 30 de ani a lui Valentinian III,-:- dar dat�
rită acestui Valentinian şi în palatul acestuia s'a sa
vîrşit cea mai crudă neomenie, chiar împăratul a sărit 
asupra-i cu sabia; acolo a fost ucis Aetius după ce în-

, I 
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chinase imperiului mai mult de trei sferturi din durata 
vieţei sale. 

- Am văzut locul unde a bătut pe Attila, vesti
tele Câmpuri Catalaunice, am trecut prin Châlons-sur
Marne. Aetius, se vede a fi promis toate bunătăfile din 
imperiu - Visigotilor, francilor şi Burgunzilor, ca să-i 
unească asupra lui Attila I Se vede iar că-l prinsese 
pe Attila în strimtoare, între două văi mlăştinoase, unde 
cavaleria hunică nu se putea risipi şi strînge după tac
tica ei! Chiar vin de-acolo... Hunii ajunseră până la 
Marna ... 

Am văzut în Italia şi ruinele palatului unde a fost 
ucis Aetius ... Ochii, cari s'au închis acolo, au privit peste 
sutele de ani ale istoriei: Visigoţii s'au topit în Spa
nia, francii şi Burgunzii în fr�nta, Vandalii au fost de
părtaţi în Africa, unde s'au pierdut ca piraţi şi negus
tori de sclavi ... Despre Huni cine mai vorbeşte? Veacul 
al 5-lea n'ar mai fi însemnat nimic fără el. 

A doua zi am plecat împreună pe Borcea cu va
poraşul. 

La Silistra... Pe-atunci Bulgaria era în răsboiu şi 
poliţia de-acolo n'a vrut să ştie de curiozităţi ştiinţifice, 
n'a permis debarcarea englezului. Dar, ne-a permis la 
amîndoi, cu un bătrânel pe capră, să facem o plimbare 
în localitate cu o trăsură hodorogită, ceeace am şi fă
cut, cît vaporaşul s'a oprit în prăfuitul port. 

Am privit lacom hîrtoapele Dîrstorului Vechiu şi 
mi-am închipuit o cetate, din care un tînăr pleca, în
tr'un răsărit de soare, pentru a lupta şi păstra lumi
nos destinul omenirei: Aetius !

Curiozitatea sătisfăcută, am plecat. Noaptea am 
rămas împreună Ia Ostrov. Dimineaţa, Memet, bărbie
rul Ostrovului, ne-a ras pe arnîndoi cu acelaş briciu, 
pe care prietenul englez l-a cumpărat ca amintire. Am 
schimbat cravatele gătindu-ne, el cu a mea şi eu cu 
a lui, ne-am strîns mîinile şi ne-am despărţit cu ochii 
umezi. 

De-atunc� cînd vine vorba de Dirstorul-Vechiu, 
mi-aduc aminte cu admiraţie de.u doi eroi : Aetius şi
englezul L

D. Stoicescu
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La o răspîntie de ape 
Un şuvoi de apă argintie a ţişnit dintr'o stincă ascunsă 

ia bunget de codru şi sprinten, sărind din piatră în piatră, a 
pornit să-şi croiască drum spre Soare Răsare. Capricios, a co· 
borît apoi spre Miază-zi şi în burgul cu strălucire de ba sm 
şi-a domolit mersul, a împrumutat apelor albastrul cerului co
borit în ochii blondelor ,,Gretchen" şi n'ar fi vrut să plece 
mai departe. Leneş, a continuat să treacă însă prin fata bur
gului şi cu gindul la feeria lăsată în urmă, n'a luat seama cum 
s'a încurcat în stinci cari i-au sdrentuit pînza apei, lucie ca 
oglinda, şi i-au înspumat-o. 

Surprins, şi-a pierdut albastrul din unde - risipit darnic 
pe cer - şi apelor le-a rămas blondul păr al dansatoarelor 
lăsate în urmă, în burgul legănat pe melodii de vals. 

Pe apele acestea blonde, demult domolite, coborîm şi 
noi spre mare, pe un canal drept ca o linie de cale ferată, 
străjuit în părli de împărăţia fără de sfîrşit a stuhului legănat 
de vînt, imensă holdă aurie. 

Canalul a rămas în urmă şi apa se strecoară din nou 
şerpuind prin stufăriş. La o cotitură, apare- puternic proec
tat pe orizont - uo turn. E un turn de apă, dar de departe 
pare donjonul unei cetăti medievale a cărei prezentă călăto
rul nu are cum să şi-o explice, aici, în inima băltii. O turlă 
de biserică, apoi alta. Nu e burg, ci obişnuită aşezare romi• 
nească. Deta o cotitură, oraşul apare tot în fata noastră, ca 
înşirat pe marginea unei şosele de apă. Cit vezi cu ochii, bas
timente de tot felul parîmate la cheu; barcaze pintecoase, 
greoaie, cu siluete de rate leşeşti, lotci sprintene ca libelule, 
cargouri uriaşe şi un yacht majestuos, o lebădă albă. 

Toate stilurile de arhitectură s'au înlîlnit aici spre a măr
turisi amestecul de popoare: un palat occidental, o primărie 
pornită într'o parte, mai mai să cadă, vile cochete în stil nor· 
vegian, casele de chirpici ale lipovenilor şi cele de scinduri 
ale turcilor. 

O geamie, o catedrală Qrtodoxă, una catolică şi o bise• 
ricufă protestantă înecată în iederă, ne întăresc impresia că oe 
aflăm îotr'o miniatură a turnului Babel. 

Acostăm, coborîm pe mal. 
Io arşiţa de vară, oraşul pare mort în după amiaza a

ceasta. Nu mişcă nicăeri, nimeni şi nimic 
In fata unei cafenele, la umbra unei tende care a fost 
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poate velă în arborada unei corăbii de piraţi pe marea Egee, 
o trăsură; caii măl'unti, degenerati, cu siluete de mumii, pico
tesc în soare şi nici nu se mai obosesc să alunge de pe ei
muştele care ii asaltează în roiuri.

La umbra tendei doarme un om care poate li tot atît de 
bine patronul cafenel�i sau birjuul. 11 întrebăm cine ne poate 
duce pînă la cimitir . El se urcă pe capră cu multă fereala şi 
ne pofteşte în trăsură cu un gest elocvent. Nu vorbeşte, de 
pu'că i-ar fi teamă să nu spargă atmosfera aceasta de linişte 
caldă şi grea ca plumbul. Urcăm în trăsură. Ea sdrtie din 
din toate încheeturile. ca un caic pe o mare agitată. Mento
rul nostru tăcut, trezeşte caii şi-i îndeamnă la drum. 

Pornim în sgoinot infernal de roti - prevăzute cu fier 
în loc de cauciuc - pe sgrunturos pietriş de stradă. Străba
tem însă destul de repede oraşul adormit. 

Cimitirul îşi anuntă prezenta printr'un gigantic Crist răs
tignit în sectiunea catolică. Un loc de veşnică odihnă ca pu
tioe altele. Linişte. Tufe de agrişe, salcîmi şL. şerpi, şerpi, 
pretutindeni. Oe aici, a bea se aude-timid-foşnetul de mătase 
al valurilor. mărunte deferlînd pe plaje. 

Din ce colt de ţară ai veoit, sergent Budeanu Constan
tin, să odihneşti sub crucea pe care ti-a ridicat-o „Patria Re
cunoscătoare" ? 

Ne atrage atenţia un grup impozant: pe un soclu rotund, 
trei rame în piramidă închizând o busolă, iar sus, sprijinind un 
colac de salvare ce nu a putut fi de folos ofiferului de ma
rină pe care- I străjueşte. Alături, un naufragiat cu torpilorul 
,,Zmeul" în largul mării. . 

Păşind de colo colo. trecem în cimitirul protestant şi par'că 
reedităm pelerinajul lui Yann din „ Pecheur d'lslande'' la ci-
mitirul străbunilor. 

Albe, frumos aliniate, plăci de marmură străjuiesc ma
teloti din: Oevonshire. New-South Walles, Bremen, Oenmark. .. 
porniti din cefurile nordului să cucerească lumea şi cari şi-au 
aflat aici morountul. 

Mărturie a avintului cu care au pornit pe mări stă in
scripjia : ,.aced" 2r, 25, sau 27 years. 

Cite visuri. cite avînturi şi doruri s'au stins aici, sub 
marmura Înfiptă pe dună. 

Pler.ăm, în suflet cu toată drama celor ce şi-au săvirşit · 
viata pe aceste meleaguri. 

In cimitirul turcesC', părăsire. Tufe mari acoperă ruina 
unor pietre funerare din. care n'a rămas decât cealmaua, atît 
de mult le-au îngropat -nisipurile migratorii. Istoria apusă a 
acestui neam îl urmăreşte şi la groapă. 

Suntem din nou la cheu, cu trăsura arhaică pe mal, cu 
caii şi stăpînul din nou toropiti de arşiţă. 

Incet, coborîm ajutati de un curent slab, spre mare şi 
oraşul contrastelor şi ai mortii·,vii, defilează prin fata noastră. 

Aproape de pragul apelor�' Im:e_p..._să ne-_ legene valuri din 
• 
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ce în ce mai puternice. Fluviul se sbate să pătrundă cit mai 
mult în cringul de valuri albastre al mării şi marea nu-l pri 
meşte; se împotriveşte să-i păteze cu galbenul mîlului adus 
din lungă călătorie, seninul de abis al valurilor. 

Pete galbene, galben-verzi, verzi şi albastre, marchează 
disparitia fluviului şi culoarea unică e acum albastrul închis 
cu reflexe verzi al mării, care în legănatul ritmic al valurilor 
il cohsolează de nostalgia valsurilor din burgul lăsat departe, 
în Uftr.ă. 

Uo far alb cocoslirc wiaş - se vede în urma noastră 
stingher, acolo unde am lăs3t-cu nostalgia ei mediteraneană 
şi conglomeratul ei de oam<?ni, case şi tonuri - în toropeală, 
SULINA. ____ Roman Secăreanu

ANEMONA 
- Balmont Constantin -

Ce-abea s'arată în declinul 
Furlunelor îngrozitoare 
O lună argintând seninul.,. 
- ,,Aceasta-i Anemona 01tre ? .. :· 

Si 'n timp ce glasu 'ntreabă iară, 

De pesle creste de abis 
Răsun' un rJs ce te 'nfioară . .

Furtuna, gura şi-a deschis: 

- ... E Anemona, dulce vis! ..• 
Trad. Mihail I. Pricople 

�3(�3(�3(�-jtiffitj(� 
soosuunooocuuu uuuuuouu11lincss1110 a cuc usne nnsoo♦fll!U 

Plânge dorul 

Plânge dorul 
şi suspină valul greu, 
şi pe unda ce se lasă, se aşterne 
gândul meu, 

ce izbeşte până'n maluri 
de se sue peste dealuri 
tot mai sus, spre D-zeu. 

Aida Pettarian 

George Negru, Flori îndoliate (Poezii. Ediţia I) 
- .,Editura Noastră", Bue., 1937 -

L'n volnmu_ş de poezii, excepţional de modesr, a scos d. Geor
ge Segcu, din care se pot desprinde cite1•11 versuri irumoasc şi
unele titluri sugestilie, fiindcă incearcii să evoce aspecte dobroge
ne. Astfel Tablou dobrogean şi Carsium caucă să prindă în rers 
ceva din specificul unei anumite monotonii orientale a Dobrogel 
Xu înţelegem insii un lucru, dece atita îndoliare? P1itiI şi florile
- luînd mantie de doliu - nu mai au nimic din puterea loc de
1,iaţli şi mireasmă. Au l'Oit să fie în manieră baudelairianii, Fle-
1U8 du Mal? O, dar n·,m rlluşit. Impresia noastră e că acest do
liu a fosr arborat numai ca să impresioneze. A/ml e adevăratul su-
flet al poelu/u'w.=lt,� G. d. M:, 
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,, 

DIN TRECUTUL DOBROGEI 

�lutuld, un leoendaP uoeuod dobPooeao 
Problema de faţă a făcut, pf ntru tntâia oad, su

biectul a două articole pubU:ate în ztarul cDobrogea 
Jună•.1) ln care am dat primele amănunte. ln cele ce 
urmează încercăm o prezentare a problemei îa cadrul ei 
dcfinhlv, rezultatul documentărilor noastre până în pre
zent. 

De1pre Liutvid, legendarul vocvod dobrogean, gă
sim amănunte îott'\ln cântec bulgăresc dln regiunea ora
Jului Prllep (Macedonia). Se numc�te ]enibda '/va of

Meglena bâlgarsca voivoda (Nunta lui lva din Meglena, 
voevod bulgar). Acest cântec a foit publlcat pentru în
tâia oară în zi&rul • Ţarigradschi Vestnic" No. 439 
( anul l 859), ce apărea în buJgărt şte la Constantinopol�. 
Am avut pdlcful a-1 găsi republJcat în volumul Bâl
garsca Starina (Antich.{tiatea bulgară) a lui Gh. Ra
covschi, om politic �i cărturar de seamă (1818-1867 
la Bucurc;ti). Lucrarea amintită este tipărită la Bucu
re11i, în anul J 865, h tipografia Ştefan Raafdescu. Cân
tecul e pcblkat io acest volum, la pag. J 69-175, fiind 
însoţit de comentarii şl intere■ante cote, însă fără ca
racter istoric. 

Acest cântec prt ţios descrie nuota ca dtn basme a 
voevodului /va, dtn oraşul Mtglena (Macedonia) .guver
natorul Tesalid, cu fiica regelui din Belometca. 

Am citit de câteva or-i versurile aceatui Caâotec in
teresant şi atenţiunea noaatră a fost reţinută de faptul, 
ci printre nuntaşu dtatinşi, ca ţtrul Şl�man, Mlrceta
voevodul Ohddel, irăslm şi pe Uutvld -vocvodul do
brogeaq. 

Ce caut! numele lui Lfutvtd îotr-'un cântec popular 
dtn regiunea ora;ului Prll.?p? La întrebarea de mal aus, 
vom căuta răspunsul ln r ânduriJe următoare, prlntr'o 
fugară expunere a acestoi cântec. 

1) No. 7.!-73 dill 27 Manie 1937 şi No. ll4-ll5 din 19 Iuoie 1937.
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Voevodul /va vrea să se însoare eu, frumoasa fată 
a regelui dln B�lometu. Mama letci ii spune, însă, că 
va trebui aă aducăctrei mii de peţitori., pentrucă altfel 
ele vei întoarce fără cinste». Voe·,1oduI se întoarce acasă, 
amirât Jf comunică acest lucru mame! sale. Ea zâmbi 
fi spuse liofşUtă: să se ducă la ţarul Şif ma.o, - acesta 
vâ aduce trei mU de peţitori, să învite pe Mirceta, voe
vodul vechiului oraş Ohrlda-cu acuta vor veni o mie 
de peţitori,- şt 

Apoi să te duci în Dobrogea cîmpoasă, 
Acolo să•l înviţi pe Liutvid voevodul, 
Acesta să-ţi fie cumnatul mai mic, 
Şi el va ;Jduce o mie de peţitori. 

lva ascultă iademnt rile mamei sale şi U 1nvlti pe 
toţi, far ... 

din Dobrogea pe Liutvid voevodul 
care veni la nuntă cu o mie de peţitori• 

Nunt,�U împreună cu toţi peţitorii plecară să aducă 
mireasa. Trecură cmarea albaatră> şi aJunacscră în ora• 
şul Btlometca. 

Mil'easa oferise daruri preţioase ţarului Şiş'Uan, voe-
vodulul Mfrceta iar.,. 

Lui Liutvid îi dădu în dar, 
O sabie de Damasc, din fier. 

Cdlalţi şease mii de cpeţltorh primiri: 

Câte doi coţi de catifea de mătase. 

Cântecul se termină cu lupta nunta1Uor, Ia lntoar
cert, cu balauri· ;t alte fiare din basme şi sosirea lor, 
cu bio�, acad. 

* 
* "' 

Datele de mai aus pun două chestiuni. Prima: 1n 
ce �pocă a trăit voevodul Llulvld? A doua : A existat 
acesţ Llutvid, voevodul .D-lbrogd clmpoase• ? Ultima 
chestiune o punem întrucât numele acestuia nu este 
menţionat ln analele trecutului dobrogean. 

P,mtru lămurirea primei chutiuni stă în ajutor cân
tecul tnsu1t. Din el rezultă că nul!ta vocvodului lva a 

17 
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avut Io: pe timpul do.:nnid c/arului Şişman dela Vi
din•. Or.ţie acestui amănunt am putea preciza oarecum 
epoca respectivă. 

Cercetărtle noastre ne-au dat putinţa al ne oprim 
la despotul bulgar Şişman, dela Vidfn, atăpânltorul a
cestul tfnut ln ultimele două decenlJ ale sec. XIII. Des
potul Şfaman, care domnea ca suveran Independent, este 
tatăl ţarului bulgar de mal târziu Mihail /// Şiş man, 
{1323- J 330) A1tfel se fusUflcă, într' o măsură probabili, 
titlul: cţarul Ş';inan dela Vldln•, din cântec. De aici 
concluzia: Dacă voevodul liutvid al Dobrogei a e
xistat-facem bineînfeles o presupunere numai-tre
buie să-l situăm în jurul ultimelor două decenii ale 
sec. XIII, sau în primul pătcar al sec. XIV. 

In dorinţa de a da un răspuna precis pentru o ches
tiune ne-am adresat atât iluatruhii savant d. prof. N. 
Iorga, cât ;t prof. Dr. P. Nicov, pre�edlnte al Soc. Js. 
torJce Bulgare, sivâr;tt din viaţă tn O ;to:nb:ie trecut. 
Foarte curând am fost onoraţi cu rhpunsul amândoruu. 
Ne permitem reproducerea iatocma1 a aceator doul rls
punsurt. 

Scrisoarea d-lui prof. N. Iorga, cu data de 2 Apri
lie J937, cuprinde următoarele : 

S<:umt)e d-le �Uncev, 
Cintecul e desigur interesant. Dar e vorba de Liodevif (-Lu

dovic) din Croaţia, cu oo nume luat de la etăpîoii franci, La Slavii 
din Apus şi azi se 1otrebuintează acest nome. 

Primeşte. te ro&! salutările mele (es) N. IORGA 

Redau, lntr'o tălmăcire fidel!, scrisoarea regretatu
lui prof. Dr, P. Nlcov, dela Univeraltatea din Sofia, da
tată c2l Maiu, J 937".

Dragl d-le l\Uocev. 
Fapt este că Liutvid, ca voevod dobrogean, ou exiată in ana

lele istorice. Aceasta insă nu 11e poate lua ca oeindoeloică. 
Dar legiUora şi faptul amintirii ca voevod dobrogean, h1depen

dent de nume, &Anf lucruri însemnate şi merită ateofie. Dacă Liut
vJd este corespAnzător principelui croat UodevsH din secolul al IX-iea, 
cam vede d. prof. Iorga, no este iofr'adevăr exclus, dar ou se poate 
SpQne co certitudine. 

Poate (j socotit şi îafr'o •reme mai târzie. Jo orice caz e cert 
că literatura istorică dalmatioă a inffuenfat, la noi, şi asupra căn
tecelor populare istorice, cari au suferit m diferite vremuri aehim
biid fi influeofe ce no iotofdeaunir şi ou 1)8 deplin sunt fructul erea• 
lionll colecHve populare. Io genei:al, frotarea ebestionilo_r eo privire 
a elementele istorice ia câofecelc noastre populare cere o ateafie 

deotrebiti. 
Salutări, (H) P. NICOV 
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Din publicarea ambelor scritorl-documente, în pri
mul rând obacrvăm, după cum am aratat, că Liutvicf, 
ca voevod dobrogean, n'a fost cunoscut până acum. ln 
alti ordine de idei, nu se exclude faptul ca Ltutvld 1ă 
fle corespunzător persoanei prlnc ipelul croat d1n secolul 
âl IX-le■• 

Prtn Influenţe, inerente vitţH 1pirftuale a popoarelor 
din Europa balcanici, i s'ar U dat, probabil, acestuia ca
litatea de voe vod dobrorean, Se cunosc multe similare. 

Po1ibllitatea acordărU und epoci mai târzie de cât 
veacul al IX-iea, dă o anumJti bază afirmării noastre 
cu privire la epoca în care a c:x:btat aceat voevod do
brogean. 

• Cântecul este �• rămâne Interesant ca document, re
prezentând o contribuţie preţioasă pentru trecutul do
brogtan. 

Am ciutat tn aceste însemnări, să readucem ln dfs
cutlune o problemă care se cere llmpezită: A fost Liut
vid voevod al Dobrogei ?

Rămâne ln urcina spectali;tilor rezolvarea acestei 
probleme �• tmportan1i şi pHnl de interes. 

D. N. MlNCEV

Iubire neatinsă 

Cum vii spre mine 'n mersu-Ji 
legănînd 

Cădelni/a miresmelor grădinii, 
Petală înfloreşti pentru privire, 
Ca raza pentru laptele luminii. 

Vis brun aduci în bucle de mătase 
Şi 'n paşii mid culegi zbor de lăstuni 
Şi Ji-e surisul copt pe rugul gurii 
Un clopot lin din seri de rugăciuni ... 

Şi degete de-mi plimb pe brate moi,
Vibrează 'n carnea ta cu pîrg de veri 
Viori ascunse pentru melodii 

Stirnite sub arcuş de mingîeri. 

M•afund în ochi cu irişi înopfaţi 
Ca'n mări ce dorm cu apele 'nstelafe 
Să-mi zmă{Juesc furtuna din sim/iri 
Cu-aripi deschise spre Divinitate. 

Şi trupul tău cu întocmiri feline, 
Cum lunecă în vis şi în eter, 
Rămin în mîini cu catifeaua undei 

Ştn suflet cu-o făşie proaspătă de 
cer. 

Aurel Dumitrescu 

Bunii dobrogeni păsb-eazl Tevista la Joc de cinste 

i9 
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Simple .I.scufii cu priTire la un Palat 

c:ultural al DoLrogei 

Preia cotidfană publică în ultimul tim� în coloanele 
c Curierului Constanţei» o seric de artkole-corespon
dente in legătură cu actlvitatea culturală şi planurile de 
viitor ale tdtlf1or constănţeni, al căror nume ne face 
plăcere să-l notăm aici-Jl anume : d. Primar General 
T. Nicolau, secondat de d-nH Aurel Vulpe şi Scl
pio Vulcan. Chiar şi numai faptul că se discută aceste
lucruri este loteres_ant-pentru�ă plnă acum răsfoind ori
care gazetă ştirile privitoare la Constanţa se mărgineau
la obişnuitele furturi, ttlhătli, fraude1 crime. Atum, însă,
a venit vremea s! se dhcute Ji evenimente ori pro
bleme culturale. ŞI, desigur, nu vor întîrzla chiar şi rea
lizările pe teren. Persoana ediillor noJtri-amintiţi mal
sus-ne garantează aceasta.

Dlntre faptele şi problemele care au înctput să 1e 
discute amintim, bunăoară. mutarea muzeului regional 
de antichltăţf din localul de astăzi ( care Io :al e1te o 
cumplită cocioabă ... ). Apoi, înzestrarea blbliotec:U munici
pale, creiarea unul teatru permanent con!tănţean, etc. 

In acest etcetera Intră şi problema unui Palat cul
tural reprezentativ al Dobrogei. 

Asta• i una dtn cele mai complexe probleme cultu
rale reglonalc pentrucă �i dacă greutăţile care se pun în 
calea conah'ucţit lui sunt, lntr'adcvăr, grele-apoi �• rea
lizarea lui ar duce la poaibllităţl ;i perspective mafore 
culturii dobrogene ... 

O.ar Palatul ăsta are ;i el un basm.,. Cindva-d. tot 
fle unsprezece ani de atunci- în mare alai de trîmbiţe 
�1 discursuri i s'a pus piatta fundamentală în fosta gră
d1nă publică a ora;ului-actualmente, 1inlstrul parc de 
lîngă Liceul ,Mlrc:ca cel Bătrân», 

Au trecut anii ... La fel întotdeauna, cu soare mult, 
cu ploi Jl c:u ninsori ... Nimeni n'a făcut nlmJc: dar ;I piatra 
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aceea s'a 'ncăpăţinat ,a dmUe tot acolo, d amintească 
parcă tuturor 1orocul el ... 

Se agită, acum, citeva probleme. CUeva care ar pă
rea diferenţiate la prima vedere, dar care pot prea bine 
să fle conexate. Şl, anume, se cerc mai insistent ca tot
deauna un Teatru Comunal, o bibliotecă în care să ai 
meae 1t 1caune dea tule, să ai reamuri cât peretele ca să 
pătrundă lumina la lectori, dulapuri pentru cărţi.., un 
local pentru muzeul care ne este oarecum cufifkat de 
stare civilă dovcdttor că suntem de origine romană ;i 
adăugăm not el 1e mai ecre o Hlă de conferinţe pentru 
o viJtoare Unlvera1tate populară ca 1t o alta pentru o
permanentă expoziţie de plastică, pentru o pinacotecă
dobrogeană. Ba, fără să Hm pretcnţtoşi. 1plcndlde ar fi
expoziflile lămuritoare despre produselor şi însemnătatea
economică a Dobrogd, ori altele cu specificul populaţUlor
dobrogene ...

Toate acestea s'ar realiza prin Palatul aceste. 
Ştim că aur mult şi greu costă construcţia şt, apoi, 

înzestrarea Iul, dar mai 1Um că şt folosul lui este chiar 
o lm�osibilftate ca să fle socotit în valori de bancă •.•

Şi bine ar fl să se construia1că. 
Pentrucă, suntem informaţi, 1e discută acum ca să se 

termine partea centrală a Liceului şi, acolo !ă ae facă 
un Teatru Comunal-dar ast,, (nimeni 1ă nu se supeu) 
nu rezolvă problema unul teatru permanent constănţean, 
d cel mult prfn regia de exploatare mai mult arc sa 
în=Ul'ce direcţia Liceului �l Comsiliul comunaJ,-Jl spoi, 
doar nu mal apunem 1ă se termine construcţla liceului 
,1 lă se facă teatruM. 

Noi vrem construcţia Palatului cultural. 
Şi chiar de nu se va face, şlln,, Constanţa ar con

tinua să cxitte fi mai departe. Iar oamenii de cultură 
vor spera ;1 mai departe că vreodată, cîndva, se va ri
dica şi ăst Palat, am de necesar lor pe cit ncguatorilor 
(deslgur, din infimplare, cu atît de exotice nume) mas
linele ca să le poată vinde şi tă strlngă milioane ( care 
nu tot din îatlmplare, vot' trece, apoi nevăzute, grani
ţele'") 

Dar, dacă-ml va mai îngădui d. T. Cergău, despre 
acest Palat voiu mat scrie atei. 

EUGE!'.IU \'. DARALAl1BIE 
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