
Pacem un călduros apel la Onoratele lnstltu
fiuni culturale dobrogene, să ne dea concursul prJn
tr'un abonament. 

CATEDRA 

Revista CATEDRA No. 11;-Jts. pe '.\Iartie �i Aprilie a apărut cu un 
bogat, util şi interesant cuprins, necesar şcolilor şi c!mJnelor culturale pentru 
manifestllrile culturale, in special teatru : Strlliern nu e mlindrll, :Zi1111 sifdirii po

milor, SlrlJjerol spune nu'llill adat.1ml, l'/tJ,lu(u .\lsmcl şi Doc1orul şi .lstronomul. 

Insemnlm Iarăşi frumoasele poesii tnchlnue credintei strimoşeşti şi sulljetiel. 
apoi paglnlle destinate lecturii şi clmlnului cultural. O plăcută impresie face 
armonizate& deplinll dintre text �I cele zece ilustratli ce o tmpodobesc. 

"Catedra", revistll unicii lo geniul ei, merge fărli şovllfre, pe drumul croit 
acum 12 ani, Illspllndlnd Ideile morale şi preamllrind vinotlle str!moşc�ti, fiind 
un Izvor nesecllt de frumoase şi utile tnv.lţllturi pentru şcoala românească. 

• 

• • 

:Biblioteca „CATEDRA" continull tmbogllprea bibliotecilorşcolare �i 1Lle 
::lminurilor culturale cu broşuri potrivite şi lnteres:tnte. 

No. 25-26, Tearru pc:11tcu Csmtnele culturale conµue 1 2 piese teauale 
distractive şl instructive de mare folos şcolarllor şi tineretului. Piesele sunt 
bine tnchega:te şi uşor de reprezentat. Insemol!m piesa Vlad Ţepeş foarte po
uivitl cu tmprejurllrile sociale actuale, hazlia corneele „Iran TurblnC'-ll•, Lu

şezlltoace, ca glume şi ghicitori, Piesele umoristice „ffaplcn .\'.lf?.drltvanu/•, .:U1f
ruşa sucdlt", 1"lfcanul şi coasa ş. a. Foarte interesantll şi educativă piesll O faptlI 

bun/1 stclljereasci1, Cllle e o aplicare a tndatocirllor str:ljereşti şi va fi utilizatl,
co succes de stolurile sttljereşd. Recomandăm slilroltor volumul ştiind cilt e 
de slllb repectorlul teauului sulljeresc şi popular. 20 ltl Galat! strada Cuza 
Vodll No. 45. 

Domniei-Sale 

D-lui
------

Str. ___ _ Corn. ____ _ 

Judeful Constanta 
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Cu ocazia învierii D-lui Nostru Isus Hristos, caro a 
spus: ,.Pace Voui" prin dumnezeeştile-i cuvinte. 

Urim şi noi tuturor colaboratorilor, susţinltorilor şi 
cetitoriloc sinlUafe. bunii pace şi Hristos a inviat ! 

SU MAR UL: 

Ioan Micu 

Ion Dumitre cu-Frasin 

Aurel DumitTescu 

Gh. Enlchescu 

R. Secăreanu

George Negru 

D. N. Mincev

L D. Frasin 

Titus Cergiu 

Constantin Neicu 

Folclor Dobrogean . 

Silistrn in t•rnl de mijloc 

O snm',, totureo;;c, in Dobrogea 

• \c:e/u,: cânt frt•rsrm)

Cetatt•u furu numt' 

Pri1111il'Oro /1<' bt1ltu 

Prfrclişri dobrogene (i-c:r;;11ri) 

Popas in ,.\i1/ca foni iamii „ 

Seara la .Hore 

J'omi:-•Constanra (rt'r,.,m) 

Gânduri (onmeni şi lupte) 

Cult"• de / 1t11s C ergtiu 

Redacţia şi Administraţia - Lahovari No. 105 

Abonamentul Lei 100 - Auforitiţile Lei 500 

lnstitucut de Arte Grafice „Albania- - ConstanfP 

Silistra �in evul de mijloc 
Invazia slavă,-ale cărei urme au fost găsite printre rui

nele vechilor centre dobrogene, distruse fără trudă, deoarece 
acestea au pt.s o îndelungată rezistentă, - venea la scurt 
timp după ac�ea a Avarilor care, trecînd Dunărea, iau în stă• 
pînire Silistra. Cetătile au rezistat, în parte, acestor năvăliri, 
datorită fortificatiunilor noi, de care vorbeşte Procopius în 
De aedificiis, facule de Justinian, ca o puternică zăgăzuire a 
turburei ape barbare. Aceste măsuri de reconstructie, cum ob• 
servă d. N. Iorga (Anal. Dobr., N. l) s'au întins mai ales pe 
cele două laturi ale Dunărei, cuprizând Dobrogea din nou în 
această unitate geografică, etnografică şi politică din care face 
parte în mod natural. 

· ln contra Slavilor, care cumulau două atribute barbare,
invazia şi distrugerea, se inăltau ziduri noi. ln contra lor îm
păratul Mauricius trimite sub comanda generalului Prisaus, 
armatele care trec Dunărea chiar pe la Durostor, ca să-i atace 
in cimpiile valahe, de unde se întorc biruitoare, ?line de prăzi. 

la sfirşitul sec. VII, apare un alt năvălitor. Opera lui 
distructivă, e mai deplina. Conduşi de Asparuh, Bulgarii vin 
să facă o simplă invazie în teritoriul român al Dobrogei: Bi
zantinii li se împotrivesc, înaintind şi ei, prin Dobrogea şi 
pe mare, cu armată de uscat şi cu flotă. Bulgarii stau ascunşi 
prin bălti. lmpăratul se îmbolnăveşte şi atunci - povestea 
leului bolnav cu măgarul repetîndu-se - Bulgarii găsesc mo
mentul potrivit, mai cu seamă ca starea maladivă a monar
hului deconcertase oastea, să treată Dunărea şi să năvălească 
în împărăjia romană. Bulgarii, venind pe tărmul drept, cuce
resc Ourostorul, apoi se îndreapta spre Vama pe care, fără 
lupte, o iau în stăpinire. Ei nu se mai întorc în Bugeac, ci 
rămîn pe locurile cucerite. Aşezarea lor e recunoscută de Bi
zantini care, fiind în imposibilitatea de a reactiona, îi pri
mesc ca federali, plătindu le şi un fel de soldă anuală din 
vistieria imperiului. 

In timpul conflictelor ce au urmat între Bizantini şi Bul
gari, un nou val de hoarde năvălitoare vin să iospăimînte ţi
nuturile dobrogene, aşa de greu încercate: Ungurii. Ţarul bul
gar Simeon,- care voise să se împodobească în mentalitatea 
lui barbară cu titlul de Caesar, fără să izbutească vreodată 
a intra în oraşul lui Constantin - se retrage în Durostor, 
centrul său de operatiuni. A stat închis intre zidurile cetătii 
tot timpul cit a durat cutreerul maghiar. Totuşi aceşti năvă
litori n'au atacat cetatea. 

După Unguri, Pecinegii, o hoardă nu prea numeroasă. 
El se stătornicesc în ostroavele din fata Ourostorului. Căpe
tenia lor se prezintă împăratului bizantin, care îi oferă pă
mtnt s1 amicitie. 

Spre deosebire de Ţarul Simeon, care voise să trateze 
d I egal la egal cu împăratul Bizantiului, fiul şi nepotul a
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cestuia intră în clientela împăratului, a cărui coroană o vin-
duseră 

1 l · s · Impăratul bizantin Nicefor ll Focas. cu5c:m�ursu _ u1 v1a-
toslav prinţul Ruşilor Varegi, răuseşte sa,1. indeparteze_ pe
Bulga�i şi să le desiiinteze cele două state, m care se b1fur· 
caseră. . · · ă e DunăreBulgarii cunt atacap de Vareg1, care ven!ser P . în bărci făcute din trunchiuri de copac. �n�pă1mantat1 d� sta
tura Jor înaltă şi de bărbile lungi, ca odinioară Romanu de 
Cimbri şi Teutoni, se închid în c�tatea_ ��rostorum. Cet�t�a 
însă cade, ca şi tinuturile luate m stap101re de BuJgan m 
mina Varegilor. . - . 5· t· ·· · · Odată cu alungarea bulgarilor din Sihst�a. 1zan 1;1111 iau
din nou în stăpînire tot ţinutul dobrogean, pmă la gur1lE; Du
nării care de aJtleJ - după N. Iorga �. au fost statornic pă
zite de flota imperială, în secole ră_zbo1n1�e. 

Imperiul re_org�n!zează acest tmut, dm punct de vedere 
politic, militar ş1 rehg10s. _ _ _ . . . Silistra potrivit reorganizăm sub rapo�t re!1�10s, devme 
rezidenţă a Mitropolitului, iar din cauza S}tuat1e1 sal,: _ _  geo
grafice, pentru a putea stă pini. şi ţărm�l s�m� al. Dun�m! a
junge O adevărată capitală a mtregul�i p�mlf!l mcon1ura_tor. 

lntrebarea care se pune este daca, al�turi de orgamza
tia imperială, n'au fost şi orga!,)izat!!. �ree�stente ale_ popu�a
ţiei aborigene, pe care să se h sprt)IDlt noile măsuri de cir-
muire. 

• - • · D 1t - d pa- ma-rtu Pe teritoriile situate intre S1hstra ş1 . e _ _  a, u , • 
riile cronicarilor, existau asemenea orgamz:at11, care s �u păs
trat, fără îndoială, dealungul secolelor, _d_E; vreme ce 10 �ec. 
XI, impărafii Comneni, venind în expe�1tn __ contra Peceneg1�or, 
găsesc stăpinitori independenti, cu ter1toru ale căror gramte, 
di lipsă de înformatiuni precise, nu se pot fixa .• A:itfel Ann_a
comnena aminteşte de un _oarec�re Tatos stăpamtor î� S1-
listra şi în regiune� 5e t1_ne _p�n� •� Marea Neagra, ln 
preajma gurilor Dunaru, alt• stap1mton. , . Despre naţionalitatea acestui_ Tatos s au_ emis numeroase
păreri. D-l prof. N. Iorga îl consideră Romi[! debarasat d_e 
terminaţia greacă apare ca un cTatul>. Acelaşi lucru cu pn_
vire la Satza, care n'ar fi altul decit Sacea, dela care a venit 
numele oraşului Isaccea. . . d. 

c l · După d-l prof. M. Bănescu dela U01ver�1tât_ea m UJ, 
numele Tatos (sau Tatrps sau Halis) poate h ş1 cuman, cu 
accent pe ultima silabă. • 

B I Istoricul bulgar Mutafciev. care a sens lucrc1:rea • u g�-
res et Roumains dans l'histoire des paps <Janubzens>. (Sofia 
t 932), t1ne seama de faptul _că textuţ Anne1 �ommena poat_e 
fi interpretat •Tatos şi numitul Chahs>, dar �• <T�to�,_ num_it 

şi Chalis• fapt care îJ îndeamnă la alte cons1derat1u01 .. Hahs 
e nume �ongoJ, prin urmare Tatos era un mo_ngol. Scnlt�rul 
bizantin Skplitzes spune că Tatos era �ăpeţema PeceJ?egtlor, 

D-l prof c. c. Giurescu crede că 1stor1cul Mutafc1ev are 

dreptate, deoarece acesta pune chestiunea în legătură cu colonizarea Pecenegilor în imperiul bizantin. Acestor Pecenegi,colonizaţi in imperiu, Bizantinii le-au dat misiunea să aperegranitele. 
Oricare ar fi originea lui, de reţinut e faptul că Silistraîi era reşedinţă. 
lmpăratul Alexie Comnenul, ca să închee seria de luptedintre Bizantini şi aceste populatii danubiene cu cristalizăride state, ia hotărirea să-i atace intr'o ultimă şi decisivă bătălie.Ajungi! cu armatele la Silistra, sparge zidurile cetăţii şiintră în ea. Nu poate însă cuceri cetatea, deoarece inamicii săi îi rezistau din două cetăţui inexpugnabile. Cetăfuile erauapărate de rudele lui Tatos, în vreme ce el trecuse Dunărea,ca să se întoarcă insofit de ajutoare cumane. Anna Comnena,în •Alexiada> sa, poemă de inspiratie antică, face cunoscutechiar sfaturile date de Tatos rudelor sale: cŞtiu bine - le spune el - că lmpăratul are de gîndsă asedieze această cetate {Silistra). Dacă deci ve/i vedea căocupă acest şes, voi grăbiţi-vă spre gura de munte că e deasupra, ca una care este mai potrivită ca altele şi face/i şanţacolo, ca să n'aibă îndeminare lmpăratul de a asedia cetatea,ci să aibă grije _şi la spate, păzindu-se de pagube despre noi,iar voi, zi şi noapte, trimiţînd ostaşii pe rind contra lui, sănu vă dafi• (Vil 3) 

Fiindu-i imposibil să· cucerească cetăfuile silistrene, Alexie ComnenuJ se retrage şi instalează tabere de luptă lângă unrîu din apropiere. Lingă acest rîu se dă lupta cu Pecenegii.-,,Pacinafii'' cum le spune Anna Comnena,- care luptă dinapoia caselor, întocmai ca Galii, în care sunt famiJiile lor.Comncnul este învins, în această bătălie dela Silistra. Acestea se întîmplă pe la sfirşitul sec. VJ. Deabia însec. XII. cu sprijinul principilor din partea de apus a Rusiei,împăratul Manuel Comnenul - în urma unor lupte date dincolo de Dunăre, în Teleorman - izbuteşte să restabileascăautoritatea bizantină în finuturile dobrogene. Sllistra se bucură, în timpul acelui aşa de discutat imperiu în care Romînii şi Bulagrii, sub fraţii Asan, au fost alături, de o epocă mai liniştită. Vreme de două secole,Dobrogea nu prezintă nicio importanţă pentru Ţaratul asănesc. Iotentiunile erau îndreptate spre aceea «cetate a lmpăratilor": Constantinqpol. Iată dece Silistra, ca şi Dobrogea, auparte de zile mai bune. 
In sec. XIV, Silistra apartinea domnului romin din stîngaDunării. Apartine mai întii lui Radu - potrivit unui hrisovdin 1379 - iar mai pe urmă lui Mircea, care în tratatul săucu Polonia intitula cTerrarum Dobroticii Despotus et TrisfriDominus•. 
Figun lui Mircea, domn al «celor două maluri ale Dun ril ptnă la Marea cea mare>, planează stăpinitoare pestemclcnguri dobrogene, străluceşte în Silistra, ca domn al ei,I r umbra lui de viteaz se proectează spre mare. Joon 1'Ucu 

!i 
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La O 810Blă tălăP88Slă din Dobrogea 
Geambec hogea era şi iovătător la şcoala confeşională. 
Un om mai mult balrân, adus pufin de spate şi cu pi

cioarele încovoiate. Vorbea putin şi rar, mai mult din şiretenie, 
ca să creadă altii că meditează adânc. ln fiecare toamnă, oa
menii se strângeau şi-l ,,tocmeau" la şcoală, cu îndatorirea 
să-i dea pentru fiecare copil atâtea băniti de orz; dar cei din 
sat nu ştiau că Geambec hogea mai făcea şi o cerere la re
vizoratul şcolar, care i încredinţa postul de limba turcă şi de 
unde mai primea salariul lunar ca învătător suplinitor plătit 
de stat. 

La şcoala românească, urmau copiii numai câte o jumă
tate de zi : clasele mari de dimineată, cele mici după amiază ; 
iar Geambec hogea îi învăţa pe tătăruşi la cea confesională 
în timpul liber, adică pe cei mici de dimineată şi pe cei mari 
după amiază. 

Hogea avea o metodă destui de activă după părerea lui. 
In clasă, se afla o masă ce servea drept catedră şi pe 

care se afla o farfurioară, în loc de scrumelnită. Geambec ho
gea s'aşeza pe scaun, îşi răsucea tigara, trimitea vreun copil 
să-i aducă un tăciune dela sobă, o aprindea şi pufăia tacticos, 
svârlind în sus cu măestrie nişte rotogoale de fum, pe care 
le urmăreau cu admiratie zecile de ochi crucişi ai copiilor. In 
mâna dreaptă, tinea o nuia groasă, - perpeneicular pe masă, 
ca s'o vadă toti. 

Incepea lec.tia. Copiii mai mici erau dati pe seama celor 
mari să•i înveJe alfabetul arab. O gălăgie de nu se mai auzea 
nimic. Hogea sta n�clintit la masa lui, -pufăind liniştit. După 
câtva timp, chema la el câte un tânc ce venea cu ochii speriaţi. 

- ,,Ceteşte !".
Copilul începea ; dar· se încurca în descifrarea caractere

lor arabe şi dascălul punea nuiaua în funcJiune. Dacă vreunul 
nu ştia mai deloc, îi spunea să se descalte şi Geambec hogea 
îl bătea la tălpi de tipa copilul ca broasca în gura şarpelui, 
Ori că da la palmă, ori că bătea la tălpi, de câte ori croia 

6 

cu_._nuiaua, hoşea însotea loviturile şi cu strigătul: ,,Kiopec"
(came). Atunc,, în clasă nu se auzea decât: Kîopec !" pac! 
K. 

n 

" 

,. 1opec ! pac !.
• J • Lectiil� cu î�cepătorii fineau astfel un an sau doi, după 
mtehgenta f1ecăru1a; până c-ând copiii deprindeau caracterele _ 
arabe. Apoi, erau trecuti la Coran ; dar nu toti odată, ci cu 
rânduJ, pe măsura ce hogea credea de cuviinţă. 

Cu prilejul acesta, se îndeplineşte o adevărată ceremo
nie. Toată şcoala, băiefi şi fete, pornesc în rând, doi câte doi, 
spre casa celui ce trece pentru prima oară la cartea sfântă a 
lor. Pe drum, intonează în cor un cântec religios. Ajunşi a
colo, continuă pufin, apoi se aşează jos, având in mijloc pe· 
colegul sărbătorit. Unul dintre elevii mai mari recită o rugă
ciune. După terminarea ei, se scoală tofi în picioare iar pă
rintii celui ce trece la Coran, aduc nişte tăvi în care' se află 
,bacşişul": una este plină cu plăcinte mici numite „catlama". 
destinate lui Geambec hogea, altele cu floricele de porumb şi 
g?goşi de făină prăjite în uleiu, numite „ulcum", pentru băieti 
ş1 fete. 

ln urmă, toti copiii pleacă spte şcoală în ordine. doi câte 
doj, cântând aceeaşi melodie ca şi la venire şi având în mij
locul lor pe cel sărbătorit care îşi duce coranul infr'o batistă 
,,cevre '. Ajunşi la uşa şcolii, se opresc şi se aşează în semi
cerc; iar hogea, în mijlocul lor, recită o rugăciune, după care 
intră cu toţii în clasă. Acolo, copiii se aşează în bănci şi ho
gea la masa lui. Cel sărbătorit vine la dascăl, ii sărută mâna 
şi-i dă batis1a „cevre" in care a tinut înfăşurată cattea, pre
cum şi ceva bani. După aceea, un băiat mai mare împarte 
tuturor şcolarilor floricelele de porumb şi gogoşile „ulcum" 
care sunt înfulecate acolo pe loc, în timp ce hogea îmbucă şi 
el vârtos din plăcintele „catlama", 

Cu elevii înaintati cari au trecut Ja cartea sfântă. Geam
bec are altă metodă. Elevul cel mai bun cântă un verset, îotr'o 
melodie cu modulatii triste şi lungi. Ceilalti, după el. Io ace
laşi timp, unii se joacă pe sub bănci, ori sparg seminte de 
dovleac şi aruncă pe jos cojile care se aştern într'un strat al• 
bicios. 

fetele stau în băncile din fafă, iar băetii în cele din fu.ad. 
Printre eJ, se afla şi Timur, copilul lui Ciorabai, ajuns cu vre-
m tn vârstă de şcoală. 

Od ta, Timur s'a aplecat jos, a venit în patru labe pe 
ub b ncl până mai in fată şi a ciupit de picioare pe Medine, 
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o fată mai frumuşică. Deodată, tipăt şi sgomot intre fete. I-au
spus lui Geambec. Hogea a luat pe Timur de urechi, l-a scos
de sub bănci, a pus pe altul să-l ia în spinare şi l-a bătut
cu varga la spate. Văzând că tipă copilul prea tare, l-a dat
afară din clasă şi i-a poruncit să stea în genunchi intr'un coif
al sălii.

După câtva timp, iarăşi tipete şi sgomote printre fete. 
Alta, Cadrie, plângea. O ciupise Nail, feciorul lui Becbau. Ho
gea l-a scos şi pe acesta de sub bănci, i a dat o răfuială ca 
şi lui Timur şi l-a trimis în sală să-i fină tovărăşie. Cu capul 
în deschizătura uşii, a tipat la amândoi : 

- ,,Câinilor! Deacuma a-ti luat-o pe urmele lui Ciorabai
şi Becbau ?". 

N'a trecut mult şi s'au auzit nişte sgomote înfundate : 
sdup, sdup, sdup ! Se mira şi Geambec hogea: ce să fie? Când 
a deschis uşa şi a privit în sală, ce să vadă? Timur şi Nail 
făceau nişte tumbe ca la circ, cu mâinile la pământ, cu pi
cioarele pe pereti şi corpul în echilibru. Hogea ii privea mirat, 
dar ei-îşi vedeau de treabă. Deodată, Geambec hogea a tipat 
la ei şi i·a apucat de urechi, dându-le ordin să se descalfe 
S'auzea ritmic: .,Kiopec !" pac I „Kiopec!'' pac! l•a batut la tălpi 
până când le-a văzut băşicate. 

Timur şi Nail au stat în urmă câteva zile acasă. Părintii 
le ungeau tălpile cu seu ca să se vindece. Nimeni iasă n'a 
cerut socoteală lui Geambec hogea, nici n'a reclamat undeva. 
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ION DUMITRESCU FRASIN 
(Fr.igment dlntt'un roman tn manuscri•.) 

Acelaş cântu„ 
Ace/aş cânt de eri, de azi, de mAine, 
Stârneşte'n noi o coardă prea uzată. 
Nici n'aşleptăm să-şi stingă agonia 
Şi căutăm cântarea necântată. 

Din maldărul de note fumegânde 
Un nou motiv vieafa şi-o înfiripă 
Şi din cenuşa-avânturilor frânte 
Aşteaptă semn să fâlfâe o aripă. 

Acelaş cânt pornit pe noi făgaşe 
Izbeşte 'n clapa unui sunet nou, 
Hrănind în vasta orgă a naturii 
Cerinţa ne'ntreruptului ecou . . •

Atarcl DumiJre1c11 

Cetatea fără nume 

Este aproape inutil ca să mai repetăm că Dobrogea este 
un imens cimitir de cetăfi şi alte urme vechi de mii de ani, 
căci nicăeri poate pe o suprafaţă aşa de mică nu se găsesc 
o mulfime de urme vechi ca cetăf i, valuri de apărare, castre
militare, urme de vicuse ele. 

Dacă pe marginea Mării Negre coloniile greceşti erau 
pe vremuri singurele cetăti de aparare ale coir.ertului ce-l 
făceau pe aceste locuri, odată cu ocuparea Schi1hiei Minore 
Dobrogea, de către Romani, ca locuri de apărare şi baze 
pentru atac, cetătile de pe malul bătrânului Daaubiu se re• 
fac şi se înmulţesc; iar ca legătură între malul Mării Negre 
şi Danubiu se formează căi noui de comunicafie, unele din 
spre Sud spre Nord, iar altele dinspre Vest spre Est. 

La intersectia marilor drumuri, ca noduri de comunicaţie 
se găseau alte cetăţi în interiorul Dobrogei. Ele aveau pro
babil rolul de halte de stationare a trupelor, şi aprovizionare, 
centre interioare puternice de unde probabil se dirijia marea 
masă militară pentru pararea vreunui atac intr'un punci din 
marginea provinciei de către inamicul veşnic năvălitor. Dacă 
privim harta Schithia Minor, întocmită de răposatul şi neui
tatul Vasile Pârvan, ne putem da seama că un rol oarecare 
a avut din p. d. v. susţinut mai sus şi cetatea fără nume, 
Cetatea dela Cavaclar. Ea este situată Sud de Tomis 56 km. 
depărtare, Est de Tropaum Traiani 30 km. şi Vest de Calatis 
50 km. şi la 35 km. depărtare de centrul Valului de apărare 
dela Dunăre la Mare (Axiopolis-Tomis). E aşezată la inter
sectia a două drumuri principale 1. drumul ce venea dela 
Durostoi-u prin Tropaeum Traiani-Cetatea Cavaclar spre Ca
latis şi cel 2. ce venea dinspre Dijonisopolis-Abritus - Ceta
tea Cavaclar spre Tomis. 

Şi astăzi aceleaşi drumuri au rămas neschimbate df• tim
puri şi firea oamenilor, locuitorii de azi, ca şi cei de ieri, ser
vindu-se de aceleaşi artere de comunicaţie. 

Deşi situată în plină stepă, stratul de apă este numai la 
4 m. adâncime şi din abundenfă. Aşezată în mod natural pe 
un bot de deal, astiel că trei din laturile sale sunt mărginite 
de râpi adânci, şi numai spre Miază Noapte se întinde un 
platou nemărginit accesibil unei vederi întinse. 

Această cetate are o suprafaţă de 35 ha. (Adamclisi nu 
orc decât J 3 ha), cu trei porJi şi cu 56 castele sau turnuri 

!) 
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de apărare al căror diametru, la cele mai mari este până la 
13 m., ea mai având încă un şant înconjurător. După unii vi
zitatori ai ei poate fi considerată ca cea mai mare cetate din 
această regiune, tinându-se seama de suprafata ei. 

Cetatea n'a atras pe nimeni din putinii şi marii arheo
logi ai noştri, întrucât numărul cetăfilor încă neindentificate 
este mare în Dobrogea. 

O cunoaşte însă d. Profesor R. Vulpe, care în copilăria 
sa îşi petrecea vacantele de multe ori prin jocuri şi discuţii 
în jurul acestei cetăti, cu tovarăşii lui de adolescentă. Dela 
un profesor al meu de istorie, d. N. Velichi din Galati, ce din 
curiozitaJe venind pe acolo, am retinut că ar fi o cetate mai 
nouă Bizantină. O-sa bazându-se pe faptul că deşi zidurile 
sunt făcute din piatră cioplită, totuşi mortarul ce leagă pie
trele în zid. este din argilă şi ou din var aşa cum lucrau Ro
manii cetătlle lor. 

Datorită acestui fapt i-a venit şi nenorocirea mult mai 
repede în comparafie cu alte cetăli zidite cu mortar de var, 
şi care stau încă mărefe în ruinele lor; căci legătura fiind 
slabă între pietre, ea a fost aproape risipită de pe fata pă
mântului, nu atât în timpurile vechi cât în timpurile noastre. 

Bătrânii tătari, care au fondat safe prin aceste locuri 
mi-au povestH că la venirea lor, după războiul Crimeii, ce
tatea avea zidurile încă înalte, de 5 8 m. şi că din pietrele
zidurilor s'au zidit toate casele a câtorva sate ca : Beşaul, 
Cavaclar, Merdinvenli-Punar, Sofular şi chiar Cobadio. Nu mai 
vorbim căci chiar toate edificiile importante actuale din sate 
ca: biserici, şcoli, spitale, etc. sau construit şi se construesc 
încă din piatra luată din zidurile acestei cefăti, scormonin
du-se chiar la temeliile' ei, Ceeace este de mirat, este faptul 
că în interiorul ei, cetatea se pare că n'are constructii, de 
oarece, mai ales în jumătatea părfii de Nord, călcăm pe 
blocuri de piatră plate (lespezi) în aceiaşi stare de fixare 
naturală, făcând parte din însăşi solul de suprafată. Numai 
in partea de sud şi în jurul turnurilor principale de pe lângă 
porti se află îngrămădiri mai înalte de pământ mestecate 
cu piatră, încolo nimic. Deşi în jurul ei se află rămăşitele a 
câtorva vicuse, cel mai principal la 2 km. Sud de Cetate 
unde am găsit şi încă se găsesc monezi romane şi bizan
tine; totuşi în cetate nu s'a gă3it nici o monedă, nici o piatră 
de ornament sau cu inscriptie, ci numai cioburi de oale fără 
nici-o insemnalate. 

Dar despre acest lucru numai cei în drept se pot pro
nunta şi numai pe baza săpăturilor şi descoperirilor ce ar 
urma. 

Poate că norocul va favoriza şi această cetate, să i se 
găsească rostul ce l-a avut în trecut. şi chiar numele ei; 
până atunci ea rămâne pentru toti cetatea fără nume. 

Oh. Enăchescu 
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Primăvară oe baltă. 

- Gata?
- Gata, Moş Ivan.
Smulsă dela mal de impulsul dat de ghionder, duba por

neşte - sprintenă - să taie apa tuciurie, Jn�remenită, a �.ăltil. 
Linişte. Nici o adiere de vânt. Pe toată mtmderea bălt.11 se 
ridică din apă fum subtire, urcâ_!ld _ legănat spre c�r

ţ 
�a dm �� 

tui ascunse sub undă. Stele int<!rZl�t� aruncă sclip11:1 pale m 
oglinda fumurie. Trena de valuri_ m1c1

.: 
des�. a. dubei

_. 
le mul

tiplică imaginea tremurătoare. Om adancur, vine miros greu 
de ape stătute şi putreziciuni. . . 

Un cocostârc - grăbit să-şi revadă cuibul dm deltă -
plecat mai devreme din băltile. Nil�iui �au Indiei,_ păşeştE: r�r
prin apa rece, caută ceva cu :•oc 1sc.od1�or, ,nu 9'.3�eşte r:,1m1c, 
se opreşte mirat, meditează rateva chpe mtr _u!1 �ICJor . . f'1lc:,_sof 
cum este, nu se lasă impresionat de zădărnicia mvest1gatnlor 
şi făra grabă, păşeşte mai departe. . .  , Urmărind pe acest filosof al bă)tu, n am luat seama cand
ne-am apropiat de stufăriş. Trestii uscate poartă . în vârf co• 
chete motut'i, ca scutite ştrengăreşte date pe ochi. 

Toată zarea e o pădure de trestii uscate. ln decorul a
:cesta de aur bolnav, papura cu tulpini verzi, grupate f!1ănunch!, 

arată lupta dintre iarnă şi primăvară. Peste câtev_a .�1le n.uo:ia1, 
balta va fi toată verde, ici colo doar cu pete rug1011, ammhnd 
un anotimp mort. . O potecă tăiată în stufăriş -şarpe negru -deschide cale 
spre inima băltii şi duba se avântă pe ea. . . . Undeva pe mare a răsărit soarele. A10 nu se vede ni
mic din feeria răsărit�lui. II anunfă numai lumina puternică 
şi cerul brusc îmbujorat ca o fată s�rprif!Să i� int\mitate _ de
ochi indiscreti. Apa neagră e străvezie. Om mâlul hn, urca să 
spargă luciul apei tulpini rotunde de culoarea basţoanelor 
lustruite de vreme, - lujerii nuferilor care vor _în!,Iori - p�te 
albe pe ape bolnave, negre. O întreagă vegetat•� m devemre 
îşi trage seva din putreziciunile adâncului, grăb1f.!d spre aer 
şi soare. O ştiucă încremenită între două ape, svacneşte-să
geată slobozită din arc-cât� o pradă. <!scun� �ndeva la ră
dăcina stuhului şi descoperită de ochi 1scod1tori. 

Fundul forfoteşte de mişcarea vietăţilor care nu şi.au pă
răsit incă adăpostul de iuna. Aşa cum se încreteşte uşor, fă
când loc la câte o bulă de aer care se sparge la suprafat_a 
apei, fundul băltii pare lava în mişcare a unui vulcan ia mi
niatură. 
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Foşnetul ghionderului tras pe apă şi clipocitul valurilor, 
stârnesc toate vietăji1e. O tată sălbatică fâlfâe greoi din aripi, 
sburând la suprafata apei; un rătoi-multicolor ca un păun
eşit din stuh, speriat, nu ştie ce să facă la apropierea noas
tră; sboară, insfârşit, măcăind. 

O pasăre mică, un fel de ciocârlan - trece în sbor frânt 
de codobatură, ciripind. Un ciripit ciudat, metalic, asemeni 
plânsului firelor de telegraf lovite cu pietre. 

E cald acum. Din adânc, din ce în ce mai puternice, vin 
mirosuri grele. Din stuh, ici colo gâdilă nările miros plăcut 
de ismă. Aproape de plav, unde apa se limpezeşte, odihnind 
odihnind pe fund de nisip, greoaie, cu mişcări de somnambul, 
o broască îşi desmo_rteşte incheeturile. Cu ochii cârpiti. mur
dară, rătăceşte de colo colo pe fund, ca un copil la primii paşi.

Uşor, duba s'a aşezat pe patul de nisip a) plavului. Co
bor. Moş Ivan se duce mai depa_rte să inspecteze anume co
tete în ca_re - fără ştirea agentului din oraş - se sbat crapi 
burtoşi, caracude negre, ştiuci şi tot felul de peşti din care la 
prânz vom face un borş cum nu se mai află. 

Iată-l pornit. Se leagănă ritmic în mânuirea ghionderului, 
intră în stuh. Ii văd numai căciula uriaşă, numai vârful ghion
derului şi în urmă nimic. 

Roman Secăreanu 

PRIVELIŞTI DOBROGENE 

Răsar umbrele antice, ca amintirea îngropată in tinereJe, 

Purtând măre/ia'n altare ca mitul ce a rămas nedeslegat. 
O! de ar avea glas toate ruinele şi dacă timpul n'ar fi ancorat 
Adevărul în final-priveliştile ar fi mult mai măre/e ! • .

Priveliştilor de odinioară, doar chemările le-au mai rămas acum 

Ca să ne scoborîm gândurile pe treptele anilor pân'la lumină. 
la fiecare răspântie ne oprim-ca să coborâm cu altă limuzină 
Iar, uneori, ·depărtarea anilor se re'ntoarce biruiţi la ace/aş 

drum! 

Nici Histria, nici i,·alul, nici orientalele legende'n vie/uire 

Nu-şi înfră/esc trecutul sub bolta presărată cu psalmii de pustiu 
Doar cântul O vidian-la /ărm. lângă apus şi destinat sicriu 

Străbate priveliştea Pontică cu arpegii de stepă înfrăfi/i în fire! 

George N�rq 

12 

Popas 
, 

ln ,, Valea fără iarnă''. 

Intt'o dcspă amiad însorită, păd_slm Balciccsl ia drum spre 
Ecre.ac - lo;&litate caoo1cută Ungă grawta româno- bulgară 

Şcucaua se intindc aproape paralel cu ţinutul mălii. Viile 
B,lfcieului alcarg-1 spre noi fi miuuml de Tc:g-daţic frag-c:dl. ne 
loveşte ia faţi. DrumuJ sta cuibărit intre duluri împlduritc. Coasta 
de A,giat rimânc la stânga, ascunsă de privirea noastră. Nu scoa
tem niei o vorbll, pentru a nu tulbura �plcndoaua momentului, 
ci sn·ur¼m lumina şi peiugllic cu pofta unor oameni lihoiti de 
foame. Primăvara îaipldice pc firmamentul cucslui şi la orizont o 
plasl aproape transparcntA, având culoarea intre cenuşiu �i albas. 
ru. Dupl câtiva cbilometri ieşim Lr. şoseaua principală. De am

t&clc plrtJ câmpJe nc:mărg-in:itl, cu oroare abia iaveuiti, cc im• 
ptospătau acrul şi bucurau o�biul drumc:tuJai. 

Autobuzul, ca o insectă enormi blrnâia fără odihnă tulbu-
âad tăcerea, Glodul ni c: mai iute, decât mijlocul nostru de Io. 

comotiuac:. Am dori să vedem Ecre.ac chiar itiainte de a soii a
cofo ! Dar curiozitatea noasttă se mlreştc ştiind că vom dbovi şi 
poposi la valea Batovc:i, despre care auzisem atâtea minualţH. 
Maşina stopeazi. 

- Am sosit ! - spune şoferul cu indifcuaţa omufoi, cc nu
aşteaptă 1i vadi cc..-a nou. El se duse încolo să controleze:, dacă 
drumul permite a continua spre Ecrccc, ;oseaua fiind destoI de 
accidentată. Am coborât şi noi._ 

Numai câtiu paşi şi h faţa noasttă apiru iatr'o iaL\pşarc 
mărc.itl, v.ilc:a Batovei - Valea flr1 iatoă- cum a fost numită! 
Urcaţi pc culmea dealului iaalt, sorbeam cu pti.-iri extaziate pri
Tcli;tc:a grandioasă. La dreapta, drumul prezenta iatr'adevăr pc. 
ricol pentru autobuzul nosttu: scobora perpendicular, ca un zid. 

RcounJăm la Ecre.ac eu mâhni.re:, pe caic o dăm repede ui
tării. Şi vinovati pentru acusta era valea Batovri - un colţ de 
rai al Dobrorci. 

ln fal1, colinele: se ţin lanţ, La stânca şerpuia o şuviµ albi, 
cc părea a fi de ml tase - era soscaua V arnei. 

O tăcere tainică şi vecinici domneşte aci. Valea este impân• 
zită ia lunr şi ia lat de drumuri de tarâ şi poteci - păreau vi. 
oele iacordatc a uncl uriaşe mâini omCJ1eşti. 

In mine s!Apâaea iacă dorinţa să văd Ecrenc:. Dar :ele două 
verigi de dealuri paralele, cari iachidcau valea coborând spre mare 
se iaflţl;au ca un =id de cetate seculară. se uouu iott'un întreg-, 
nelăsănd privirea sl pătrundă, Ecre.ac dormea ascuns dupi c:lc:, 

Bitrânul Zir�s - apa Batovei - curgea jos ca un firicel 
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arriatiu buclat, ia care rude so.uelui jucau şi se ftâoieau. Batova 
şerpuia molcom, pieuân1u-ac: în direcţia Coastei de Argint. Satdc: 
1-unt răspâadite, iar clsuţcle par oişte: jucării de copii, Ptivlrilc 
noastre se fixau c:u otsat ia p.1ooramc spleo:lidc:: oc:bii 1orbc:au oe 
slturaţi iatiodcrc:a albastrl şi purpur.iul proasplt al pidurilor şi 
c.lmpillor. Jos, sub noi, se pitul.i timid sătucul Tcc:hc:. Lângă a
cesta drilD vestitul mausoleu legeodu Aeiazalâ. 

Cu toate ci suntem ia primele 2ile a1e lui Faur, natura simte 
cu noi fiorul primilor paşi ai primăverii. Dealtfel, climatul dulce 
a viii B,t„va este nedesmioţit ia dtcursul veacurilor, cccaec a 

făcut să ia şi numele de c Valc:a Uri iarnă>, 
Fărl să vreau, eâadul meu sboar1 citrc: oamtoii din acest 

ţinut blaroslovit de Dumnezeu : oare tot aşa de miauoatâ sa fi� 
şi viaţa lor ? 

Aş vrea ai ou mă despart de aceste locuri. Io Dobrogea ou 
ştiu dacă cxistl un colţ mai frumos decât acesta! ... Io sufletul meu 
parei impinrc: o d0tinţl 1 11 cobor colo şi ca uo copil mic să a. 
lc:rg Îtl hţa vântului pc ogoarele nîavcrzite. 

Atotp<>tcrni :ul, pria valea Bdo-rd, şi•a arilat cu prisosioţi 
ou numai gcac:rozitatea, dat şi neţărmurita o iubire faţl de oa.
meni. 

De-aş fi poet, aşi c:âata ia versuri de: aur, valea pitorească 
a Batovci 

Spre E�rc:oe, iailţimilc: se voalau iotr'o pâcd de ceaţă. lacet, 
pc: nesimţite:, se: ascund 4i dispar dia privire: Ta :crea parc:â sc:facc 
mai adăac1, satele şi căsutc:lc mai mics, potec:ile se 'ntunccâ. 

Du cla:xooul autobuzului mă trezeşte: din reverie. Sunetele: 
sttidc:otc: se: rlspâodc:au ca ţipetele uac:i fiare rloitc:. Asta ma sperie, 
Mă uit io jur. Nimic, Rlmuc:sem sing-ur. Alerg spre maşuiă, 1tc:r. 
gându.mi două lacrimi - izvorâte: de extaz I, .. 

Soarele: fugea spre apus pentru odib.o.\. Arunc iac:ă o priYire 
şi iatâloc:sc: ultimele raze reahântc: de: apa bitrâoului Zicas. 

Autobuzul zbăraac: din nou. Porolm iaapoi, pria B.iza.rgi .. , 
spre Constant•... D. N. Mincev

SEARA LA MARE 

E-atâla pace peste ape 

Şi-atâta linişte pe maturi 

Jncât, uşor de toi, pe-aproape

Abia s'aude svon de valuri.
• 

• • 

Pleşuve, stâncile 'nşfrate 

Dealungul Jărmurilor mării 
Visează par'că nemişcate. 
Ca nişte sfincşi, în pacea serii.

14 

Din unde, naşte şi se sue 
Spre cer, a nopţilor făcile, 
Svârlind pe ape-o cărărue 

De jar pe'ntinderea pustie. 
• 

. . 

ln fundul apei, se zăreşte 
Cununa cerului de stele 
Şi, ca prin farmec se'mpleteşte 
Cu toate dorurile mele. 

I, O. f"raşin 

Tomis-Oonstanta. 

A fost cândva, pe vremuri o mzca aşezare 
Unde ţărmul de tină intra adânc în Mare, 
Şi unde, într'o legendă, scria 'n mitologie. 
Ca fost ucis un frate de o soră 'n pribegie. 

• 

Aci fusese 'n timpuri oraşul tomitan 
Şi exilat întrânsul mai fuse un Roman, 
Un mare bard al lirei, un visător poet, 
Care a cântat iubirea cu lacrimi şi regret. 

El, chiar sfârşitul vie/ii aicea şi-l petrece, 
ln Tomisul sălbatic cu climă rea şi reu, 
Unde mâncase vinul în bulgări mari de ghiaţă 
Şi unde ades poetul se sătura de via/ă. .. 

Dar, după versuri triste, nefericitul bard 
Trimis de un capriciu al crudului hazard, 
/şi scrise epitaful şi moare 'n loc sălbatec; 
Iar Tomisul rămâne pustiu şi singuratec. 

Trec veacurile 'n fugă, trec împăraţi cu rândul. 
Claudiu desfiinţează regatul Trac, ca gândul. 
Traian la Twpaeum ridică monument, 
Şi Adrian se plimbă la Tomis un moment. 

Din Pontul Euxinus soseau cirezi de vite, 
Piei, ceară de albine, averi net1omenite; 
Şi 'ntre ponticele oraşe, Tomis era mai mare, 
Făcând negoţ cu mărfuri pe Dunăre şi Mare. 

Dar epoca măreaţă de bogăfii avute, 
Se duce peste veacuri, devin averi pierdute ... 
ln colbul năvălirii ce pustiesc pământul 
Şi praful din copite îl risipise vântul ... 

Se pierde cu trecutul al năvălirii val 
Şi Tomisul rămăne ruine tot pe mal, 
Iar după lustinienii Bizanţului măreţ, 
Constan/a-tomitană rămâne fără pre/ . 

• 

Vin apoi Genovezii pe urmele romane, 
Ficând corner/ cu lumea pe ape tomitane; 

CJI Corut«nle 

GHtrlâ �1.111 

• 
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$i Mircea Voevodul rămâne domnitor, 
Pe tot finului mării cu p__ortul promontor.

Dar, vitregia soartei aduce un 1/derim, 
Care transformă Tomis în negru fintirim; 
far Mohametl, în urmă, dărâmă urme sfinte, 
Distruge aşezarea romanelor morminte. 

* 

.Astfel că 'ntreg ţinutul din ape, zis Dobrogea, 
Unde pe la chindie s'auzea cântând hoţ;ea, 
Era un „dute-vino" de turme mocăneşti, 
Prin satele de stepă cu case tătăreşti ... 

• 

Şi 'n vreme ce tătarii fumau să treacă anii. 
fn locul lor s'aşeazi stăpâni aici mocanii. 
Şi dintr'un sal de-acelea cu aspect ca din Cârâm, 
Ciobanii fac la stâne şi pun câte un salcâm. 

ln locul semi/unei, peste ţinutul mării, 
Românii 'naltă crucea spre bucuria ţării, 
far fostul Tomis, care, era 'ntre timp turcesc, 
Reînviază iarăş sub graiul românesc. 

' 

Ea este azi Constanta pe urme tomitane, 
Jn care nu se vede c'au fost cândva turbane. 
Ea este Perla Mări, în răsăritul ţării, 
Acolo unde ochiul se pierde 'n largul zării 

• 

Şi unde noaptea, luna, mângâie valu 'n zare, 
Acolo unde geniul dil'l bronz priveşte 'n mare 
Şi unde o regină, a versurilor scrise. 
Domneşte cu privirea SDre albele abise ... 

* 

Aici, la malul mării pe plăji de argint mărunt, 
Unde demnea odată un voevod cărunt, 
Domneşte un Rege falnic, un domnitor vestit, 
Stăpân pe toată Dacia din Criş la răsărit. 

* 

Aici se vede 'n soare, peste milenii apuse, 
O metropolă scumpă, din vremuri ce se duse, 
Iar din cenuşa veche a urmelor romane, 
Constanţa prosperează pe urme tomifane. 

Titus Cergău 
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Gânduri ■ ■ I 

Să ne amintim de oameni şi faptele lor 

Sunt aproape 3 ani de când a trecut în lumea veşniciei 
acel ce a fost un pion al culturii româneşti, în tinutul Dobro
gei, acel român cu suflet de adevărat apostol, distins profe
sor cu calităti de educator, de îndrumător, Nationalist-demo
crat, apărător şi sprijinitor al drepturilor tuturora, acel ce a 
fost Virgil Andronescu, fost primar al Municipiului Constanta 
vreme îndelungată. 

A !'enît î� Constanta, cu tot elanul, cu tot avântul pro
fesorului dormc să dăscălească, un pământ sănătos românesc 
frământat în decursul timpului de suferinte, a venit pe acest� 
meleaguri romane să inflorească, să civilizeze, să răspândea
scă cultura din sufletul lui mărfoimos, cult şi adânc întelegător. 

• Numai cine cunoaşte Constanta, dinainte, poate să· şi
dea seama de progresul civilizat ce-a luat, gratie unor 
activităfi vrednice de toată lauda, a muncii desfăşurată în 
tihnă, fără surle şi trâmbfte, a unor oameni de inimă aşa 
cum a fost şi Virgil Andronescu. 

Oe el se leagă cele mai frumoase opere edilitare din 
oraşul nostru. Ca invătător, îmi permit, sâ amintesc, deia în
ceput, că preocupările de prim ordin ale distinsului dispărut 
după Ion Bănescu, a fost: biserica şi şcoala 

Măretele palate de şcoli : 5 b_ 5 L, 7 b. cu 7 f. a b. cu 
8 f., 6 b. cu 6 f. sunt cele mai mari înfăptuiri din punct de 
vedere - cultural din timpul cât a gospodărit oraşul. 

Odată cu înfiinfarea cartierelor, începând cu cel româ
nesc, de care este legat fot sufletul lui, a clădit şi monumen
tala biserică „Sf. Gheorghe". 

Preotul şi invăfătorul i-a fost prieteni, i-a ajutat i-a sus
tinut şi apreciat. Şi•a dat perfect de bine seama de �olul lor 
ca factori de ridicare a oraşului din punct de vedere cultural. 

Vrednic de amintit este şi gestul pe care l-a făcut venind 
în ajutorul tuturor învăţătorilor din oraş, cu o indemnizatie 
Iun.ară, din partea primăriei, finând seamă de viata scumpă 
mai cu seamă în vremurile grele, după răsboiu, după bejen'ie 
când multe lipsuri trebuîau complectate la fiecare şcoală şi 
în gospodăria fiecărui îăvăfător. 

�lân�eţea, bun�voint? şi dr�gostea cu care a îmbrăfişat 
pe ceta1em 1-a_ s�os 10 relief cahtăti nu numai de profesor, 
de educato_r. c1 ş1 �e adevărat părinte al municipiului. 

Funcţionarul 1-a fost un preţuit colaborator în muncă 
pentru ridicarea oraşului. 
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