
Mă întreb, dacă în cuprinsul acestei producţiuni popu
lare-artistice, ar fi fost şi o mică intr�ă între doi sau trei cio-

beni la vre-o stână de pe malul mării, ar mai fi fost şi o oaie 
năsdrăvaoă, oare atunci n'ar fi fost ea cea mai veritabilă Ş! 
frumoasă Mio.ită dobrogeană ? 

Ei bine, tocmai de aceea mă adresez în mod stăruitor 
cărturarilor satelor noastre dintre Dunăre şi Mare, despr� care 
cred că dacă ar răscoli putin, multe scântei literar-populare 
ar g;isi în amintirile celor de demult. 

Aşteptăm în speranţa că vom fi înteleşi de aceia care îşi 
cunosc misiunea şi îşi jubesc neantul. 

T. Cergău

lnsemnări bibliografice 

Sub titlul Depănare .. , d-ra Gali Henegariu prezintă vo· 
lumul său de versuri, făcându-şi debutul în domeniul litere
lor. A şeasea lucrare a poetului Petru Stati este volumul de 
poezii Cartep. dorurilor mele. apărută de curând în colectia 
.,Cuget Moldovenesc" dela laşi. Poeziile cuprinse în cele trei 
capitole intitulate „LUII'ini şi umbre'', "Strofe pentru dragostea 
mea" şi „Alt!! mărturisiri" trâdează un inspirat talent poetic. 
Poetul Stati are in curs de apariţie volumele „Poteci albas
tre" (însemnări) şi „Satirici şi epigramişţi latini", pe cari le aş
teptăm cu interes legitim. Poetul dobrogean George Negru. 
ne trimite rm nou rod al trudei sale, placheta de poeme cu 
titlul sugestiv Icoane. D-l Negru este cunoscut celitorilor re
vistei noastre. Câteva poezii, apărute in „Icoane", au fost pu
blicate în paginile „G. dela M.''. Ca fiu al provinciei dintre 
Dunăre şi Mare aşteptăm dela poetul George Negru o pla
chetă de versuri, în ecre să se oglindească exclusiv via/a şi 
sufletul dobrogean. Am fi multumiti dacă am putea anunta 
acest fapt in numărul viitor al revistei. D ;-.;. Mincev 
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un SIPăUBlhill DDDDP al MăPil: 
FENICIENII 

de Radu Vulpe 

Pe coasta Mediteranei orientale, dela poalele Libanului,
s'a desvoltat în antichitate un popor, care, fără să fi fost în
conditiile de a-şi crea o civilizaţie proprie, a ajuns să aibă în
istoria omenirii faima deplin meritată a unuia din cei mai de
terminanţi factori în desvoltarea civilizaţiei de care se bucură
astăzi tot pământul. fără să fi fost numeros a ajuns să se
răSpândească în cele mai îndepărtate coljuri ale Mediteranei 
fără să fi fost unitar a reuşit să creeze din întinsul acestei
Mediterane o unitate. fără să fi cucerit vreo palmă din pă·
mânturile vecinilor şi a statornicit in lume unul din cete D'ai
întinse şi mai strălucite imperii. Indurând, rând pe rând, toate
încălcările acestor vecini, a fost un popor de stăpâni, Iar ce
tătile lor comori de nesecate bogătil. Aceşti oameni, cu un
destin ce pare atât de paradoxal, au fost Fenicienii. 

Erau de neam semit, frati buni cu Evreii, cu a căror tară
de altfel f enicia era vecină. Limba lor era foarte asemănă·
1oare cu a Evreilor. Multe din elementele religiei şi civilizaţiei
lor se găsiau deasemeni şi la Evrei. Totuşi evoluţia celor dcuă
popoare a fost cu totul deosebită din µricina marelui contrast
dintre tările pe care le locuiau. Evreii, popor de păstori, fără
legătură cu marea, multumiti cu păşunile din regiunea Iorda
nului, trăiau o viată exclusiv continentală. Dimpotrivă, feni
cienii, izolati de continent prin înălfimile greu accesibile ale
Libanului şi ne;?vând ca patrie decât o făşie de pământ dea
lungul mării, neîndestulătoare pentru păstorit şi agricultură,
fiind atât de îngustă, încât pe alocuri nu permitea nici trece
rea unui drum, nu puteau trăi decât o viată exclusiv mariti
mă. Pădurile bogate, de cedri, de pe muntil apropiati, furni·
zându-le cel mai bun lemn de corăbjj, le serviau şi mai mult
ca un îndemn spre această viată. Spre mare era singurul ori
zont al f enidenllor. Numai spre îndepărtările Medlteranei li

�� 
e puteau îndrepta toate privirile, toată lmaginatia, toate nă·

zuintele. Destinul le era înscris în însăşi firea tării pe care
o locuiau. 

Fenicia, tară prin excelentă maritimă, era în acelaş timp
� (>. R. 3 

R.,, �,,.:a Co'\slanl• 
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şi o trecere obligată între Asia şi Egipt. Drumul intre cele doua 
lumi orientale nu putea trece nici peste stâncile Libanului, 
nici peste pustiul Siriei. De aci rolul Feniciei de intermediară 
îotre marile civilizajii ale Orientului şi de răspânditoare a a
cestor civilizatii spre tărâmurile de peste mare. ! De aci ten
dinta diferitelor împărătii vecine de a o cuceri sau de a o a
trage în sfera autoritătii lor. 

Fenicia nu constituia o unitate politică propriu zisă. Pe 
fărmul ei s'au desvoltat numeroase cetăti, fiecare pe seama ei. 
Cele care au ajuns la o faimă mai deosebită au fost Tpr, Si 
don, Bpblos, Arados, Tripolis, Berytos. Legăturile politice, e
conomice, spirituale dintre diferitele cetăti nu prezentau un 
ca,acter omogen şi definitiv. Ele variau după vicisitudinile ce
tăl ilor mai influente. Bi,blos era cel mai venerat centru reli, 
gios al Feniciei. O importantă religioasă, pe lângă o celebră 
întâietate economică şi politică, au avut deasemeni Tpru/ şi 
Sidonul. 

Originea Fenicienilor se pierde în negura preistoriei. ln vremu
rile când sunt pomeniti de isvoare, apar ca Semiti, făcând parte 
din grupul popoarelor din Canaan. Totuşi atât civilizatia, cât 
şi evoluţia lor etnicâ, prezintă influenţe felurite, care permit 
a deduce că în definitia poporului fenician trebuie să se con
teze pe un amestec puternic cu elemente asiatice nesemite, 
în special hetite. Influentele egiptene şi egeene au fost de a• 
semeni destul de însemnate. 

Cercetc1rile arheologice au constatat resturile activilătii O· 

meneşti în Fenicia încă din vremurile paleolitice şi neolitice, 
fără să se poală şti cărui popor se cuvine a atribui acele 
resturi. 

Despre prezenta Semitilor în Fenicia şi despre activitatea

cetăţilor lor avem ştiri cu 3000 ani înainte de Christos. Incă 
de pe atunci se constată relatiuni economice şi politice ioten• 
se între cetatea Byblos şi Egipt. Egiptul tragea mari foloase 
din aceste reia fi uni. fiindcă din Fenicia îşi procura lemnul pen• 
tru corăbiile de pe Nil, şi aromatele pentru riturile religioase. 
Se explică dar cum diferiţii faraoni au căutat să consolideze 
aceste relafiuni şi prin expeditii militare, tinzând la cucerirea 
Siriei şi Feniciei. Byblos rămâne vreme îndelungată principalul 
centru al influentei egiptene în Fenicia, chiar atunci când, ma, 
târziu, puterea Egiptului va fi în decadentă şi celelalte cetăti 
feniciene vor fi eşit de sub autoritatea faraonilor. 

Asupra cetăf ilor feniciene s'au manifestat urgiile şi ame
nintările tuturor marilor invazii şi expeditii ale popoarelor din 
Asia spre Egipt s3u ale imperiului egiptean spre Asia. Năvă• 
lirile Hiksoşilor, expansiunea HetiJilor, apoi atacurile Popoa• 
retor Mării (adică ale mercenarilor egeeni şi asianici revoltati 
împotriva Helifilor), precum şi raacfiunile cuceritoare ale ma• 
rilor faraoni ca Tutmes li, Seti r, Ramses II, toate ating şi 
Fenicia. Cetăfile feniciene suportă, secol după secol, toate a• 
ceste evenimente şi se mentin cum pot, multumite că princi-
• 

pala lor sursă de progres, activitatea comercială ma!itimă, nu 
poate fi lovită de inlâmplările de pe uscat. Cele mai mult_e se 
închină de bi.lnăvoie efemerilor stăpâni. Altele caută să reziste. 
Uneori reuşesc. Alteori sunt cucerite şi distruse, spre a se re• 
face mai strălucite de îndată ce urgia a trecut. . 

Aşa au 12ătil chiar Sidonul şi Tyrul care au fost n�c�n
diate de invazia Popoarelor .Mării. După trecerea �ce�te1 ID· 
vazii, prin preajma anului 1000 în. Chr, cau. �tunc1 c�n? lu• 
mea egeană era sbuciumată de celebrul răsbo1u el T!o1e1, cele. 
două cetăti s'au ridicat profilând de l!" moment cand toate 
imperiile dimprejur erau destul de slăbite. . . Atunci aceste cetăti au ajuns la cea ma, ;iPlend1dă des• 
voltue a aclivitătii lor maritime, umpl�n�. Me�1�erana cu CO· 

loniile lor. E acea perioadă a prospentăl11 femc1ene pe care 
o descriu poemele homerice. . Timp de vre-o cinci secole. d�rează aceast�_prospentat�.
reprezentată prin activitatea covarş1toare a cetăţii Tvr. Io vre: 
mea aceea a fost rege al Tyrului Hiram, prietenul .bu� al lui
Solomon, de <.'are pomeneşte Biblia. P� vreme.a unuia �m S!-1�· 
cesorii lui Hiram, a ajuns la apogeul e1 acea mflu�nja rehg,. 
oasă a Feniciei în Palestina, care a provocat rea.ct.1uryea fana• 
tica a preotilor şi a profeţilor evrei. E e�oca Athahe.1 ş� a proo• 
rocului Ilie. Tot pe atunci a avut loc ş1 acel conflict 10 dln�s· 
tia Tyrului, care a dus le! exilar�a regin�i Didona în Africa 
şi la întemeierea celebre, c':>lon11 Cartagma. . •. Expansiunea imperiului asirian î'?spre ��d1ter�na a _ gas,t •puterea Tyrului în plin apogeu. Cetăf 1le [emc1ene, mclus1v Ty· 
rul primesc a plăti tribut regilor asirieni, dar se revoltă or.1• 
de�âte ori au prilejul. Tyrul, situat pe o insulă, suport� m 
chip victorios mai multe asedii. Sidonul ins� e distrus. Can� 
se reface nu-şi mai regăseşte multă vreme importanţa de mai 
înainte. Tyrul, în schimb, alternând intre . vas�litate ş1 revolte, 
reuşeşte a.şi mentine multe secole .b.ogăf1a ş1 prep_o?�era�ta 
maritimă până când autoritatea Asmei asupra Femc1e1 e. ID· 
locuită c� a Perşilor. Atunci începe ridicarea din nou a S1do
nului, iar Tyrul decade, Chiar colonia sa Cartagina îl pă• 
răseşte. 

f . . . . ln această vreme imperiul colonial al en.JC1e1 mcepe a 
fi tot mai mult conc•uat şi micşorat de al Gr�c,.lor .. Hege}ll�· 
nia economică şi politică feniciană nu se ma, �1mţ1a. decat 1!1 
jurul Feniciei şi în sfera de influentă a Carta�mE:1,. m _Oe<;_•· 
dent. Influenta grecească începuse a se face s1mt1ta cht�r. m 
metropolele feniciene. Câ_nd Alexan<!r� M�c�don .a ;ucerit im• 
părălia pe�san�. cele ma, m!llte cet!3t• fenlClene . 1 . s a.u supus
cu toată sinceritatea. Numai Tyrul 1-a pus cond1tmm, cee���
a dus la un lung şi greu asediu, terminat cu distrugerea cetat�•· 

Cu acest eveniment Fenicia îşi pierde cu totul îns�m!la• 
tatea. Trecând pe rând de .sub stăpânire� statelor elel!1st1�e. 
sub cea romană, sfârşeşte prin a se eleniza . complet, abt� pas
�rând amintirea poporului întreprinzător care 1 a dat celebritatea. 
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Toată prosperitatea economică şi expansiunea colonială 
a fenicienilor se explică numai prin influenta mării. De la 
cele mai mici detalii ale existentei până la istoria lor atât de 
Interesantă, cu un imperiu colonial înfloritor şi dominant chiar 
atunci când metropolele suferiau autoritatea imperiilor conti• 
nentale, fenicienii îşi datoresc toată evolutia Mării. 

Marea le-a oferit mai iatâiu hrana. Peştii sunt în această 
parte a Mediteranei de o abundentă extraordinară, pe care 
vechile documente egiptene o laudă până l t exagerare, spu
nând că în apele Feniciei erau .mai multi peşti decât nisip". 
Marea apoi le-a oferit o bogăf ie din care au ştiut să tragă tot 
folosul: purpura, o substanţă cu proprietăt i colorante inimita
bile, extrasă dintr'o scoică ce nu se găsia decât pe coastele 
Feniciei. Stofele boite cu purpură erau renumite în toată an
tichitatea şi erau de o mare scumpete. Dar mai ales marea le a 
oferit fenicienilor largul el, cu drumuri spre popoarele cele 
mai variate, de Ja Egiptenii de veche cultură până la inde· 
părtaţii barbari de pe coastele Gibraltarului. Nu există tărm 
al Mediteranei pe care aceşti îndrăsneti şi priceputi cărăuşi ai 
mă,ii să nu-l fi cunosl.ut şi să nu-l fi explorat, făcând schim
buri intre produsele lor şi ale popoarelor de pe alte tărâmuri. 
Asia Mică, Ciprul, Egiptul, Grecia, Italia, Galia, Spania, Africa, 
niciuna din aceste tări n'au rămas în afară de intensa şi în
delunga activitate comercială a Fenicienilor. Sunt indicii după 
care putem spune că navele feniciene au cunoscut, cu mult 
înaintea Grecilor, şi ţărmurile mai izolate ale Adriaticei şi ale 

• Mării Negre. Cât despre Oceanul Atlantic, se ştie cum corner
tul fenician a reuşit încă din vechi timpuri să atingă coastele
Britaniei bogate în cositor şi cum fenicienii au ajuns cel din
tâiu, cu mii de ani înaintea Portughezilor lui Bartolomeu Diaz
şi ai lui Vasco de Gama, să facă tot ocolul Africei.

Fenicienii utilizau, în comert, în primul rând produsele
speciale ale tării lor: lemnul de cedru. neîntrecut pentru co
răbii şi construcţii somptuoase, şi preţioasa purpură. ln ora
şele lor s'a desvoltat destul de devreme o industrie a stofelor
fine şi a broderiilor. Apoi o industrie a sticlăriei, pe care dacă
n'au inventat-o ei, precum se crede în general, ci Egiptenii,
ia orice caz ei au desvoltat-o şi au răspândit- o. Deasemeni,
cu motive artistice şi cu abililăfi technice împrumutate de la
Epiptenf, de la Egeeni şi de la Mesopotamieni, ei şi au creat
şi o activă industrie a vaselor luxoase de bronz şi a bijute•
riilor de metale pretioase. ln general comertul lor se făcea
mai mult cu articole de lux, cu produse artistice şi cu mate
riale rare şi căutate, pe care când nu le găsiau în apropierea
tării lor, şi le procurau din îndepărtatele regiuni ale căror drn
muri maritime le cunoşteau şi le stăpâniau. Elementele mai
obişnuite ale acestuj comerf, în afară de lemnăria de cedru,
de stofele brodate artistic sau vopsite în purpură, de vasele
şi bijuteriile de metal, de obiectele de sticlă fină, erau fruc
tele conservate, vinurile, pielăria lucrată, smoala, tămâia, par-

i; 

fumurile, pietrele prefioase. far pe deasupra, sclavii, pe cari 
şi,i procurau de pretutindeni şi fără scrupule, prin capturi şi 
prin piraterie. 

Activitatea maritimă comercială a Fenicienilor nu se ma
nifesta numai prin simpla cărăuşie a produselor. ln foarte 
multe locuri, acolo unde aveau a se întâlni cu negustorii nea
murilor străine, dar şi acolo unde erau siliti a poposi după 
o etapă de navf gat ie, ei îşi stabiliau o agenlie, o escală, caJ:e
putea să capete proporţiile unui adevărat oraş, ale unei colo•
nii. Acolo unde aceste colonii erau mai numeroase sau de
veniau mai importante, aşezarea feniciană se putea întinde
chiar asupra unui teritoriu continental destul de mare, cum e
cazul cu regiunea Tartessos din Spania, în apropierea Gibral•
tarului, şi cu Cartagina în Africa. Aceste cazuri însă erau ex
ceptionale. Caracterul esential al expansiunii feniciene era ma
ritim şi comercial. ln marea majoritate a cazurilor, coloniile şi
comptuoarele feniciene se prezentau ca şi Fenicia propriu zisă :
o tară de cetăt i reduse numai la tărmul mării.

Fenicienii nu sunt cei dintâi thalassocrati şi interme
diari tntre civilizatiile Madileranei orientale. Inaintea lor au 
fost, cu o activitate strălucită, Egeenii preelenici, titularii ci
vilizatiei minoico-miceniene, de care şi Fenicienii au fost in
fluentati. Dar Fenicienii suni cei dintâi cari au reuşit să ex
tindă o asemenea activitate peste toată Mediterana, până la 
Ocean. Talasocratia, adică stăpânirea mărilor, pe care au rea
lizat-o Fenicienii, n'a fost întrecută, în proportiile ei, decât 
de cea care i a urmat, de a Grecilor. 

Prin activitatea lor comercială atât de întinsă, atât de 
selectă şi atât de intensă, fenicienii au adus mari servicii 
omenirii. Timp de secole ei au servit ca element de legătură 
directă între diversele popoare şi culturi ale lumii medite
raneene. 

Ei au făcut cunoscute atâtor neamuri produsele directe 
ale civilizatiilor superioare din Orient. Grecii n'au făcut în 
mare parte decât să meargă pe urmele Fenicienilor. 

fenicienii nu au izbutit, - e drept, - să creeze o civi · 
lizatie cu caractere proprii. Configuratia tării lor, prea mici. 
servind doar ca punte de trecere între ariile unor mari im
perii, i-a împiedicat. Civilizatia lor era eclectică, având ele· 
mente de import sau de influentă din regiuni diverse. Intâl
nim la Fenicieni elemente egiptene numeroase, alături de 
cele mesopotamice, hetite şi egeene. Când, mai târziu, şi-a 
luat avântul civilizatia grecească, fenicienii au primit cu tot 
entuziasmul şi elementele atrăgătoare ale acesteia. Dar pentru 
progresul omenirii acest electism a fost foarte folositor : în 
felul acesta fenicienii au realizat o sin leză a marilor civi
lizatH din Mediterana orientală, contribuind cei dintâi în chip 
temeinic la unificarea spirituală a lumii vechi. 

Unele consecinte ale activităfii geniului fenician le sim
tim şi azi. rhiar este una din aceste consecinţe de care ne 

1 
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bucurăm în tot momentul : alfabetul. Exprimarea gândirii în 
scris cu ajutorul însemnării izolate a fiecărei litere se dato• 
re-şte fenicienilor. Mai înainte de ei se scria foarte greu. fie
care semn exprima o idee, în cel mai bun caz un cuvânt sau 
o silabă. Alfabetul nostru latin nu e decât alfabetul fenician
transmis prin Intermediul Grecilor şi al Etruscilor şi deci cu
micile modificări inerente acestui ocol. Dacă s'�r fi redus
nu��i la atâta rol1!_1 fenicienilo.r în i�toria omenirii, şi ar fi
suficient. ca să merite a ne gândi la e1 peste milenii cu toată 
recunoşt!nta, Toată eflorescema gândirU omeneşti, tot pro• 
gresul . dm ultimele . două mu de ani nu ar fi fost posibile 
fără bmefăcătoarea mventle a alfabetului şi fără harnica lui 
răspândire din partea fenicienilor. 

RADU VULPE 

rmpărăteasca durere 

Când au văzut corabia venind, 
s'au grămădit cu to/i pe case, s'au suit 
pe ziduri, pe copaci, pe metereze, 
şi fiecare căuta să vadă 
cum vine spre cetate. Fiecare 
se întreba cum trebue primită: 
cu strigăte şi vesele ovaţii, 
întreg oraşul de urări să sune, 
ori în tăcere fruntea să şi-o plece 
şi să aştepte cufundafi în pace ? 

Corabia venea tot mai aproape. 
ln valuri prora despica uluce, 
iar visle tari spumau verzue ape 

Corabia-i în port şi totuşi nimeni 
un ţipăt de urale nu-i în stare 
să rupă din tăcerea lor de piatră. 

I mpărăteasa, frîntă de durere, 
coboară trepte, mută., cu privirea 
spre dalele pe care pasu-i calcă. 
ln mantie de doliu, ca un prunc 
în braţe urna cu cenuşa lui 
o fine şi la nimeni nu se uită.

loa11 lUJca 

de I. GBIBĂNESCU 

La noi partidul unic poartă numele de ,,Frontul Renaş
terii Na/tonale" şi prin art. 2 din regulamentul legii pentru in• 
fiintare i se determin2 precis scopul ce-l urmăreşte. 

Analizând activitatea partidului unic, acolo unde s'a pro
dus, putem să-i descoperim 2 feluri de functiuni: a) Tranzi •
torii şi b) Definitive. ' 

lnainte de a ajunge la putere e partid revolutionar. ln 
această calitate are menirea a) să prepare opinia publică, b) 
să cucerească puterea şi c) să unifice politiceşte natiunea. 

a) Prepararea opiniei publice începe cu mult înainte de
a ajunge stapân pe situatie. ln Rusia această pregătire începe 
din vremea taristă. 

Hitler, imediat după încheierea păcii, în perio�da de re. 
volulie a Germaniei cutreeră Bavaria şi ia parte la toate în• 
trunlrile publice. Atmosfera era plină de nesigurantă, poporul, 
îngenunchiat de greutălile şi de sarcinile impuse prin pacea 
de la Paris, îşi rierduse direcjla. Hitler simte în el vocatia 
să intre în acliune şi să caute o salvare. lmpreună cu prie
tenul său Gotlfred Feder, în Mai 1919, formează un mic grup 
politic, pe baza unui naţionalism intransigent, antisemit, cu in• 
tentia de a salva Germania. 

La o cafenea din Miinchen fac un program încă nebulos, 
de reforme economice, politice şi culturale, cu 25 de puncte 
şi astfel se pun bazele partidului nationai-socialist munci• 
toresc german. 

la 25 februarie 1920 anuntă public în întrunirea dio 
sala Hofbrănhaus din Miinchen programul său. 

ln luptă cu mişcarea marxistă, cu reactionarismul guver
nului, cu rigorile închisorii, Hitler ajunge să-şi fixeze defini
tiv pozifia în celebra sa lucrare, •Mein KamTJf• scrisă în for• 
tăreata landsberg, unde era definut, lunie-NoembriP 1926. 

De aci înainte cucerirea opiniei publice germane îi este 
deschisă. 

Prin alegerile dela 14 Sept . 1920 ciştigă 6 milioane de 
voturi şi are 107 deputaţi tn Rechstag. 

ln Iulie 1932 se fac noi alegeri. De astă dată 13 mi
lioane de alegători votează listele partidului national-socia
list. Curentul cămăşilor cafenii cuceresc teren. A treia alegere 
din 6 Noembrie 1932 dă 12 miltoane de votwi şi /<1. 30

Ianuarie 1933 Hitler e uumit Cancelar. 
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Miş_carea .1.ui �u�soJini în Italia începe ca o protestare 
contra d1ctatum lemmste, care declarase războiu ordinei exis
tent� P!,)lit�c� sociale şi istorice. Guvernele liberale, Nitti şi 
apo, G1olhth, cu celebra amnestie acordată dezertorilor sînt 
complect parali?.ate. 

• 

Incidentul singeros de la Bologna, 20 Decembrie 1920, 
cunoscut sub numele de masacrul din palatul cf Accursio cînd 
avo�atul Giordani� �nvalid �� războiu, ales ca reprezent�nt al 
foşhl�r combatant1 m cons1hul comunal socialist, este ucis cu 
focun de revo!ver de_ că_tre membrii majorit?lii socialiste, face 
ca pop�rul, phn de 10d1gnare să se conshh,1,e tn cfasci di 
combat11ments• conduse de Mussolini şi să deslăntue lupta 
contra fortelor dizolvante comuniste. 

�enzatia l�rii in disco.mpunere face să crească şi să se 
or_ganJze�e par�dul - fascismul - să cucerească opinia pu
blică italiană ş1 să apară ca o forja capabilă să şi asume răs• 
punderea unei redresări a llaliei. 
. Cu marşul asupra Romei de la 22 Octombrie 1922 par-

tidul cucereşte puterea şi institue un non regim reglmnl 
fascist. 

' 

b) Cucerirea puterii. E a doua functie tranzitorie a par
tidului revolutionar. 

Putem avea 2 cazuri: 1) Cînd noul regim ajunge stăpîn 
pe s!tuatie Ură preg_ătire şi fără partid, cum e cazul în a) 
Turcia, unde revotu11a e opera unui mare vizionar Kemal 
b) Portugalia, unde revoluţia o face armata, la 21 Mai 1926•
sub COf!landa . gen�ra lu lui Gomes de Costa şi pune mâna pe 
putere in ace1eş 21. 

c) E cazul lugo slaviei, cind regele Alexandru la 5 Ia
nuarie 1929 suspendă constitutia, dizolvă parlamen'tul şi tri
�ite_ la vatră partide.te polilice p�nt�u un repa�s de 2 ani şi 
1umatate. Dupa 2 am da o const1tut1e nouă prin care inter
�ice. orjce asoci!li� religioas�, etnică sau politică, că să poată 
1mp1ed1ca constituirea de noa partide regionale cari amenintă 
unitatea statului. ' 
. . d) �in al�e m<?tive,_ da� cu ace_laş scop, de a ne asigura 

l!niştea ş, .�rdmea mtenoara, amenmtată de învrăjbirea par
t!d�Jor pohhce, marele nostru Rege demite ultimul guvern par• 
t1d1st, la . I O F_ebruarie 1938 ş_i după 17 . zile impune tării o 
constltut1e, prm care se desfnntează partidele şi dirige orga
nizarea tării către un regim totalitar. 

Noul regim instalai fără preparare, este obligat să atace 
toa_le pr�blE:n:tele �e stat, fără program şi fără doctrină. c'o 
adancă mtu1t1e a mtereselor natiooale. de care e preocupat 
constant ilustrul nostru Suveran. 

b) Al doilea caz, când regimul se instalează după o ma
tură şi ordonată pregătire. 

îlltul urmează metodic şi rational, măsurile aplicate fiind 
studiate şi aranjate de mai înainte. 

Se inlocuesc vechile institutif cu altele noi, potrivit pro· 
10 

sfamului de P!e�enir� şi in�ire soci.al� şi tot�l decurgi logic 
ş1 coordonat, mtr un ritm viu, cu m1şcan preose. care consti• 
tuesc surprinderea şi admiraţia maselor. 
.. Tipul acestei re�ol�1ii ni l procură statul nalional-socia
ust germar,, care a u1m1t lumea prin rapiditatea şi luciditatea 
reformelor întocmite imediat după instalare. 

. Se vedea bine că revoJufia e opera conştientă şi meto•
dic preparată de statul major al partidului. 
_ . ln s_ânul_ partid�lui revolufio��r - organul răspunzător
mamtea 1slon.e1 - smt col�b?ratow, statul major, cari fac 
propagandă ş1 pregătesc opinia publică, conduc lupta politică 
pentru cucerirea puterii, iar după dobândirea ei, aplică refor
mele necesare statului totalitar. 

Revoluţia pregătită nu riscă nici un compromis şi nici 
o tran2actie cu vechiul regim, n'are infiltratii de ideologii pe• 
t·imate, fiindcă-şi cunoaşte colaboratorii şi valoarea lor . · 1şi 
păstrează unitatea planului de lucru, puritatea spiritului do· 
�hinar şi se poate sprijini, în reconstrucţia tării, pe caractere 
mcercate, uşurî'ld sarcina organizării noului regim. 

c) A treia funcţie tranzitorie: unificarea politică a naJiei.
Odată lichidat vechiul regim, fie prin instalarea la pu

tere a partidului revolufionar, fie prin gestul singular al unei 
mari personalităţi, prima datorie a noului regim e să schimbe 
unitatea mecanică în unitate morală şi să transforme supu
nerea impasă în adeziune benevola. 

Dacă nu reuşeşti să creezi o conştiictă colectivă şi o 
comunitate de ideal. prin foale mijloacele de convingere noul 
regim rămine un simplu instrument dt dominaţie în mâinile 
unui minorităti cuceritoare. 

Referi1du ne la tara noastra avem toate molivele să cre
dem că evoluăm treptat şi organic către stabilirea unui regim 
de autoritate sau totalilor, cu bază corporatistă. 

Deşi e prematur să ne pronuntăm asupra formulei de 
viitor a statului românesc. având în vede!'e în:;ă constitutia 
de la 27 Februarie 1938, legea administrativă de descentrali
zar� şi autonomie regională, serviciul social, începutul de or
�an_1zare pe bresle a profesiunilor manuale şi intelectuale, ins• 
t1tuirei •Frontului Renaşterii Naţionale•, putem afirma cu 
multă probabilitate că nou! regim se inspir� îo organizarea sta• 
tului din ideologia totalitară şi-şi dă osteneală să cucerească 
întreaga opinie publică. 

De aceia, partidul revolutionar, ca şi regimul instalat fără 
pregătire, trebue să pue toată stăruinţa, prin înfăptuirile ce le 
face, să câştige adeziunea liberă şi convinsă a multi mii, ca 
să nu treacă în ochii najiunii ca o violentă şi o ipocrizie. 

Colectivităt.ile nu se conduc de raţiune sau de formule 
a�stracte, produse ale inteligentii reci. Teoriile bazate pe gân• 
d1re pură nu gă3esc nici o priză în conştiinţa lor, fiindcă ele 
derlvă din observare şi experientă şi interpretare de ratiune . 

Sufletul multimei e zguduit de credinte şi de miluri, care 
JI 
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se adresea1.ă sugestiei şi imaginatiei şi-i impresionează adânc 
afectivitatea. Ca să mişti un popor, să-l scoti din amorteală 
şi sa-i dai un nou destin, trebue sa-i pui înainte o ideie fortă 
de natură afectivă, un ideal capabil să-l impresioneze şi să-i 
exalte activitatea. Natura acestei idei-forţă să fie de origină
spirituală, să depaşească viata şi interesele de toate zilele şi 
să-i dea perspectivă eternitătii. 

Socialismul a agitat mitul unei dreptăfi sociale, comu• 
nismul ideia pădi perpetui şi dictatura proletariatului. 

Partidul unic pune înaintea colectivitatătii un ideal social, 
imaginea vfe solidarităfii şi progresului naţiei şi cere sacrifi•
carea indivizilor trecători pentru dobândirea acestei finte su
perioare. 

Ar fi o eroare să credem că unificarea politică a natiei 
ar fi un fel de sinteză a ideilor politice curente şi toată arta 
şefului ar consta în a realiza pentru statul existent formulele 
cele mai reprezentative. 

Şeful nu e făcut să reprezinte ceiace este, ci să arate 
ce trebue creat; de aceia el trebue să fie un vizionar şi un
educator. El nu face o legătură statică a najiunii, ci una di
namică: conduce treptat, prin măsuri sigure şi calculate, po
porul către idealul ce 1 urmăreşte. 

Unificarea politică a unei tări, topirea opiniilor într'o 
singură formulă nu se face automat, numai prin proclamatia 
unei idei politice, ori cit de iresistibilă ar fi, �a trece prin 
mai multe etape : 

a) Eliminarea ideologiilor adverse interesului national.
Fdscismul, şi nalional socialismul eJimină comunismul. 

b) Absorbirea partidelor secundare. E natural ca micile
curente secundare şi cu'n caracter parlicular să se verse în 
marele fluviu al aspiratiilor populare. 

o 
• 

a n 1 v e r sa r e. 
Avem fericita ocazie a aminti cetitorilor noştri că în 

ziua de 2 I unie 1939, este un deceniu de când insula fostă 
fără nume, din lacul Taşaul, a fost botezată de noi, câfiva do
brogeni, care pe vremea aceea activam în slujba culturii la 
sate, cu numele ilustrului prof. C. Brătescu. 

Acest act desfăşurat acum 10 ani a fost ca un omagiu 
adus marelui cercetător al Dobrogei. d-lui prof. C. Brătescu, 
care a înfeles în mod cu totul_ desinteresal să încurajeze şi să 
îndrumeze pe toţi cei ce şi-au iubit şi s'au ocupai de micul 
lor col!lşor de tară in care activează. 

Şi pe noi, acum trei ani, tot O-sa ne•a incurajat şi sfă 
tuii cum putem apare şi cum să ne mentinem pe linia dobro
genismului fapl pentru care îi mu1tumim profund. 

T. Cergău
IZ 

O zi mare a Eroilor 
Ziua E,oilot cu multe ewci şi Jupui în,gtitc; eu mii de 

ci.soii. olo
0

i şi orbi f' piepturi sftcdclitc ia cruotc: b,H.\liî, ia eazc: 
r.'au luptat Românii peottu aplrarca uoui deal , ttali%.uc:a unui 
Tis fi ,epuuc:a uoci ocdrcptaţl, pe c:atc Ic avu o ţad, ii dorea 
uo popor, iar fltă de-leica ou putea s'o mai rabJc: o olţiuor c:oo-
şticot.\ de sioc şi de menirea ci pc: acest plmint. 

' 

Şi cc eoiocJdcotl-poatc �nume alc:asa-accastl zi a Cultu
lui Eroilor, csrc ooa şj acciafj zi cu a •lnăl/ării Domnului•. 

Simbolici\ şi fc:tic:itl alegere: a fost c:âod a'a dcsc:moat ziua 
ae�asta peouu prosii Tiru, şi ia::hlnAciuou, cc trc:boic adusi, celor 
cc au fost m.utui �i croi I. D.>ar, iotrc edc: dool slrbAtori 1 rdl. 
gioui şi croi�1, gisim o pc:tfc:et.t asc:mioatt, 

Daci, Isus - DomoL>l - dupi cc a luptat cu balaurii mtu. 
ncricului, cu Tamefi.i şi fariseii nccrcdiAtu, splrgâod templul firl
dc-1,rilor, - a cbut Juth, stripc,ns de suliţa pirlol fi cu cmoar
tu. ptc mo.irtc cilcaod., a îaviat fi s', urcat la Cecuri, apoi- tot 
astfel - şi vitejii neamului au murit şi s'au jertfii pentru idea
lul unui neam, prin strânccrea tuturor Li lor la acda� mami buo:l 
şi adev,haU. Iar pc de asupra crucilor şi lc1pc::ilor sfinte, iallţa. 
tu-�•� - astazi - o t.ul fi uo popor, Tiluros ,, demo de mu
ccosc:,a celor cc dorm sub ilia atrlmoş,ascl I

S.k oe iolltlm, dc„i, ia accadl zi, sufletele: noastre, aduciod 
prinos de ncuooştioţl şi admiraţie - eroilor - pentru marca lor 
iafiptuiu, iar faptele şi marliraJu1 Jor - ocprceup,ţit - si oe fie 
un iademo şi pilda de: urm,u. Io acut momcot solemn de pi'>a.sl 
riculc:rc:rc: - cu adioc.i smerc:oic: - s.,. ne io:lrcptlm gândurile: 
oo�strc citu a:ci cc fi au v.\rut aaogclc, ,ac,ific:ăodu-şr �iaţa peo· 
trtJ. o Cl.uzl sfi.otl şi marc şi duapt1, aaigurând pc: Teci - riio
eroismul şi Jertfa lor - iatrc:girc:a a;umpei ooa�trc Patrii I 

lochioarea ac:casta, de apu,uri, să ne fie o datorie sllot�, atât 
p.-:ntru noi, rencuţta de azi, cât şi a celor Tutoare. 

Acc;istl aarbatoarc a c ::::ult<>loi Eroilot» c, roate, cca a:;ai 
subl,ml � mai hălt,ltoarc, decât celelalte pra:ouiri, Cad, ia ca 
k�sim concretizat un simbol, din d.\osa se desprinde un tâlc 
�i tot prin accaatl �i se imortalizează rezultatul unei cauze, 
care a frlmâ-0tat atâtea veacuri iosişi cxbteoţa poporulL>i .aos:ru 
româouc. 

P,io a.ccast1 comemorare sfâ.at;\ a celor ce au ca:<>t la da. 
toric, ooi şi urmafii n:>Jh1i, oe oţelim puterile, oe ioU.rim st.fle
tc:lc:, pentru c& odată, cân.:l ţara. ot va cete sl Ic orm;\m pilda, 
iottu apâtarea mo„ici cc dJ.oşii oe-au laaat-d. 

E bi.ac: sl se: Jtic:, şi accuta. ca. uo adev.u imts.ibil, că oid• 
o:fatl şi oici ua popor dia lumt, ou s'a putut dcsvolta, şi ou şi-a 
iadcpllnit misiunea sa istorică, dacă o'.1 aTtJt <>O ideal. iar drept 
s:op u_o cru fi o credinţă, pcotru �arc sl fie capabil de lupte: şi 
sacrificii! 

D.achizâacl istoria, măiastra poTutc a t<>toror timpurilor, gă
sim intr'iosa exemple � pentru (IJlii şi pentru alţii. G.\sim .au muri, 
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c:atc a'au stins §i s'au uitat demult. ia, de altă.parte i)Opoa,c şi 
tlri, c:arc îşi fac: şi trlicsc istoria, iatr'o contioul asc«osiune. Ac:estea 
1unt seminţiile vigu,oasc, ia stare sl se jertfească şi sl aibă ;eroi!
Dar martirii şi erou sunt c txponcntii forţei creatoare şi al sbu
ciumului mouJ•. De multcori, csnuf Iupt4 c:ootra •unei lumi ia
trcrh J eroul moare, cade jertfa ideilor şi faptelor ulc, dar triumfă 
idcia şi pria moartea aa se personifică idealul. Şi a:casta c tot..l 
aceasta c ţinta finala : sa invingă idela ! 

1n dcfinit:T, cc utc eroismul, dcc1t o Toinţă puternici afir. 
a1.it1 la individ, ca Ji la oo iatrer popor. care duce adcacori fiai 
la jertfirea totali, dio care isvote§tc, apoi, substanţa vie a dvili
�aţici JJ pro1rc1uloi umao. Du eroismul mai c■te şi flacăra vie, 
cc întreţine „focul sacu," pc altarul P.1trici J este iosăşi raţiunea de 
a fi a omului de diU, pcccom şi a aatiunilor COD§li<ntc şi dcmDc 
de a trii � a vrea 1.\ ttlcascl io Jibutatc f 

Cite flrc,ri de clitJ, c:iţi oameni mui şi croi o'a av"t şi 
neamul nostru ia cursul istorici ulc? Oac:A lrns-Eroul, a fost al 
iotrc�irii umaoittti, a fost u.aiTCrsal. atunci, mutii ii noştrll sunt 
şi rămân eroi naflonall, eroii fărU pc care-i vcJJcrim cu 
rdifiosiratc, iar placa comemorativi din sufletele: oo.istrc, vom păs. 
tra-o de apururca ca pc: ua talisman dltUor de viati I Exemplul 
lor si ac fie i0demaul şi pirrhia oedlatiti a bptdor noastre. 
D\cl o nouă epopee oaSiooali, c:a � cea dia trecut, ne va cerc bo� 
tci"l sângelui �i al supremului sacrific:iv, si dim dovad1 de curajul 
şi abocrati.l i0aintaşilor aoitrii I 

1-1

lată porunca cea mare, a ceasului de fată! 
Prof. Or. Someşanu 

CER ARHAIC 

Cerul cuminte şi bollit de bun 
Pluteşte calm in muntele înserări, 
Când gândurile noastre trec ;,e ap1 lui 
Ca liniştite unde peste mări... 

Aceeaşi catapeteasmă 
-unde-o fi atârnând -
A chezăşuit şi la ftJcerea lumii;
Şi-acum trăeşte el acel serafic mit
Predominând peste progresul humii„

Amestec şi de iertfe şi de fum 
Nu i deslegară taina - pururi nod -
Ca să poţi ceti limpede 'n apa lui 
lntinsă peste timpuri, g�neză şi exod. 

Iar dacă în line seri, cu harul tau de mag, 
Vrei să i•o smulgi din licurici de stele, 
Cerul aprinde luminiţe în noapte 
Şi pleacă în infinit cu ele ... 

Aurel DumUre,cn 

Sarâ-câz 
de D. STOICESCU 

INSEMNARE 

Pe plafl la Cavaroa o studentă ăc la Utere, b'ondl, 
arsa de aoare, veni azi vorbăreaţă. 

Ştiţi cum se zLc turceJte «fatl blondă• ?
? 

Sarâ-:âz ! S\ ve:icţi cum a.m afid: Pc mtne mă 
lntercseul Etoografla, am fost cd la Mlhal-bty fi la 
Untlnl am găsit o Glgăuţă. 

As:ultaţt ci c Interesant. Era inteHgcntl, a prlmft 
aă-f du: o căfduu;l cu api pin' acasă. I-am plăcut, m'a
cinstit cu dulceaţă de smochine ,, ca_fca, ml-a arătat gi
telile et fe.neleJtl. Ciad a foit la s:urtd;ă, dar de-acum 
vl spun ce mi-a povestit ea. 

- Scurtd:a o port flră blană Ja guler Jt ■l vezi ...
De mult doream o blană ăe vulpe, te dc�cbfde la faţă. 
Vream sl âduc aminte blrbatulut, lui Gosta al meu, 
el-ml zicea ia tfnereţe cSarâ-câz» I 

(G!găuţ1 era blondă, o chema DnpJt iar cit de1pre 
Gost,, e cum am zice noi Co1te1.) 

lntr'o noapte aud ciţeaua: la-la-la l Căţeaua no.u-
trl IC repezea 1t lătra spre vie 1ă se fărîmc. 

- Blrbate, 1-• vezi, ce•I afară 1
Iese Goata ;i apoi vine.
- Femele, trebue al fle cineva ascuns tn cadl, cl

ţeaua latră împrejurul căzii. Sări Ji dă de vcate la  ve
cfnl să-l prindem. Nu poate li fie de ctt om. Unde-ai 
pus felinarul ?

I-adtal felinarul Ji alergai la vecinul Nlgulache.
Cînd m'am iators bărbatul era gata: cu felinarul,

cu furca d� fu, cu scara-cada noastrl e un butoi nalt 
ca ăoul staturi de om. 

- V c:zl, mă, 1ă n'atbă livorver, ţine felinarul la
1:; 
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apate, Jopti vecinul, care alergase deabricat. cu un to. 
por ia mină. 

Ne-am dus Ia cidă păflnd u;�r, as:ultlm: n'audm 
nimic, nfcl suflare de om, nlcf o ml;•Jeafi, - doar ci
teau& litr.t 1:heiălăiod, pdr'că b.icuroasă c'o să afle ;l
ea de ce latră. 

Veclnul, blrbatul ;f eu ne privirăm ,, ne veniră lnl

mtle Ia Ioc. 
- Mi, nu-l om ! E altceva, dar ce să fit ? Soco

tea vecinul. 
Punem scara. Vecinul se sule cu felinarul, lumfne1.

zl cada Jl pufne,te de rb.,. 
- Ml, l-o vulpe t-un coco,, stau de vorbi!
- Nlgulachl, omule, tu e;tl nebun! Zfc eu, tl dau

Jos de pe s:arl pe vecin, Iau felfaarul, ml urc, ml uit 
în cadi: coco, ul ata cuibărit pe fundul clzfl la o mar
gine Jl'n faţa lui Ia cealaltl margine o vulpe tolăoltl. Se 
uitau unul la altul. 

- Vectnt, al dreptate 1 Parcă stau de votbă 1
Se u'tl Jf bărbatul Jf se miră fi el, Coco,ul era al

nostre, vulpea era vie. 
Vezi întâmplarea: coco;ul nostru dormea pe mar

ginea clzfl sui cu două-trei găini Ungă el. Vulpti l-a mi
rosit, s'a repcz{t lo 1us să pr-tndă vîoatul. A prins co. 
coiuJ, care 1'a sbătut ;l au dzut amândoi în cadl, de 
unde alei unul nu mal putea tc,t. C!ţcaua a simţit Jf-a 
lătrat. Iar cîod a'au vbut îo prlmtjdte, a rămas fiecare 
pe Io: .•.

- Să-l lăslm pin' s o face ziuă 1 R!se bărbatul.
- Ne mănhcă vulpea - co :oJul ! Zk eu.
- Că de mâncare 'i mai arde ei acuma l îJi dădu

părerea bltbatuJ. 
- Treaba voaatd. Eu mă duc să mă culc. O 1ă

te văd cu vulpe la scurteică, Despo. 
Ş!-o aă-mf zlcă Iar bărbatul «sarâ-câz», Poate 1ă ;I 

m:lnînce vulpea - coco;ul, o lă fle blana mal scumpă ! 
- I-oi zice, vecine, dar ce ne facem cu căţeaua, a o

s'&vem pace, să dormim. s� v'actă bărbatul. 
- Sul pe s:ară şl b„ră furca 'n vulpe.
- B, asta să nu faci, 1trlcl blana! Am ţipat eu,
- FA-l un laţ, prinde-o de rât, o ucizi cu blana ne-

atlnu. Sfitul vecinul. 
16 
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Aduc frfnghfa, face Ia ţul, o scoate. Vulpea ae abătea 
;t clnd o văd •. Sl-ml vie rău nu alta, - mf ■'a pul un 
nod ia rtt, 

Cum o ţfne.t. spânzoJratl, din oierul el curgea lapte •.• 
- Gost,, nu-ţl face păcat ul-te, ţin căţeaua, dă-i

drumul, - săraC'a, are pu!, e mamă 1l et.,. Am început 
eu a ml bod, \ • 

Gosta atlt a ,,teptat. Cind l-a slăbit la.Jtul de la glt, 
vulpea s'a tadreptat pe picfoare, a stat buimaca o clipi, 
f-a lucit o:hU ••• ŞI n'a-n mat vlz•.Jt-o, Pe urma ef •••
repezit de glaba furloasi căţeaua.

Nu ml-a fost mie dit, al-mi zică iar blrbatul, -
«sarâ-câz» !. 

Se va gasi 
Alexandru Pettifl 

Visez că zile roşii de sânge vor veni, 
Că lan/urile lumei pe veci se vor desface, 
Că pe ruina veche, zâmbind va răsări 
O altă lume nouă ce va trăi în pace. 

Cât mai curând, răsună, trompetă de război-' .. 
Doresc de multă vrem2 s'aud a ta cht!mare! .. 
Pe-ace/aş rând cu cete de neînfrânţi eroi„ 
Să/bălăcit lupta-voi cu bucurie mare. 

De.mi vor străpunge pieptul cu ne'ndurafu/ fer, 
Se va găsi un suflet să-mi lege-adânca rană, -
Se va găsi fiin/a_, sortită mie 'n c�r _

Să-mi ia cu-o sarutare durerea v1efe1, vana! 

De-ajung cumva 'n robie se va găsi un frate 
Ce din dureri, o parte asupră-şi va lua. 
Privirea lui, prin focul lăuntric luminate, 
Vor lumina 'nchisoarea şi lan/u•mi va sfărma. 

Dar dacă mor ... O!,. Dacă se 'ntâmplă ca să mor, 
Sau sub sinistră furcă, sau sub loviri duşmane, 
Se va găsi şi ochiul ce 'n plâns zbuciumător 
Să-mi spele 'n /acrămi corpul acoperit cu rane. 

Trad. l\lihllil I. Pricopie 

Ji 
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Un sat dispărut. 
(Schllă monografică) 

Satul dlsplrut despre care ml ocup în articolul de 
laţi e,te :M'.erdenven.U-Punar. Tradus ia limba noaatrl 
los:amni: putui eu scirl sau treptr. E,te printre puţinele 
nume de •;ezare turceascl care nu se repeU; tpre deo• 
1ebire de alte numiri de 11te turctJU unde găsim acc
letfi numiri Ia maf multe ■ate, dln diferite pirţi ale Do• 
brord. 

Se rlteac numiri de aate cum ■unt: Carabac, Ceamurlia 
Ghelengfc, Blulbiul, Enlrea, Co;arrea, etc., ce 1c: repetl 
de doui, trei şi chiar de mal multe ori; insl numirea a• 
ceasta dupl câte am cercetat pAnl tn prt zent, conaul
h\nd hlrţi fi tabele, nu am găstt-o nfclerl, la toatl topo
nimia Dobroret, de mai multe ori. 

Vreau 1ă arlt eJ, numele aceatuf Ht vine dela o 
curiozitate arhitectonici neîntâlnită tn Dobrogea fi anume 
dela un put cu sclrl, conatrult tntr'un fel cât se poate 
de curfo1 fi unic pe aceste locuri. 

Şf tatl cum : Ştim cu toţU ci toate puţurile uu 
fântânile tn Dobrorea ae ficeau ;l se fac prin llpare în 
plmânt în forml cfllndrlcă, pâol când se ajunge la auatul 
de apl, apoi :e intăresc pereţi prin zidire cu plaul, se 
fac gh'zdurUe de platri aau lemn, tar pentru uşurinţa 
1coaterd apel, acolo unde adâncimea nu trece de JS m. 
se a;ează cumplna cu lanţ şi căldare. 

Af a a foit şi puţul deapre care eate vorb,, cu o sin
rurl şl curfoul adlogfre. 

L� o dbtanţl de 20 m. de acut puţ mal n:fata inel 
un tunel oblic cu îa_clln,re _pânl la suprafaţa apel, el Wnd 
clptu;U la rându-I cu piatră; tar ia tot lcngul Iul ia 
partea de f 01 era pardosit cu sclrl de piatră. 

AJa că, el ae putea întrebuinţa în două moduri �t 
pe aus prin afutorul cumpeni ff intrând chiar ln puţ prin 
aJutorul acărllor. 

Cei ce-;l amlntese încă de eJ, spun el întrebuinţarea 
pe 1:ăd era utllfzatl numai de femeile 11 f ct�le turdlo•; 
blrbaţU neavând acces la apă, decâl numai prin partea 
de ■u1.

III 

Ia Jurul acestul puţ era satul cu acelaJ nume, •fC:• 
zat lntr' o poziţie ce indepUnea to totul condlţiunfle unei 
buae a;ezlri. Situat pe un dul uşor lnclloat spre M. zi 
■e termlna tntr'o vale unde stratul de apă din abundenţi
cate ta maximu-\ 8 m. adâncime.

D"I: adăpost, apă şi fn ptu, o vale care pc vre
muri eu acoperltl de umbra rlcoroasl a unei plduri. 

La o asvârUturl de bit de vechea cetate flrl nume 
C1v.aclar, ae afla situat pe urmele unul vfc:ur-roman; 
totuJi o leglturl intre vechu populaţie g�to-romAnl ff 
cca tor.:l nu poate fi vorba, ct 1lnrun expl�aţiune este 
ci omul dtn timpurile cele mal vechi Jf pâ12i azi 1fl •· 
lege îatotdeauna locul prielnic pentru a duce o viaţi mat 
uJoară ;t mai roânlci. 

Se ,ue că vechea populaţie rtto romanl dispare de 
pe aceste locuri odată cu incepotul sec. V1 din cauza 
pusttetoarc:lor ni vâl'rf loconttnuc • Avarilor, ;l Bul
garilor. 

s�rlcrile vechi din evul medfu vorbesc numai des-
pre Vbhh din Tcsalb, Maccdont,, BdC'anU rldrltcnJ fi 
malul pontic ce se lotlndeau dela ConatantloopoJ pâol 
)a gurile DunlrU. 

Despre o po;,ulaţ(une romlne11că to Interiorul Do• 
broret, to stepă. pe acolo pe unde se afla fi utul Mer
den\Tc:U Pun&r nu ae menţfoneazl nlmk, 

1) ln urma duastruluf crr;tfnllor dela Vama J 444,
•cronicarii vremii ne zurrăvesc ste;:a Dobrogei ca un m•re
„de;utum•' de1ert şi chiar când are Ioc marca cxpcdJţfe
a I ul Mohamed li c•.1ccrttorul la J 47 6, contra lui Ştefan
cel Mare, Su�tanul ;l-a fl:t.it drumul în JO zile prin lo
curl stibati.:e şi nepo;,ulate.

O'Jpă complecta cucerire a Dobrogei incepe marea
colonizare tur.:eas:l cu elemente turce; l � tltlrr;U şi
anu -ne : T urcU prin ţlouturile paduroue spre M. zt fi
M. noapte a DobrogU, iar io centrul Dobrogei, stepa, cu
tltarf.

Zona de antestepă c•ucterlzttl cu tuflrl;u1I şt crâm
pee de pldure. se fntlndea chiar până dfocoJo. de Mer• 
denveU-Punar, care a. fost colonizat cu tur-I Acest lucru 
l-am aUat dln gura urmaJllor tlt•rUor veniţi dupl 1853

') C. Rr3tescu. 
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dfn Crlmc:la, el la venire& lor aatul era tor.:eac şf foatte 
bogat, un puternk centru co nerdal �i popu pentru tru
pele turc�;u ce veneau dfospre Sud spre Nord. 

Dealrur că �aralel cu ocuparta Dobrcgd de către 
turci. ••• s:hlmbat complect toponimia Dobrogd, Iar noua 
a;�zare a prlm1t numele de Merdenvell-Punar. 

Inaemntazl decf că ia Umpul când populaţlunea tur• 
ceaacl ••� stabtut, ca a rll-lt acest puţ ff după curiozi
tatea construirii lui a dat fi numele noud aftdrl. Nu 
putem crede el ■'a fntemeiat aatul fi apol con1trulndu-1e 
puţul a'a dat mai târziu de către acda;t locuitori numele 
satului după acea1tl curloa sl conatrucţie a puţului. 

St li foit achfmblri de poruleţfe turcă ln timpul de 
la probabila Iul iofHrţare după 1476 fl până la J 853, fi 
o nouă aJezare tot turcească d se fi Ucut Jo timp, care
a rblt puţul cu acări ,t a dat prln el, numelr satului
după curiozitatea ndatâlnită până acum, larlfi nu pu
tem hce şi ln Aeist c, z de:ât deducţ'f. P,ntru. ă nu-l
mal puţin adevăut că, glstm în toponimia Dobrord, de
numiri de aJedt'I onene;tl cu nume ce ae termină ln 
punar ■au bunar ce înseamnă acela; lucru: puţ. Spre 
ex. T aspunar: p• ţ de piatră; T atarbunar: puţul Tăta
rilor; Curtbunar: puţul lupflor; Cufunpunar: puţul oilor 
et:. Dar dlntre to�te acestea 1inguu d,numlre care ar 
putea suferi co�puaţla este Ta1-punar: puţ cu platrl 
deci şl MerdenveU- punar: poţ cu acărl. 

Io concluzie, dacă puţul a fost anterior prf�cf •fC• 
zlr{ turce. sau daci ar fi fost a;rzarc turcă părăsită urde 
tn•ă al U ră ma■ puţul, f l o noul a,ezare tot turci, fl
cându-se în timp fi tot pe urmele vechlo!ui ut li, fi d,t 
numele satului, după acustl curioasă construcţie rlma
sl, totul nu po&te fl decât iuăfl numai deducţit 

Cut este c:ă satul a fost înfiinţat printre cdc din• 
tâlu aate turceşti 2) tntrucât 1chlmbarea topooimld Do
brogene în tla:pul maret colonizări turceşti, a'a flcut în
tilu ln furul cetăţilor Ieni-aala fl Sillstra, apoi dealun
rul marelui drum turcuc care venind din josurile Bal
canilor ducea prJn Bazarglc:, Ab.1t-kale11i (vechiul Abry
tu1 Ro iDan) spre Carasu devenit! mal târziu Medgidia 
continuAnd la Blbadag ,pre a afunge la vadul dunărean, 

9 C. Rr!11e,cu. 
H 

Ori. ■atul MerdrnveU-Punar este a;ez•t chiar pe a
cest drum ,1 a avut acelaJ rol, pe care l-a avut Cetatea 
Url nume, tn trecut aJezatl Ia 500 m. deplrtare de el, 
servind ca haltă de popaa, fUnd ,1 centru comercial lâ 
40 klm. deplrta?e tntre doul puncte comerciale ,1 miU
tar: Buargk-Cua■u Ji la Intersecţia cu al doilea drom 
ce venea dinspre Slli1tra-Adamclisl 1pre Constanta. 

Scriam ia articolul trecut că timpurile fi oamenii 
n'au putut schimba mersul pe arterele de comunicaţie 
vech_l, căci vechiul drum imperial roman dela Sud spre 
Nord, nu e alt ceva decât noul dtum Imperial turcuc 
tot dela aud la nord, mal ales el acum Peoln1ola Bal
cankl era în co nplecta stlpâoire a turcilor, cum era fi 
pe vremuri ln stăpânirea romanilor. 

De aceea Judecând chiar după întinderea ruinelor 
lui era foarte tntlns ;i cu oarecare apro::dmaţle nua,ărul 
locuinţelor trecea de câtev& mU. 

După mărturllle f!l'or de tătari exlster,ţl cu toatl de
căderea lui, fUcd distrus de câteva orf dfn cauza dnelor 
dzboae ruso-tur.:e din sec. XVIII fi XIX. inel la veni
rea ron:iânilor avea 500 tamilll in majoritate turd, care 
Uiod mai mult nefu!tori decât plugari, au emfpat to 
masl; iar tatarfl a;czaţt pe marginile sitului sau prin im• 
prefuriml, Ie la Io col treptat pentru t:urt timp fi ei, de
ouece prin truarea graniţei de Sud a Dobrogei în J 878, 
rolul satului descrii mai 1u1 apune pentru vecie. Tl
tarit dispar lJl ei inctt, încet, ca pe Ia anul J 9 J 5 11tul 
sl rimâol pustiu. Io tot aceat timp de dec,denţA; pe ml
aură ce casele se pustiau, locuitorii dtn lmpreJurimi ridi
cau pietrele zidurilor ;i le tran1port1u pentru uzul lor: 
până cân:i satul cu a�a de mare rol to trecut, servea a
cum drept carieră, 

Stngurul, primul care a văzut cu bucurie cum satul 
s'a înfiinţat 1n furul lui luând zi, de zt, marea desvol
tare ;l acum ultimul care locă veghea noahlglc Ia dlrl
plnarea ,i complecta lui puslilre, era puţul cu scări. 

Dar într' o buni z{ pieri Jl el. 
Nişte incoo;tienţt, clutltori de comori, au venit cu 

autorizaţii de săpare d,te de cine Jtte ce alt lncon�tfent, 
precum ti alţi neautorizate şi, ceuce n'a putut distruge 
veacurilr, a d�strus prostia omeneascl. 

A1thl e ltnJşte în Merdenvell-Punar. Adevărat! H-
�• 
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nişte mor.nâotală. Peste ruine şi puţul de odlofoui creşte 
fa, bă bJn! şl mate, far Io mintea cetăţeullor din lcnpre• 
furlcnt, M·rdenvelt.Puou, ln1emnează Izlazul cd mal bun 
pentru vite. Cât privtşte pcn•ru viitor, noţiunea de Mer
deovell- Punar va to ,emna pentru tinerele genera ţ1f ro. 
mâoeşll un izlaz cu un nume sucit şl nelnţeles. 

lu eu, care în copilăria mee, l-am admlr.it şf din 
apa lui mi-am astlmpirat 1etea ,deseori, o duioasă a
mintire m'a făcut să scriu despre puţul cu sc!ri, şi ma
rele 1at ce f .a purtat numele. 

V a mai reînvia vrcodoltă ? 
Cfoe ştie . . . . Cfne ştie ? ! 

Gh. Enăchescu 

Folk[or dobrogean 
•Cunoşti pomul după roade şi omul după fapte• - aşa

sună un proverb românesc. 
f olklorul - prin care în/eleg produsele spirituale colec

tive ale poporului - are strânse legături cu psihologia co
lectivă şi constitue o serie de fapte, pe baza cărora se pot 
face serioase studii asupra unui neam. 

Folklorul românesc este o adevărată comoară de docu· 
mente preJjoase, pe care învătaţii şi cercetătorii noştri vor 
trebui să şi sprijine studiile asupra poporului nostru. El nu 
poate fi considerat ca o simplă colecţie de mici fapte dispa
rate, mai mult sau mai putin curioase, ci o ştiiotă sintetică, 
îndreptată - în deosebi la noi - către studiul vieJii tăranu
lui, a vietii rurale, acestea fiind isvoare, unde produsele a
cestea n'au fost alterate de civilizaţia nivelatoare de asUzi. 

Civilizafia, unele fenomene sociale, consecintele răsbo
iului şi alti factori fac să dispară zi cu zi aceste minunate 
produse ale adevăratului spirit românesc. 

Culegerea lor neîntârziată este o necesitate indiscutabilă. 
Din dobrogea noastră s'au cules multe lucruri frumoase. 

Colecţia •Analelor Dobrogii• stă mărturie a unor preocupări 
serioase îndreptate şi in acest domeniu. Dar ne putem gândi 
că ceeace s'a strâns acolo, sub grija şi îndrumare infeleaptă 
a d lui prof. C. Brătescu, este totul sau măcar suficient? Răs-
punsul este negativ. 

Iată dece apelul pe care •Gânduri dela Mare• ii în
dreaptă către totl intelectualii satelor şi în special către invă
fători, de a culege şi publica folklor dobrogean, este complet 

justificat. loscrierea acestei preocupări în programul ei de lu
cru este o dovadă precisă că şi,a înfeles rostul existentei ei 
de publicatie regională. 

Nădăjduim că va depune toate stâruintele pentru colec· 
tarea acestui pretios material. că - după aceea - ni-l va 
prezenta intr'un volum cuprinzător şi că, apoi, se va găsi o
mul care să scoată din el concluzii sociologice propriu zise. 
«Materialul acesta românesc trebue să servească pentru a în
tări sau a corecta ori eventual a deschide perspective noui 
în ceeace priveşte anumite fenomene sociale generale sau di• 
ferite tipuri de societăţi şi evoluţia lor. Orice cercetara mo
nografică, făcută în anumite direqii, a ramas o simplă des
criere, desigur foarte importantă şi utilă, dar nu s'a ridicat la 
rangul de lucrare sociologică, dacă nu a servit şi lămurirea 
unei probleme generale, care preocupă sociologia (Petre An
drei : Sociologia generală, pag. 279). 

•Gânduri dela Mare• este acum în faza adunării acestui
material. Succesul ei depinde de felul cum au infeles şi vor 
răspunde colaboratorii săi dela sate, la chemarea aceasta. 

Uo motiv de grabă: se duc bătrânii dobrogeni, se pierd 
definătorii acestui scump material. Urmaşii lor nu-l mai păs
trează în forma în care li l'au lăsat ei. Aşa dar, la lucru. 

Ion Dunireanu 

Bidineaua. 

Frus1na şf lllnca sunt vestite in mahala. Au nişte 
guri, săbii, nu altceva. Cue alta mai clevete;te ca ele? 
Greu să găseşti ! 

Când se 'ntâlnes: amând::>u�, i� îcn;,ărtăşesc toate 
firile mahalalei, ponegresc pe cunoscute şi necunoscute. 
ocără■c pe cele cu care nu 1e au b?ne =,l se a11gurl una 
pe alta de cea mai temelnică prietenie; dar iodată ce 1e 
despart, Frusina vorbeşte de tău pe IUnca în fata altor 
cumetre şi Ilinca face la fel. Uneori, vecinele 1pun când 
uneia. când altela ;1, atunci, ţine-te tnUţl;ărl, clesvfoovă
ţiri şl jurăminte. 

O singuri dată a'au certat ele mai amarnic, ba a'au 
luat şi la piruială; dar 1'au împăcat chtar în focul bi
t!llel �i, dln două duşmance, s' au pomenit dot:ă tovară,e. 

Voia Fruslna ca'n ziua aceea li-şi virue prin carl 
şt n'avca bidinea. Ce să facă? 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



- ,,N'o fi având Ilinca ?11 

Fura până la poarta ei 1t bate.
- ,,Vecină, n'at o b1dioea? Tc-aşt ruga d mi-o

lmprumuţt ca 1a vărul ! 11 

- ,,B 1, asta nu! Mai degrabă iţl împrumut bărba
tul, decât btdloeaua". 

Atât t-a trebuit Fruslnll. 
- ,,Dar ce, eu sunt vădană, ori am inebuntt, ca

tine, 11 trăiesc cu mlcelarul din colt ?••• 
InfurlaH, Iltnca ieie îo uliţă Ji o ia de păr pe Fru-

1ina. Aceasta, Ia fcL Trăgea fi una, tdgea şf alta. Cu 
unihUie, amândoul se sgârlau fi clutau pat' că 1ă-fl 
1coată ocb11.

T o:mai când era bltilla 1n totul el, trece pe acolo 
un om cu o bubă mare şi frumoasă. Btetut de el n'are 
de lucru ? Se apropie de cele doul femei şi cautl să le 
deapartl. Deodatl, ca prin mlnuoe, vecinele încetează 
sl-fi mat Jumuleaacă una alteia iarba capulut. Se aplcacl 
şl ia fiecare câte un papuc în mâna dreaptă fl 'ncep al-i 
care nepoftitului ia cap, 1n timp ct, cu stâng,, 11 apu
caaerl, rlvăJlndu-l şl prăpădind.i-1 frumuseţe de qarbl. 
Cira Fruslna cu papucul şi trăgea de barbă din toate 
puterJfe, dar ntci Ilinca nu se lăsa mai pe f 01, de se sbl
tea bietul om ca'n gură de şarpe. Noroc c'au sărit alţi 
trecitod şi l-au scăpat. 

Unul dintre ei a intre bat pe femei: 
- ,,Cc-aţi avut cu creştlnul ?·'·
Au rlspuni amândouă deodată:
- ,,Dar el ee treabl avea d 1'amcatece unde nu-i

fierbe oala ?11• 

Când să plece, !Unea se 'ntoaree şf.i ■pune Frualnli: 
- ,,Dece n'ai smuls şJ tu mai multe fire din barba

celuf a să-ţl fael bldlnea ?11, 

I. D. Frasin
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ln comuna Zebil, judeţul Tulcea s'a construit şcoala mo
nument în amintirea preotului Simion N. Moruzov, al cărui 
nume îl poartă. Hotărât, dacă în fiecare sat din tara noastră, 
in timp s'ar construi câte o şcoală monument, în amintirea 
celor ce au contribuit pentru ridicarea satului, mult bine s'ar 
aduce păturei fărăoeşti. Copiii-şcolari, ar avea localurile. hi
gienice şi mobilierul cerut de actualele vremuri, nu ca asfăzj 
în cele mai multe locuri. 

Cinste şi recunoştin1ă din partea zebilenilor pentru acela 
care n'a precupetit nimic, ridicând asemenea şcoală monument 
spre binele micilor vlăstare, cari în asemenea local şi cu aşa 
mobilier vor gusta din potirul învăţăturii cu mai multă poftă 
cunoştinfele necesare vieţei de cetăţean conştient al tării. 

O scurtă biografie a aceluia, al cărui nume îl poartă şcoala. 
Preotul Simion N. Moruzov s'a născut în anul 1874 Fe

bruarie 3, în comuna Dumitrovca, guvernământul Tavricischioi. 
Este fiul preotulut Niculae Moruzov cu parohia în ora

şul Tulcea şi al Mariei N. Moruzov. A absolvit cursul primar 
în oraşul unde a păstorit tatăl său. După aceia a intrat în 
seminarul din laşi, pe care l-a absolvit în anul 1894. Cu di• 
ploma de absolvent al seminarului în anul şcolar 1894-1895 
i se incredintează un post de institutor suplinitor în oraşul 
Tulcea. Io anul 1895 este numit invăfător rural în jud. Tulcea 
şi functionează în anul şcolar 1895-97 în comuna CaJaloi, in 
anul şcolar 1896-97 în comuna Sarichioi şi la începutul a
nului şcolar 1897-98 în cătunul Sabangia. 

Pentrucă în seminar a f.:;st îndrumat să apuce calea pre
ofiei lasă învăfământul primar. S'a căsătorit în timp ce func
Uona ca învăţător în comuna Sarichioi cu Domnica, fica lui 
D. Răşcanu notar în comuna Zebil, la 19 Noembrie 1897.

Din căsătoria cu Domnica are 5 copii: Gheorghe, Ştefa•
nia şi Niculae în viată şi Mihail şi Evdochia morţi. 

A fost hirotonisit pentru greaua sarcină de păstor în nu
mele lui Hristos, la Galati. Io ziua de 2 Februarie 1898 dia
con şj ta 3 Februarie 13°8 preot-paroh al bisericii cu hramul 
Naşterea Maici Domnului din com. Satu Nou, plasa Măcin, de 
către Episcopul Partenie Clinceni. 

La 15 Aprilte 1898 este transferat preot-paroh al biserl
cei cu hramul Sf. Dumitru din com. Zebil, unde munceşte cu 
multă dragoste pentru ridicarea sufletească şi materială a e
noriaşilor săi. 
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