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PETRA : un sat antic 

din Dobrogea 

Cu aproape zece ani în urmă, arheologia noastră nu ştia 
mai nimic despre exislenta unei rurale aşcziiri romane la Cnmcnn. 
sat din sudul judelulni Tulcea situat lio�ă Hamamgia, de�i .pan
tele dela Nordul \ăii ·J, în sat. acoperite şi ele de un :::Irat r.rro, 
de loess. arată făgaşuri adinci ce ernluiază spre ripe. in reref11 
cărora, după ploi, apar reslllri de culturii mntcriefii antică.· ICom,1. 
Bratesru). Ceeace a demonslrat că aici, la Camena. este , orba 
de un important sat antic.-, a fos1 descoperirea - în primul rîml -
a unei mari plăci de calcar cu inscripjie Jatfoă cunoscută azi 
sub numele de l 7CA.Yl PLTRE.YSES, dopă rele dialii două cu
tinte ale inscripţiei, iar - în al doilea riind - a unei serii ele alte 
obiecte arheologice, printre care, în afară de ceramică. un cap 
bărbătesc şi un fragment· dintr'o stelă funerară. Toate aceste 
trei monumente arheologice - unul epigrafie. celelalte două sculp
turale - se află acum în Muzeul Regional al Dobrogei şi con
sti1uesc o îndreptă1ită mîndrie pentru instituţia constănţeană. 
Ele au senit ca obiecte de cercetare pentru studiul d.Jui prof. 
u.niv. Teofil Sanciuc - Săveanu îniliulat �O inscrip/ie latină fi aUe 
obiecte antice şi ştiri din satul roman Petra, Camena de azi. din 
Judeţul Tulcea" şi publicat în re, ista Ana/ele Dobrogei (an. X\ -
193-1. pp. 93-11-l). Cercelarea aceloraşi monumente a iost re
luată de d-l prof. Grigore Florescu în lucrarea „l\Jonumcnte an
tice din jfuzcul Regional 1JI Dobrogei'" . apărulă în ac('ea�i re
\is1ă (A. D .• an. X\'ll-1936, pp 127-135). ln mma de<1roperirii 
unui alt fragment din inscripţia mai sus amintită. întîiul cerce
tător al ei, d-l Săvemm, a scos la lumină broşura .l 'n nou fraq
ment al in�cripţiei latine din Petra-Cnmena" {�Buco,·ina". S. E. 
Torou(iu, Buc. 1940). 

lncercarea mea de a vorbi despre acest sat antic se va 
desvolla în limuele impuse de aceste deSt'operiri întîmplăloare. 
fiindcă trebue să se ştie că, deşi cele trei piese arheologice au 

•) Satul Camena e stdbătut de o vale prin care se 5curge riole(Ul 
Ctmena. 
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�cut de.rada unei importante aşe7ărj romane, toluşi nu s au e
xecutat săpăluri speciale. �Satul Camcoa - scrie d-1 Să�eanu -
merită toată alentiunca din punct ele vedere arheologic-epigrafie: 
răci. făn'! !=ăpătnri sist('matice artîeologice, au ieşit Ja iveală. a, 
(ară de insrriptia noastră, şi alte obiecte arheologice ... 

Numele antic al satului Petra sau Pc1rae. se CU'i"ine să fie 
pus neapărat în legătură cu natura pietroasă a terenului, mai 
ales ră şi astăzi unul din dealurile im ecinate co comuna poartă 
numele de Pie1rosul. Sistemul acesta de a stabili numiri topice 
dnpă anumite caracteristice lbcaJe şi apoi de a le păstra cu toate 
schimbările survenite găseşte în Dobrogea noastră mărturii evi
dente. O pil� este însuşi numele acestui sat, care ca sens s'a 
păstrat neştirbit pînă astăzi, deoarece şi Camene, în limba Sla
vilor, şi Petra, în limba străbunilor Homani, au una şi aceeaşi 
acceptiune: pfotră. Schimbarea numelui Petra în Camenn s'a
înfăptuit desigur prin sec. n d. Cr„ adică pe nemea ru'ivălirii
Slavilor. Păstrarea numelui în 1caducere e o do, adă de neîn
lăturat că popnlatia romană care ocupa acesle Jocuri a eonii-· 
nuat şi după năvăliri să le ocupe, deci chiar sub o altă sllipî
nire. Exemplul, după cum am spus, nu e unic. E de aju.os să ne 
gîndim la l.ycnstomo. vechiul nume grec al îmbucălnrii bratului 
Chilia. care a dat numele de azi nlcov şi care nu-i altceva decît 
traducerea sla'fă (l'lkl a CU\-intului grecesc lykos = lup (\'. Bogrea). 
Se crede că şi Ozolimna. numele mediev-al al lacului Razelm, 
e traducerea sla,ă a grec. / /almyris, deoarece Soli în limba slavă 
reprezintă rădăcina greacă sls, adică Sare (Gr. Nandriş citat de 
d. C. 8rărianu în .,O enigmii... pnporul romm•).

Ca aşezare, satul se aliă la o foarte mică distan(ă de în
crucişarea căilor de comuoicafie e-e veneau dinspre lbida, .4egys
·"u", . lrgom11m llîstria şi Ulmetum. Ceeace nu se cunoaşte cu
preciziune, ci doar ipotetic. este teritoriul din care făct>a parte 
acest sat. Situalia sa aproape de mijlocul lioiei imaginare ce ar 
uni Ibida cu Histria face şi mai oesigură iocercarea de precizare. 

Pentru a defini starea de desvoltare a acestui sal. în lipsa 
altor elemente, să ne folosim de ceeace intimplarea ne-a pus 
Ja dispozi(ie. adică acele trei monumente de care a foi!l vorba 
în rîndurile de deasupra. De rindul acesta, voi începe cu in
scriptia aJ cărei text, în traducere, este următorul: 

�Tăranii din Petra sunt cei eare au pus mină dela mîoă 
c.a să fie făcută, pentru sănătatea corpului, o baie publică. A
ceastă lucrare a fost făcută în anul cînd primari ai satului erau
N) mpbidius Maximus şi Aelius Geminus, iar perceptori Ulpius
Romanus şi Casius Primitirus: au purtat grija lucrării Nym
phidius Maximus, amintit mai sus, şi Aelius Iulius�. 

Uisînd deocamdată la o parte consideraţiunile cu pririre 
la înalta concepjie sanilară. mai cu seamă că e vorha de un 
saf, să ne oprim pupn asupra felului de organiza(ie sătească. 
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Vorbind despre nata romană în plină desvollare din această 
regiune ponto-danubiană, Vasile Pîrvan fcf. Tncep. vieţii romane., 
p, 105) atrage atenţia asupra faptului următor: .... nu trebue sA

uităm că alături de satele 6•icil atîrnătoare de oraşeJe greceşti 
dela Mare şi făcînd o singură comună cu ele, avem adevărate 
comune ruraJe, numai traco-romane, cu primari aleşi pe cincj 
ani (quinquennnles), ajţitaţi de primarii mărunţi. aleşi - cîte doi
pe on singur an (magistd), de fiecare sat, ori de primarii numiţi 
- eîte unul- de autoritatea cmlă ori militară, care stăpîneşte
peste ţinululJde acolo (princeps loci, pcaefectus pagi, etcJ şi în·
casînd veniturile comunale prin perceptorii săteşti (quaestores.
vicorum ). Aceste mici comune rurale îşi au consiliuJ lor co
muoaJ de sfetnici numi(i curiales, un fel de senatori, jar satele
îşi au şi ele consilii comunale mai mici, de oameni buni şi bă·
trîoi numiµ decurionesu .

Satul antic dela Camcna. vicus Petra, poate fi cu siguranţă 
încadrat în categoria satelor cu rîfe doi primari, aleşi pe timp 
de un an, deoarece inscrip(ia prerizrază că .baia- (balineum)
s'a făcut în nanul cînd primari ai satului erau ... " (magisterio anni).
Ceeace nu se poate spune cu preciziune. din lipsa unor do'i"ezi 
hotărîfoare, este dacă vicani Petrenses aparţineau, împreună cu 
locuitorii aJtor sate. unui oraş grecesc dela mare, ca - de e
xemplu - IUstria, şi formau cu ele o singură comună sau daeă 
atârnau de un oraş. ea lhida. ori castrul roman delaDunăre. -lucru 
mai puţin probabil - de un centru militar de legionari sau de 
ajutoare. Aeestea sunt şi rămîn, pină Ja aUarea de noi temeiuri, 
lie pe urma unor săpături sistematice, lie după descoperiri în
tîmplătoare, .întrebări care se pun şi la .care încă nu putem răs
punde clar şi precis" [f. Sauciuc- Săveanu). 

Cei doi primari ai satului Petra nu constituiau singuri au
toritatea, ci. pentru încasarea veniturilor comunale, erau doi per
ceptori săteşti cu concursul Cărora (cum quaestorihus) - spune 
inscripţia - a fost adusă la îndeplinire această operă (quod opus). 
După cum se vede, organizapa comunală a satului se bucura de 
o suficientă întocmire pentru buna administraţie. De bona stare
a lucrurilor face mărturie însăşi opera întreprinsă. baia publică
pusă la dispozijia sătenilor „penJru sănătatea corpului lor "'. Con
tribuţia sătească, în vederea realizării unei asemenea opere de
folos obştesc, este îndeajuns suJ>liniaUi prin �erbul .conferre•,
cu forma contulewnt în inscripţie, care înseamnă .a contribui, a
pune mină dela mirui".

Ar mai fi de spus cîteva cuvinte cu privire la numele curat 
romane, cu excepţia lui Nymphidius. pomenite în inscrip(ia dela 
Petra. lată ce alirmă în acest sens d-l. Săveann : .,Elementul ro
man se impune prin nume de familii c.a Aelios, lttlius, Oassius 
şi gentilicii ca Ulpius Numele Ulpins şi Aelius ne pot 
servi ca termen pentru fixarea cronologică a acestei inscripţiuni, 
al cArei scris ne iace să o atribuim secolului al doilea după 
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Hristos·. Deşi elementul băştinaş, dac, nu apare. numele fiind curat 
romane, ou trebue scoasă concluna Că satul era pur roman că 
n'a aTIJt elemente dace. Nu se poate ajunge la această concli'.i.zie 
pentru motivul Că populatia autohtonă. ea însăşi. începuse să fo
losească limba şi numele cuceritorilor. Se poate vorbi în Petra 
ele un grad mai îoainia1 de romaniza.re şi dt' un număr mai mare

de Romani, dar de absenta elementului aborigen no. Lipsa u
nor documente lapidare intru lămurirea acestei chestiuni este 
sin1?ura şi cea mai importantă, fiindcă numai ele documentele 
pot ,·orbi cu temei. 

' • 

IOAN MICU 

Beiu] din Balc1c 

Beiql din Balc1c 
Un cerchez voinic 
Are în seraiu
Frumuse/i din rai .

Grafii care-şi frâng 
Trupul şi nu plâng, 
Poarta'n ochii lor 
Cerul de Bosfor, 
Iar în mersul lent 
C.,ldul Orient . . •

6 

:.le Fm Papazi•su 

Nai, tambur, cheman, 
Ah I aman, aman ! 

:J mc1una nu-i 
Ca Genan a lui: 
Crin primit în dar 
Dela Iuschiudar. 

J-turiile'n ;oe 
Stacui vii de foc 

ln harem orgii, 
Cântă manegii: 
•Hei I Genan, Genan,
Roabă de sultan . . .

Văl pe ochii tăi,
Tot străpung văpăi!
Hei, tu. bev cerchez,
Fă un meterez
Jmpre;urul ei,
Să n'o pierzi de vrei . • ••

Nai, cheman, tambur, 
Cerul e de azur . . .

Din vrăiita zări, 
Obosit de mări, 
Poposi 'n Ba/de 
Tânăr •Venedic• 
Print vene/ian 
Pe /ărm Dobrogean . . .

Nai, tambur, cheman, 
Ah ! aman aman ! 

Marea-i de safir, 
Prin/u-i musafir 
La cheafliul bev: 
• TinEl'e nu bei?
Vinul meu e-adus
Din Tarabulus . . .

Toţi câţi I au gustat
M'au invidiat.
Vezi haremul meu
Ca un curcubeu 7
E un labirint
De femei ce mint,

Toate fi-aparţin, 
Nobile strein . . .

Dar eu, bev cerchez 
Una mi-o păstrez: 
Numai pe Genan, 
Numai pe Genan r

Nai, tambur, cheman, 
Ah! aman, a man! 

Panfcâ'n Balcic . . .

Fuge mare, mic, 
Urlet disperat i 
�Beiul e prădat r

Ah I cheafir, cheafir, 
Câine musafir! . . .

Spre zări de opal, 
Mână-al mării val 
Navă - rândunea 
Cu Genan în ea . .

Jn serai s'a 'nchis 
Ca un biet proscris 
Beiul cel temut . . .

De-atunci n'a băut, 
N'a făcut orgii; 
Numai manegii 
li mai cântă-arar 
Un gazel amar: 

•Ah I Genan, Genan,
Roabă de sultan . . .

Ah I să/batec crin; 
Cupă cu venin !• 

.. 

7 
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Pe i s a j D o b r o g e a n. 
A 101ft prlmlvara, în anul acesta, cu primele zllc 

ale lui Aprilie. O prlmăvari adevărată, cum de multă 
vreme n'a mal 1ălă;luît la noi, în Dobrogea. 

S'a ri11plt frigul pe alte meleaguri, bramele groase 
fi târzU n'au maf plcat dfn slava de argint a cerului cu 
atele, iar zilele au urmat acnlne, calde, cu soare �I cu 
adieri de unde, nbcute printre pomi infloriţi, întinderile 
verzi ale câmpului �• tmbricămintea nouă a crângurilor. 

Ne-am putut bucura, a,adar, de un anotimp suav, 
cu 1uvenirurUe noastre din copilărfe, pe care le rcglsim 
alături· de florile de merf �I de drc�i ,1 cele de zam btle, 
ale acrilor cu denH �t treceri pc subt epilat, in ■lptl
mâna Patfmflor. 

Primăvara dobrogeană a foit vestită de cârduri tim
purii de cocoare, de aboruri molatece de cocoa1ârd albi 
�i avane ţipete de alte soluri de pălld sălbatlcc, în nopţi 
cuprinse de tntunerlc Ji iarnă, Stoluri nufâ�lte de sbu
rătoare ale cerului, care 1'au luat Ia întrecere cu depăr
tărtle, au venlt şi au poposit la noi, ln adâncurile bll
ţtlor, to tărl�ul stufului şi prin toate feritele locuri de 
larml ;d oamenf.-

S'au ivit fl cufundacH pe Umpezf�ul apei; a'au auzit 
svonuri Ji şuere de către pcacart, ceeace insemnuzl el 
au so■lt fluera_ril, becaţele ,1 bc�aţlnele, lntr'un fund de 
ghfol cu apa de pleuri, doi bulgări de dpadă atrăluci
tori la 1oare, se prelfog pe marginea stufului JI 1unt nu
maf ci a;a de mart, Au plecat lntr'o miel rccu
ooaitcre a imprcfurfm.Jlor, clei perechea de lebede nu 
aunt păsări de rând ca ccle-Ialtc, care tă-Jfflxcze cui
bul cu ouă, Ia întâmplare. Plutnc încet ca navele 
lnclrcate cu poveri grele, singure, fărl Lohengrln, căci 
ele nu merg la plimbare, acum când trcbuc al 1c ln
grff cască de viitor. 

Ungă o sa.lele măreatl înghiţită de ape pânl la 
baia coroanei, se ame1tecă printre viguroasele crăci un 
grup de vreo douăzeci de Hşffe, care scot strigăte ca lo
vhurll e produse într'uo metal ■onor, Au blnuţi albi pe 
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frunte şi ■unt vesele şi viode că a venit prî.năvara cu 
raze de soare pe baltă, Mal departe ae aud măcăituri 

' 

de raţe nţrvoase, în cor, stridente �I vestitoare el stu-
fărl1ut se află populat din plin, 

Pe de.uupra unui mlăJet des ca peria sau ca beţ1le 
de chib:ft diatr'o cutie, ae văd aboruri dr păsări albe 
ca neaua, de pbărf c:enuşU, roşiatice. ce se iatretae ca 
iatr'un jo:: de furnicar ndnţeles. lntr'aco!o se află, cu 
sfguranţă, o colonie de stârci de toate felurile. E o acti
vitate a 1e desfăşura pe tăcute ca a albfotlor dintr'o 
prlucl E un du-te vino impresionant. 

De prin fmprr.jurul ghloluluf, stuful ,t papura au 
infăţlş&re de drbătoare, Primăvara le-a dăruit straie 
noul şi tinereţe dlo bel�ug. laălţlinea lor, de la �upra
faţa apel, afungc spre vară până la dol, trei metri. Acolo, 
ia i npărătls tre,Uei, nu se poate lotra cu lotca, decât 
cu foute mare greutate. P�s::arul, care �•ar încumeta d. 
1trăb1tă tărl�ul, i'ar �\:pune �ingur ia cine ;lf� ce chin, 

Ptin unele cotlo,.ne, pe unde ap& e ceva mai mică 
apare fi pluta, cu frunzele el ca d� p.almi�r. Florile de 
nufăr sunt multe :,t râzătoare la ■oare, far oamenii 
bllţU nici nu le iau in seamă. N'au pentru d nlcfo fru. 
museţe ,1 poţfrul lor ca de spermanţetă nu le apune nl
mk. Deaceea cresc, înfloresc �t se trec, fără ca mâini 
gingaşe să le adune şi să le rhtţească prin glastre. 

E prea frumoasă Jl interesantă această naturi din 
mijlocul apelor JI sfngurltăţlilor. Aici e o desfăşurare 
de forţe lente, progreslve 11 cu mare eh bzulnţă, care apar
ţine numai lut Dumnezeu. 

Viaţa aki pulsează dupl legi anume, simple şl unice 
în desăvâr;lrea lor. 

Primăvara pentru noi vâoătorJI, Ia baltă, e un mi
racol. Ne cheamă acolo sborurile şt 1trlgăt�le pătărilor, 
lumina i,I razele 101relul, voloJla pes:;arJlor şi întreg 
peisagiul bălţilor. Valerian Peh'escu. 
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Cărţile 

Dr;,gi cărţi în vraişte de lectură şi de vis, 
Ce-mi umpleţi ochii cu cereasc� limpezime; 
Cărţi ce-mi furaţi neliniştea în adâncime, 
Spre chinu 'nsingurat al celor ce v'au scris; 

Modeste cărţi, fântâni cu ciutura 'nstelată, 
Doar eu mândria dârză ştiu să v'o desmierd, 
Când scutur colbul de pe voi şi iar mă pierd 
Zglobiu, în pura voastră pa;işte nimbată, 

Prietene de vis, cu sfinte mâini de taină 
Vă prăznui fagurii şi-i flămânzesc, lumină. 
/n pagini, voluptăţi de har şi de hodină; 
Pe gând, mândrire de sărbătorească haină. 

Cu voi la drum ! Prin multele restrişti cu voi, 
Peste îngenuncheri mi-arunc priviri seme/e; 
Infrunt durerile şi anii de tristeţe 
Să-mi dea cântările !urate înapoi. 

Când buzele mi-s arse de otrăvi străine, 
Mă 'mbăt în voi, slăvite plinuri de ulcioare, 
Şi trec prin ani cu fericirea asta mare 
Că inima vă bate, caldâ, lângă mine. 
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AUREL DU.UITRESCU 

" 

Un nume pe urmele glorioase ale străbunilor noştri, Romani. 
A fost dat de neîniricoşaţi.i luptători ai imperiului, în anii 

când ei luptând pe aceste meleaguri ca trimeşi ai civilizaţiei 
romane. s'au legat aci de nalurl!. 

Este numele fostului râu la Mare ( azi uscat) ce a curs o
dinioară pe valea Jacului Mangalia, cu isvoarele sale în frumoa
sele câmpii ale (',adrilatentlui nostru, care pe timpuri erau aco
perite de codri întunecoşi. 

Toponimia contemporană exclude acest frumos nume în 
ciuda tuturor intereselor naţionale şi a dragostei de trecut. Ea 
apelează numai la forma trecutului când voieşte să românizeze, 
pentru a numi astfel satele Yâkele, Cotu-\.ăii, Vârlop şi exclude 
cel mai Irumos nume străbun, din harta intereselor nationale. 

Dar ii păstrează pentru \Cei „Getica a marelui sarnnt \'. 
Pârran - pentru certetătorii şi îndrăgos!ilii de trecutul glorios 
al strămoşilor. 

Prhindu-1 in fugă undeva scris. numele �Cerb�ris• nu-ti 
spune decât origina sa dar dacă mai cercetezi puţin, răs
colind felul cum strămoşii ne-au botezat zestrea lăsată: apele. 
muotii. văile lor. înţelegi o întreagă istorie înlănlnită cu geografie 
zoologie - geologie şi o botanică din trecutul cel mai stră\'echiu 
al tărtlinului l�ănului nostru dintre Dttnăre şi Mare. 

Cerbyris ....... desigur râul Cerbilor - cari se lăsau la vale 
din dealurile împădurite ca să se adape din apa arestui Nistru 
în miniatură - prhit după infălişarea \'ăii. 

Numai cu Nistrul necazurilor. durerilor şi cântecelor noastre 
moldo, ene. mai seamănă la înfăţişare decedatul Cerb-ţTis. Ca şi 
i\istrul. răpit de duşmani din nou în anul dela Hristos 19-11 -
Cerh)·r,s-ul ne-a fost furat pe jumătate de străini. 

Origina sa frumoasa. cu pâlcuri de pădure drept rămăşită 
a vechiului rodru. a rămas în apropierea Bazargicului, dincolo 
de linia care ne-a mutilat. 

�ram gandit să scriu ceva despre această \'ale - cunoscută 
de multi ;-i studiată chiar de sarnnţii : \ . Pân·an, O. Tafralli. d.) 
C. Brătcscu dela Uniwrsitatea Bucureşti - pentrucă ea
este un ne:.aecat hn or de arbeolo�e. istorie, geo-politică, geo
louie. botanică, zoologie, etc. aci în sud-estul Dobroqei - is\'or
de mare însemnătate clin toate pune1ele de Ye<lere. iar azi µne
locul rrumoasei şi neuitate BatoYa.
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Azi îmi propun să încep a nota aci ce\"a despre identifi
carea ei pe hartă şi în spaJiu, să o pun în legătură eu cei cari 
au locuit-o în trecut cu urmele lăsate la fiecare pas în ea de pri
mitivi, de popoarele cele mai îndepărtate nouă, de strămoşii no
ştri. 

Materialul e vast, dar spaţiul îngust, 

• 

• • 

De formă şerpuitoare, valea Cerbyris-ului este azi uscată şi 
seacă. A condamnat-o astfel omul care a pus .coadă toporului'" 

- fie el de piatră, aramă, fier, sau otel -
Cerbyris-ul a secat.
Când? Nu se ştie precis. Romanii l-au întâlnit strălucind 

ca o beteală în fundul albiei sale strâmtă şi adâncă - vale care 
şerpuia prin codrii străvechi ai podişului Getic, prelungire a Mo
esiei Inferioare spre Pontul Euxin. Cţrbi nenumăraţi se adăpau 
aci în râul „Cerbilor" ... ,,Cerbyris". -

.,Este unul din râurile care se prelungeau mult înspre mij• 
Jocul Mărei Negre în timpuri de tinerete ale .Gliei" - atunci 
când Marea avea marginile sale mai spre interior• (C. Bră1escu). 

Valea de azi are o lungime de 60-70 Km. - cu origina în 
apropierea Bazargiculoi şi îndreptându-se spre nord, înşiră sume
denie de sate spre jndetul Constanta în care intră lângă satul 
Coroana. Aci îşi face azi intrarea sa în România. Se îndreaptă 
spre apus, spre Cara- Omer, şi apoi făcând un ocol larg înspre 
nord, se întoarce spre est spre mare. pe care o întâlneşte la Man
galia după un mers de 25 Km. in zigzag - identic cu mersul 
tot aşa de nesigur de orientat al văii Nistrului. 

Are lărgimea de 1-200 m. şi adâncimea de 70-80 m. -
iar malurile sale sunt foarte abrupte (Coto-văii, Albeşti). - For
mată prin eroziunea tăiosului Cerbyris. Malurile sale tăia1e aproape 
vertical în stâncii calea.roasă, sunt rareori acoperite cu arbuşti 
mici şi ţepoşi 

Ploile torenţiale, numai ele îi mai dau câte-odată măreţia 
trecutului Apa devine atunci un torent periculos pentru satele 
înşirate pe malurile şi fundul său ca mărgelele. Incepând dela 
noua graniţă - adicii din hota.rol de sud al jud Constanta. valea 
adăposteşte cu malo.rile sale şi adapă cu fântânele săpate în fun
dul ei, satele: Coroana, Hoşcadin. Valcele, Cotu-văii Vârtop. Al
beşti, Hagieni. Limanul, iar la gura de vărsare Mangalia şi Două 
Maiu. 

Aşa se vede această vale de sus, de departe în ma.re. 
Pe hartă este însemnată ca valea unui râu care curge în

trerupt, înspre Mangalia. 
lntrebarea ce mi-am pus-o şi pe care voesc s'o lămuresc aci, 
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este: Cine a locuit, cine a urcat şi coborât malurile sale abrupte 
din cele mai îndepărtate timpuri, până la noi? 

Ne-o spune larg de to1 istoria, iar amănu.ntit hârle1ul care 
scoate neîncetat din pământul malurilor sale, pline de uneltele 
trecutulo.i, de vase - ne-o spune hârletul ca.re scormoneşte o 
movilă şi dă la iveală moneda veche, armele, mormintele viteji
lor Qoştri strămoşi. 

Toate cele ci1ite în is1oria scrisă de hârletul şi plugul des
coperitor de bunuri şi txecut mă.ret mi-a dat şi mie impuls să 
scriu aci cele câteva observări personale. -

In tot lungul văii. pe cele două maluri se găsesc nenumă
rate hrohe şi peşteri în piatrli. Toate îngălbenite şi afumate, pe 
alocuri cioplite fătă artă, rt:ma.rcA folosirea lor de omul primitiv, 
ca locuinţă. 

Popoarele de mai târziu au adăpostit în ele animale - ser
viciu ce Iac şi azi ciobanilor noştri. Dovada acestei întrebuin
ţări o face grosimea stratnlui de gunoiu pe partea inferioară a
hrubelor. • 

Movilele (fumulus) care se înaltă pe maluri şi străjuesc ca 
nişte sentinele. din ce în ce mai dese înspre Mangalia, sunt toate 
isvoare de arheologie. 

Am cunoscut personal adâncurile a două din aceste semne 
funerare. Erau morminte. 

Oesgroparea nneia din ele am asistat-o oficial iar rezulta
tele constatate le-am descris în articolul .Stepa noastră" într'un 
număr trecut al aceleiaşi reviste. 

Era un mormânt, aşezat într'un cavou săpat şi apoi ars -
pământ - pe fundul ciiruia, putrezite, suh lespezi de piatră ne
cioplită am descoperii oseminte de propor(ii nevăzute la noi 
(capul). Alături vase de lut ars „la negru" - o monedă oxidată, 
o săgeată getică şi un obiect de plaeă de aur ce părea a fi ta
lisman sau altceva. Unul din vase frumos lucrat în formă de ceai
nic modem, putea fi un opaiţ sau un vas de mirodeniL Craniul
şi obiectele au fost trjmise la Bucureşti şi predate soc. de mo
numente istorice - arheologice, pentru D-l Prof. Iorga care a
premiat pe săpător.

Aceleaşi descoperiri în alta, săpată mai înainte, tot prin a
propiere. Natura lor es1e aceasta. iar vechimea se crede c'ar în
trece perioada de stăpânire romană. 

O movilă săpată de nn autorizat - ca.re după descoperire 
a dispărut - şi aflată la ord de satul Albeşti, tot pe malul a
cestei văi, pe loc foarte înalt. a prezentat un cavou de piatră 
cioplită - destul de adânc aşezat, în care coborai pe scări fru
moase. 

A fost, poate, un cavou modem de roman sau Calatian (12 
Km. de Calatis). Nu m'a putut nimeni lămuri precis de descope
rirea mai interioară. Dar fuga săpătorului dă şi azi de bănuit. 
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lnsă, în majoritatea lor, movilele acestea sunt morminte de 
căpetenii ale diferitelor popoare locuitoare aci, sau trecătoare -
toate r-ăsboinice.-

Nll •s•a făcut până azi de şcoala sau autoritatea românească, 
o cercetare amănun(:ifă a acestei istorii a pământului strămoşesc,
care zace necitită comoară străbună, în pământul tarinei noastre.
S'a lăsat totul în searo� iniţiativei particulare a căutătorilor de
comori auriiere, mai puţin valoroase decât cele ale intereselor
de istorie naţională.

Doar câteva săpate de savantu O. Tafralli V. Pârvan - pre
cum şi aceia dela Cotu-văii prin subseD1Datul de Prof. N. Iorga. 
Toate luate la întâmplare ori alese. de halucina(ia cofra. 

No numai acestea sunt însă semnele tres:utuhri aci. -
Mormintele fără mobile - cimitire pe cari le ridică doar 

oseminte]� scoase de brazda plugului, alături de monezi romane 
ori de alte proveniente - sunt numeroase. Astfel la nord de Co

_roana, şi la nord de Albeşti se găsesc uşor aceste semne. 
• Care cefătean din aceste sate nu poartă în po.rtmoneul său

ori în bU2Junarul jiletcei 2-3 bănuţi , -cehi, cum le zic ei - pe 
carP-i arată la cafenea, Ia moară şi-i schimbă pe un pachet de 
ţigări oferit de amatori. 

Pe lângă fiecare şcoală - iar oamenii instăriti şi pricepnti 
an acasă - Tezi câte un dulăpior drept început de muzeu, care 
păstrează că{eva zeci de monezi cu chip.uri romane ori bizan
tine, getice, macedonene ori dacice. 

· Cele romane au chipuri de regi - împăraţi încoronati cu
o coroniţă �uhţire sau neîncorona(i - toate cu inscripţii.

Jn posesia D-lu:i înv, Petrescu dela Vârtop una cu S. C. 
(Secolul lui Hrist) cu chipul unei împărătese. 

ln posesia subsemnatului. di[erHe. 
Păsrez una conca,-ă şi după un studiu aflat într'un ziar este 

Dacă. După mine ar fi de origină macedoneană. 
Multe sunt de origină hyzantină, cu chipul tuturor Byzan-

linilor. dela J,uJ până la al IX-lea. 
Dar ceramica? 
De multiple loJme - arsuri - construcţii. 
Unde n·o găseş1i pe malurile văii Cerhrris-ulu:i ? Cc tar� 

n'o cunoaşte? Şi câţi n'o au prin case in locuri de cinste fi or
nament?. 

In partea de sud-est a satului Cotu-văii sunt câteva ase
menea mormane lurfite - de vremuri, făcute din cenuşe. cera
mică, şi pietre necioplile, pământ. Dela ele porneşte spre nord 
şi intră în sal un trotoar de piatră lată, neciopli1ă - scos la i\ eală 
de ape. 

Câte popoare, câte generaţii YOr [i locuit malurile măretului ', .'
Cerbyris, care a lăsat o vale atât de �ăreat.1 ? / 1 
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Câte aşezări de oameni, şi câte cimitire vor fi fost pe lo
curile din care brazda plugului scoate toate aceste file de istorie? 

Ne lipsec adevăraţii cititori în ele, ne lipsesc căutătorii I 
1n N. viitor geologia Cerbyris-ului. 

L Ţicu-Anin. 

Sonet. 
VISUL 

vis: Dar ceresc, neprihănită clipă 
De înnălfare către zări senine, 
Trecut, ce din adânc de nopţi revine 
Şi zori de zi ce-abia se înfiripă I 

Nectar, sorbit în somn, din cupe pline, 
Abia simţite fâlfâiri de-aripă 
Comori împărăteşti ce vin, risipă, 
Grădini de mirt şi cântece divine ! 

Un fulger din a gândului abise, 
Fugară 'ntruchipare•a mii de vise 
De doruri fără reazăm şi iubire I 

Nălucă dintr'o lume de himere, 
Mustrare, brat întins spre mângâiere, 
- Vis, freamăt de-amintiri şi preslmtire! ..

AJ. Gherghel 

r.., __ .....,,.......,_,__""'! 

:��,î� 
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01,1.galiYilalea munc:U io şcoala (asc:istă. 

In numărul precedent al acestei reviste am vorbit de 
marea reformă săvârşită de Italia io câmpul scolastic, cu 
acea •Carta delia scuola• (Carta Şcoalei}, prezentată natiunei 
Italiene de Marele consiliu al fascismului, în februarie 1939.
Acum vreau să spun câteva cuvinte cu privire la cea de a 
dncea declaraţiune (Carta se compune (in 29 declara1iuni), 
care introduce în programele şcolare de orice ordio şi grad 
îndatorirea munci. 

Incep cu relatarea textului declara fiu nii însăşi: cMunca, 
protagultă de stat. ca o îndatorire socială, sub toate formele 
intelectuale, tehnice şi morale, se asociază invătăturii şi 

· preocupării sportive în fo_rmarea caracterului şi a inteligentei.
Dela şcoala primară şi până la cele de alt ordin şi grad
munca are partea ei în programe. Speciale felui de muncă,
rânduite şi conduse de autoritatea şcolară, in prăvălii, în
ateliere, prin ogoare, pe mare, instruesc conşfiinta socială
şi productivă proprie ordlnei corporative.•

lnvătăturii şi preocupării sportive - qrre erau cele
două elemente preexjstente în şcoala italiană şi cărora le
dete respectiv a treia şi a patra declaraţiune - se asociază
prin urmare munca, Cu toate acestea, trebue să observăm
că importanta ioovatiunii nu stă atât în a fi introdus în pro•
gramele şcolare o anumită activitate manuală, care ar fi
putut să pară un exercitiu fizic, un sport, o divagatiune, o
poză, d în intentiă voită de a da studiului un caracter nou,
adânc revolutionar, prin intrermediul principiului •muncă•
Deci nu,i un simplu adaos, ci o adevărată reformă, reformă
bogată în semnificatii şi continut. cu un caracter vădit de
diferentiere fată de celelalte popoare de. pe vechiul şi de pe
noul continent Spre a întelege aceste afirmatiuni, să ne
gândim întâi şi întâi că acestă .Cartă a Şcoalei• e creată
de aceleaşi minti care au dat Statului Italian • Carta
Muncii•, în care se afirmă principiul că .munca, sub toate
formele organizatoare şi executive, intelectuale, tehnice,
manuale e datorie socială.• Să ne gândim pe lângă aceasta
la ceeace stă scris în cea dintâi declaratiune din carta şcoalei
ca o anticipare la ceace am văzut in cea de a cincea: Şcoala
fascistă altoeşte studiul, prin virtutea muncii, în concreta
activitate a meşteşugurilor,a artelor, a profesiunilor, a armelor•.
ln fine amintesc ceeace Ministrul Bottai a spus în relafiunea
sa fată de Duce:

„Acest principiu al muncii e unul dintre principiile esen
tiale ale reformei. E o învoire capabilă prin ea însăşi să
revolufioneze o şcoală, care să tindă tindă la formarea unul
nou caracter şi unei noi inteligiente•.
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• 
Studiul deci nu e un scop prin el însuşi, ci prin inter• 

mediul muncii trebue �ă servească multiplelor activităti oma• 
ne şi prin urmare Naţiunei, de care ele nu pot fi despărtite. 
Aceasta e semoificatia şi valoa_rea ce trebue dată introducerii 
muncii in şcoală, aceasta este profunda schimbau� pe care 
o aduce în conceptul însuşi al învătăturii. Cine se închide
intr'o bibliotecă pentru a trăi singur· numai şi numai cu cărtile
pentru a_ tresălta el singur înaintea frnmusetei lor, fără să
arunce vreodată o privire împrejurul său, fără să simtă viata
care i trece prin fafă odată cu mersul Natiunei, acela e con·
damnat de noul stat italian. Asemenea oameni nu pot fi ară•
tati ca exemplu de şcoala fascistă, care proclamă volnta de
a însera activitatea culturii în concreta activitate productivă
a poporului Şcoalei agnostice, nepăsătoa_re în fata infinitei
activităti omeneşti, şcoalei care se desparte de viată, i se
contrapune şcoala care cunoaşte feluritele munci •în prăvă•
lii, în ateliere, prin ogoare, pe mări• şi care pune spiritul
în orce moment cot la cot cu realitatea.

Prof. Salvadori Concilio 
dela InsdtotuJ de Culturi Îwianll - Constanţa 

Suspinele mele. 
Seara se coboară cu melancolie, 
lmbrăcând în umbră a mării poezie. 

Apa şi cu valul, 
Spuma şi cu malul, 
Inima-mi sdrobită, 
Viafa•mi pustiită... 1 
Ploaia şi cu vântul 
A '11tristat pământul. 
Negre 's şi câmpiile 
S' au dus bucuriile ... 

, Spulberate 's visele 
Stropii şi alisele 
Răsăritului plecat, 
Totul e 'nfristat .... 

Iar prin zarea neagră a nopţii fără stele, 
Se strecoară în taină doruriele mele .... 

.. 
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Vizite regeşti. 
Regele Carol I venea uneori la Constanţa, ora; pe 

care-I preţuia mult, fHnd vitrina ţirU. Câte odată, sta 
de vo_rbl cu oamenii dtn popor, ori vizita 1collle. 

Prin anul J 9 J 2, eram copil în ultima cta1l a ;coli 
prlma_re, 

Odatl zarvl mare: 
- • Vine Mlrta Sa Regele le
Pregltlrl, curlţenJe, capete tunse, muJtruhiiall,
lntr'o bunl dlmineaţl, directorul alege câţiva elevi

mal volnici dl unuJa din m{Jlocul lor drapelul ;coalei, 
• 

far ceilalţi, in;iraţi dol câte doi to urma lor, pornim spre 
garl, Acolo, lume de tot felul, 01Ure, copii de ;coală ;l
autorltăţf. 

Când a sosit trenul, a'a flcut Un1Jte: dat mulţimea 
era numai o:hi Jl urechi Jl n'avca astâmplr, Fiecare se 
ridica tn vârful picioarelor aă prindă clipa când bătrâ
nul rege va apare in faţa glrii. 

Deodatl urale ne■fârJlte, toaoţlnd 1gomoto1 Imnul 
regal cântat de muzba m!Utară. 

După câtva timp, trece o trbură cu nlJte cal albi 
ducând pe regina poetl Carmen-Sylva, care avea zâm
betul pe buze ;1 braţele pline de flori. 1n urmă, pe to,, 
in1oţlt de capU autorităţilor locale ;l câţiva ofiţeri gene
rali, lnţeleptul conducător care ne-a dat independenţa Jl 
regatul, 

Când trecea prin faţa unul grup, uralele ubucncau 
cu volo1ie. Ia treaelt, 1' a oprit lângă un copil din �coala 
noaattl. L•a mângâiat lntâlu pe obraji, apoi 1-a lntl'cbat 
cum 11 ehiaml, ln ce claal inv,ţl, al cui este, ce meserie 
are tatll aău ;i a încheiat 1fâtulndu-l să ■e poarte bine, 
Dupl ce a plecat, din o:hU copilului au l1vorât câteva 
lacrimi ce plreau boabe de mărllrltar pc obrafi lui 
ea focul. 

La eâţt ,a pa;f pe acolo, rcrele a'a oprit io faţa 
unul grup de oameni ;i a stat de vorbi cu un Tătar 
dobrogean, La despărţire, a dat mAna cu el. Tătarul a 
rlmas buimăcit; dar după câteva clipe, a lnccput sci svârle 
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cu feaul in 1u1 de bueurft, deJJ legea lui ii oprea să-;1 
deacopere capul, 

In anul �colar următor, eram to prima clasă de Uceu. 
Inn'o bună zi, pe prlmlvară, furtuni : 
-eVine Mlrla Sa la �:oala noaatrl le
Grupurf-grupurt ne sf.\tuiam ce sl facem: sl tragem

ela fite îo ziua aceea ori să rlmânem? Câte unul 4f 
da eu pll'crea: 

-eLas-o el n'o sl viol tocmai la noi, Se duce la
elaaele au perioare, e 

ln sfârJft. 
Par'că-1 văd: înalt, cu o barbă albl care-l da o 

înflţt;lre lmpunltoarc, dar cu o fJgură ce arlta ln a
cel•�t timp 11 blândeţi ;I energic eonctotratl. A intrat 
clicând rar 11 Uni1tit, urmat de profesori. Noi, ca nl;te 
resorturi, in picioare. 

-eBună ziua, copii 1•
Rllpuo1ul poate că l-am dat destul de bine ; dar

numai bietele noaatre inimi Jtlau cât de tare şi de re
pede băteau. Dac'a_r fi putut, poate c'ar fi 1part 11 coiu 
rile piepturilor 11 geamurile cla1cl ;I ar fl luat-o nebune 
apre marc:, să 1e pofoleascl ln apa rece:. 

- c Uite, blieţl, domnii profe1ori ml-au 1pu1 că sun
teţi elevi cumlnţl Jl sil1torl. A� vrea să-ml spuneţi JI mie 
câte ceva din ce aţi invlţ&t !e 

Elevl cuminţi �f alUtori? Mare minune 1 De obJeelu, 
domnJi profesori ne cam asemuiau ori cu animalele 
urechfate ori cu cele dela plug. 

Ce ne facem noi acum ? 
Cu glas blând, Măria Sa începe să 'ntrebe din ia

torta antici, ce ni se predase în curaul anului. Cine ■ă 
'ndrăsneaacă să ridice degetele? Pace ! Pc: ascun,, pro
f e1orU ne îndemnau din och1. ZadarnJc ! 

Foarte IlnJstU, vodă Un câte un elev, îl întreba 
cum îl cheamă. 1f, eu blândeţe, rl flcea să ră1pundl; 
dar bietului copil abia 1 1e mal auzea glaaul. 

Iotreblrilc: urmau dupi un anumit plan metodic, 
clutând sl acoatl îa reJ1ef câteva 1dci principale: vite
jia Românilor ,i Dacilor, obâr1la noaatrl =,i drarostea 
de ţară. 
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Dela un tlmp. dac'am văzut bunitatea bltrânulul 
rege, am început �i noi să ne mai desgheţlm. Degetele
se agitau tn aer ca ni�te slârleze. Acum, alt neaf una : 
profesorii, pe ascun1 ne făceau dl1perati 1emn să fim 
mai Unl;tlţi; dar nu ne puteam opri nici privirea rugă
toare a blajinului profe1or de istorle, nici încruntarea 
morocănoaaă a asprului director de care se apunea că 
vibrau geamurile 1t tremura aerul numai la apariţia luf 

Un an mai târzfo, în vara anului l 9 J4, la l Iulie.
Ultimul ţa,r al Rualei făcea o vlziti la Constanţa.

Pentru 1fguranta Iul, pusdede de poliţ4U �• armată; iar 
în port„ cât timp a stat va"tul lmperlaJ, nimeni nu 
putea pltr..snde fără autorfai ţie specială. 

Dela re1edtnţa regală dobrogeană de atunci, - astlzf 
Curtea de apeJ,- până 1n port, bătrânul no1lru rege Carol I 
a'a dus fără nici o pază. 

Ce-l trebuia alta, când avea eu sine dugostea
poporului? 

I. O. Frasin

Mihai Viteazul şi moartea. 
- INSEMNĂRI -

Tata-moşul, hunicul dinspre tata, nu ştia carte, - dar po
vestea curgător şi înţelept. lnsemn una din cîle am auzit de la 
el, - o ştia, de sigur, de la vr· an hunic: 

Moartea vine la om, cînd i-e lumea mai dragă şi cum unii 
oameni sunt mai îmhră(işă1ori de-ale lumii, moartea dă din cînd 
în cînd pe la ei. Aşa a fost şi cu Mihai Viteazul. 

A venit moartea şi Mihai i-a zis : .Stai, să-mi potcovesc 
calul I" 

Şi l-a potcovit cu potcoave de aur şi i-a ieşit nainie. 
Cum l-a văzut moartea pe Mihai călărind mîndru şi cu 

alaiu de tineri după eJ. a clătinat din cap şi s'a tot dus. 
O fi socofif moctrtea: .,Prea e tinăr şi frumos 1• 
Au mai trecut ani şi iar a venit moarte-a. l\fihaiu i-a zis iar: 

.Stai' să-mi potcovesc calul 1• 
Şi l-a potcovit cu potcoave de argint şi a venit către ea. 
Cînd l-a văzut moartea cam venea călare}, drept în scAri 

şi cu alai de neamuri după el. a clătinat iar din cap şi nu s'a 
apropiat. 
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9 u sorolit moartea: .. Prea e om în putere, bogat şi darnic r
Iar au mai trecui ani şi iar a venii moartea. �Stai, să-mi 

pokm·esr calul I" A zis iar l\lihaiu. 
Şi l-a potco,i1 cu potcoave de o1el. 
Acum, cînd l-a l"ăzut venind înviforat. pe calal albit de 

sp�1mu, cu multă şi mîndră oaste după el, - de departe i-a 
str,gat moartea; Măria-Ta, mi-ai tăiat drumul! Dar. tot o să 
fiu în ciştig: Nu o să mai alerg eu după oameni, -- că cei, pe 
cari na mi-i trime(i Tu, or alerga ei singuri la mine!" 

Şi s·a dus bucuroasă - moartea şi 1--a lăsat pe Mihaiu Vi
leazal să trăiască atita cît i-a fost scris. 

D. Sfolce1cu

BARCAGIUL 

Exblu o singură lume. aceea a copilăriei şi a copiilor. Fa
ceH bine unui copil şi veti li răsplăti(i cu cele mai îrumoase Hori 
ale rccuno;,linjii şi nu numai pentru un moment. dar, pentru o 
nată inlniagll. Lumea noastră a cărei aducere aminte ne înduio
;ează. pânli la la,·rimi, este fot aceia a copilAriei. Merg cu gândul 
mapo,: suni vreo 20 şi ceva de ani şi ioWlnesc {Hota binevoitoare 
a lui Cam - Jani - Barcngfol.- Cara lani e pus la loc de cinste 
in suîlelole noastre şi nu va [i i1tgooit decât odată cu s(ârşital 
vietu. Si sli nu vă închipuip iarăşi că această pasăre de apă 
călătoare flită patrie, ne-a câştigat floarea aduceri aminie cu cine 
ştie ce bunălăli gastronomice. O I Nu I El ne laa în barcă dar 
fără bilei. Oece ne lua în .barcă ? Pe cât ştiu, era om tânăr �tonei 
Cred că şi el când a fost ca noi I-a dăruit şi pe el a]jii cu bi
nefacerile unor plimbări cu barca pe întinsul cine slie căror în
depărtate ... ape. 

Aşteptam. mi-aduc aminte, cu jncordare până se urca ul1i
m1tl pasager în barcă. Noi fixam bfoe locu.rile rămase neocupate 
sau dacă se orupau şi acelea privirea ni se fixa pe proba bărcii 
şi atunci, când mecanicul da drumul la motor, noi cu un ochi 
la Cara lani şi altul la Jocul liber aşteptam. Oamenii de serviciu 
îndepărtau încet barca de pod, iar noi ou slăbeam din ochi o 
clipă pe Cara lanim Aşteptam cu încordare semnu] salvatorului. 

Când semnul era [avorabil ca oişte pantere ne aruncam 
în barcă. Acum. mai aveam încă un hop de- trecui : controlul. Când 
ajungea controlul aproape de noi, clin nou căutam cu privirea 
chipul ltti Cara - lani.. •• Sunt băe(ii mei" zicea el Deacum eram 
salvaµ I �e uitam Ja apă şi la valuri cum rămân în urmă iar . , 

noi mergeam, mergeam._ 
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