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Dorim să contribuim cu toată puterea noastră de 
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Cuprinsul. 

Biruinţa Domnului Hristos, de preot Const. Po-
pescu. 

Iernile lui Ovidiu, de profesor Radu Vulpe. 

Noapte Pontică, de Gr. Sălceanu.

Contraste dobrogene, de Gh. Tomu/eseu. 

Constanţa culturală, de Traian Marcu. 
• Psihoza războiului, de prof. �r. Someşanu.

Teatru şcolar· şi sătesc, de I. Dumitrescu-Frasin.

Origina satului Sibioara, de 
_
Titus Cergău.

Primind acest număr, rog pe d•nii colegi 
să ne răspundă dacă acceptă abonamentul şi 
colaborarea la revista noastră. 

Rugăm pe d-nii învătători să ne trimită istori• 
cui satelor unde locuesc, amintirile bătrânilor do
brogeni şi unele legende locale, cari interesează in 
mod cu totul special pe  multi cercetatori ce le vor 
preţui la justa lor valoare. 

T. C.

Institutul ae Arte Grafice •Albania > - Constanta 
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Biruinta Domnului Hristos. 
Mă gândesc la acest lucru că suntem în preajma Sfintelor 

---Sărbători ale Invierii. Mă mai gândesc că de această biruintă 
s'au bucurat primii creştini, cari s'au născut pe pământul' do
brogean, încă din sec. I. 

După cum se arată din rândurile istoricului Pliniu către 
împăratul Traian, aci, în Dobrogea, era o fierbere religioasă. 
Şi, evident, biruinta a fost a creştinismului. Şi nu ştiu dacă 
într'altă parte a tării vom merge cu atâta Sigurantă în adân
cul trecutului nostru de Români şi de creştini, cum mergem 
în Dobrogea noastră. 

S'ar pune întrebarea : cum de afirmăm acest lucru cu atâta 
siguranţă? Apoi pântecele pământului dobrogean ne dă la 
iveală morminte, lucruri sfinte, biserici (Axiopolis, Adamclisi), 
care întăresc origina şi creştinătatea Românilor. 

Vreau însă să spun că aceasta biruintă este şerpuitoare 
şi vremelnică. De această biruinţă se bucură numai nafiunea 
română, pe când celelalte popoare sau se desinteresează sau 
poartă vrăjmăşie neîmpăcată împotriva ei. 

ln intentiunea mea este să scriu câteva rânduri de o 
altă biruinfă a lui Hristos, care a sguduit pământul ; care a 
a bucurat şi a înălfat inima întregei omeniri : este biruin/a
Mântuitorului asupra mor/ii. 

Sărbătorile Sfintei lnvieri nu cunosc dureri, pentrucă 
Victima a fost triumfătoare. Toate apăsările, chinurile şi du
rerile Sale sunt înghitite de fericirea şi gloria nesfârşită a 
biruintei lui Hristos. De douăzeci de veacuri se studiază acest 
eveniment unic în istorie, fără să se scadă d.1 ceva, din mă· 
ref ia sa. 

Trei puteri mari sunt, care guvernează lumea; banul, po
lttica şi forta; banul care perverteşte conştiinfa, - politica ce 
o rătăceşte,-forta. care o apasă. Şi, când o singură putere 1e
cutremură - nu mai putem vorbi de concertul acestor trei,
cari te copleşesc şi te nimicesc !...

Lucrurile acestea se pot vedea în cursul pătimirilor Mân
tuitorului nostru. Era om pe pământ, luat ca fintă pentru a fi 
doborit ; un Om sărac, care n'avea nici unde să şi ascundă 
capul ; un om, care nu şerpuia în viafă, care nu se ascundea 
pentruca să şi exprime gândirea sa; un om slab, care n'avea 
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arme şi care nu era inconi urat decât de doisprezece tărani, 
neputincioşi şi fricoşi. 

1n schimb era un Om desăvârşit. In predica şi purtarea 
Sa, nu era nimic în care să se arunce sulita răzbunării; nu 
predicase decât adevărul şi nu făcuse decât binele. Din viata 
şi din cuvântul Său, nu fâsnea decât iubirea. Şi atunci, cum 
să vii dintr'odată să te arunci asupra acestui Om ? 

Evident, banul este cel ce poate hâţâna mintea omului. 
Nu era nevoe să te duci cu el în mână, ca să găseşti trădă
torul. El însuşi se prezintă cu fata vrăjmaşilor lui Isus şi, cu 
ochii pierdut!, cu aerul său viclean, propune negustoria infamă : 
«Ce-mi vefi da, pentruca să vi-l dau?• Şi împăcarea s'a făcut 
repede cu suma de trezeci de arginti. Rămânea numai de a fi 
scomornite câteva mărturii falşe, ca acuzatia să se producă. 

Acum vine rândul lui Pilaf. Acestuia i se cunoşteau slă
biciunile : erau ambifiunea de a parveni şi teama de a nu-şi 
scădea valoarea în f afa stăpânirii romane. Şi tocmai lui Pilaf i 
se prezentară vrăjmaşii, de a vedea pe Iisus, ca pe un peri
culos ce a rasvrătit o lume, de la Galileia până 'n Ierusalim. 
Ce era să facă atunci Pilat ? Să amâne de azi pe mâine pe
depsirea sau să scape pentru totdeauna pe acest nevinovat ? 
Asta nu se putea, pentrucă îl pândea disgrafia. A trebuit a
tunci să cedeze, ceea ce ne dă să înţelegem cum a rătăcit po-
litica mintea unui om ca Pilat. 

Odată ce Pilaf a fost câştigat, nu mai era vorba ca fort a 
romană să nu vie, de a contribui la toată drama lui Iisus. Vin 
patimile, răstignirea pe cruce şi moartea Mântuitorului nostru. 

Zadarnic insă. Când vrăjmaşii au crezut că vor avea bi• 
ruinfa, Hristos a înviai 1 ...

Hristos este Cumnezeu prin spiritul Său. Prin acesta a 
biruit şi ne-a răscumpărat pe noi. 

Dacâ strămoşii noştri au lăsat urme în pământul dobro
gean, ca şi în restul Tării noastre, de respect şi de iubire fată 
de Tatăl ceresc, ce ne rămâne nouă, străoepotilor, în vremea 
de acum? 

Noi să biruim păcatele, ca generatia de mâine să-şi în
toarcă ochii spre noi ; să se insufietească ; să spună din adân
cul ţonvingerii : că intr'adevăr Hristos a biruit şi a înviat
ln noi. 

Spre lupta aceasta: de desrobire şi de înfrângerea pă
catuh.ti să se găsească chiar azi creştinul, ca şi între noi să 
se vadă sinceritatea credintii, când răspundem că : Adevărat
a lnviat ffristos !... 

Preotul Const. Popescu. 

' 

.... 

IEftHl&E ,01 OUIDIU. 
Când e vorba 1l 1e caracterizeze asprimea unei Ierni 

n:eepţfonale, adesea ae îatân:,plă d. auzim această expre
sie devenită aproape populară: e una dln tcrnile lui 0-
vfdiu 1 Nu ac poate o mat ai:nboÎlcă. po;nerute-pentru ne
ta trecutul poet roman, ca.re acum aproape două mii de 
ant a pătimit pe ţărmurlle Dobrogei noutre. Fllndcl ni
meni dintre marU scriUorl ai antkhitJ-ţH nu a re-dat o i
magfoe mal vlguroasl �• mai impresionanta a fertili ca 
el. Nlment dintre fiii Italiei de atund n'a suferit mal du
reros ca Ovidiu groaia atngurătiţU fn mJf}ocul crivăţului. 

Se năacu1e la SuJmona într' o vale veselă din Ape
ninl, cu verdeaţă f{ flori fi .cu favoare multe. Trăise cea 
mal mare parte a vicfil la Roma, sub cerul limpede p
cald al Laţtuluf. Răafătat al muzelor, tincrtţta fi-o pe
trecuse to bucuria gândului pentru tot ce era frumu1cţe 
JI armonie. Alcitulse opf're vestltt, scânteltoare de spirlt, 
cântând fle dragoltea, fie tradlţlil� l:>ătrâneJtJ, fle lntâm
plările minunate. ale zeilor. fo vreau a lui era unul din 
cei mai mad poetf aJ lumii. 

Dar, pe câJld plff& spre în1erarea vitţlf, ptintr'o nă
prasnici schimbare a destinului, avea să isplftasci tn
tr'un surghiun trist fl sbuclumat anii de desfătări fi pace 
ai Unercfll. O poruncă netoduratl a tmplratulul August 
îl pedepsi 3ă-Jl părlseascl patda fl familia ş{ să por
neucă pe drumul lung şi greu al surghiunului, la To
mis, în ţua Gctilor. Pricina urgid nu ne va fi nfcfodati 
cunoscută Inat·fl poetul spune el tre bule al o ţfnl tn 
taină. Va fl luat parte fltă să ;t dea scama la vrc-o t.n
trlgi delicată dela cudea hiplrAteaacl, va ft auplut pe 

ş 
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tmplrat cu versurfle lui tadrlsnett, tot ce pufem ,tt e 
ci nefericitul poet fl-a plătlt vina cu mult amar. 

Pe vremea aceea, Dobrogea nu făcea parte dln im
plrăţta romani. LocuUorU ei erau GetU plugar1 fi pă
stori Jf negustoru Grecl din cetltlle dela mare, ,1 unU fi 
alţii necajlţl de nlvălirile dese fi pu■tlitoare ale barba
rilor de peste: Dunăre. Legiunile romane nu se ■tatorni
clseri tncl prin aceste meleaguri. Nu ae auzla mcăteri 
limba latJni, Roma era cunoscutl aci doar prin fdma 
d. Ne putem tnchtpui ce grea osândă trebuia 1a fie pen.
tru un cetăţean roman, pe deasupra un ■uflet gingaf de
poet, al trltască ■lnrur prin asemenea locuri.

Dar ce 1-a impre1fonat mat mult pe Ovidiu, cecace 
1-a flcut să sufere mai mult decât singurătatea, decât
dorul de Roma Ji de ai alt, a foJt străf aicia Iernilor do
brogene. Când a poposit la Toml1, după slptlmâni îa
tugl de călătorie peste valurile îofudate ale Adriaticei ,1
ale Egeei Jl apoi pe drumurile pline de primcjdfl. ale
Tracid, iarna era tn toiu. CumpHtă l-a apbut poetulu1
sulmonez Dobrogea noastră sub şuerăturlle viforului, Na
metil printre cari îşt târa trupul firav, ■leit de oboselile
călătoriei, vilcolul aprig care îi biciuia faţa, privirile flo
roase ale tiranilor Gctl cu blrbtle netunse fi înghetate,
fmbrăcati ia cofoace miţoase. cu tolbele de algeţi înapi
nare, i-au lăsat în suflet o desnădejde adânci ce nu l-a
plrlsit până la sfârJltul vleţU, nici chiar dupl ce a cu
noscut primlvc:J'i dobrogene cu zâmbete de florf fi verile
dogoritoare dela ţărmul mlrU. N'a mai putut uita md
odată pustietatea albl a stepei sub ninsoare ,1 nfcf mu
getul Pontului Euxin frlmântat de valuri urlaJe cu spu
me de gheţuri.

A trllt la T omis tot restul vietu lui nefericite, în 
totul nouă ani. Era la o vâr■tă tnaintatl. O viaţi tntrea
rl nu cunoscuse decât soarele dulce al Mecllterand fl 
palatele somptuoase dela Roma, dttfitându-şt sttfletul 
printre cărţi fi prieteni, Iar acum trebui& să plră■ească 
nădejdea unul traiu tihnit pentru a lupta cu un climat 
neprietenos. 1lngur printre ■trlin1 de alte limbi, între nJJte 
iidurl modeste necontenit ameninţate de barbarl. U1tarea 
prietenilor de altădată Jf neîndurarea implratului 11 lato
viau lmma, 

Unică mângâiere în acc,u ani de chin i-au fost mu-
4 

zele crcd(nclo&1e. Precum cânta■e altădată bucurme oa
menUor fi ale zeilor, cu aceltfl dar fl-a gătit coarda po
trivită auferioţclor de acum. Intre zidurile tomltane, ale 
clror temelil atăruesc pâol azi sub bu1ev,rdele Constan
tei, şf-a compus Ovidlu Tristiile fl Ponticele, cele două 
opere de poczte îndurerată. Pdn ele Jl-a plâns destinul, 
împăr-tăJind luml1 mâhnirea neapusă a muritorului năpl
stuit de z,ei după ce fusese alesul lor şi zugrăvind pen
tru eternitate în versuri mleatre asprimea ;I tristeţea 
vteţU din Dobrogea de atunci, «Io: decât care nu e altul 
mai trist pe pământ», precum spune. 

Nouă au foat Ia număr iernile pe care Ovidiu Ie-a 
tndurat la T omis. Cu câtă strângere de lntmă va fi prf.., 
mJt soslrea flecărela dintre ele, cum ■e va fi cutremurat 
la auzul cr1dţu1ul aălbatec care 1fâ1fa văzduhul, ne pu
tem da seama nu numai dfo faptul că Ia fiecare val de 
ger trupul .au slab era covâr,Jlt de boală, dar ;i din fio
rul de desnădejde ce se desprinde din pasagllle despre 
lamă ale Tristiilor sale. fo dtonbi eletla numită «Iar
na la Tomis• e ve1tită pentru plasticitatea imagfnflor fi 
pentru lmpre■ia puternici pe care o produce._ F1rc1te. a
ceate însuJirî se impun cu toatl forţa lor numai celui ce 
t1 cltc;te pe Ov.idlu tn original, în latineşte. Cum îa,aă 
nu toţi cunosc atât de bine această limbă a atrămo�Uor 
Romani„ încât s'o iot�leagă repede, preferăm să cităm 
aci câteva paaagU din traducerea datorită marelui Ha,dev. 

Dapă cc: a vorbit de barbaru cari înconjură Dobro
gea ameninţând-o netncetat cu prădăciunile lor, Ovidiu 
continuă: 

„Vai însă, când soseşte posomorî/a iarnă 
„Rânjind grozava-i bază şi când începe gleba 
.,A încărunţi cu încetul sub marmura de ger! 
„Şi crivăţul porneşte şi neaua umple Nordul 
„Şi cade, cade, cade, nici soarele, nid ploaia 
,,N'o mai topesc acuma, căci frigul o 'mpietreşte; 
,,Şi până să dispară un strat, s'aşterne altul, 
,,Ş'adesea 'n aste cuiburi de gheţuri îndesate, 
,,Priveşti într'o grămadă zăpezi de două ierni. 
„Şi-atâta-i de cumplită furtuna deslănţată 
„lncât răpeşte case ducându•le departe 
,,Şi turnuri maiestoase în praf le risipeşte. 
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,,Se zgudue atuncea din temelie polul, 
,,De spaimă se ,nfioară sălbatecele ginfi ! 
,,Şi barbarul îmbracă nădragi şi piei informe, 
,,Cât din a lui făptură d'abia se văd obrajii; 
,,Dat până şi prin blană dă gerul cu putere; 
,,Şi pulberea de ghiaţă pe barbă scânteiază : 
„Şi te cuprinde groaza când sloiuri cristaline

„Se 'nchiagă printre plete şi se ciocnesc cu freamăt 
„l 'a capului mişcare; şi 'n vas înghiaţă vinul

„De-I scoţi în bolovani, păstrând figura oalei 
.,Şi 'n loc de-a soarbe spumă, mănânci bucă fi de vincr. 

„Să mai descriu eu oare, cum râurile toate 
,,Jn poduri le preface suflarea cruntei ierni? 

. . . .. . . . . . . . . . . . . . .

„Când ur ·işul lstru, pe care nu-l întrece

,,A Nilutui lărgime, acuma se sbârceşte; 
„Şi face-o scoarţă fare şi pe furiş sub dânsa 
,,Se scurge 'n toiul mării prin cele multe guri. 
,,P� unde mai deunăzi plutea corăbierul, 
,,Ş' alunecă piciorul săltând fără sfială; 
„Şi-a calului copită izbeşte cu răsunet 
,,f n lespezi făurite de colosale valuri; 
,,Şi boii fără frică p'11.ceastă nouă punte 
,.Sub care stau închise prăpăstii desfundate, 
,,Alene trag căruţa Sarmatului nomad. 

,,De necrezut, şi totuşi eu am văzut chiar marea, 
,,Chiar marea încătuşată d'un bloc imens de ghială, 
,,Tăcută, neclintită, sub /easta-i lunecoasă ; 
„Şi n'am văzut-o numai, dar am umblai eu singur 
,,Pe culmile marine călcând ca pe ţărână. 

„Respins ·de ge·r,. delfinu·[ tot în. �ada·r ·s� ince�rcă

,,ln aer să tresalfe p'a mării suprafaţă; 
rŞi vântul dela crivăţ, trântindu-se cu sgomot 
,,Turbează făr' să poată un val din loc să mişte; 
„Şi vasele ca 'n cercuri de marmură cuprinse

„De ghiaţa ce le încinge, stau ţepene : vâslaşul 
,,Talazurile dure acum nu le despică; 
„Şi 'n unda degerată, cu capete afară

,,Vezi peştii ce se 'ncrustă, şi unii mai trăiesc!• 
6 

Ne oprim aet. Aftrm•ţfunllc flul Ovidiu despre (ernllo 
dobrogene de multa lume au fost puse la îndoială. Inel 
dtn vremea luJ, prietenu dln Italia 1l admirau mleatrla 
veraurllor, se ulmlau la grozlvla ge1'urUor deserlat, dar 
nu le condderau de cât ca efectele foarte hbutfte ale u
nei Jmagfnaţif de poet genial. Cât I-a îndurerat pc ncfc„ 
rlcitul Roman vestea acestor ecoW'i falşc: ale 1uferlnţelor 
lui 1 Cât a strigat, cât a 1�1'is, că totul nu era decât a
devăr, cumplitul adevir 1 Dar, în zadar� Clne la Roma 
putea crede că este cu putiofă ca peste fluvU si umble 
carelt, ca vinul ai fie 1part în bulgări. ca valurile mărfi 
li îocrem.eneasc:ă ingh�tate? ..

Şt astfeJ, la adcrfoţele Iul se adl-uga neînţelegere• 
unei lumi întregi. l.npăcarea impăratulut. pe care o cc
ruae in atâtea din versurile Jw nu t-a venit mciodată • 
Necrezute, plângerile lut nu tnduJo,u,, ct impletrlau ini
mile. Casandra, profdesa necrezută dela Trofa, nu avu
s&se un deatln mal trist. 

Ovtdiu n'a mal văzut nlclodată Roma � n!:l pe 10-

ţu lui iubită, pe care cu atâta dor o chema într,una din
Trislii. 

In a noua iarnă a e::r:Uuluf său, tot aiât de iofrko
Jătoare fi de mohodtă ca fi cca io care poposise Ia por
ţile tomftane, Ovidiu, c-ovârJft de boală fi de - tristeţi, a 
iachis ochff, trlmf ţându-ff spre zel 1t1fletul cu o ulUmă 
imagine de G�t hirsut, cu un ultim f uerat de crivăţ, cu 
un ultlm gând pentru Rom•. Plâns numai de străini, de 
Grc.ci Ji de Geţi, flrl rumeni dintre ai aU, a foit înmor
mântat cu mare pompl lângi porţUe cetiţii. Cenu,a lui 
po,te a răm&I �colo, clnate ntpierltoate pentru pămân-
tul nostru retic. 

Printre multele descoperiri de monumente tomitane 
din Constanta de azi nu a'a tntâmplat inel al fie fi a
ceea a mormântului Iul Ovidiu. Dar pe o piaţă a mu
nldplulul, acolo uode a fost altădată centrul cetiţii elene, 
naţta noastrl Iatial a'a invredniclt sl inaJţe muelui poet 
o statue frumoasl. lmpodoblti eu aceste versuri pe care
ni Ie-a Ilsat cbiâr el în chip de epitaf;

,,Aci zac eu, cântăreţul iubirilor dulci"'
,,N aso poetul ; pierii din pricina geniului meu; ·

7 
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t 
„far ţie, c�lui ce treci, dacă vreodată ai iubit să 

nu-fi fie cu greu' 
,,Să zici: în pace să doarmă oasele lui!" 

Radu Vulpe. 

noAPTE POnTICA. 

]ii/ul în flacăra focului, rumenă floare te-arată; 
Vezi pe ferestre cum vine deavalma o mare 'nspumată • 

Fumegă ne zrii, scântee negura, apele sună, 
l'r1ările tremură, taie pustiile stafii de lună. 

Lunecă năvile, flueră, spmtecă apele mării 
Şi cataracte de valuri s'aruncă, se 'nvolbură tună 
Vâjie, spumegă, şueră, fâşie 'n noaptea pier;ării, 
ulasul pescarilor, toate s'amestecă, fierb în furtună. 

Rupe odgoanele. sgâl/âie pânzele muntele spumei .... 
Parcă s'apropie ceasul potopului, stingerea lumei. 
Cheiul de marmură spulberă apele până la ceruri, 
Scârfâie frânghia, punţile scârfâie prinse de geruri. 

Bratele umbrelor aprig se 'nlănţuie'n golful albastru, 
Urlă sirenele şi depărtările'n muget răspund, 
Farul s'aprinde în negura zărilor fără de fund, 
Svârle în haosuri cercuri de fulgere, flăcări de astru. 

(Din volumul „Fierbea as noapte muea") 
ur. SĂlCEANU. 

,, 

8 

.. 

Contraste dobrogene. 
Nîmic nu contribue mai mult la iubirea de neam şi tară, 

decât cunoaşterea şi iotelegerea trecutului glorios al strămo
şilor noştri, a frumusetei şi bogătiilor pământului pe care e.i 
l-au stăpânit. Sub acest raport, Dobrogea, - mai mult ca ori·
care alt colt al pământului românesc, - are darul să ne des•
volte aceste simtiminte, pentrucă:

Dîn toate colţurile tării noastre, Dobrogea este cea din
tâiu care intră în lumina istorie.i, cu aproape 600 ani înainte 
de Hristos. Dobrogea este pământul unde infiltrarea romană 
începe cu 100 ani înainte de cucerirea lui Traian; iar după re
tragerea armatelor lui Aurelian, este singura provincie din 
hotarele noastre care rămâne încă multe sute de ani sub stă
pânirea şi influenta romană. 

Dobrogea este - astfel - leagănul românismului şi dacă· 
adăugăm faptul că aici a propovăduit Sf. Apostol Andreiu, ea 
este fără îndoială şi- leagănul creştinismului nostru. 

Pentru cercetători ai oricărei ramuri de ştiinţă. însemnă
tatea Dobrogei stă ia raport indirect C'U mica sa întindere. In 
tr'adevăr, nicăeri pe cuprinsul pământului românesc, ba am putea 
zice chiar pe cuprinsu:! Europei, nu se găseşte în afară de 
vechea Eladă - o atât de mică portiune de pământ, cu o atât 
de mare însemnătate, în orice domeniu de cercetare al ştiinţei. 
Dar ... contrastul nu se mărgineşte numai aici ; vom urmări în 
rândurile de mai jos, o serie întreagă de contraste, specific 
dobrogene. 
-- a) Din punct de vedere fizic: Dobrogea ne prezintă prin
bătrânele urme ale muntilor Măcinului, pământul cel mai vechiu 
din Europa ; iar prin delta Dunărit care înaintează necontenit 
în mare, Dobrogea ne prezintă cel mai nou pământ ce se 
înaltă sub ochii noştri. 

b) Ca forme de relief: Muntii Măcin ului ne prezintă re
lieful alpin şi stânci vulcanice în vecinătatea întinselor câmpii, 
a stepei dobrogene, a băltilor, a mlaştinilor şi a mării, iar 
dacă cineva ar privi delta Dunării din avion, ar avea negre
şit itupresia că aici ,apele încă nu s'au despărfit de uscat•. 

c) Ca frământări: Horstul dobrogean esfe masivul nor
dic care a rămas după prăbuşire •să respire încă de trei 
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patru ori, ca un piept uriaş> 1), născând prin aceasta diversele 
forme de relief dimprejur. Ca urmare solul dobrogean prezintă 
pe o suprafafă neînsemnată aproape toată gama rocelor şi a 
tuturor stratelor pământului din cele mai îndepărtate timpuri 
şi până în zilele noastre. 

7/---.. 
d) Ca structură: la nord găsim şisturile cristaline verzi 

alături de granitul roşu dela Turcoaia şi lacobdeal, diferitele 
varietăfi de quart iar mai la sud de linia de fractură Pece• 
neaga-Camena, toate soiurile de calcaruri, dela cel jurasic (la 
Hârşova) la cel sarmatic (la Canara) sau la cel cretacic dela 
Murfatlar. Aşa dar dela granitul cel puternic la creta cea sfă
râmicioasă, dela nisipul mării la nămolul alifie depe fundul 
lacurilor, dela stâncele vulcanice cristaline la rocile sedimen
tare şi aproape pretutindeni mantaua lutului galben se aşterne 
peste nesfârşitele calcaruri dobrogene. La nord muntele cu 
toate aspectele lui îşi trimite spre mare ultimele ondulări a 
celor cinci dealuri (Beşfepe), la mijloc o scobitură de şea 
brăzdată de ridicăturile uniforme ale stepei dobrogene, iar 
spre sud începe platforma prebalcanicâ, ce se continuă în 
Bulgaria. 

e) Contrastul climatologic este şi mai izbitor. Dobrogea 
ne prezintă veri caniculare şi valea fără iarnă, alături de iarna 
lui Ovidiu - care se plângea că vinul inghetându•i în oală, 
era nevoit să mănânce bucăţi de vin. 

Crivătul de M. -N. alunecând pe luciul Mării Negre, se 
întâlneşte aici în Dobrogea cu vâJ'lturile calde dela miazăzi, 
iar sezoniştii venifi la Constanta pentru bae de soare. se pot
întâlni aci şi cu ceata Londrei. 

Dobrogea este tara înconjurată de cele mai mari ape,
tot aici avem şi marile Jacuri; dar este pământul lipsit de apa 

Î necesară aşezărilor omeneşti. ln unele locuri, nici la J 00 m. 
apa îneă nu se adună în fântâna satului, seceta e completă ; 
uneori până la 100 zile fără p)oae; dar pământul dobrogean 
cunoaşte şi revărsări de potopuri, cum s'a înregistrat la Mur

' faflar în 1923 şi la Cara•Omer în var�ă. Avem dar în 
Dobrogea un climat excesiv şi un climat mediteranian. 

O Contrastul biologic: nordul şi sudul Dobrogei, adă
postesc frumoasele păduri de stejar ale Baba dacului şi Deli -
armanului. Intre aceste păduri, se întinde stepa dobrogeană 
şi dunele mişcătoare. Stejarii şi teii uriaşi dela Meidanchioi 
stau aproape de cerşetorii vegetali. Granifa fagului se atinge 
aici cu granita fisei şi a coliliei, marcând marginea marei stepe 
răsăritene, pe când în apropiere, smochinul, lămâiul şi vita de 
vie neîngropată din Valea fărâ iarnă, ne indică granita climei
mediteraniene. 

g) Tot acolo cămila, animal specific deşertului, trăeşte 
in vecinătatea focelor, animale specifice mărilor polare. Vui

• JO 

( 

turi de mărimi neobişnuite, amintind pe cei din Cordilierii-Anzi 
din America străbat adesea alături •paradisul păsărilor>, unde 
flamingii din Egipt fac vizită rudelor diferite din delta Dunării. 
Vipera ca nueluşa stă aproape de iaculus, corcitura şarpe
lui boa, văzut în jurul Cernavodei. Scorpionul mediteranian 
se întâlneşte în Dobrogea, cu lupul siberian, împăratul nestin
gherit al nesfârşitelor păduri de trestii din !pută şi deltă. 
Somnii şi morunii uriaşi, alături de aterine ş1 caride. Astfel 
flora şi fauna Dobrogei, ca şi biologia Mării Negre, va rămâne 
pentru mult timp un isvor r.esecat de cercetări ştiinţifice. 

h) Sub raportul antropogeografie, pământul Dobrogei 
încă din cele mai vechi timpuri a înlesnit primele aşezări o
meneşti. Acest pământ a oferit cele trei condifii de aşezare: 
1). adăpost, p�in grotele malurilor înalte, prin pădurile, luncile 
şi stufişarile din bălti, li). Mrana, care era obtinută din p�s
cuit îndeobşte cunoscut ca cel mai lesnicios vânat şi a III-a 
Urcu/afia cea mai uşoară pe care, - de când lumea, - ne 
oferă calea apelor. Numai aşa se explică, dece pământul Do• 
brogei a fost peste secole frământat de atâtea popoare. 

•Caracterul de mozaic etnografic al Dobrogei, nu se des( minte în nici una din epocile sale istorice. Aşa a fost soarta
l 

acestei provincii, aşezată la răspântia atâtor drumuri mari. 
Herodot, Strabo, Ptolemaios, Ovidiu şi alti scriitori, precum şi ) săpăturile arheologice, constată ca locuitori permanenti sau 
trecători, formând majorităti sau minorităli pe: Geti, Daci, 
Bessi şi Carpi, dintre popoarele tracice; apoi Sarmati, Scifi, 
Troglodifi, Celti, Peucini, Elini, Romani etc. 

Mărturiile evului mediu sunt mai putine; ele însă ne 
arată în diferite epoce pe: Greci, Huni, Slavi, Bulgari, Pece• 
negi şi alte multe triburi, care au sălăşluit o vreme în această 
provincie. _ 

Din secolul al XII, începe a fi pomeniti şi Vlahii, mai 
·târziu Tătarii şi Turcii. Astăzi harta etnografică a provinciei 1-este un adevărat mozaic. Alături de Români cari formează 
majoritatea populatiei şi a căror limbă este limba curentă a 
tării, avem pe Turco• Tătari, musulmani; pe Bulgari, Ruşi, 
Ucraineni şi Lipoveni, Slavi, apoi pe Greci, Germani, Italieni, 
Găgăufi, Armeni, Evrei şi Ţigani. 

Rasa albă şi rasa galbenă; indo•europeni, semiţi şi mon
goli, latini germani şi slavi; creştini ortodocşi, catolici şi pro
testanti, alături de mahomedani şi mozaici. O Europă şi Asie 
în miniatură, un uriaş muzeu etnografic viu. Iată icoana re
zumativă a lumii dela gurile marelui fluviu.•)• 

o. Tomulescu
Instituwr 

Licenţiat în litere şi filosofie. 

1-2) Prof. DL C. Britescu : .,Populaţia Dobrogei .. !n „Analele Dobro
�eî'4. tnul IX. voi. 1, pag. 210. 

ll 
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Constanta culturală. 

Frământările genului uman se împart în două categorii 
ireconciliabile: spiritualiste şi materialiste. Idealul unora este
profund deosebit de al celorlalfi. Cei dintâi consacră întreaga 
lor putere de muncă unor abstrac/iuni superioare, binelui, 
frumosului, adevărului, îmbrăţişând în preocupările lor ome
nirea întreagă şi vizând valori eterne-, cei/al/I, tot atât de mun
citori sunt atraşi spre concret, spre Dersonal şi egoist şi au

în vedere efemere bunuri temporale. Via/a celor dintâi e ma; 
mult spirituală, a celor din urmă mai mult pământeană, lu
mească. Primii lasă dâre de lumină în urmă, înscriu un nume 
sau o amintire în istoria culturii, ceilal/i, cei mai multi mor
odată cu trupul şi lespedea care•i acoperă e prea grea ca să
mai răzbată vreun ecou din frământările sterpe ale vie/ii lor
în viitorime. 

Pe ţărmul nostru pontic categor;a celor din urmă e co
pleşitoare. Goana după cele vremelnice fură şi pe cei ce sar 
putea dedica spiritualului etern şi rarile glasuri în pustiu 
sunt acoperite de vuetul valurilor care leagănă corăbiile cu aur. 

Literatură. ? Artă ? Ştiinfă P f!.rea neprielnic e nisipul 
dea.Jurilor dobrogene pentru a face să lncolfească âceasfă să
man'g_ Biblfoteca municipiului o frecventează zece.cincispre
zece copii de şcoală, nu avem un teatru, o galerie <le pictură 
o revistă reprezentativă care să grupeze talentele provinciei
-căci se găsesc fără îndoială- iar t.eascurile tipografiilor nu
scot decât formulare de export şi import, bilete de vânzarea
vitelor în oboare, şi câte-o fiţuică politică închinată intrigilor
electorale.

Brazda luminoasă de fulger sufletesc încă n'a ţâşnit cu 
energia dătătoare de via/A de nicăieri. Intelectualii noştri prea 
timizi stau închişi în chiliile lor şi lucrează pencru viitorime 
d� teama de a nu fi strivi/i de trepidaţiile vieţii brutale ale
celor în goană după averi. 

Nu mai e timpul rezervelor. Viaţa românească sărbă
toreşte în curând al 60 /ea an în Dobrogea de nord, depănat 
în zădărnicii. Jjr,ergii,e acestei atât de originale provincii tre
bue scoase la lumină. Şi dacă ele singure n'au marele curai 
s'o facă, de geaba a1teaptă sprijinul sau indemnul ecelora 
cari trăesc pentru celălalt fel de viaţă. 

ln ogorul acestei activităţii revista aceasta este mai m-ult 
o luminiJă plăpAndă decât pre/ioasă. şi bine venită. Adevărata
flacără a biruinţei va răsări poate din altă parte, mai deplină
şi mat făgăduitoare.

De ori unde s'ar ivi însă şi oricine ar fi cel ce se va
face apostolul acestei inăl/ări va primi de aici tribut de 
caldă preţuire, căci in acest câmp al vieţi aspirajiile merg
câtr� acelaşi ideal. 

Traiaa_ Mare•. 

l! 

Psihoza războiului. 
Netotelegerile dintre lnd{vfai, ca şi cele dintre po ■ 

poare, vor fl având la baza lor cele două. 1tlrl de ma
nifestare ale vleţlt : ·una materială ,1 alta sufletească; 
se vor produce a�este certuri dlntr'un ln1Unet animalic 
de • nimicf pe cel mat mfo, pe cd mai alab fi neaju
torat: poate natura fo1ă;il ne va indemna sl ne rlzbofm 
unU cu alţll, după cum ea îadJI c 1n veşnici nelin!Jte 
şt transformare, lntr'uo d"echtlibru perpetuu ; dar nu-i' 
mal puţtn adevlrat că războlul are o explkatle a sa par
ticulară, e un fenomen aparte. pe care I-am putea numi 
ş'.: patologia războiului I E ceva endemic, ceva mor
hfd 1n ftloţ, lui de a se produce. 

Să vedem: cauze materiale pentru popoarele pro
lîflce şl sănătoase, ar fl înmulţirea populaţiei şi mlc,o
rarea ln raport a ter.ltorlulul naţional, pentru a-i putea 
sătura. pe toţi şl btnc în furnicarul de lume, ce an de 
!n 1pore,te. deci: expansiune teritorială, conflicte de
interese, ştirbiri de patrimonii ale altor naţiuni, lu

ca urmare: războiul. Să ztce.m că motivul acesta in
tru câtva ar justifica marşul bata11oanelor popoarelor
viguroase; având dreptul Ia o viaţă omenească Jl tihnită.

Dar tot atât de adevărat este el şi cheatlunea a
ceasta s'ar putea aranja între naţiuni fără cea mal mică 
tensiune, fără ceartă şt bătaJe; nici o plcătura de aâoge 
nevinovat n'cll' trebui 1ă se verse, pentru ca bunurile pi· 
mântulul să se lmpartl-frăttşte şi între tofl-dupl drep
tate şi echitate. Fiecare naţfunc sa-Jl conudue pe cea
laltă ca pe o sora-mai mica sau mai mare-indlferent
ftecare 1cmen al unef naţiuni să fle luat in scamă ca un 
frate ft toţi .impreunl tă formeze o dulce armonie a 
{!em:lui u1!1an, 

V 

cu tendinţe centripete de ajutor şi 
1ub1re reciproca. 

Recuno1c, pcnttu zilele noastre-acest fel de a ve
dea lucrurile: e o utopie; dar tot atât de juat cite, el 
ap ar trebui aă Ue, sau măcar îatr'acolo să tindă lumea 1 
A1tfel aunt putlnc speranţe� daca va scăpa teafarl ome
nirea dln prăpastia cc l •� pr�g-Uefte 1? 
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Şl acum 1l trecem Ia partea 1uflctea1cl a rlzbolu• 
Iul. Ef bine, ald intervin fi f oa el dansul morţfl ab1olut 
toate fenomenele psJbologke: din trecut. prueot ff vUtor. 
Dela 1entlcnent fl orgoliu naţional -cu nobleţ� raset
pânl la cultul strămoflfor ff patrloUsmul fOvin, peste care 
■e suprapune un spirit rcvan,ard, alimentat mereu de
ură ff Invidie; toată gama acestor fenomene se lnocu
lcui, zl de zf, în sufletele tndlvlzllor repartfzaţf pc: na
ţiuni perfect tngrădlte ff bine distinct�, pentru ca 11 se
formtze acea stare de hipnoză, în care «mcdtuttu-ul
ncaatâmpă,at qteaptl, cu tnfrlgurart, ordinul de atac.
Aici nu mai suntem oameni; am pierdut noţiunea
de iubire şi frăţietate; de-acum atotstăpânitone e: ura;
mirosul plăcut e al sângelui cald; ruinele-I desmiardă
şi moartea-l delectează pe om; dtacoma apare lnstln
ctfv: animalul, în cea mai feroce ipostază !! 

Pregatftl astfel sufletefte naţiunea se avântă orbefte, 
luptând pentru falful ideal pe care l l-au Injectat -de 
flece moment patrioţU- revan,arzi ff dornici de cuceriri. 
Toată bogiţia ţării, tot avutul naţional, iotreaga lor ac
tivitate ae consumă în vederea prcgăUrU de rlzboiu, Nk.l 
un ban nu cruţi ; otel un cuvânt bun nu au pentru alţtl, 
nici o dorinţă nu mai vor, decât: războiul! 

Prfvlţl ln toată lumea-dincoace fi dincolo de oce
ane-în Europa centrală, ca �i în Amerlca audkă; dela 
polul nord, la polul aud ; la tropice, ea la equator ; în 
longitudine ca fi în latttudtne - plmântul iotreg a de
venit fi zf cu zf se preface într'un arsenal, lntr'o vastă 
pulberărie, gatA-g&ta al cxplodue. Zed ;l •ute de miU
ârde, capital care ar putea fi investit pentru produ:ţla de 
bunurl foloattoare omerurll -utiliz&blle deci- se arunci, 
an de an, pe gârla neaecatl a fnarmlrilor la care a' au 
angajat toate naţiunlle-ehlar ,1 cele mai pacffitte-cu o 
febrilitate uimltoare Ji firi precedent în iatorla popoarelor 1 

Rlzboiul viitor va fl un măcel groaznic; va fi cfnex
pfabil» ,1 flrl crut•re, chiar ,1 faţl de cei neînarmaţi ;t
el va Izbucni, va trebui al ■e -aprindă, dintr'un ■lngur 
motiv -care 1' ar parc paradoxsl, dar care e real - c1 
aceatd acumulări de umăturl ucigătoare, va trebui 1l i 
se dea-mai devreme, sau mal tâl'zfu- -cuvenita fntrtbu
inţue, deci: vânătoarea de oameni - războiul! ca 11-;l 
acopere foamea cMolochc-td tuturor timpurilor vrea 

(4 

carne de om, iar setea şi-o astâmpără cu sânge !
A vând h1ngarcle pline eu avioane ,1 hfdro-avloan.e 

de bombardament, sau vânătoare - mările fi oceanele 
rafnd de culra,atc fi torpiloare. de mine fi submarine; 
uscatul fUnd presăut-în lung �i fa lat cu finii de apl
rare sau atac J tremurând sub pasul cadenţat al unor
rizbofnlcl, urmaţi de tunuri �l mHraHeu, tancuri fi mo
toare, nu se va a,tepta altceva decât semnalul de luptl, 
ea aă-;f poată indc:pllnl mblunea pentru care au fost 
create. Ele nu vor putea 1ta multi vreme înmagazinate
supuse ■trlcăcfonfl clei rostul lor e altul. Ele vor trebui 
1ă iasă la mana paradi a vânătoarei de oameni, care 
e războiul. 

lată cum aceste: unelte ucfgătoare-dupa ce au fost 
confectfooatc-e!e înflle vor cere lnsbtc:nt Jl lreztsubn, 
ca 1ă fle utntztte, clei altfel iJl pierd valoarea lor de a fl 1 

Deaceea ml-aduc aminte el un oarecare ambasador, 
în preaj na rlzbolului moncUaI, er ft spui: cdacă nu 
izbucnea războiul la 19141 Germania exp/oada dela 
sine>! 

La acc:1t miraj al umelor se mal adaogă ;i tradlţfa 
-alt factor psihologic-; nu de mal puţină icnportanţă -
combinat de aată dată Jl cu un orgoliu personal, o
ambiţie: netăbultă, că d.că nu poate întregul Stat M•for
al unei armate ouecare ai figureze: ta istorie, măcar
dot-tnl mare,all aă se încununeze de glorla faptelor d"'
arme fl ca atare al fie trecutt polterltlţli! Flecare re
neral dfn prc:z�nt f1l arc: exemplul ff prototipul alu in
trecut, deGt trebue ■ă-1 urmeze. căcl -după acecafl tra
diţie- pe un general dtn timp de: pace, nu-l vom vedea
că f ăcâod parte dln marU bc:Hduci ai Istoriei 1

htă cum se formeazl legc:nd& Jf ca cerc: noi legende 
pentru ca lui Frederfoh al IT-lea, sau Moltke -să zic�m 

" , 

, 

-s4-, urmeze un Wllh:lm II, Hlndeinburg, iau Macken-
sen, or mă:ar Goriog, aau Von Blo:nberg; după Noghi, 
11 vlnâ Hlful; Iul Kuf'o;,atkln sau Brusdlov, al l ae 
alăture Voro1Hov ff a. m, el până Ia infinit ff la toate 
popoarele. 

Această sftuaţle de VC:f ntcl frământare-de c:ontfnul 
legend� fi �ir&f_-o numlam eu: psihoza, m�i bine: zla

nebunia razbozului ! 
Prof. Gr. Someşeanu. 
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Teatrul şcolar şi sătesc. 

ln toate timpurile, teatrul a avut un rol de seamă 
în educaţia popoarelor. 

ln antichitate, Sophocle, Euripide şi Eschyle înfă
ţişau pe scenă înaintea vechilor Greci pe eroii legen
da_ri cu faptele lor măreţe, insuflând dragostea de ce
tate, eroism, frumos şi sublim. Schiller a contribuit la 
unitatea Germaniei prin piesele lui cu subiecte istori
ce. Bjornsjerne Bjornson, fecior de preot şi nepot de 
ţărc:2n, prin piesele lui de teatru, a contribuit la inde
pendenţa politică şi mândria conştiinţei naţionale a po
porului norvegian. S'ar putea cita mulţime de exemple 
pentru a arăta eficacitatea teatrului în educaţia maselor. 

lnce-puturile teatrului românesc nu sunt tocmai 
vechi. Pe la 1806, în casele hatmanului Costache Ghica 
din Bucureşti, se juca ,.Occisio Gregarii in Moldaviae 
Vodae" G,Uciderea lui Grigore Vodă al Moldovei"). Apoi 
am avut comedianţi şi echilibrişti greci, italieni, fran
cezi, ruşi şi germani. 

Teatrul românesc şi-a avut şi el evoluţia lui In 
1819, s'a jucat c H ecuba a în româneşte. A tun ci s'a auzit 
limpede pe scenă graiul nostru, mânuit de Ioan Heliade 
Rădulescu, iar boerul-poet Ion Văcărăscu a spus po
porului: 

c V'am dat teatru, vi-l păziţi 
Ca un lăcaş de muze, 
Cu el curând veţi fi vestiţi 
Prin veşti departe duse. 
ln el năravuri îndreptaţi, 
Daţi ascuţiri l� minte: 
Podoabe limbii voastre daţi 
Cu româneşti cuvinte•. 

lnvăţătura poetului a făst ascultată; astăzi avem 
teatre mari şi piese româneşti bune. Cred însă că, în 
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această direcţie, ne-am îngrijit prea mult de oraşe şi 
prea puţin de sate. 

Din vechime, ţărănimea n'a cunoscut decât c Viclei
mul-., •Păpuşile>, «Capra> şi „Haiducul Jianu". Apoi, în 
preajma şcolilor s'au jucat şi se joacă diferite piese 
de teatru; dar nu toate îşi ajung ţinta, iar multe st.iht 
nepotrivite. 

O bună parte din lumea satelor nu are încă for
mat gustul pentru teatru. De aceea, nu vom începe 
cu drame, ci cu comedii, care atrag mai mult. 

Piesele de teatru şcolar şi sătesc trebue să aibe 
subiectele luate din viata curat românească, să facă 
educaţia maselor populare şi, cu ele,-după spusa lui 
Ioan Văcărescu, - ,,să îndreptăm năravuri, să dăm as
cutiri la minte şi podoabe limbii noastre cu româneşti 
cuvinte". Să fie îmbrăcate în haina formelor frumoase 
şi să insufle dragostea de ţară, de eroism, de frumos 
şi de sublim. 

Dacă vrem să facem educaţia maselor prin tea
tru, să păstrăm moralitatea în artă, în gesturi şi 'n cu
vânt. lnlături cu realismul pur, cu toate obscenităµle 
şi trivialităţile care n'au ce căuta în mijlocul satelor să 
otrăvească sufletul ţăranului nostru, căutând să înlă
ture buna cuviinţă. 

,,Cupletele" deochiate, care cuprind situafii ori ac
cente obscene şi triviale, trebue lăsate pe seama bu• 
levardelor Parisului sau a mahalalelor orăşeneşti, nu 
pe umila scenă a unei şcoli de sat, cum mi-a fost dat 
odată să văd. 

Piesele de teatru şcolar şi sătesc să aibă subiec
tele interesante, cu intrigi şi situaţii specifice, fie chiar 
biciuind moravurile rele ; dar eroul principal să fie re
dat simpatic şi technka să fie în aşa fel încât intere
sul să meargă crescând 

Să se păstreze unitatea clasică de loc, de timp şi 
de acţiune. 

E bine să se păstreze unitatea de loc, fiindcă la 
modestele şcoli săteşti nu putem avea decoruri dife•

rite; iar în privinţa unităţii de timp, nu e bine să silim 
spectatorii neobicinuiţi cu teatrul să se ducă cu gân
dul în mai multe timpuri date. Intriga, desfăşurarea şi 
desnodământul, care în marile piese cuprind trei, patru 

17 
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sau cinci acte, în piesele de teatru şcolar nu frebue 
s� �epă_şească �esf e două acte, ca să fie accesibile şi 
micilor mterpret1 ş1 spectatorilor. 

Am spus că subiectele să fie luate din viafa 
curată şi frumoasă româneaacă, fiindcă s'a observat că 
printre piesele de teatru şcolar şi sătesc ce Ie aven: 
până acum, multe sunt de factură străină.-aşa zisele 
„adaptări", -. �ar'că �um�i fr3;ncezii _ sau alte popoare 
ar avea o viata proprie, tar noi am fi o monedă ştear
să. Prea ne-am învăţat să împrumutăm ce e strein ! 

Să luăm un singur caz: piesa „De-ale lui Păcală" 
de �- :r�nză, (editu�a „Cartea Românească",) Aici nu 
ne mtalmm cu adevaratul nostru ghiduş ale cărui năs
drăvănii şi păcăleli le ştie tot poporul. Aşa zisul c Pă
cală• din piesa pomenită mai sus nu este decât fai
mosyul nEulenspiegel'' din basmele poporului german, 
dupa care Johann Nestroy a lucrat o piesă pentru blon
dul popor nordic, iar C. frunză a crezut că este bine 
s'o prelucreze pentru făranul român. Ştim că Nastra
din-Hogea . al Turcilor, !'ăcală al nostru şi Eulenspiegel 
al Ge!man!!or �u�t fraţi de cruce, i?r poveştile se pot 
asemana, fundca m d :.cursul veacurilor au circulat din 
gură în gură şi dela popoare la popoare· dar noi a
vem pe Păcală băştinaş în meleagurile �oastre şi de 
el trebue să ne ocupăm. 

O laturăA impor1�ntă a teatrului sătesc ar fi şi re
prezentarea m aer hber. Sub cerul frumos al Greciei 
trage?iile lui . Sop�ocle ş_i Eu�ipide s'au reprezentat î� 
aer hber. Chiar ş1 la no,, mai de mult s'a jucat cu suc
ces »l�higeni� în �ulida", la �inaia, î� mijlocul naturii. 
Nemerit ar ft ca, ş1 la sate, cand se poate, să se re
prezinte _câte o piesă în mijlocul naturii,- la umbra u
nor pomi, pe un covor de verdeaţă, - în decorul clo
cotului de viaţă şi de frumusefe. 

Unele reprezentări teatrale săteşti dau şi carica
tura 5onducătorilor sufleteşti ai poporului, cum sunt 
preofu. In aceste lucrări, păstorii bisericeşti sunt înfă
fişaţi plini de păcate şi în posturi ridicole. Se ştie că 
t�an�I ţace ? strân�ă legătură între preot şi credinfă 
f1mdca, m !11�n_tea lui, acest ofi_ciant este întruparea con
c!etă a rehg1e1 abstracte. BatJocorind pe preotul ofi
ciant, nu facem decât să netezim calea sectelor diferite. 
18 

ln piesete pentru sate ale fruntaşului anecdotei 
româneşti, - Th. D. Speranfia, ·- găsim subiecte bine 
alese dar care păcătuesc prin expunere. Câteva ex
emple: 

I. ,,Mana vacilor" este o şarjă împotriva credinfe
lor deşarte: descântece, ghicit în cărfi etc. Expunerea 
păcăfueşte din două motive: nerespectarea unităfi de 
timp şi o falşă interpretare. ln această piesă, figurează 
ca personagii, - puse în carne şi oase în faţa săteni
lor,-doi draci: Michidută şi Aghiuţă. Ce fac ei în tim
pui reprezentării? Pun căpestre în capul oamenilor, 
sar, se dau de-a berbeleacul, au câte un cântar în mâ�ă 
şi-şi cântăresc coada. 

I n privinţa unităţii d� loc : tabloul I arată un drum, 
al doilea o odae la cărturăreasa Sita, iar al treilea un 
alt drum. lntr'un sat, e grea reprezentarea unei ase
menea piese din cauza imposibilităfii schimbării deco
rului. 

I I. ,,Ce poate lenevia" este o şarjă împotriva be-
1iei şi a lenii, care amândouă duc la hofie şi crimă. 
Bun de tot ; dar şi aci găsim pe diavolii de Drăcocilă 
şi Michidufă. Ca şi în cealaltă piesă, ei umblă cu câr
lige în mână, pun piedică oamenilor, se dau şi ei peste 
cap, sar „capra" pe scenă şi pier când cineva îşi face 
cruce; ba mai şi câl\ta : 

•Noi dracii toţi cari suntem
Din cer îngeri căzuţi,
Avem noroc, căci noi umblăm
De oameni nevăzuţi•. 

Dupl reprezentarea unor atcmenea pica,, 1n mintea 
oamecilor ac va torldaclna JI m.al mult credinţa 1n draci, 
în puterea lor de a se face văzuţi ,i nt.vlzuţf fi câte alte 
lucruri deşarte. Şarja tmpotdva lenll, bepel, rhfoitulul în 
clrtl, farmecelor fi de1cântecelor, � ar putea face flrl &• 
fu.torul lui Aghlutl, MtcludutA aau Drlcoctli, ci numai 
prin intrtri lorlcl, cleafl,urare reall fl deanocllmânt tn 
adevlr loclc, tracic ff convinrltor. 

Am analizat pie■cle de mat 1u1 numai pentru a a• 
rlta ce cre,ell nu trebue flcute în teatrul fColar ,i litnc. 

Inceputul teatrului ln matele laref 1'a făcut, Guatul 
poporului trebue cultivat. Pe calea aceaata al ac facl Ji 
� educatle temcf�fc1 a tJrintmU. -
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