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Alexa·ndru
(1862-1929)

FEBRUARIE
Muc. Trifon

t lntâm inarea Domnului
odohul
"otul
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Costache Caragialy
(1815-1877)
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(18.57 -

1935)

Naacut fn Buc;urotti, I• 5 Iunie it57 Nothire,
lewl Iul St. Velescu - del:11ihtzli ln h•tru
• C• „g•gls+. " 1n ·;.con.I" tntrvl11i.
i"ll'i
Aetor ele i alt fCOeli, adlnc cunosc:itor et
teclrttlHl tl un m re ţ&lmici+at el ver),ului rom e c e •i•ns, pri studii, 111unci ti t•lont, ai
creeze epoci ti ai·il impuni person•litet„
fntre9ll evolvţil tHtral dele 11oi.
. ~ensiunea lui Nottua coincid cu plecarea
lui Gr. Manolescu dela N ţional, prilej cu cere
·n avat îneredlnf•te rolurile jucate de acesta,
după moartH jui Pescely.
Actor inteli9911t tl oalt, ci rector d• sFenă ti
' profesor de ~Ofis va~r, e t dus, pr lucrat ti
·iocaliu ph1H din V, Ser Ol!, Victor Hugo,
'Duma1-fi1t, Brieµx, O. Feuillet, etc. 1
r Notare, dupi cit e însufleţit s11t.e de roluri , a
'în-c:etet din viafl t• 15 Octctfltbrio 1935, în
vi;sti de 78 ani, dup ee slujis !fU credinţii ti
:eu peliune teetru1 timp -de peste tase dece11il.

Aduc. mo,aft. Chir fÎ Ioan
't A
efr ,1 Pavel
Sobo I c lor 12 Apodoli
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Grigore Manolescu
( 1857-1892)

„
;,,,,-:;.;;~~

Grigore Manolescu, fiul lui Alexandru ' i af
Elisa betel ManoleJcu, s'a născut în Bucureftl, le
I 29 Martie 1857 - 'i a debutat în te11tru s b
Mille, la v~rsta de 16 ani ( 1873, luna Noembrie) - în sala Bossel, cu rolul Toch.anbour
1 (Un bal în lumea . mare).
l ln Bucuretti, a jucat, pentru prima oară pe Ruy
' Blas, alte roluri de seamă, ce l-au conSll·
' crat printre fruntllfii scenei noastre.
' ln 1879, Grigore Manolescu împreună cu Ar.
: Romanescu, au fost trimiti să studieze, la Pa ris.
cu Delaunnay.
Dintre rolurile crea'te de Grigore Manol HOU
; trobuesc menţionate : „Hamlet" (jucat i la
iViena), „Makbeth"; „Hoţii", „Romeo ti Juli itfit",
l,. ~~:"a eu Camelii", „Fântâna Blanduziei", .OvJ..
\d1u , cte.
1 Ultimul rol al lui Grigore Manolescu -. foat
:Conrado Almini (din „Mo~rtea clvilă"J,' itlc1t
!la Piatra-Ne11mţ. Bolnav .d e cancer, Gt. Maito.
leseu moare la Paris, în vârstă de JI aflf. fa
1urma unei operaţii,

i

„

•
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(1814-1896J

fei
Grigore Taumat
Muc. Platon fi R
Proorocul Obadia
Grigore Decapolitu

Intrarea fn Blserl
Filimon
ii oh ie
ent Romanul
Ecaterin 41
Ste n JÎ Alipie
Iacob Persul
Ş f.,_ c. Nau
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ASOCIAŢIUNEA

.

ARTIŞTILOR

.

ROl'tl!lNI

ASTAZI MARTI LA 8 NOEMBRE 1877
Pi-ima Re presen ta ţi une a ;piesei

OSTE·NI1877
I NOSTRIII I
·Piesă. Naţionala

în 6 tablourr

şi

un prolog -

Episodă

din

RESBELU ·ROMANILOR PESTE DUNARE
Lucrattt in

cohtuoraţiune

şi

de D-niî .lJ111in1:

I. C. ()ltrnescu

PROLOG

VISUL DOCHIEI
Poemă dramatică

în versud de IJ. P1·. ·Donu;, traduccr
D-nir *.:·,~ Musica de . U-nu V. Gume.

de

PERSOANELE PROLOGULCI:
,
Dochia

. • • .

.

D-na E. Popesco

I Rordoia

. D-ra M.

Vasile~il&

TABLOURILE PIESEI :
'l'ABL. I. Plecarea! - Steluţa Iubire!. - II. Oficierul şi Soldatul - Tu
cortu! - III ln Sanţurile PlevneT !.- IV. Viirnl ! - V. Ambulanţa. -~ Mort
şi lnvin'gător

VI. lntoarcere! 'in

Ţerră!--

Steagul Duşman.

PhRSOANELE PIESSEI
l~csanclrn

.Milescu
icolao :Mileeou
lucoveauu . .
onic<~ Cer~cl .
lodorul
eq;cntul Dinu
:Uporar Năsta c
Soldat

. · D-ou M. Pascnly
„ I. Criste11cu
„ P. \' cllcscn'
„ St. Iulian
„ Câmpeanu

„
•
„

~fatescu
BasaJa~c1u1u
~ otara

li Soldat . •
\;n soldat rinit
S<rlia •ilesea

. •

Anna Bueouan
Marioaro
.
Că Cauiinleră . .
liî infirmitră . „

.

D-nu Gligoreu1
• Hagie1t11
. D-nH Th. PeircsGI
• A. l'cpeacn
A. Velles"1
•
A. l<'louacu
.

>

L.

S'-Uatv~•

ohlaţ'i'. <le t6te armele.-Bărba.ţ'i'. .!.. Feme'i'. - Copii <lin Popor · T~ro.n\ -T~rănce
r€'ţurile

Loje Je rangul I. şi IL 20 lei n Loje rangul III. 10 lei n Stal I ' 1 n
Stal li. 3 lei c St.ii HI. 2 lei n. galeria 1 le6 ·
'rejurile de abonamente pentru 20 r prea•mtaţif: Loje rangul I. (Bai ,irt> ), . 11 °20. Loje
de rangul li. (Bel-etag<') 320 I. L. Loje de rangul nr. 160 I. D ')tal !. ··O .. D.

cu

s~,·a:

L '<'EPCf'CL LA 8 ORE
PRIMUL AFI

PRECI~.

AL TEATRULUI
NAŢIONAL (Asoc:ie ie erti tilor rominl 1877
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ANOTIMPURI
Primăvara,

la 21 Martie, la 2 h. m. Echinoxul de Primăvară.
Vara, la 21 Iunie, la 22 h. 12 m. Solstiţiul de Vară.
Toamna, la 23 Septembrie, la 13 h. 58 m. Echinoxul de Toamnă.
Iarna, la 22 Decembrie, la 8 h. 22 m. Solstiţiul de Iarnă.

zo
Vărsătorul (Aquriaus)
Peşti (Pisces)

Berbecele (Aries).
Taurul (Taurus)
Gemenii (Gemini)
Racul (Cancer) .
Leul (Leo) .
Fecioara (Virgo) .
Balanţa (Libra)
Scprpionul (Scorpia) . . •
Săgetătorul (Arcitenens) •
Capricornul (Capricornus)

.....

D I A

cuL

·la 20
„ 19
„ 21
„ 20
„ 21
„ 21
„ 23
„ 23
„ 23
„ 23
„ 22
„ 22

Ianuarie,
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie,
Octombrie
N oembrie
Decembrie

la 13 ore 1 m.
31
3
" 2 " 45 "
"" 14 " 20 "
"
" 13 " 47 "
" 22 "" 12 "
7
9
" ·15
58
"„ 13 " 58 ,."
" 22 "" 26 "
19
17
" 8 " 22 "

"

"

"

ZILE MARI A'LE NEAMULUI ROMÂNESC
12
8
27
15

Ianuarie 1878 : Bătălia dela Smârdan.
Martie 1821 : Proclamarea Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu.
Martie 1918: Unirea Basarabiei cu România.
Maiu 1848: Proclamarea marei revoluţii a Românilor Ardeleni, pe Câmpia

Libertăţii.

22 Iunie 1941: Mareşalul Ion Antonescu, dă ordin trupelor române să treacă Prutul
pentru desrobirea Basarabiei şi Bucovinei. Incepe războiul contra bo1şevismului.
1 Iulie 1942: Cucerirea Sevastopolului.
25 Iulie 1917 : Bătălia dela Mărăşti.
5 August 1919: Ocuparea Budapestei de către Armata Română.
6 August 1917: Marea bătălie dela Mărăşeşti.
12 August 1941 : Trupele române trec Bugul.
13 August 1595: Bătălia dela Călugăreni.
14 August 1916 : Intrarea României în războiul sfânt pentru întregirea
Neamului.
28 August 1941 : Trupele române ating Niprul.
15 Octombrie 1922: Incoronarea Regelui Ferdinand şi M. S. Reginei Maria la
Alba Iulia.
.
·
16 Octombrie 1941 : Trupele române cuceresc după lupte crâncene portul Odessa
9 Noembrie 1877 : Bătălia dela Rahova.
11 Noembrle 1918: Proclamarea Armistiţiului.
za Noembric 1877 : Căderea Plevnei.
28 Noembrie 1918: Unirea Ardelului, Banatului şi Crişanei cu România.
1 Decembrie 1918: Intrarea triumfală în Bucureşti a armatelor aliate în frunte
cu Regele Ferdinand I şi M. Sa Regina Maria.
https://biblioteca-digitala.ro

ANIVERS li NECROLOGICE ALE FAMILIEI REGALI
3 Martie 1916: Ziua morţii Reginei Elisabeta a ·României.
26 Martie 1874: Ziua morţii Domniţei Maria, unica fiică a Regelui Carol I şi
Reginei Elisabeta. •
18 fulie 1938: Ziua morţii Reginei Maria, Regina tuturor Românilor, Mama

ăniţilor.

20 Iulie 1927: Ziua morţii Regelui· Ferdinand I al tuturor Românilor.
27 Septembrie 1914: Ziua morţii Regelui Carol I, primul Rege al Român.iei.
9 Octombrie 1934 : Ziua morţii Regelui Alexandru I al Iugoslaviei.
Z Noembrie 1916: Ziua morţii Principelui Mircea, fiul Regelui Ferdinand I şi
I Regin;>i Maria.

POSTURILE LA

ORTODOCŞI

Zilele de Miercuri şi Vineri de peste an, afară de cele deslegate.
Ajunul Bobotezei, Miercuri 5 Ianuarie.
Po stul Paştilor sau Păresile, 48 de zile, de LHi 8 Martie până Sâmbătă 24
prilie iaclusiv.
Postul Sfinţilor Apostoli sau al Sânpetrului, 21 Iunie.
Postul Adormirii Maicii Domnului sau al Sântămăriei, 14 zile, de Luni 2 Auust până Sâmbătă 14 August inclusiv.
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, Duminică 29 August.
!nălţarea Crucii, Marţi 14 Septembrie.
'
Postul Naşterii Domnului sau al Crăciunului , 40 zile, dela 14 Noembrie, pânăla
4 Decembrie inclusiv.
N. B.- Aceste posturi se ţin cu sfinţenie de preoţi şi călugări, precum şi de

oţi creştinii .

ESLEGĂRI

Miercurile şi Vinerile dela Naşterea Domnului până în ajunul B.obotezei, pentru
toate ale mâncării.
Mie"rcurea şi Vinerea din cea dintâi săptămână a Triodului (17 şi l~ Februarie)
pentr u toate ale mâncării.
Miercurea şi Vinerea din cea de a treia săptămână a Triodului numai pentru
lapte, unt, brânză, ouă şi peşte.
Buna Vestire (24 Marte) şi \Floriile (18 Aprile), numai pentru peşte.
Miercurea şi Vinerea 'din Săptămâna Luminată (28 şi 30 Aprilie) pentru toate
le mâncării.
Miercurea şi Vinerea din Săptămâna Rusaliilor (16 şi 18 Iunie) pentru toate
le mâncării .
Schimbarea la Faţă din postul Sântămă riei (6 August) numai pentru peşte.

~,~,• •
-.;;;PJJl!!ll.!.i!IJl$„!J!JJ!IJJ!ll
. 111!!!!!!!!111111
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CODREANU

Mi-e sufletul un \saltimbanc grotesc,
Aşa cum· se'ntâlnesc prin iarmaroace ;
El~vrea, .n u vref-e nt;voit --să joace
Pentru plăcerea celor ce-l privesc.
I

l

In mlne_plânge îâsul o{iienesc
Şi râde lacrima, . pe când cu voace
Zadarnică de goale poloboace,
Străine patime maimuţăresc .
. Aşa mă ştiu. Vibrez cu toate-aceste
.De-a vieţii fiecăruia poveste,
In clipa când o spun la -.pectatori.
Iar desgustat de-;atâtea măşti de
De-mi pierd în 4lţii eul uneori
Când ies din scenă„ scuip în c
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iT EA T R U .L
ŞI

RĂZBOIUL
de I. PETROVICI

Războiul schimbă pretutindeni regulile ţinutei normale a lucrurilor. Face featrul
o excepţie 7 sau înlocueşte
şi dânsul tormula artei pentru
artă, prin aceea a artei cu
tendinţi, promovând şi restrângându-se la piese cu structură

eroică şi

naţională, C!J

aluzii la actualitate sau în legătură cu ea ?
Fără îndoială că repertoriul unui teatru - mai ales
teatru de stat-nu poate ignora ambi9nţa şi mai ales
sfortările unei natii care trebue' să învingă . d'acă nu vrea
sa dispară .
Ştiinţa î-nsăşi, atât de de sinteresată în năzuinţele sale
şi eliberată prin definiţie de
subiectivism , face şi dânsa
I. PETROVICI
concesii împrejurărilor, fireşte
Ministrul Culturii Naţi ona1 '3
nu renegându-şi metoda, dar
aplicându-se de preţerinţă la probleme a căror rezolvire foloseşte fi ajută efortului naţionul.
.
Cu atât mai mult literatura nu se poate dega ja de această datorie elementară, fiindcă dânsa nu se întocmeşte cu raţiunea rece şi cu metode obiective, ci
isbucneşte din străfundurile trământărilor omenefti.
•
Literatura, şi mai m~lt decât ştiinţa, se va pune în serviciul preocupărilor
momentului, tortificând elanul care trebue să ducă la fericita lor soluţionare .
ln sfera literaturii. teatrul poate să exercite un maxim de înrâurire rodnică.
Au fost desigur şi sceptici. Un critic francez a lansat această ideie descurajantă :
„Non, la Theatre ne corrige pas ; ii peut amuser, foire reflechir, instruire meme ;

mais converiir jamais"

Eu nu cred că situaţia este ch~ar atât de jalnică. Dac:ă o demonstraţie abstractă poate să preschimbe direcţia unui suflet omenesc, cu atât mai mult 9emonstraţia concretă, intuitivă, a unei acţiuni dramatice, care te fură, te înlănţue
şi te ridică pe î nălţimi în care te complaci

şi

pe care nu le mai părăseşti cu

uşurin ă .
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eapărat piesefe care pot să înfăptuiască această minune, nu treoue sa . ie
compoziţii

adhoc, a căror intenţie să fie străvezie. fiindcă acolo unde tendinţa se

observă prea tare, efectul practic e dela sine anulaţ.
Un repertoriu teatral de războiu urmează să cuprindă opere drametice, băr
băteşti, suflu eroic şi avânt de vitejie, cu fraze cari se potrivesc aspiraţiilor momentului, şi trezes·c ecouri nemijlocite, fără să fi fost însă anume calculate şi fărăsă
li se descopere vreo intenţie actuală.
O piesă eroică de Corneille, scris.ă în veacul al XVII -iea, poate mult mai
deplin să stimuleze avântul pentru cruciada noasrtă antibolşevică, decdt o compoziţie de circumstanţă. alcătuită astăzi, direct în acest scop.
Este însă clar că şi în acest domeniu , exagerarea primejdueşte '!)ândurile
cele mai bune. Ar fi o greşală ca repertoriul de război al oricărui teatru, fie
dânsul oricât de naţional, să conţină exclusiv sau chiar în prea mare cantitate,

\

piese eroice, cu zângănit de săbii şi ecouri de bătălii.
Mai întâi că un rap.e rtoriu astfel alcătuit îşi trădeaxă limpede intenţiile, şi
la o operă educat. intenţiile trebuesc cât mai bine mascate , în orice caz să
nu sară supărător 1n ochi.
Pe urmă sufletul omenesc nu îngădue să i se cânte mereu pe o singură
coardă, să nu se intercaleze în cursul preocupărilor severe, gluma care destinde
şi evadarea care odihneşte,
Asistam deunăzi la reprezentarea piesei romantice „C1on Corlos" de Schiller,
bogată în scene puternicei şi sc~părări geniale. Dar osebit de faptul că propaganda în favoarea ideilor liberale nu este suficient dozată, ci se revarsă în lungi
discursuri doctrinare, am mai văzut că în tot decursul acţiunii, plină de gravitate
şi de dramatism, nu există o singură scenă, În care sprincenele Încruntate să se
îndulcească de zâmbetul unei vorbe de spirit sau al unei . conversaţii de amor,
aşa cum ne înfăţişează statornic, teatrul cu a.ceieşi tactură al lui Shakespeare sau
Victor Augo.
Complexitatea sufletului omenesc cere diversiuni dela linia preocupărilor
zilnice, ş i de aci oportunitatea ca un repertoriu da teatru - chiar în vremea încordărilor războiului-să cuprindă şi piese mai hazlii, bineînţeles nu de o veselie
indecentă, care ar constitui un ultragiu pentru jertfele acelor de pe front.
Această preocupare distractivă a unui repertoriu de vremuri crunte-bineînţeles cu măsură şi aici-mai răspunde şi altor nevoi: · s ă întreţină buna dispoziţie
a lumei dela spatele frontului fiindc~ războaele nu se câştigă numai prin vitejia
ostaşilor de pe front, ci şi prÎn opfimismul celor rămaşi acasă,
Să pu uităm că uneori victorii militare au fost zădărnicite de depresiunea
acelor dela spatele frontului, iar teatrul va avea şi dânsul să contribue la rezistenţa morală a publicului, fie întărindu-i virtuţile, fie înseninându-i sutletul turburat
de grijă , prin momente de uitare şi destindere s ufletească,

I. PETROVICl
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TEATRUL NAŢIONAL LA 1866
Desenat dup 5 natură de inginer I. R. Huber (.Colecţia Ac:ademiei Rom~ne)

REGULAMENTUL TEATRULUI IN· 1832
ln „Albina Românească" Nr. 74 din 18 Septembrie " 1832, faimoasa gazetă
pe care o scotea la la,i,· Asachi, citim :
Dorinţa nobleţii 'i a publicului cultivit a acestei Capitalii de a ·avea un
teatru, să înfiinţează. Trupa d-lor Furo face acea~stă întreprindere fi lucrul urmează în casele d-sale Talpan cu acea sporire, Încât deschiderea teatrului se
va face pe la mijlocul lui Octombrie. Cu inspecţiunea 'i cu privigherea teatrului s'a î_nsărcinat pe marele Postelnic Beizade Neculai Şuţu, unul din boerif cei
mai luminaţi fi mai iubitori de arte din Moldova, care urmă totodată a censura
fi piesele ce trebuiau .a se prezenta".
Teodor Burada în a sa „Istoria teatrului din Moldova" publică regulamentul
întocmit de marele Postelnic Beizade Neculai Şuţu în unire cu fraţii Fouraux.
Textul regulamentului este în timba franceză, legalizat de consulul francez. Credem
interesant să dăm aci acest document valoros :
Regulamentul privitor la îndatoririle actorilor.
Arf." I. Toate persoanele făcând parte . din trupă, trebue să se afle în
t47atru cu o oră înainte de or~ hotărîtă pentru reprezent lJie, în caz când n' ar
juca În acea seară. Acei care se vor lenevi a se duce, -vor fi supufi la o amendă
de 12 lei.
Art.' 2. Acei cari vor întârzia la ridicarea per~elei cu cinci minute, vor fi
supufi la o amendă de 2 lei.
;,
Art. 3. Acei care vor lipsi o intrare I leu.
Art. 4. Dacă din cauza unei absenţe va trebui să se schimbe reprezentaţia,
amenda va fi de un galben.
11
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Ă.rt. S. Dacă un artist · lipseşte un spectacol întreg, atunci nu mai este administraţia

care decide amenda, ci autoritatea va hotărî.
Art. b. Acei cari nu vin la repetiţie vor fi supuşi la amendă, ~are va fi
pentru o jumătate de oră 2 lei; pentru toată repetiţia 12 lei.
Art. 7. Când cineva · va veni la teatru În stare de beţie 12 lei.
Art. 8. Când se va sfădi în teatru 15 lei. ·
Art. 9. Pentru insultă făcută directorului sau regisorului I galben.
Art. I O. Pentru . bătae 2 galbeni.
Art. I I. Când cineva turbură repetiţiile prin râsete sau jocuri I leu.
Art. 12. Pentru fumat în teatru (afară de sala bufetului) 12 lei.
Art. 13 . . ~ntru refuzul de a cânta în cor 12 lei.
Art. 11. Persoanele sunt ţinute să încunoştiinţeze pe administraţiune cel
puţin cu două ore înainte de reprezentaţie, în caz contrar, vor fi privite ca
nefăcându-şi datoria.
Art. 15. Acei cari vor murdări teatrul 8 lei.
Art. 16. Artiştii şi impiegaţii care vor introduce în teatru persoane străine
ş1 chiar rude de ale lor, vor fi supuşi la o amendă de 1.2 lei.
Art. 17. Pentru intrarea în' sală, fără învoire, 12 lei.
Art. 18. Acei cari vor avea nevoe de costumuri sau accesorii, vor trebui
sa se adreseze la d. Iosif Fouraux, şi dacă seara ar trebui să ttJrbure liniştea
cuiva amenda va fi de I leu.
Art. 19. Artistul este ţinut să dea chitanţă pentru rolele ce primeşte; în
caz când le pierde, este îndatorit a le. copia pe cheltuiala · sa.
Art. 20. Acei . cari vor pune mâna pe lumânările culiselor, vor plăti. o
amendă de I leu.
Art. 21. Sufleurul este dator după reprezentaţie să dea broşurile la administraţie ; .el este răspunzător.
Art. 22. Totul. se va regula după pendula d-lui Baptist Fouraux.
Art. 2J. Oarele repetiţiilor şi a lecţiilor vor fi arătate într'un cadru ce se
va aşeza fa te-atru ; până atunci repetiţiile vor fi indicate fa d. Fotlraux, pe o
foae care va fi aşezată pe uşa sa".
~
Burada adaogă :
1
„Poliţia 'teatrului în serile de spectacole se compunea dintr' un comisar, un
epistat, doi "Slujitori şi patru pojarnici.
,
Iluminatul teatrului se făcea cu lumânări din său; între acte veneau un şir
de servitori cu mucăril' e în mână şi executau ~tăierea mucurilor. Abonamentul
pentru loje se făcea la 'ospătăria de San-Pete~sburg la fraţii Fouraux. Preţu
pentru 24 reprezentaţii era de 18 galbeni pentru lojile din rândul I ; 16 galben
pentru cele din._ rândul al 11-lea şi 14 galbeni pentru cele din rândul al 111-lea.
Pentru scaunele închise numeruite, abonamentele se făceau la d. cofetar Nico
liti cu preţ de 5 galbeni bani gata. Preţul intrării p~ntru parter era de 2 sor
coveţi (70 bani) iar pentru galerie I sorcovăţ. Reprezentaţiile începeau la b ju
ore seara".
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CAZIMIR BELCOT
de TVDOR ARGHEZI
Cel mai neînsemnat scriitor tot lasă câteva pagini după el. Se nime·
reşte că dă c'â te un cititor peste e)e. Hârtia şi tiparul au scăpat de moartea
definitivă şi totală o sumedenie de oameni, osândiţi până mai deunăzi câteva

veacuri, să piară fără urmă . Nu.- i o mângâiere prea mare, dar lucrul l.iparit, întreţine deocamdată iluziil e eternităţii. Când va pica din păinjenişul
veciei şi pământul ca o muscă uscată se va isprăvi şi cu această arvună
de imortalitate a paraziţilor lui.
·
Actorul dispare în toată întregimea, decum îşi pune mânile pe piept
şi prea puţin poate să reţie din ele istoria, cum i se spune. Contactul cu
actorul de-a dreptul, nu e cu putinţă decât în timpul duratei pe scenă.
S'a îmbolnăvit, că a şi dispărut pe jumătate, ca şi afi!tul din ajun. A murit,
nu-l mai ţii minte. Dovadă că am uitat pe Belcot, care a fost un foarte
caracteristic artist, 25 de ani şi că numai când cerându-mi-se o pagină de
almanach, mi s'a pus în vedere condiţia esenţială pentru bunele civilităţi
contemporane, să nu iasă un manuscris
„polemic", îmi trece pe dinainte figura lui.
Drept să spui, nici nu mi-ar fi dat prin
gând să polemizez într'un almanach. Şti"ţi
se ce întâmplă cu obiectele interzise : te
gândeşti numai la ele · şi fenomenul se
amplifică şi cu o inadmirabilă simpatie
pentru gen ca atât mai târziu cu cât opreliştea e mai categorică. Dacă .se mai
adaogă şi o argmentare destinată să-ţi ·
stârnească artificial simpatiile pentru teza
comandată eşti în stare să mergi la moarte
din spirit de opoziţie_.
Fiindcă era vorba de teatru poate că
mă ispiteam să-mi aduc aminte, în calitate
de fost cronicar dramatic al unor ziare
şi reviste de odinioară, de emotiile tari
de pildă, cu care am primit la o premieră
apariţia la rampă a D-nei Aura Buzescu,
p atunci Almajan. Dar mi-am dat seama
că poate aplaudând fără spectacol o ar·
tistă în activitate, aş putea să contribui,
fără să vreau, la o stare sufletească polemică, întrucât n'aş fi bătut din palme
la o întreagă listă. Actorul e o fiin~ superioară de sigur, dar susceptibilă. Am
renunţat în folosul lui Cazimir Belcot,
cel mai dat uitării dintre vietăţi.
Eram şi eu ultimul justificat să-l uit
pe Belcot. Ani de zile m'am ţinut cu naiul
de' hârtie după el, ca după u·n mire dus
1
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în peţit în stele. Mai mult decât atât ; am trăit în aceeaşi ~asă cu el, am
jucat în nopţile de bombardament din. trecutul război, conţina mare împreună, ne-am necăjit de câteva ori. am aruncat câteva rânduri de cărti
în foc şi am mai cumpărat şi altele.
·
Ne despărţea o uşe şi un dulap. El avea un pian, la care îl instruia
să-şi calce primii paşi, pe. D-l Tănase, întemeietorul Cărăbuşului de mai
târziu. Tănase a fost elevul lui Belcot. Cupletele debutului erau scrise de
maestru, care avea ş·i o fărâmă de peniţă vioae cu muzica improvizată tat
de el, pe reminiscenţe, lecţiile dădeau naştere la cpnflicte în care artistul
reprezenta pedeapsa şi D-l Tănâse suprema modestie. Ucenicu trebuia să
aibă stomacul viguros, ca să îngurgiteze injuriile furioase ale meşterului
ales. de el. Uneori mi se părea că se petrece dincolo de uşe o bătălie şi
aşteptam, gata să intervin pentru scăparea victimei sdrobită, să scadă tumultul insultelor şi să se potolească.
- Acum, dragă Tănase, să o luăm dela cap!
Şi reîncepeau cupletele şi scandalul pentru a douazecea oară şi şedinţa
se încheia noaptea târziu, cu felicitări. Nu cred să fi fost un cirac şi un
dascăl mai iubiţi unul de altul, ca aceşti doi actori certaţi şi împăcaţi în
toate zilele de câteva ori.
Talentele D-lui Tănase nu ar putea să dea însă o idee despre marele
talent al lui Cazimir Belcot, artist de nuanţe şi de filigram, de un stil
de simplicitate complexă, de gravor japonez. Poate că ar fi uitat de tot:
Belcot era un artist de come9ie. Umorul lui avea măsura lirismului de
calitate, şi e melancolic în temperanţă. Bufoneria lui Belcot învelită într'o
mască de ceară sau de mătase , izbutea un comic obtinut din dantelă, ca
musică din violoncel, şi 'Ceeace n'ath văzut nici la ~ctorii marilor scene
din streinătate, o variaţie care nu-l putea face recunoscut dela un rol la
altul. Trebue să precizez: nu e!'a vorba de o variaţie fizică, de costum,
de perucă, de grimă şi anatomie, ca la circul teatrului comun, dar de o
transfigurare intelectuală, de o trecere de substanţă. Personajul de azi
nu avea nimic din personajul precedent, psihologia lui era alta şi omul
devenea altul, fără indrumare de scenă. Anumite stări comice dădeau
emoţia totală a operei de artă şi strigându-l pe Belcot, totdeauna rebel
la cabotinism, să iasă şi să ne arate, după lăsarea cortinei, entuziasmul
venea odată cu o lacrimă candidă.
L'am urmărit din odaia mea, să aflu cum îşi „prepara" un rol şi nici
odată nu am_ auzit nimic : lucra rolul în tăcerea rugăciunei şi când mă
duceam ia teatru să'l văd într'o fiinţă nouă, aveam în faţa fotoliului meu
din seria Haş, un actor nemaicunoscut.
·
In timpul războiului şi al ocupaţiei, Belcot, tânăr şi plin o puternică
sevă a speranţei, începe să aibă impresia că moare. I se părea straniu că
mureau sute de mii de oameni ai patriei el trebuind să trăiască. Şi trebuia
să moară, după intenţiile lui, de morbul care a ucis, fără necesitate, atâta
lume în războiul trecut, al tifosului exantematic. lşi făcuse o prietenă într'o
mahala depărtată, unde se ducea adeseori cu birja. lntr'o seară a luat din
trăsură un păduche. A treia zi a fost · internat în spital. A cincea zi u
medic imbecil a strigat în gura mare, fugind de . lângă patul lui: „Exan
tematic!". După două ore, Cazimir Belcot a murit.
Eu nu-l cred mort de tifos şi de păduche. Belcot a murit din pricin
facilităpi talentului de identificare totală cu personajul cel din urmă jucat
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Cercetând ceeacc este mai scmnificaiiv şi mai izbutit în producţÎl'\
dramaturgilor români actuali, observăm că preocupări!~ şi viz.i unil c
acestora sc orânduesc în jurul a trei aspecte ale realităţii lor proprii.
ln primul rând, dramaturgii români sunt int eres aţi în a exprima conflictele şi nepotrivirile vieţii sociale, constat:lnd şi uneori ridiculizând
o se amă din fenomenele inerente trecerii dela regimul patriarhal la
ci vilizatia modernă, dela viaţa rurală la cca orăş e n e ască , dela o viaţă
organică şi tradiţională la un individualism anarhic şi a,rbitrar, aşa
cum îl adusese şi lăsa;> e . la jumătat e de 'drum, liberalismul burghez
şi progresismul naiv. Pentru descrierea acestei treceri J?lină d e contradicţii şi de pitoreştţ naivităţi, desig ur că formula naturalistă, cu
observaţia-i directă şi crudă , cu ex plicaţiil e-i pozitiviste şi mărginit e,
prin care se urmăreşte nit atâta sufletul omului cât înlănţuirea evenimentelor producătoare de schimb ări dureroasă, es te cea mai adecvată . Dar, însuşi naturalismul înseamnă nu numa i o reducţie şi o limîtare, ci, totodată , o perspectivă proprie un ei anumite m e ntalităţi.
Cel mai de seam ă dramaturg întrebuinţând naturolismul pentru a descrie viaţa socială românească in trecerea-i d ela patriarhalismyJ de acum o sută de· ani în europeism este d esigur Ion Luca
Carageale, asupra căruia n e vom opri mai jos. Jn aceiaşi perspectivă
şi întrebuinţând - măcar în parte - aceiaşi fonnulă naturalisti'."1, alţi
dramaturgi, ca Mihail Sorbul şi Camil Petrescu vor descrie alte medii
şi, mai ales prin ultimul, vor trece spre un realism mai substanţial ,
dar nu mai d plin ca expresie artistică .
Faţă de acest aspect social exprimat prin metoda naturalistă,
care aducea adesea, alături de idealizări conv enţional e, o s e amă de
critici supărătoare şi de descrieri brutale, profilând urâţe ni a şi n eajunsurile unor stări sociale, un alt grup de dramaturgi, în frunte cu
Alexandru Davilla şi, mai târziu, cu Delavrancea şi N. Iorga, vo~·
aduce pe scenă sub inspiraţia romantismului desigur - ,e pisoadele
eroice din istoria ţărilor româneşti, continuând astfel drama istorică
română, existentă dealfel ca şi cea naturalistă dela începuturile literaturii ·moderne româneşti. In drama istorică, deseori scrisă în versuri, tradiţionalismul românesc şi-a dat măsura creativităţii sale, Davilla fiind în această pdvinţă un artist tot atât de unic cât şi naturalistul Carageale:
lu sfârşit, a treia grupă · de dramaturgi rom}rni caută să exprime
dramatic, ca şi cca de a doua, virtuţile m ... ~-a c o.le n e „u..1· Iul, L • 10sul
25
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său tipic şi pe1:manent, dar: spre deosebir<:

de a doua, nu prin far.tele istoriei, ci prin

basmele

Şi

miturile poporului,

scoţându-şi

eroii şi conflictele din bogatul şi atât de
personalul folclor românesc, fie pentru a-l
înfăţişa tot în forme concrete, asemănă
toare unora din dramele istorice, fie în forme cu totul abstracte şi simbolice, aşa cum
procedează mai ales Lucian Blaga dramaturgul representativ al acestei din urmă formulă, împreună cu Ion Luca, acesta mai
concret în interpretările-i mitice şi istorice
ale neamului românesc.
Aceste trei direcţii şi viziuni sunt caracteristice dramaturgiei româneşti, care aici
şi-a putut da măsura şi realiza o seamă de
-· cre aţii impunătoare, mai ales dacă ţinem
V. Alecsandri
seama de faptul că drama cultă românească
nu are nici o sută de ani vechime. Dramaturgii noştri nu au dat drame de răscolitoare psihologie umană, nu
au proiectat fiinţe supranaturale şi nu au cultivat teatrul de idei.
Drama, românească s'a format după triumful romantismului european
şi s'a desvoltat odată cu explicaţia şi criticismul naturalist. Din celelalte mari curente şi stiluri europene, anterioare sau contemporane,
ea nu a luat decât formulele şi metodele ce conveneau sp.i ritului, putinţelor şi realităţilor ei proprii. Astfel se explică de ce Românii au
excelat în drama istorică, în basmul şi mitul dramatizat şi de ce sforţările cele mai numeroase şi interesante sunt duse şi acum pentru descrierea şi explicarea în fornie universal valabile a realităţilor, bune
sau rele, actuale sau ideale, ale neamului românesc.
1

Inainte d~ . a ne opri la scriitori şi operele lor mai însemnate,
representând fiecare grupare pot:r;ivit formulei şi tematicii proprii,
se cade să amintim că toate aceste trei direcţii şi viziuni-ce s'au desvoltat în ultimele şase decade - îşi iau un ilustru precursor în scriitorul şi dramaturgul VasUe Alecsandri (1821-189()), ' acest mare patr10t, valorificatorul poesiei populare româneşti, mai cu seamă al mă
reţei şi unicei halade Mioriţa, iubitor ·de trecut şi dornic de o evoluţie
_organică şi creato11re, prin care patria să se integreze cu folos Europei. Prin comediile sale de moravuri şi cântecele, în care evocă duios
pe hoerÎi şi ţăranii legaţi de t:r:_adiţie şi pământul ţării şi îşi batea joc,
cu humor şi sarcasm, de parveniţi, impostori şi mai ales de veneticii
care minaq vechile aşezăminte pentru a profita de schimbările rapide
şi tuJburi, · Alexandri anticipează pe Carageale; precum tot el, prin
feerfa Sinziana şi Pepelea, deschide drumul basmelor dramatizate. In
pririnţa dr'amei istorice, împreună cu Gheorghe Asaki, ctitorul teatrului moldovenesc ·(1816) şi niai ales cu basarabeanul Bogdan Pe
triceicu Haşdeu-un savant al vremii sale, dar şi dramaturg, a căru·
dramă istqrică Răsvan . şi Vidra rezistă şi astăzi Cfl operă de artă ş·
este foarte actuală ca tematică, aducând opoziţia boerilor şi a popo
•'
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rului împol:dva uimi domnitor de sânge inferior, căruia tocmai de
aceasta nu-i este dat să-i conducă- Vasile Alecsandri . este pă,r-intele
totodată şi al dramei istorice, cu personage ro.n,1âneşti sau afo neamului din care coboară Românii.
'
.Jon Luca Carageale (1852-1~12), în primul rând culti:vând satira
dramatică prin · mijloace naturaliste, dar alteori şi . descrierţa brutal
naturalizată, mergând până la fenomenele cele mai ascunse ale sufletului omenesc, este, împreună cu Mihail Eminescu, cel mai realizat
exponent al literaturii româneşti, In comediile sale O scrisoare pierdută (1884) şi Conu Leonida faţă cu reacţiunea (1879),- Caragcale a
descris. cu mijloace de rn~.re artist, criza pricinuită societăţii româneşti de introducerea deµiocraţiei, noua mentalitate Şi noile instituţii
intrând în conLict cu vechile · aşezări ale poporului. Personaj ele fac
parte din 110ua burghezie sau din rândurile funcţionarilor Jillari şi
mid, pe care politica de odinioară îi întrebuinţa mai ales în scopuri
electorale.
·
·
Fire conservatistă şi inadaptabilă la condiţiile unui prezent plin ·
de nepotriviri şi contt.adictii, Jon Luca Carageale a adus pe scenă ,
cu mijloace nespus de artistice; critica conservatorismului şi a tradiţionalismului românesc îinpotriva liberalismului democrat din faza-i
i ni!ia1ă şi mai ales împotriva neajunsurilor lui inerente. De aceea, a
fost acuzat <le negativism din partea progresiştilor absoluţi Şi a politicianilor de felul acelora pc care i-a eternizat
opera sa. In schimb,
publicul a urmărit cu mare dragoste spectacolele sale, care totdeauna
s'au hncurat <le. un succes trainic, iar elitele l-au socotit, împreună
cu Eminescu şi cu criticul junimist Titu Maiorescu, drept sustinătorul
vechilor aşezări şi al valorifor adevărate. Astăzi Carageale a'pare şi
m~i a~tual. 'critica lui împotriva democraţiei liberaliste devenind o
atitudine general europeană.
I n <lrama sa N ăpasfa (1890), • ce se petre~e în mediul ţărănesc,

în

unde e vorba de o răzbunllre îndelung pregătit[t de către o femee iubită care se că
sătoreşte cu ucigaşul soţului ei, pentru a-l
chfnui şi trimite în cela din urmă la ocnă,
Carageale desfăşoară aceiaşi forţă dramatică, aici însă brutal naturalistă, mergând
ca şj în unele <lin nuvelele sale, până la o
coloratură tenebroasă, în care instinctele
par întruparea răului. Ca şi în comedii, şi
aici dramaturgul a schematizat şi redus
personajele la puternice ges'turi, atitudini
~i expresii·, care decurg într'o gradată şi intensă viziune dramatică.
Pc acea· stă linie naturalistă, la fel de brutală şi puternică, scriitor.ul Mihail Sorbul a
scris drama Patima Roşie (reprezentată
prima dată în stagiunea 1915- 1916), în 9arc
cele cinci personaj c sunt viu şi memorabil

'

construite atât cât tr"'bue economiei unei
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dramE' pasionale. Studenta Tofana se îndră
de un tânăr obosit de succese şi
care dorea să-şi refacă viaţa, Rudy, îndră
gostit la rându-i de o fată curată şi simplă,
Crina, colega Tofanei. Sbilţ, vărul Tofanei,
studqpt ratat, dar inteligenţă superioară,
tip mefistofelic, iubeşte şi el pe Crina, astfel că mărturiseşte lui Castriş, bogatul şi
cinstitul prieten al Tofanei, pe care voieşte
să o ia în căsătorie, dragostea acesteia pentru
Rudy. Conflictul cel mare este însă între
To fana şi Rudy, f emeea fiind atrasă de succesele facile şi involuntare ale acestui cuceritor mereu cucerit şi voind să-l stăpâ
nească. Refuzul lui Rudy, care întâlneşte o
fiinţă ' superioară cultural, dar profund şi
orgolios voluntară, precum şi de-o morbidă
M. Sorbul
pasiune, îl va pierde. Tofana, care ştie de
la Sbilţ că bunicul lor a .fost hingher, ucide
pe Rudy, ca pe un biet căţeluş de mahala, cântăreţ dintr'o mandolină
împodobită cu panglici. In Tofana s'a manifestat un insţinct sângeros,
moştenit dela bunicul hingher. Echilibrul faţă de Tofana şi Sbilţ, aceşti
rataţi superiori,_ îl deţin cinstitul Cast.i:-iş şi Crina cea angelică.
gosteşte

In afară de acţiunea mereu vie şi intensă, Mihail Sorbul stăpâ
arta dialogului, legată însă de psihologia sumară a personajelor.
Mai cu seamă aforismele şi judecăţile lui Sbilţ, el~mentul satanic al
piesei, produc o atmosferă de intens sarcasm, amestec de tragic şi
comic, Sorbul dovedindu-se un robust creator de situaţii ~ramatice
vii şi un intuitiv înţelegător al sufletelor omeneşti, dar mai ales al
instinctelor sexuale şi · al comportării iraţionale. ln alte piese, se pot
urmări aceleaşi calităţi, dar nu reunite
tât de fericit ca în Patima
Roşie. Prin drama sa istorică, Letopiseţii, Sorbul participă şi la cealaltă categorie stabilită aici, dar acţiunea nu este atât de vie, iar persoJiajele nu sunt puternic definite, deşi şi în drama dornnitorrilui Jon
Vodă cel Cump!U, aflat mereu în conflict cu boerii ce-i rezistă, se
văd procedee şi intuiţii de mar~ dramaturg.
Drama iubirii a preocupat şi în teatru pe romancierul, mort încă
tanăr, Gib Mhiăescu. Piesa sa, Pavilionul cu Umbre merge până în
adâncurile eredităţii şi ale subconştientului, aducând repetarea, la diferenţă de o generaţie, a aceleiaşi ~ituaţii tragice, care a pricinuit şi
va pricinui aceleaşi nenorociri cumplite-în eroii actuali ai piesei reîntrupându-se strigoii de odinioară. Construită pe două planuri spirituale, drama lui Gib Mihăescu dovedeşte o vocaţie de dramaturg adevărat, capabil să proiecteze- fiin1e - din luminile şi umbrele copleşi
toare ale marilor pasiupi .
Din rândurile scriitorilor care au ex~elat în alte genuri, Octavian
Goga, marele poet naţional şi om politic, a scris şi teatru, tot pe linie
naturalistă. Drama Domnul Notar înfăţişează greutăţile şi suferinţele
Românilor transilvani sub trecuta dominaţie maghiară, care căuta să
neşte

..

https://biblioteca-digitala.ro

în,ăbuşc manifestările

de conştiinţă politică ale neamului ce ~pi vechi

şi cel mai numeros din Transilvania. Iar pe linia criticism~fiui cara-

gelean, a scris o ·comedie socială şi creatorul romanului românesc,
de măreţe proporţii realiste, Liviu Rebreanu, (comedia Plicul, reprezentată în stagiunea 1922- 1923). Critica parvenitismului este făcută
indirect şi de către poeţii Adrian Maniu şi Jon Pillat, în dramatizarea
Dinu Păturică, făcută ' după semnificativul roman al lui N. Filimon,
dela care a purces mnltă vreme acea· atitudine ostilă a literaţilor romani faţă de orice fel de arivism, necesar totuşi unei societăţi în radicalft transformare.
Viata ţărănească a fost de rnmumărate ori înfătişată de dramaturgii români, fie sub aspcctu~i idilic şi luminos, aşa cum a procedat
Victor Ion Popa,- un încercat om de teatru- în Muşcata din fereastrli.
- un expresiv şi complet tablou al vieţii dela sale, cu tipurile-i representative: învăţătorul, preotul, agricultorul şi familiile lor„ ară
taţi î.n omenia lor cotidiană-fie sub o perspectivă sumbră. ca în recenta dramă S'a stins Candela de C. Manolache, unde dragostea unui
ţăran pentru soţia sa, pe cale de a greşi, capătă cutremurătoare accente, simbolizând simţul de onoare al poporului, nemiloasa pedeapsă
fiind decretată dincolo de orice foţelegere a inimii. Tot aici orânduim
- deşi ca semnificaţie şi technică depăşeşte naturalismul - puternica
dramă într'un act a prea de timpuriu decedalului scriitor Mihoil Să11lescu, Săptămâna Luminată, în care o femee ucide din motive :reli- ·
gioase şi mistice, pe bărbatul muribund, al cărui suflet era încărca'
de grele păcate, pentru ca acesta să moară · măcar în ultimele ceasuri
ale săptămânii cc urmează sărbătorii Invierii lui Hristos, când, potrivit credinţii poporului, până şi sufletele marilor păcătoşi capătă iertare şi merg de-a-dreptul în rai.
.Mahalaua românească, pe care Ca,rageale ne-a descris-o ·l'l?agistral,

a fost înfăţişată cu tragicul ei în drama Domni~oara Nrr.<>lasw de G.
M. Zamf rescu, 'iar pătura burgheză şi-a gă
sit mai de mult în A. de Herz un facil, <lar
nu lipsit de fineţe autor, (Pli.ianjenul, Bunicul, Mărgeluş comedii în care e vorba
de viaţa unor „saloane" în care părveniţii
de ieri încep

să

se civilizeze de-a-binelea).
apare Şi în comediile lui
Valjean, mai izbutit în piesele într'un act
(Ce ştie satul, Nodul Gordian, La.crima) de
cât în celelalte. autorul. fiind un subtil observator al moravurilor şi UD ironist plin
de fineţe.
·
· ' ·
Yiaţa

burgheză

ln ultimele decade, mica burghezie l"Ose forma şi 4eveni
rol bine definit i

·~ ână, care începuse a
. . onstructivă, având un

structura Statului, a încetat a fi doar obiect
de ironizări şi critici. Autori ca N~ Kiri1e.cu

(Un Erou, Ion al Văd11nPi) şi 1'udor Jiu·
salescu (Titanic-Vals) ştia să descopere
. tn·

.
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ace}lstă lum
treabă sau )Je

cu. muli<> lipsuri pe 0~1\ul d
omul de injmă , car(' se arată
astfel la grele încercări. Ultimul are o bună
cunoaştere a mediului provincial burghez.
Oeallfel, nobleţea omului din mica burgh zie apăruse şi în alte comedii anterioare.
dintre care aceea a lui Galon Teodorian .
Bnjoreştii rămâne şi astăzi ca o lucrun•
htnc construită, unde· <' vorba de dorin la
unui boer român <l e a-şi perpetua neamt~l,
nevoind să accepte un ginere oarecare şi
preferând-pehtrucă nu mai exis tau în familie bărbati 'care să-i continue numele să-şi · aibă gfnere pc un timid şi simplu farmacist din provincie, care se numea din
întâmplare tot Bujorescu. Nu numai eonii' nuitatea numelui este astfel salvată. dar
Camil Petrescu
ginerele acesta se dovedeşte un suflet ales Şi
nobil, care va acoperi greşeala fiicei boerului.
Relaţiile sociale şi sentimentale între boerimea, adesea păstră
toare, împreună cu . ţărănimea; · a tradiţiilor naţionale şi culturale şi
între păturile i1oi ridicate din sânul ţărănimii constituesc-după cum
am arătat-pi;eocupări constante în literatura română, iar dramaturgii nu de puţine ori s'au .oprit la ele. Cel care a privit mai substanţial problema şi i-a dat o ex presi e semnificativă pentru actualitatC'a
românească este romancierul. poetul şi criticul Camil Petrescu. JW
care-l menţionăm către sfârşitul grupei naturaliste, atât pentru mo. tivul că el sintetizează oarecum- în drama sa Suflete Tari - o temii
mult desbăfută cât şi pentrucă depăşeşte formula naturalistă, ajungând la un realism, exp rimat cu luciditatea unui intelectual superior.
Camil Petrescu mai es te autorul altor lucrări dramatice d e valoare, ca Danton, unde fenomenele revoluţiei franceze sunt înfăţişate
cu o pătrundere d e marc analist, care descifrează jocul aparenţelor
şi al realităţilor, redate cât mai obiectiv, dramatismul reeşind din
însăşi evenimentele exprimate firesc- Ad veneţian--piesă într'un act,
cu un puternic j oe pasional, asemuit cu acela dill' Patima Uoşie a 1ui
M. Sorb ul-sau ca Mitică Popescu. unde iarăşi întâlnim o reabilita re
a omului care pa1:e de rând şi care, pentru a se complace mediului,
1şi asumă atitudini şi procedee de fanfaron, aşa cum făcea deallfrl
şi eroina lui A. de Herz, Mira Oăiaou din Păianjenul a cărei frivo litate era doar · ap rentă şi voit acceptată spre a scandaliza lumea
Camil Petrescu se distinge prin predilecţia de a întrebuinţa terne şi
personaje oarecum banale, cărora ştie să l e dea interpretări adânci
şi întorsături neaşteptat de . dramatice şi semnificative, mergând până
în adâncul realităţii, netcmându_;sc nici de madk implicaţii la can•
duc uneori g~slurilc şi faptek mru·unfr şi nici de marile scen e patetice. pc care viaţa le spulhe1·~1 adeSl'U în surprize nea~lcptatc dt•
meschine. El dărâmă nuzii, dcsgolcştc sufletele zeilor şi înaltă Jll'
omul mărunt, <lar curajos. Teatrul ·său depăşeşte naturalismul,• inau~
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gurand realismul dramatic de mare semnfîicaţie intelectua fi· Social,
<I-sa este valorific.:alorul oră~canului. al micului burghez,' I celor în
dl' venire .
lt.:i;.irea din naturaUsm caracterizează şi pc alţi dramaturgi ai ultimclur două decade. Jon Miiwlescu, poet- simbolist. aduce şi în llra1nd(• ~ale ::.itua\ii groteşti şi fantazii arbitrare. Mai dramatic şi apartin5nrl lllH' i geucraţii care a dobândit. conştiinţa valorilor mai adânci
:ilc viepi, Jon Marin Sadoveanu a urmărit rădăcincle sentimentalităţii omc:1c.şti, cu aspiraţiile şi problemele ei în aprig conflict, ară
tfrnd d\jJc nefericirii omeneşti în fula imensităţii. naturii Şi a dcşf.i
nului. Dncă .în Meta~orfoze şi Anno Domini, piesă .fn câte un act,
găsim un misticism simbolic de bună calitate literară, pie.sa Molima.
construită din conflicte de o violentă strindbergiană, dar cu multă '
pătrundc·rt: psHwlogică şi cu aspră poesie a mediului, :constitue drama
unei familii ctin burghezia română evoluată şi-fapt iarăşi semnificativ - drama aceasta parc a creşte şi: repeta însăşi asprimea şi măre1ia mediului fizic, acţiunea pel.redlndu-.s e în regiunea dohrogeană.
într'un conac de ţară, pe vreme de varr1 şi apoj de cumplită iarnă,
Marca Neagră cu schimhările-i grave fiind ca un fundal sufletesc al
<l ramei.
'Atmosfera dobrogeană a fost ·apoi exp-Joatată şi în drama l)nui
t~rnăr autor Mircea Ştefănescu (Veste Bună). lncă dela Comedia Zorilor. d-sa se deosebise prin modul direct şi sincer de a cerceta prohlcma iuhirH, privind-o cu o ironie binevoitoare. Cu actorul-scriitor G. Ciprian trecem de-a-binelea la teatrul mistic
desvoltat tot din naturalism. Omul cu Mârfoaga şi
Capu' lle Răfoi sunt o îmbinare de natura] şi supranatural, în prima
fiind vorba de o aparent absurdă încredere în Providenţă - amnne
încrederea fanatică a unui biet arhivar într'un biet cal, can· în cele
din urmă câştigă cursa, conferind stăpânului său LE1 nimb sacru , cel
puţin in ochii neîncrezătorilor de ieri- iar în a
doua piesă de reactiunen organizată a unor
ameni cu imagina!ie împotriva obiceiurilor
şi atHudiniJor automate ale societăţii, pc
cart' ar <lori-o mai vibrantă la ueprevăzul
_j cu mai multă răspundere. Valoar~a nccstor piese o constituc mai ales hurnoru..I
suprarealist al un<>r situaţii şi dial oguri
humor care are unele elemente si di n foJ
clorul românesc, dar şi din ghiduşiile liceenilor şi ale inadaptabililor superiori, dar
nn constructhi.
·i simboUc, Jar

Dra11ia istorică, creată pe LIJ'ITI<' le lui
Asachi, Alecsandri şi Haşdeu, toli trei romani moldo\'eni şi care s'au inspirat din
jstoriu l\1o1dovii. capătă prin opera lui Ale:r ndru Da vila, Vlaicu V odă (j ucală p e nld1
prima oară iu 1902) o adevărată capod'operă . Suhfretul pil's<' i <'Sic acum din istoria

Mircea
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tefaoescu

, ...._ I "

:.\lunleniei şi anume din ac·ea 1-'pocă pliuă
de încercări din care: Statul munlean a i<"sil
consolidat.
'
Vlai<.:u Vodă est<' o dramă qdoroas[1 1111
numai literară. h1 ea se găscşl<• lipie <·xprimată a<lcvărala concep(i<' a con<lucăto 
rnlui, care plănucşte şi luplă împotriva lu·
luror, pentru binele tării. Un critic român
- d-l G. Călincsc·u - - vede în Vlaieu „lnLruparca Principelui lui l\faehiavd JH' -p<imânt româucsc'". ob.erv::i\fr foarlc· justă.
Oeasemcn ea, drama lui Davila exprinu1 constanta atitudine a neamului romt'lnesc . i a
marilor săi conducători: legătura cu <latina.
cu credinţa strămoşească, cu pămfuitul.
Barbu Delavrancea rămân<' pl'În lriologia
sa istorică, mai cu camă prin . lpu.~ df.
Barbu Delavrancea
, 'oare, în care ni se arată epoca din urmă
a lui Ştefan cd LVfare. Gloriosul luptător şi
apărător al Creştinitătii împotriva Ţurcilor es te înfă!i:;;at în drama lui
Delavrancea la bătrâneţe, când încă marca-i energic nu se lasă învinsă d e boală şi moarte, piesa aducând - dupii cum 'a spus -- conflictul dintre această mare energie omenească şi moarte. Ştefan cel
:\lare. adevărată sintcât de erou şi inţelept. de ca ·aler şi sfânt al
Cn·ştinătăţii. a pare ca om al Henaşlcrii , ceeacr a şi fost. D
aceea.
deşi plecat lui Dumneze u, el arc conştiinţa forţii omeneşti ,i iubirea
de viată, oferind dramaturgului el mente adevărat. hakesp earienc, prin
psihologia şi atitudinea-i d<' Con ucălor.. care până Ja unn{t îşi stă
pllneşte tara şi curtNt, inlr<'huinţ~\nd metodele cele mai vc.1.ria le (p frnă
şi simular'ea că-şi p.i<-rde din luciditate) pentru a c unoa . le m.ai bine
inlcntiih· celor dimprejurul său. Şi aici găsim tipologia Cond udllorului. autocrat. care-şi depăşeşte suferinţele şi nu se pl acă morţii
pricina iubirii d e ţară.
In contrast cu luminoasa dramă Apus de oare, celelalte două
drame, Viforul şi Lucea{ărul, episoade din viaţa a doi urma ş i ai marelui Ştefan. un ul crud şi vij clios, celălalt virtuos şi geo ·ros. dar a1nâ ndoi în conflict cu boC'rimC'a - ca dealtfel şi eroul lui ~lihail Sorhul
din "Letopiseţi _ nu mai au aceiaşi bună construcţie drama Lică, <l eşi
romanticul Delavrancea este şi aici alimentat şi echilibrat de obscrvatia realistă.
Fabulosul istoric, moralist şi Literat Nicolae Iorga a lăsat şi un
mare număr d e )i se istorice, cu variate teme din istoria Hon1iwilo
.,i din cea uni!!a"a!ă. 'ăuJând mai ales vfrtuţile ,i defectele morale
ale eroilor săipiăflşaţi mai adesea după adevărul istoric decât după
nccesită!ile ·construcţiei dramatice şi psihologice, dar întrebuinţând,
!?tuşi, o devotată şi onestă -metodă de pictor, când de fresce f'sentiale
şi hiera tice, familiare artei româneşti. când de pictor academic, deci
ş i într'un caz, şi în celălalt dându-ne portrete şi acţiuni aşa cum apar
ub- ,,p...:c1a eteri.ităţii şi a înteleptei j 11decăţi omeneşti. - N. Iorga ri'ihttps://biblioteca-digitala.ro

mâne mai ales prin dramele unde materfal.µl istoric şi stilul <le viaţă
al eroilor sau al epocii impun tlcla sine dinamism, complexitate, relevanţă dramatică. Printre acestea sunt desigur dramele istorice Doamna
lui Eumia şi Tudor Vladimirescu, ia:r pentru valoarea-i simbolică ln-

vierea lai

Ştef an

cel Mare.

.

.

Din lrc scriitorii tineri, neo-clasicul Dan Bolta a scris o dramă
din R< naşterea italiană Comedia Fantasmelor. î:n carc re abilitează pc
Cesar Borgia, făcându-l dătătorul dc conştiintl1 naţională al Italici,
stth inspira \ia lui ~'lachiavdli. Piesa, d e o e xce pţională ţinutii literară.
marile idei fiind poetizate ca re alităţi concre te, este opera unui poet
cu interesante pătrnndl'ri intelectuale şi cu însuşiri p entru o descripţie picturală . 'A doua dramă a lui Dan Botta, Alkestis, este o reinterpret~i.re a cthosului antic, de aceiaşi înaltă ţinută artistică. Romancierul şi eseistul Mirc ea Eliacle a reinterpretat tragedia lfigeniei,
reliefând permanenta actualitate a jertfei individului pentru. colectivitate.
Dar astfel am şi început să tr<'ccm dela drama istorică la drama
inspiraHi <Îin miturile şi basmele străvechi. - a treia categoric caracl e :· istică teatrnlui român esc. Autor şi de drame istorice, şi de legende
dramatice, Jon Luca este ca şi M. Sorhul, dramaturg prin excelenţă ,
doY edind un sigur instinct dramatic. In Fem eea Cezarului dogmele
care au frăm â ntat lumea BizanţuJui sunt atât de întrupate în atitudinil e vitale ak eroilor. care aleg şi luptă pentru o dogmă sau alta
potrivit structurii şi nevoilor lor proprii. încât devin raţiunj existenţiale, penlrll ca, la urmă, conştiinţa şi nevoia de mântuire să arate
pe acele în care stărueştc adevărul veşnic. Cu tot profundu-i fundam cn I metafizic, Femeea Cezarului este o dramă viguros susţinută , cu
caracterl bine definite şi cu conflicte ce scapără treptat. culminând
şi potolindn-se în legarea de transcendent a Impărătcsei · car<' si.;, va
călugări, după ce încercase zadarnic să~ şi justifice pii<'al11l printr'o
dogmă căzută în C'rezie, repetând astfel experienţa credincioasei ei slujitoare, mcnil ~1
să-i fie mijlocitoare şi la păcătuire, şi la
mântuire. Ion Luca a mai scris şi alte dra me. Asupra încă uneia ]carii de pe Argeş
ne vom opri când ne vom ocupa de Lucian
Blaga, ambii au I ori · interpretând fiecare în
stilul său o aceiaşi legendă românească .
~asnml dramatizat con titue o predilecti<·
mai ales pe ntru poetii români care-si în cearcă în uşiril<' dramatice. Totuşi, dr'ama turg înce rcat şi autor a numeroase picsl' .
de diferite facturi si leme, dela cC'le antic('
la , uncJc pirandclli~ne, Victor Eftimiu 1 r i1manc mai ales prin opera-i de tincretc Inşir'lf' li ărgăril e, basm dramatizat în ~cnsul
tradiţiei _şi al weltanschauungului româm·sc
F al.!' m~1 rnic~t a unui Impărat, Sorina, nu
'!'Ca · sa se ·'tărik după voia tatălui, aş;i

·•.::
„ ._.

N. Iorga
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L'uu1 au făcui surorile ei. Ea Yisează pc 1"ăt
Frumos. Siegfricdul pnr şi viteaz al povc-

.stiJor rorn~rncsti. Sililii sn "i<' mărite Cll Buz<lugan,•Sorinct 'ruge în 11napll-:1 nunţii. cănl~inJ
pe ·Fltl Frumos, acvsla ln dindu-i înddi.guslit
de Hemrn Cosf1nzl'nm1. P<' cart' o ţinc cu
sila Smc11J-Sm<'ilor. Sorina întalneste pe Făt
Frumos. dar acesta <'Ste capUYal de Ileana.
pc care re uşis<' să o ia dela Smeul. r;wus
<le el prin lupHi . 0<1r nici Făt-Frumos nuc
mai fericit decât fiica de Irnpăral : lleanu
regretă moartea Smeului şi nu mai este iuhitoare ca înaink. Criticii au văzut în acest
poem dramatic aspiraţia omencasdi în spre
idealul. care, odată atins. devin<' desmnă
girc. )'f~ritnl dramaturgului l'irtor Eftimiu
t·stc acela tie .a fi realizat o atmosfrră tipic
Lu..:aan Blaga
românească. umanizfrnd pfwă şi pc Smeul.
care aici nu mai este duh ră~1. satanic, ci
un geniu însingurat şi neînţeles. Fără să · se ridice la mari inălţimi
filosoficc, romantismul ace la <lesvoltat din folclor este de o bună calitate poetică şi de un remarcabil dramatism, pe care-l întâlnim şi în
alte. producţii ale . acestui autor inegal.
·
Dintre ceilalţi poeţi români, Iosif şi Anghel, primul mai ales fecundat de romantismul german şi traducător al textelor wugnedcne,
nc-uu lăsat Legenda Funigeilor. depărtată. însă. de atmosfera românească şi o romanţioasă comedie de salon -scrisă în versuri- Cometa.
Pe linia basmului dramatizat s'au mai manifestat şi filosoful /011 Pelrovici, cu o dramă într' un act O sărutare, scrisă in li neretc. unde in
dragostea unui pa.i pentru stăpâna sa găsim o justă psihologic a: a;lolcscentului · avfmtat şi naiv, precum şi Zaharia Bârsan. cu poemul dramatic Trandafirii Roşii. Român a1·dclean. Zaharia Bârsan a scris şi o
dramă din timpul revoluţiei dela 1784, c:\nd ţăranii. români ~s·au răs
culat, eroul acestei piese Se face ziuă fiind Crişan, una din căpete
niile revoluţiei. Mircea Rădulescu este deasemc11ea nn autor, care a
deYcnil popular, prin dramele sale istorice (Serenada din trecut).
- Basme dramatizate şi poeme eroice, pe linia folclorului nostn1,
au mai scris poetul V. Voiculescu (Fata Ursului, unde găsim minunat
exprimată apropierea ţăra·nului român de natură şi de vietăţile ei, ursu!
căpătând o legendară umanizare, de Făt-Frumos, conflictul fiind între
această concepţie populară străveche şi mentalitatea civilizată contemporană), poetul Horia Furtună (Păcală), Al. O. Teodoreanu şi mai
ales Adrian Maniu, o personalitate inovatoare în literatura romnească .
Prin gânditorul plin de imaginaţie ~i poetul mistic Lucian Blaga
teatrul românesc s<' ridică la culmi de poesie semnificativă, iar folclorul românesc capătă interpretări de spiritualizat simbolism. Că
lăuzit de miluri şi frământat de semnificaţia lor românească, Blaga a
scris numeroal'i<' piese. dar mai ales pentru spectatori. rafinaţi, capa
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hili să surprindă poesia, simbolurile, semnificaţiile. Piesele sale sunt
oarecum abstracte şi schematice, oamenii purtând şi ' împlinindu-se
din miturile colective, din idealurile misticismului· autohton, din conştii1iţa legendară a poporului, totul fiind, aşa dar, mişcare şi întrupare a valorilor dincolo de experienţa individuală cotidiană. In poemul
Zalmoxe · (1922) răsună sensul jertfei tragice a dătătorului de religie,
simţind peste tot prezenţa divină, cum de altfel o simte şi poetul, şi
o concepe şi filosoful Blaga, fără a se încadra în concepţia strict creştină, .ce dă lranscedentii rolul pe care nu-l ·are în arta acestuia. In
Tulburarea apelor (1923) găsim lupta spirituală a unui preot român
din Transilvania . în timpul reformei din veacul al XVI-iea, ispitit,
printr'o fcrnc e, de noua credinţă, dar şi de un moşneag, întrupare a
vechiului panteism moştenit de români dela strămoşii traci. Materialul
dramei înclină deci tot spre mit, totul la Blaga căpătând un suflu
dincolo de concretul istoriei, spiritul şi spaţiul având sensuri formative pe care timpul nu le are la el. Chiar şi în drama inspirată de
istoria Ardealului. Avram Iancu (1934), acest erou al răscoalei dela
1848 a românilor transilvăneni este înfăţişat ca erou de legendă,..,
întrupănd .adevărurile şi drepturile eterne ale unui neam care a ştiut
să sufere şi să lupte. Legendă de mare semnificaţie spirituală este şi
Crucia<la Copiilor, una din cele inai puternice realizări ale autorului, chiar dacă acţiunea se petrece în istorie.
.
In drama Meşterul Manple (1927), , Lucian Blaga dă legendei
populare româneşti o interpretare în stilul său spiritualizat. şi mitic
aciiunea fiind stilizată ca o frescă bizantină, dincolo ·de timp.
Această temă a Meşterului Manole au încercat.:.o o seamă de dramaturgi români. Adrian Maniu (Meşterul) a făcut din ea un poem
dramatic, cu · atmosferă păgână, în ·care zeităţile · pământului trebuesc
învinse prin spirit. La Ion Luca (în lcarii de pe Argeş) dărâ.marea
, zidurilor este opera unui rival al lui Manole, un boer devenit . stareţ,
Averchie, care a renunţat la lume. dar nu şi la patima dragostei,
din · pricinâ că Lăcrămioara, fata îndrăgostită de dâq.sul, s'a căsătorit
cu .Manole. Averchie este întrupnrea Diavolului, aşa cum Manole, şi el
boer, aproape un artist, este întruparea apolinicului, dacă nu chiar
a eristicului. In viziunea lui Ion Luca, abstracţiile metafizice lipsesc,
totul fiind văzut concret, aşa cum sunt adesea viziunile esenţiale româneşti, în.care se amestecă şi intră in conflict păgânismul şi creşti
nismul, natura .şi spirituţ, dragostea şi înţelepciunea, şiretenia şi curătcnia , vrăjitoria şi ştiinţa, pentru realizarea · unui ideal superior,
Lucian Blaga a dat cea mai spiritualizată şi mai înaltă interpretare
poetică a legendei Meşterului Manole, iar Ion Luca cea mai drama~
tică si mai concret românească.
bealtfel. comparaţia aceasta finală simbolizează înşeşi sforţările
dramaturgilor români, cărora realitatea le pune mereu probleme de
parti cipare, respingere şi depăşire spirituală.
Petru Com arnescu
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ACTORII -SCRIITORI

de A. POP

MARŢIAN

Să

fugi din lume'n fiecare seară
ln alchimia gândului tău pur, Din vis să-ţi faci , copilul meu, o scară
Cu trepte de argint, până'n azur!.
Din vizuina fiinţei noastre scunde
Tu uită-te adeseori spre cer, '
Şi urcă-te- cu visul, p~nă unde
O stea stivgheră sfârâe de ger.
Când luna spală aurul din prund
fiarele colindă pe poleci.
Să intri'n noaptea munţilor, la fund ,
Spre fiara c'!re-şi linge puii .reci.
Şi

Acolo sus, pe stânci stăfulgerate„.
Visul, de viaţă nu se mai desparteŞi culmile te-aşteaptă ·să-ţi arate
Din nori, o floare alba, fără moarte ...
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Uo fenomen adus de războiu prctutinde.n i s'_a întâlnit şi la noi,
în ultimul an, şi anume: marea afluenţă de public la teatru. Se pare
că lucrul nu e nou. Pentru. oricine va fi răsfoit arhivele trecutului
nostru teatral, este cunoscută îmbulzeala consemnată de cronicarii
epocii la bruma de spectacole, de vară mai ales, în · grădini, pe care
le aveam la 1877, atât la Iaşi, cât şi la Bucureşti. In curentul aceasta
de îndrăgir~ a scene~, fireşte, multe'iniţiative cu dor <le câştig sporesc,
după cum alte, fiind sigure de succes, încropesc totul: de la repertoriu până la realizare. In acea.stă destindere vinovată scenele oficiale
ou puteau să ca~ă. Totuşi a fost un seipn bun de griji şi cinste artistică, pentru care direcţia d-lui Liviu Rebreanu are multe merite, că
bucurându-se chiar de această favoare a publicului, Teatrul Naţional
şi Studioul s'au străduit să joace cât mai hine, în cel mai larg înţeles
a cuvântului.

Sce11ă din
„GELOZIE"
la Studio. (I.
Fintesteanu,
Marietta Dec u 1 e s cu şi
Marietta Sa-

dova)

·

https://biblioteca-digitala.ro

I

'
„MARŞUL
NUPŢIAL"
. Ja T. Naţional

(Elvira Godeanu,
George Vraca,Aură Buzcscu şi V,
Valentineanu)

„PALARIA
FLORENTINA"
la Studio
(Marietta Sadova
şi

I.

Finteşteanu)

Mai întâi repertoriul cel mare, al literaturii dramatice universale
a dat două nume: pe Shakespeare şi pe Lope de Vega~ S'a reluat.
după un răstimp destul de îndelung la Teatrul Naţional, Hamfot în
traducerea nouă a harnicului tălmăcitor Dragoş Protopopescu. ~i
Hafulct a dovedit, -eu, toate scenele lui de groază, cu umbre şi cimitire,
cu uri, cu nebunii, cu Ollloruri şi cu filozofţile amare şi inspi-ratc ale
celor mai · triste ceasuri ale lui Shakespeare, că astfel e drămuit în
taina lui adâncă şi mai ales, astfel este aruncat în public, pentru ·
.public, încât seri multe a umplut sălile, cu oameni de toate măsurile,
încordând şi emoţionând cu vecinica lui genialitate. Ce rămâne din
această alăturare a unui public strâns de dorul scenei, indiferent de
analize şi înalte realizări în jurul lui Hamlet, e lesne. de înţeles.
Rămâne ceeace dă arta cea mai mare întotdeauna: în cutele celei mai
depline neiniţieri şi insensibilităţi u~ anumit . conformism care se
crează. O tăietură de suflet, ce se dobândeşte inconştient, o preparare
pentru un prdgres viitor sau numai pentru o simplă limpezire. Şi
acelaş lucru acesta este darul marilor creatiuni -:- l-a adµs cu ea

şi

Castiliana foi Lope de Vega. Altă lume, alt temperament, . fireşte .
Dar aceiaşi măsurătoare uriaşă, care elasticizează sufletul şi spiritul.
Se conslrucşle pc_ planul cel mai marc şi pentru puhlicul cel mai
mi1runl. Şi lucrul în tcal.rn este posibil, cu ajutor ul celor cari stă
pânesc lumea plăsmuirilor în bolţile şi amănuntele ei. Pc măsură ce
se restrânge puterea şi adâncirea, în creaHune, rămânând totuş opere
cu adevărată viaţă în ele, legată însă .numai de tonul u~ci anumite
epoci, lucrarea îmbătrâneşte, rădăcinile adevăratei seve ·fiindu-i mai
subţiri, dar atrage totuş. E cazul numelor mari şi ele, dar restrânse
în viziunea lor şi de epoca . şi de tara în care au ser.îs. Dintre acestea,
Teatrul Naţional, şi-a ales iarăşi două: pc Victor Hugo şi pe Alfieri.
•Lucre zzi a Borgia, a celui d'intâi, cu enormităţile şi inventiile unui
romantism în plină floare, iar Mirra celui de al doilea :_ foarte pretuit cândva la noi, în începuturile repertoriilor Societăţii Dramatice
de <><linioară - au mai încercat publicul de astăzi, cât poate să se
mai intereseze de lucruri cari stau mai degrabă în istoria lite1·ară. Ş~
publicul a răspuns cu atenţie şi cu înţelegere.

„TI NEREŢE'"

la Studio
(Gb. Calboreanu,
Marietta Decalescu şi Mihai Popescu)

„A VRAM IANCU'"
la T. Naţional ·
(A. Pop Marţian în
rolul titular) -
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„SURORILE
AMAN"
la Studio
(Marieta Sadova,
Em. Cozachievici,
Cella Di ma, N.
Motoc, etc.)

MIRRA"
Ia
Naţional
(Aura Buzescu, G.
Stodn, .Ana Luca,
Sorana Topa, Mi hai Popescu)

'r.

modernă, scenele oficiale, Teatrul Naţional şi Studioul
său, şi-au împărţit-o după mijloacele tehnice. In acest fel joctH plin
de poezie şi tehnică îndrăsneaţă al lui Pirandello, din Astăseară se
joacă fără piesă, a luat fiinţă pe scena Studioului, unde s'au adaos
Tinereţe, a lui Max Halbe, duioasă lucrare privită cn un ochiu ascuţit
şi aşezată în timp în cca mai interesantă răscruce a .literaturii gei:-

Drama

mane, ·p recum şi Fascina/ie a lui Key Winter, liniştită, dar cu sâmburi
d e tragedie în ea. Ca şi cu zeci de ani în urmă, publicul a dovedit
că. plân~e uşor, _câ~d prima ?oastră ş~cc:năA a reluaţ Marşul nupţial al
Im Bata1lle, o piesa cu multa gospodane 1n ea, în care toate lucrurile
sunt aproape şi pot fi lesne înţelese. Iar „Doamna Bovary" a lui Baty,
a treeut mai mult ca un succes de regie. Cum era şi firesc; s'a dat
o mare atenţie repertoriului naţional. Vlaicu Vodă al lui Davila, cu
care s'a deschis stagiunea şi-a încercat şi în lumea clipei de azi puterea construcţiei sale solide şi muzica versului său. Patima roşie, a d-lui
Mihail Sorb ul, cu succes, a trăit iarăşi din justa sa drămuire de timpuri
nouă. Lucrările nouă , cu un material ce cerea şi un cadru de experienţă şi de intimitate au trecut pe scena Studioului. Acolo s'a reprezentat Copiii pământului, neîndurata şi trista privire a d-lui Andrei
Cortcanu, în lumea s.a telor noastre de odinioară, acolo a urcat ·pc

1

scenă înrudita S'a stins C andela, mai duioas~i şi anal i zată din alt
punct de vedere a d-lui C. Manolache; acolo, stufoasa şi îndrăsneata
Demonul vesel, a d-lui Drâgoş Protopopescu; analitica „Surorile Aman~',
a d-nei Sandra Cocorăscn şi hinc construita de autori silitori Inir'o
vară la moşie a soţilor Şerbănescu. Ian cu Jianu, a d~lui Const. Mihă
iles~u, p~torea scă îu. reconstrucţia epocci, purtând un duh de renaştere
naţionala, pentru desfăşurarea ci, a cerul scena cea mare.
Direcţia de scenă, care a dat viaţ.ă acestor lucrări, în cele două
t~atre, a fost mai ales în mâna d-lor ·Soare Z. Soare, Jon Şahighian
şi l<m Sava. D-l Soare, un artist de viziune bogată si variată, are cel
mai mare dar al directorului de scenă: înţelegerea, ~cordarea si interpretarea stilurilor variate. o remarcabilă sensibilitate p en tru 'frumuseţ.ile lAitcr,are _~daosă, .f ~ce din d-sa un :·egi.sor ~c stil marc:. D-l Şahi
ghian mtr o vie plasticitate a decorulm ştie sa lu creze în<leluna cu
actorii, cu o remarcabilă probitate, dă spectacole unitare şi înclwgale .
,D-l Sava are demonul creaţiei. In<leobşte vede foarte personal. dar
surprinzător şi inedit.
·
Fireşt e că nu vom putea încheia această dare de scamă fără a
cerceta cari sunt progresele . trup ei teatrelor oficiale. Numele consacrate de artişti şi artiste au avut fiecare izbânzile lor. Ceeacc intercresează mai ales e însă cercetarea tinerelor talente. Şi cu bucurie vom

„ CASTILIAN A "
la T. Naţional
(Marioara Zimni ceanu ~i Victori a
Mierlescu)

.. O SARUTARE"
la T. Naţional
(Eliza Petrăches
cu ~i Lily Carandino)
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scrie ca o Sl·:un:î ck mundlod dăruiţi din ti·upă s'au r<.'marcat ikoM'hil. aduc:Î.1H& o lumină ru· numt.·k lor, caa·c st.· va statorni(•i.
I n primul r:'tn«l t' cl-t Toma Dimilriu. ac lor sohru. de co1npo:l.fţi1• .
.\por cl-l Pt·Lrt' Dra~on1an. masiv. puh'rnk, calm. Inventiv, ca humor,
mlădios. trl'd'md uşor prin toi n'Pl'l'hH"iul l' d-l Florin Scădătcscn. In!digt· nl. cu h11nr1 măsLu-i"t şi suhtin· taJcnt d-l Mihai Balah.an. D-l
Horatiu de asemeni t' un uum<· (k rc!inul pci•tru darurile sale ca şi
tm lle cudrnd anţ.{ajal ,1. 1 Ion lli<' Ion. t•arc· a înfi"•ptuit şi va mai
Îll

rn plni.

Dinln• :H"hsk. in primul nlnd o man· survs·izk\ şi llUcuria unui
talent uimilor prin simptilillt· ~i ci"•lduri"• ne-a adus d-na Eliza P~tri"t
ehl'seu . .fosta augajali1 a kalrului na!ional dt· la laşi, frcculă astăzi
defi11iti,· la Hueureşli. un th· o aşh·a~>tă una dinfrt· ce.le' mai frumoase
<:a rie re. Dt- · ast"meni o angajată mai dt· mult <1 [ a'ionalului. în cursul
aceslc: i slagi li ni , a ishu tif să fac~i tiovada posibilitMilor sak cu tot ul
aiest": d-11a )limi Bota.
·
lu lealrdl· parlirutart' . anul a fost hogat şi frământarea marc:
S'au inc('rcat toak furmuklt·. Sl· •ksprindc <linlr'o i>rivire generală. o
favoare a puhlicului pt•ntn1 o si~m·ă revcnirl' spre \'t•chca şi patetica
nwlodramă. djn cart' Doi Sergen t.i (în hună inh-q>n·tart• a tl-tor Ciprian
şi Anton •seu) a avut un ..·ucet·s urmat dt· altfd dt' aed cunoscut şi de

Studioul Teatrului Naţional. unde s·a jucat loală V<H'a O crimă crlebrii.
Apoi .. <."H un al doik~• fapt sl'mnificaliv. ' 'om n·aminli descoperirea
• f Pricilf1 a · likratun•i drmnatkc contemporane. şi mai vechi· ilali{.'llf::',
făeul i1 de sceuek padi ·ulan• i·nai aks. S'a văzul insfârsit că această
litt·ntlurii esk muli mai hoţtafr, şi În lcnw şi în inn·ntii'şi în technică
decat alte modele. neîndoios nwrilnoast•. dar monotone pfrnă la m~nie.
în întn·b11intart:::"1 pcrm:11wnti"1 a unui at·claş ar~tlffi·cn t. t.Jn ~ propa"andisl mai vechiu. h1 noi. al ka truJui il<llian. d-l Ion Iancon·scu, şi-a
snu1ls succese străh1cik într'1111 asl·lnent·a repertoriu şi în acest an.
Lipseşte însi"1 f><lnă acum. În lunwa actorilor noştri stilul inkq>rctării
repcrloriului italian . Va veni cu sitturant:J. Puhlicul a dat dovadă că
gustă act:aslă lilcralur~• si st· inktTsează . Pentru tlramaturgii nostri
o cunoaştere c~it mai largă a aet·stor opc1.·t· va fi dt: mare f~Jlos, r~ai
ales kchnic. l>inh·e marik gt•nuri populare ofrrla iarr1ş ·a rt'venil înlocuind cu încdul abuzh-a n·vist~1.
ln gcner.al. anul acesta, a avul o vastă şi intensa viată teatrală.
A fost ca un it11·e:j. cu· multe încercări. cu 1whuloasc, ici colea, tÎin
care însă, pcntlru Yiitor st• vor aleg... limpczhnilc. Cct'acc ' h'dnte însă
snhliniat, csk sfortan·a sp1·e o dcct•ntă Jinută artistică a direcţiilor şi
lăudabila co~ştiinţă profesională a actorilor. <lupă (mtcrilc fit•ci'lruia.
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AMINTIREA UNUI MARE ACTOR CARE N' A FOST „M A ESTRU"
de OEM . THEODORESCU

Socotesc că e îndatorirea majoră totalitatea sensibilităţi i noast re . Coa criticului de teatru să facă a fi municarea pe care actorul o s tabiconsemnate, măcar în slovă, imagi- leşte de p e s cenă cu noi , nu are o
nile marilor actori la a căror ca- si.ngur ă ca le: a ochiu L, sa.1 a aa.:zu lu i: ea se bizue pe put i n ţa însu rieră a fost martor şi cari n 'au l ă sat
mării lui în co le cti viîn urma lor decât amintatea de s i mţire a s ăl i i.
tirea înduioşată a suIn toa t e a r t ele , pr eţu i
pravieţuitorilor. sau fairea e stetic ă s e in t e mema neconsistentă a unor
iază pe sen t im entul prelegende mereu amenincis al o b i e c t iv i t ă ţ i i
ţate de timp. Căci arta
actoricească este urmă
operei; eu în faţa f~u 
ri tă substantial de o
mosului creat. I n t eairemediabilă 'injustiţie.
tru, arta î nse a mnă · nFiind singura care nu
co:: pc·:ar :a sp cc:a t orucere artistului un elelui, pr in inte r m ed iul
ment intermediar de
artistulu i, în insu::i d e
comunicare şi fixare a
viată a scenei. Este o
creaţiei, adică singura
reaiizare care ţine d ec i
care nu · poate fi diso-·
mai mult de emotiviciată de prezenţa fizică
tatea relig i o a s ă d ecât
IANCU PETRESC U
a creatorului,- arta coa frumosului propriu
medianului e condamzis. Pentru asemenea
nată să piară odată cu el.
împlinire, actorul are mai puţin neNici cinematograful, şi mai puţin voie de technică decât de dar . Şi
imprimările pe disc, nu pot păstra
darul. acela nu poate fi consemnat,
nimic din ceeace constitue în ade- nici învăţat. Se n a şte şi m.:><'.rc c u
văr caracteristica unei mari înzecel norocit să-l aibă.
strări actoriceşti.
Pildă coyârşitoar e al acest ui arl nArta cea mai elementar şi mai vărat mister al comedianului de ras ă
complex omenească, - expresie ne- a fost fără îndoială Iancu Petrescu.
mijlocită a omului într·eg - creaţia
Şcoală multă nu învăţase. Lumea
comedianului , purcede din adâncu- nu colindase. Cu cercetări savante
·rile, să zicem: din abisurile sufle- asupra celor ce avea de slujit nu
tului , pentru a fate apel direct la se ostenea. Şi totuşi cine, mai adânc
43
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şi

mai deplin dec'ât el, în teatrul românesc, întrupa oamenii din toate
categoriile vieţii ca şi de pe toate zonele umanităţii? Tot atât de autentic şi incomparabil boier din divanurile voevodalc pe cât de vrednic ţă
ran breton sa'u desăv·ârşit samurai japonez, -- Iancu Petrescu avea strâns
in adâncurile sufletului său, neştiut parcă nici de el î~suşi, tot complexul
uman, gata să ia, la prima solicitare a rolului, forma şi expresia n·ecesară. Eram mereu mânaţi să recunoaştem că funcţiona în această intuiţie
uluitoare ceva din jocul inefabil al puterilor care, pe alte tărâmuri de
manifestare, se numesc geniu, oracol sau vrăjitorie. Căci Iancu Petrescu
nu-şi construia rolurile. Nu şi le ajuta cu vreo invitaţie oarecare. Nu şi
le desăvârşea cu o lungă -stăruinţă de dibuiri laborioase. El se simţea,
din primul ceas, exact în determinările fizice şi sufleteşti ale personagiului ce-i cerea aproape o colaborare inconştientă de adevărat mediu.
Directorii de scenă rămâneau mereu surprinşi în faţa acestui adevărat
fenomen de ghicire trupească şi sufletească a personagiului încredinţat
lui Iancu Petrescu. Imi povestea Paul Gusti, omul care a învăţat pe
afâ'ţia să joace teatru, că niciodată n'a avut vreo osteneală pentru a înrdruma pc Iancu Petrescu în înţelegerea şi amănunţirea rolurilor. Era
destul să i se spună în linii mari de ce c vorba şi ce trebui să facă,
cum îl cheamă pe erou şi cam din ce lume vine. Atât trebuia pentru
~a. deodată, cu o spontaneitate <le o fu lgerătoart precizie, făptura creată
de textul piesei să apară deplin, autentică şi fără nevoie de vreo retuşare, în chipul şi în vorba, în mersul şi în gestul lui Iancu Petrescu. Şi
Paul Gusti îmi preciza una din multele surprize alt colaborării sale cu
acest prodigios actor.
Se începuseră n·petiţiile piesei ,.Taifun" de Lengyel. Mă siexplic interpreţilor, pe cât mă p1 kcpeam şi eu,· ··îmi spunea
învăţatul
rcgisor,
stilul purtării deosebite a japonezilor. Vedeam la
toţi actorii o atenţie care nu parvenea ·să altoiască insuşirile specifice
alt: personagiilor căutate de jocul lor. Aşteptam ca, în cursul repetiţiilor.
să ajung a le desăvârşi schiţele pe care le vedeam doar în intenţia şi buna·
voinţa lor. ln special. aveam de lucru cu cenzurarea şi potolirea· gesticulaţiei noastre caracteristice de europeni, şi, mai ales, de Români. Era
o di fie uitat~ pe c;ire. fireşte: n'o puteam învinge uşor.
„

leam

să

„lancu Pdrescu fusese nevoit să lipsească dela primele repetiţii
a putut veni şi el. stadiul nostru înaintase mult. Mă gândeam cu
îmi continua Paul Gusty. că trebuia să iau toată seria explicaţiu
şi intervenţiilor mele simplificatoare dela început. Dar minune !
prima vorbă. dela întâiul gest, de cum s'a prezentat în faţa celorlalţi parteneri ai săi, miraculosul Iancu Petrescu era un japonez perfect.
Nimeni nu ştia să-şi ţină mâinile mai potrivit ca el, să surâ~ă cu acea
grimasă vagă şi neliniştitoare pe car.e o căutam atât de trudnic în sforţarea celorlalţi actori, Şi atunci, uimit, l'am întrebat:

Când
grije,
nilor
Dela

Da de unde ştii tu. Iancule, că
La care Petrescu mi-a răspuns:

aşa

trebue

să

fiejaponezul ?
•

Aşa-mi .spune mic nu ştiu ce de-aici!... Şi nenea Iancu îşi indica,
intr'un gest vag si glumeţ. inima.
•
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Povestindu-mi asta, după ani mulţi, Paul Gusty păstra încă emoţia
acestei rare ilustrări de intuiţie actoricească şi de desarmantă desminţire
a foloaselor studiului şi pregătirii;

***
Iancu Petrescu nu se preocupa de ceeace trece dincolo de rolul
de aşa zisele „intenţii ale autorului". El
care i se încredinţase . şi care punea stă
pânire pe el, cu o forţă şi cu o totalitate de destin armonizator, în stare
să înlăture toate şovăielile de consecvenţă şi de unitate ale textului. Intreaga acţiune scenică a lui Iancu Petrescu adeverea cuvântul unui mare
actor care, odinioară, la Comedia franceză, în timpul unor repetiţii, riposta regisorului său următoarele:
,
„lmi vorbeşti de intenţiile lui Racine. Nu ştiu ce este Racine I Nu
vreau să-l cunosc şi nu mă interesează. Eu nu ştiu decât pe Britanicus
pe care-l joc aici" I ...
Vorbă mare de actor adevărat. In ea se cuprinde şi definirea artei
lui Iancu Petrescu. El nu servea „intenţiile autorului" care rămân, de cele
mai multe ori, pe marginea textului şiîn urma personagiilor, - a personagiilor în căutare de actori ...
Dar dacă nu erau servite aşa zisele „intenţii", apoi nici un autor nu se
putea plânge că existenţele, pe care le năzuise inspiraţia sa, n'au găsit
în Iancu Petrescu întruparea maximă de adevăr şi viaţă ce se putea visa.

său. Nici n'ar fi voit să audă
nu cunoştea decât personagiul

***
· In ·simpatia marelui public, incomparabilul interpret al lui Cărăbăţ
cu deosebire pentru măreţia cu care trăia marile figuri ale trecutului nostru boieresc. Nimeni nu înălţa un pisc de virtute, de înţelep
ciune şi de vitejie,-înaintea greşelilor domneşti şi furtunilor istoriei.atât de mândru şi de implacabil, ca acest micuţ unchiaş cu magicile lui
forţe de transfigurare. Şi barba şi pletele albe care se anină deseori aşa
de artificial de capetele actorilor, fără convingere şi credinţă, ai dramei
româneşti, erau în masca lui Iancu Petrescu de o veracitate seculară şi
impunătoare, ca a icoanelor copilăriei noastre. Ne simţim, în adevăr, copii
înaintea acestui bunic sau împărat desprins aevea din eternitatea unicei
realităţi istorice a inimii: povestea.
Dar, după cum spusei, Iancu Petrescu nu era numai interpretul românescului în ce are el mai răspicat şi mai monumental. Boerul de Divan,
ori ţăranul resemnării milenare sau târgoveţul comic şi de bună credinţă,
toată lumea· aceasta a convieţuirii noastre care-şi găsea în el cea mai deplină imagină, nu-i istoveau puterile şi comprehensiunea instinctivă. Era,
cu aceiaşi precizie de ghicire, instrumentul viu al oricărui fel de teatru,
al oricărei rase de creaţiuni dramatice.
Incă o întâmplare din viaţa de actor a lui Iancu Petrescu vă va
sublinia îndeajuns acest vast imperialism al talentului său.
Se juca „Brânduşa". Asista la spectacol, întâmplător, şi un francez
de baştină şi de verificată cunoştinţă
poporului său: Robert de Flers.
stăpânea

a
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Entusiasmat de adevărul interpretării lui Iancu Petrescu, scriitorul parizian
se duse pe scenă, şi felicitându-1,--fireşte prin interpret-îl întrebă unde
şi câtă vreme a cercetat viata tăranului francez. Nu mică i-a fost mirarea
~utorului lui „Bois sacre" să afle că nenea Iancu al nostru nu trăise măcar
un ceas în vreun sat din ţara eroului înfăţişat.
·
Dar de unde ai d-ta aşa de juste amănunte ale ţinutei ţăranului
nostru? a întrebat Robert de Flers.
La care nenea Iancu a răspuns:
Ştiu eu, domnule ? dela Dumnezeu !...
Nu am aflat care va fi fost reflexia din urmă a oaspetelui, dar e
cert că Iancu Petrescu îi spusese adevărul: ştiinţa care uimea şi pc spectatorul străin, era împrumutată direct, fără intermediul studiului sau cărţii
dela Dumnezeu.

* * *
Şi aşa cum putea să treacă. fără nici o sforţare, dela un tip la altul.
dela o rasă la alta, străbătând cu· devinaţi unea lui liniştită şi irezistibilă
toată geografia sufletului omenesc, Iancu Petrescu păşea dela tragedie la
comedie, dela dramă burgheză la farsă, cu promptitudine neostenitoare:: a
mecanicei naturii.
In Macduf ca şi în Conu'.Zaharia Trahanache, în actoru] din Hamlet
ca şi în ţăranu.I din Domnul notar, Iancu PetreE.cu nu aducea atitudini
potrivite artificial pentru uzul expresiei exterioare a personagiilo•. Nu
erau figuri scenice făcute.· Erau oameni trăiţi profund, cu simplitate, fără
nici o preocupare de efect şi fără nici o ţintire de spectacol. Era trăirea
justă, am zice neactoricească, dar definitivă prin sursa ei elementară, a
făpturii care se substituia în seara aceea. existenţii lui proprii.
N'avea nevoie Iancu Petrescu să fie comic prin voinţă şi prin arti·
ficii isteţe. pentru a provoca ilaritatea. Niciodată nu s'a învederat ce
nobilă artă poate fi comedia decât în interpretarea lui .Iancu Petrescu.
Fiindcă el nu-şi spunea, cum par a-şi' zice atâţia alţii din stăpânitorii
succesului facil: ,.acum joc c~)mcdie, trcbue să am haz". Iancu Petrescu
nu ştia, nu vrea să §tie că joacă comedie: el trăia un om I Un om care
putea să fie comic, dar căruia Iancu Petrescu nu-i aducea ajutgr decât
sinceritatea predării complecte şi aproape dramatice, a fiinţei sale.

Este dealtfel şi secretu] vechei interpretări a comediei lui Caragiale,
pe care şcoala nouă reformatoare şi ahtiatc'i neapărat de o nefericită întinerire, n'a făcut decât s'o ofenseze prin cotorirea i.a exerciţiul meşteşu
gului comic. Iancu Petrescu, Brezeanu, Maria Ciucurescu nu jucau pe
Caragiale cu plenitudinea convingerii lor de oameni· cu haz. Ei se apropiau de ·~omedia lui Caragiale cu o seriozitate aproape solemnă. Şi se
dăruiau ff.Jilor care ne înveselesc pe noi cu o gravitate de simţire în care
nu se Jasâ nici umbra unei caricaturi premeditate. Când Jupân Dumitrache vorbeşte de onoarea lui de familist. noi putem râde dar el nu ţin
teşte aceasta şi mai ales nu ştie c~ noi râclem. Acelaş lucru când Nae
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Ipingescu citea. prin Brezeanu, articolu] faimos a lui Rică Venturiano:
în schimonosirea cuvintelor radicale ale ridicolului text nu se întrevedea,
la bătrânul ei interpret, nici o nuanţă de stricare voită şi oarecum batjocoritoare, ci neputinţa sinceră a cititorului de a rosti altfel cuvintele
pretenţioase pe care le silabisea. Fiindcă şi Brczcanu era dacă nu în totul
din clasa lui Petrescu, cel puţin din şcoala şi din cultul adevăratei comedii. Aşi putea spune chiar că interpreţii aceştia excepţionali jucau pc
Caragiale cu o uşoară tristeţe lăuntrică. Este tristeţea care învălue. totdeauna, prin subtilele iradiaţiuni ale adâncurilor acumulării noastre de
temeri, toate acţiunile---fie şi ridiculc---când pornesc sincer şi omenesc.
Când ofta plângea~şi Maria Ciucurescu, sub povara iubirii şi bănuelilor
care turburau inima coanei Veta. nu vedeam pe actriţa cu şiretlic comic
care ştie şi administrează efectele. ci eroina unei drame sincere. Râsul
sau surâsul cu care întovărăşeam fără vrere ridicolul expresiunii acestei
drame adevărate nu erau ajutate cu nimic de apaosurile vreunei degradante vânări a hazului. Şi de aceia interpretarea Mariei Ciucurcscu a
rămas fără egal. Am citat-o fiindcă marea comediană. nu de ajuns socotită chiar în viaţă, se asemănă minunat, ca intuiţie de putere spontană
rle întrupare, cu Iancu Petrescu. Erau amândoi deopotrivă de învestiţi cu
marele dar al ghicirii, am zice vitale, a personagiilor încredinţate scenic lor.
Iancu Petrescu, care n ·accepta să i se zică ,,maestru" n'a fost profesor dar nici n'a avut dascăl. N'ar fi putut învăţa pe nimeni ceeace ci însuşi
n'a împrumutat dela nimeni. Dacă era însă peste putinţă ca să transmită
altora un har de aşa particulară învestire. cd puţin n·ar fi fost de prisos
ca atâtea generaţii tinere care s'au avântat şi s'au perindat înaintea acestei
modestii aşa de puţin teatrale, să fi adoptat măcar ceva din mareic respect
al lui Iancu Petrescu pentru scenă şi pentru seriozitatea slujbei scenei.
In cei aproape 25 de ani de cronică teatrală. am lăudat şi am preslujitori vrednici ai scenei române~ti: mărturisesc însă că nici
unul nu mi-a dominat mai mult emoţia şi m.; mi-a neliniştit mai stăruitor
nevoia intimă de descifrare a surselor geniului comedianului decât Iancu
Petrescu. Desluşeâm şi măsuram puterile dramatice ale unui Constantin
Nottara, prinţ necontestat al unei jumătăti de veac de teatru rom·ânesc;
m'am simţit înălţat până la limite (ce n~ umileau însă capacitatea mea
de a analiza şi defini) .:ie către armonioasa furtună a talentului Agatei
Bârsescu; dar nimeni dintre marii comediani nu mi-a dat senzatia turburătoare a tainei din care purced puterile creatoare de dincolo ele inteligenţă şi meserie, ca miraculosul Iancu Petrescu.
ţuit mulţi

Mic de statură, n'ai fi bănuit văzându-l pe strad ... că ,.,_,_.,..; Jcveai
pc scenă un uriaş atât de neîncăpător în cadrul deC'.orului înviat de suflul
lui, înaintea ochilor noştri nedumeriţi şi, totuşi, m,'.re.u încredinţaţi de un
adevăr ce ne depăşea. De o sfiiciune de care nepricepuţii au putut abuza
dar care n'a făcut decât să-l crească tot mai mult chiar în vremurile cabotinajului celui maj dominant, îl găseam mai totdeauna în rolul secund
din piesă. Dar mare, strivitoare era sarcina camaradului care deţinea rolul
principal, căci, deşi apărând în două sau trei scene risipite.: dcalungul
actelor numeroase, personajul purtat de modestia covarşitoan. a lui Iancu
Petrescu absorbea şi desfiinţa totul în jurul lui. Niciodată vorba „nu există
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roluri mici pentru actori mari", n'a fost mai deplin' şi statornic verificată
decât în cariera lui Iancu Petrescu.
.
Ştiu că vorbele mele nu sunt în măsură decât să aducă celor ce I'au
cunoscut pe Iancu Petrescu reîmprospătarea emoţiei unor sărbători de
artă adevărată şi cinstită cum rar. ne mai e dat să trăim. Pentru cei ce
nu l'au văzut niciodată jucând, nu există portret spiritual în măsură să
le dea valoarea exactă a acestui neasemuit vieţuitor de vieţi: un adevărat
deţinător tainic al tuturor eroilor posibili din închipuirea seri.să sau nescrisă. Ar fi putut oare cinematograful să ne păstreze ceva din ceeace
constituia virtutea aces :ui ,elementar ş' totuşi inca lculabi l p u rtăto r de
univers sufletesc? Nu credem. N'o credem fiindcă, ecranul_ se bizue
mai mult pe meşteşugul interpretului şi nimic din ceeace putea fi socotit ca meşteşug nu diminua forţa primară a acestui comedian, - gata să
fie uitat .
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de PETRU MANOLIU
Din informaţiile orale culese dela
contemporanii lui Petre Liciu, ca şi
dil'l( cronkile teatrale al.e vremii, am
putut reţine că a;cest actor, avea o
trăsătură fundamentală
pe care nu
şi-a desminţit-o nici o clipă, anume
intelectualitatea &.~ . P. Locusteanu
- acest gazetar de real talent, mort
în condiţiuni atât de tragice, _ fă
când cronica la .„Taifun" în „Flacăra" din 14 Ianuarie 1912, spunea
următoarele
d,espre
int1eripretarea
per:sonajului 1prin'Cipal al piesii, dr.
To.1.ceramo: „D. Liciu este un artist
de elită. Creatiile săl1e au totdeauna,
în primul rând, un interes d.e înaltă
intelectualitatie, d-sa VEDE personajul cu o iclaritate -şi îl îmbracă cu
o fante.zie cu. totul originală. D-·s a
interpretează o preocupare de amă 
nunt şi cu o sfor-ţare d·e adevăr care
fac cât o nouă creatie. D-sa INTERPRETEA'ZA ceea c e vede si cum ve_
de; n.u VEDE ceea ce int~rpr,etează
şi cum. i1,1terpretează. De aceea, •Cea
mai mare parte din creaţiile sale, --cari tot<l,eauna sunt întemeiate pe
cea mai riguroasă observaţie, - au
valoare de do·c ument".
0

Numai

că,

fundamentală

această

caraderistică

a lui Petre Liciu a
fost luată, de către unii, ca o lipsă
de talent, iar alţii ca o piedică r1eală
în des-voltarea talentului. Foarte
puţini
au fost acei cari au văzut
tn intelectualitatea actorului conditia technică, esentială artei scenice
În genere, şi nici u~ul dfo adversarii

PETRE LICIU
în „ Lipitorile satelor "

lui nu înţelegeau că, ·p rivindu-I ca
pe un... „intelectual", îi acordau. de
fapt, marelui Liciu un suprem omagiu, - că:ci, sufletul omenesc nefiind
atât de 'P'erfiid ca invidi a sau atât de
degrndant ca prostia, chiar atunci
când trăieşte sulb semnul negaţiunii,
înit:rebuinţează <\tari
cuvinte încât,
din ele ,se poate deduce şi calitatea
celui denigrat şi defectul celui care
1

1

denigrează.

=--
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Iată cum ni-l descrie tot P. Locustotdeauna interesante, bazate pe-o
teanu, pe Liciu: ,,o frunte largă pre- observaţie spirituală, pentru întrulungită până la creştetul
capului şi
parea rolurilor sale". „Liciu a fost
c1.e acolo, în jos, puţin spre ceafă:
un literat care a VĂZUT mult, a
ochii frumoşi, limpezi, strălucit,)fi
scris puţin, şi care şi-a întrebuinţat
de bunătate şi inteligenţă, aI'cuiţi de
excedentul .cJ.e observaţie, descriind
sprâncene unghiular:e pline de ex- PRIN GRIMA, adevărate capodopepresie; un nas puţin acvilin, subţire
re de expresie".
în vârf, sensibil ca botişorul unui
Nu mai este nevoie să aducem şi
iepure, gata să ia atitudinile cele alte mărturii ale vremii dar făcând
mai neaşteptate, capabil de orice
suma tuturor infomaţiilor, cari nu
transfigurare. Cu nasul şi sprâncepot intra în această schiţă deoarece
nile lui Liciu se poate face orice fi_
ele necesită câteva sute d.e pagm1,
gură, se obţine orice expresie. Cu aavem voie să reţinem un fap şi anuceste trei linii Liciu desenează pe me acela că Petre Liciu şi-a clădit
arta sub 'iientnul lucidităţii. Sensibilifaţa lui capodopere de humor ... Dacă
nu s'ar fi făcut actor, desigur Liciu tatea lui era ,condusă de inteligenţa-i
ajungea un mare caricaturist".
vi1e, iar da:că puterea sa de inventivitate s'a dovedit atât de nesecată şi
Ar mai rămâne, pentru a avea înoriginală,
asta decurgea dini colabotreagcr făptura lui Liciu, să mai adău
rarea armonică dintre facultăţile lui
găm că, în scurta sa viaţă, Liciu ne-a
lăsat clasica m'cl'scă din
„Lipitorile sufleteşti. Totuşi c·eea ce predo_
satelor", din „ Viforul" şi din „ Tai- mina, era inteligenţa şi spiritul critic. Petre Liciu „era agitat, neastâmfun" 1n primul rând, căci iarăşi Locusteanu ne spune în „Flacăra" din părat, entuziast, neobosit în hotărâre,
14 Aprilie 1912: „Neavând ruici o veşni1c nemulţumit şi de sine şi de
caracteristică fizică prea pronunţată . .alţii". Era modest şi avea o prodigioasă putere de muncă, muncindu-şi
Liciu a devenit cel mai maleabil temperament scenic, capabil să se trans.. rolurile cu o perseverenţă de japoforme într'o varietate infinită de anez". Devotat, corect şi gata „la oriparenţe, fără ca aceste aparenţe să
ce sacrificii pentru cauzele vrednice
păstreze CEVA măcar care să amind.e interes", Petre Liciu ştia că arta
tească spectatorilor comunitatea subscenică nu trebue să falşifice un suflet
stanţei lor creatoare. Aceasta a· fost
transformându-l ·în cabotin,. ci, dimoriginalitatea artistică supremă a potrivă, să-i a;corde o aură glorie fără
lui Petre Liciu, originalitate pe care
orgoliu şi o demnitate fără impertin'o poate revendica nici unul din
marii noştri artişti". „Artist creator, nenţă. Şi oare nu trebue să amintim;
ca însusi lit'eratul care lucrează nu- mai cu seamă în vremurile de astăzi,
că Petre Liciu a luptat, prin „Liga
mai cu 'ideile şi imaginile isvorâte
din ·propria-i intelectualitate, Liciu Culturală" pentru apărarea sufletului
românesc alături de N. Iorga, fostul
invenita, scotea din adâncul fanteziei
lui nesecate ... expresiuni mereu noui, său coleg de liceu d.da Iaşi?
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DHPB WRUHURI
de AL. PHILIPIDE

}{eluarea, în „versiuni moderne", a
dou:i melodrame, anul trecut, !a Bucureşti, a fost, pe lângă o interesantă experien tă de reînoire a unui gen de spectacol dlspărut, şi, un prilej de evooare
a unor vremuri nu prea dcp:irtate, dind
melodrama era la l'oc de .cinste i'n gustul publicului.
Melodrama, ca si sora ei bună feeria,
a fost alungată de pe scenele teatrelor
actual!e. In străinătate, există scene ~pc
dalizate în piese de mare spectacol. ln
Paris, la Châte'et, se mai puteau V CLlea până mai anii itrecuţ;, Ocolul pâmâ11t11lui si alte piese la iei, cu zeci de
tablouri. cu trenuri ş!, vapoare pe scenă,
cu '.1u:pte Şi incendii, naufragii şi outremure, după cum se puteau vedea şi
vechi melodrame duioase ca Două orfeline, jucat;\ pc vremnri cu atc"1ta d11rabH succes şi b noi.
Cred că publicul nu reputEază melourama şi piesa de mare spectacol,
presa â tiroirs, cu sforărie con1.plexă şi
peripetii. neprevăzute. Ceiace T;nă face
să bănuesc asta este succesul pe care
îl' au romanele de aventuri, romanele
i::ttmlare, precum şi. fi:Jmele spectaculoase, cu mişcări de mu'ţime, cu fugă
rcli în arntomci!J'.,Je, împuşcături, trân_
teii şi păruel'i palpitante şi ou i'I1evitabilul sfârş!,t duios în care bine\~ învinge si răul este pedepsit. Melodrama
~atisface gustul de aventuri şi flateaâ
bunel'e sentimente ale pubi'icuh1;, sentimentele primitive şi eterne. Mijloacele
îi sunt s.'.mple, nai.ve, directe iar tesă
tura ei este, cu mici variaţii de t:poc~I,
, decor Şi co6tum, ace;aş. 111 orice meloLl ramii smit "le rigaare câte va persolia:-:-e sterectipc; junele idealist şi curajos,
vrednic şi sărac care la mmă devine
1

moştenitorul

unei averi colosale; tafmmoasr1 şi inocentă pc
oare o răpeşte şi o ameininta un intrigant misterieis şi feroce; mama îndurerată. tatăl bătrân şi clJemn ;apoi o pereche veselă înfăţişată de do'i vagabonzi duioşi care ajută Ia desnodămân
tu! moral al întregiei istorii. Pentrucă
o melodramă se sfârşeşte întotd•eauna
ou tr;1umh.!J binel'tti şi înfrângi:!rea rău
lui. Dar nu des.pre continutui melodramei aş vre:a 'să vorbesc ci despre un anumit stil care s'a pierdut astăzi şi
care îi dădea pe vremuri, o înfăţişare
atât de caracberistică.
Cum să ma! reînvie asfizi .tonul acela 1acrimogen, declamator şi tremurat, cu care eroinele şi eroii vechilo1
melcdrame emotionau pânr1 la sufocare
un public Fdel si entusi!ast?
Unde sunt azi acei vechi actori cart,
ca să cca ră un pahar de apr1 pe scen~L
întindeau un pkior î•nainte, lansau în
<Y.~r un brat sokmn. Si spuneau fraza cu
tremolo, vibrâr.d din gl'as. şi din tot
trupul' parcă ar fi proiferat o grava
sentin\rt sau o invocare către duhurile
subterane?
Pe teatrul d!n oraşul copilăriei mele.
ap~1rea, în piesr~ cu Don Juan de Marana
sau Hotii, un actor cu glas adânc şi
cavernos, care juca deobicei roluril'e de
trădători, de
intri,ganti .şi de perfizi
J-:ra un neîntrecut ma estru al frazei vL
'.1rante. Când îşi rostea replica, zâmbind viclean sau suâşnind feroce, ~a
menintând cu pumnul şi tremurând din
piciorul încordat, toafa sala se cutremura de emotie. Omu' acesta era atât
de pătruns de stilul melodramei încât
nu ma·i izbutea să roistea,scă normal
uici o vorbă, nu numai pe scenă .ci

năra orfană,

1
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Chiar în viată. Când 1-am cunoscut,
mai târziu, şi ne întâlneam pe stradă
sa11 la berărie,
banalul lui costum
mctdern, cam ponosit, era destul ca să
desohidă gura Şi să
spună bunăziua
sau doi f·aiPi, pentru a-1 revedea imediat
transformat în Franz Moor, lago, Mefisito, (JCel din FOJust al lui D;!nnery,
bine întel'es) în.sfârşit într'unul din
p1ersmaje ·e sumbre, tenebroase şi ci11date pe aare 1·'2! rncarnase patruzeci de
ani dearândul. felul acesta de-a se
purta avea desigur ceva ridicul dar
apariltia Jlui nu era lipsită totuş de pitoresc, chiar de oarecare poezie.
Stilul acesta se înrt:indea pe atunci
chiar dinco'o de marginile melodramei,
mai ales d;n lipsa, pe scena teatrului
provincial, a unor actori obişnuiţi să
joace în piese mc<lerne. Oameni. care
toată ·viata lor
jucaseră
în feerii şi
melodrame ·s e rpUJte>au adapta cu greu
la repli'C'e'e sobre din piesele lui Iihs-en,
de exemplu. Şi nu rar atm~1ai într'o
piesit ca Nora, ·eco.uri din vechi dramt:
romantice.
Shakespeare însuş nu scăpa (dar
:n'are oare Shakespeare atâtea mo1tive
m;!llodramatice ? Un ttamlet .provin1c!al de pe vremuri, în 'scena cimitirului,
când l1ua în mână ,craniu! sărmanului
Yorick, hollţia ni·şte ochi teribili. şi rostea .ce.J.e câtevta vorbe a~ât de ,pătrun
.zătoare dar atât de simp le, cu o emfază
·solemnă, parcă'ar fi adresat un mesaj
de pe o tribunrt , cu fata spre sală,
fără să se uite o clipă ~1a tidva pe care
o tinea în palmă aşa încât involuntar
întorce.ai capul şi pri;veai în jurul tău

rn

1

să-l·

descoperi pe bietul bufon al rege'. ui Danemarcei i'n stal, alături de t!.ne,
sau ghemuit în vreun famrl de galerie.
Actorul', bun erou de melodramă, juoa
exclusiv pentru sa'ă, mai exact: nu pu.
tea să se oprească de-a arăta sălii că
joacă pentm ea, deoarece era prea impregruat de stilul melodramei.
Regia însăşi părea pe atund influentată de rucest stil. MLaduc aminte
de-atâtea vijelli neveros!mi'e, de atâtea trăsnete sfârâite, tunete dogite,
fulgere plesnite, spectre în cearşafuri,
atente (sau bine zis neatente) la şoapta
suflerulur, îngeri traşi d•e subţiori din·
tre culise, d!avoH care diS{JJăreau cu
viteză de broască ţestoasă îu trape cu
ba'amal'e ruginite ... Toate acestea însă,
ca şi castelele cu ziduri srtrâmbe, covaciii colbăiţi şi mobilele jerpelite, ca.
sel1e cu wşi pentru pitici, ferestre m1nuscul'e si cinci etaje îngrămădite pe
o înă'ţime de dtiva metri, formau o
atmosf•eră
specifică,
ce se armoniza
verifect cu acţiunea neverosimilă şi totuş ciudat de emaaonantă şi cu jocul
actor!.lor, exagerat, nehresc., foarte
„teatral" dar câteodată uman - poatt
din întân~lare!
·
Dar melodrama fără această atmosferă, fără aoest s til, mai este ea melod.ramă, mai
este ea vechiul nostru
spectaicol haiv, exagerat, du!oo şi micător? lată de oe c•r ed că o „modernizare" a ei este de frupt .o denaturare.
după cum o reînviiere a ei este cu neputintă tot aşa cum nu mai pot în. viia vechii ei actori de pe vremuri.
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Caragiale şi moravurile presei•
Un articol uitat al maestrului
de

ŞERBAN

I. L. CARAGIALE
Desen inedit de Ottilia Michail, astăzi

Demi !ouând dela Directia Teatrului
la 5 Mai 1889, după o stagiune î'n care avusese să se plângă de
o presă foarte defiavorabilă, I. L. CaNaţional,

CIOCULESCU

Oteteleşanu

ragiale a intrat

în

redactia z!aru 1ui

„Constituţionalul", :al
conservatorilor
junimişt? ke-si· mai s.puneau şi „cons-

titu~ionali").

Aci a publicat sub

semnă-
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tură, l'a mo·artea lrui Em!nescu, răsună
„marii. noştri judecători de peste vară ...
torul său articol „ln Nirvana". Ceahattă la iun Ic.c", aşa teă observatiile sale vui
activitate, la ziar, a f.ost însă camu. fi consecvente cu 'Vechea sa atitudine
fliată sub diverse pseudonime,
pr~a
obiectivă, de pe vremea când actualul
târziu descoperite tea să retipăresc ar- d!.rector era la „întâia domniei.sale
ticole'e accdo unde trebuia: în volumul domnie". Intr'adevăr, succesor.ui' său.
V de Opere, cu titlul „Articole politice Or. Cantacuzino, mai fusese director
si cronici. dramatice". De aiceea le-am al teatrului Naţional, o bună buoafa ·de
relevat revia mai târziu, când am pu- vreme (1882-1887). Afirmatia că s~gur
bl'icat „Viaita lui I. L. Caragiale". UL lovi~e în orice v:izuse rău, pe când toţi
terior îngrijind câtrtva vreme de „Cu- ceilalţi tăceau, se referă la cronici.le
rentul literar", am retipărit acolo di. sal'e dramatice din „Vcin'ta naţională",
teva din cel1e mai însemnate editoriale Octombrie 1885, semnate Luca. Carapolit!tce, apărute î'n. „Constituţionalul''. g-;ale era un cronicar dramatic sincer
Unur din articolele îndrepta te împo- şi răspicat, pătruns de simţul rilspuntrLvia. lui Lascar Catargiu, seful noului derii, chiar dacă.şi semna artico'.ele cu
guvern conservator, care !uase locul un pseudon!m. pentru putină lume
.celui }un!onist de sub conducerea Iul transparent. De rândul acesta, deşi
D1. Rosetti, era semnat cu pseudoni- şi-a a11bomt n.tt:rnele nesimpatic de Zoii.
mul' Zoii. Ce 1-a făcut r>e Caragiale să a l'c1Vit în falsii cron!cari dramatici.
~Jea·gă numele odios, de care modernii
luând aJl)ărarea direcţiei, ca Şj cum ar
leag{t not;unea de critic mescihin şi in. fi vrut srt se şt!e că n'a plecat de la
vidio~? Desi'gur plăcerea paradoxului,
conducerea Teatrului NaUonal cu IJJl(lca şi în alegerea unui alt pseudonim, a. rapon. Departe deci de a face difkulminbttd pe unul din eroii mai odioşi ai tăti succesorului &1.u, prev!ne publicui
lui Shakespeare: falstaff.
împotriva :pr~edeelc·r· nee'egante ale
Celelalte 1Pseudo1niime dela „ConstL criticei dramatice, pusă în servidul
· tutionalul" sunt din dorneniul comicu- micilor interese ale personalului de
lui, popui'ar: Hans ş; Nastratin.
mâna a doua. Aşa <lia·r, moravurile
Tc•t Zoi[ semnează Caragiale o cro- teatrale şi moravuri'e de presă, conju.
gate, nutresc substan1a acestui genenică dramatică de vacantă, cu tema
genera'ă
despre apucăturile criticei ros articol, inspirat <le bunul mers al
dela conducere<l
noastre dramat!ce. Ca diredor-ge11c- institutiei. Pllecat
ral, el însuşi cunoscuse pornirea unor Teatmlui National în huidue'!·le aproacriUci, de a prejudeca asupra activi- pe unanime ale pres.ei, Caragiale nu e
dintre a:ceia care-ş! ~.pun: „după mine.
tăitH viitoare, condamnând-o cu anticicompătimeşte
pare. Răsipunzând cu un fel de mani. potc\pul". ..,DrimpotrivC:L,
fest-program, de cea maj mare însem- dinainte ve urmaşul său, presimt!nd d.
şi acesta va face cunoştin 1 tă cu procenătate, o bună parte din presă i-a rea'e improvizatilor
fuzat reproducerea, silindu-l să şLI deeiie neelegante
pubEcc rn foi.volante. Artico~ul pe cron!cari dramatid. Articolul e aşadar /
care-I redăm mai jos oglindeşte ceva un avertisment întreit: către public. de
din desamăgirea fostului -director, tra- bună seamă, ca să-şi cunoască infor tat cu aceleaşi prc-cedce nedrepte şi maiorii, cu preterrtii de îndrumători.
m~ncinoa:se. Ga ş; cum
ar dori să-şi către noul director.general, ca să nu-şi
iasă <lin pseudominat,
precizează că
piardă cumpătul; ~i mai a'es, către acei
iPbcşte teatrui1 ma;
mult decât toţi „mari judecători", puşi pe mici mizerii.
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TEATRUL NATIONAL
'
Articol de I. L. Caragiale, publicat în „Constituţionalul"'
la 23 Iunie 1889 sub semnătura Zoii De vr'o câteva zile apar, în unele
gazete din capitală, m!ci notite despre
ce.Je ce se petrec la Teatrul Na tional;
- nu tocmai ipe scenă. c~ki stagiunea
e închis:.l, ci pr!n ccmitetu! teatrai şi
prin gândul· direcţiunii. Altfel, dacă
ne-am găsi în pl!nă activitate teatra!Ct.
poate că ziarele nu s'ar ocupa de lucru~ în sine, afaoerea aceasta fiind mai
serioasă, cerând mai multă bătaie de
cap, de cât aruncarea pe hârt!e a patrn
rânduri, - iasă ce-o ieşi.
Sunt, fară îndoială, doi-trei maniaci
cari urmăresc 1nersui· teatrului ncistru.
atunci când se joacă pe scenă, cu multi!
<lragoste şi c'o deoseb!tă luare aminte:
-- zelu1 lor este însă fals în\eles, sau
în adins hiat în nume <le rrrn, - adesea
stăruinţa şi patima ce depun în aceastft
urmărire sunt explicate şi arătate, atât
publ!cului, cât ma'. ales autorită:tii de la
Teatru• Naticnal, ca o pornire răuvoi
toare, ca o hotărâre d'a „mâhni de
geaba pe bietii actori, ş'a descuraja
or!ce entusiiasm (!) fa cârma teatrului
nostru naţional". Dar se uită un lucru:
·- maniacii ăştia, odată stagiunea îrchisă, ne ma~ având nimic în f.a ;a lor
de judecat, depun condeiul şi aşteaptă
redes.ahiderea teatrului; - iar în tot
timpu' „stagiun!·i moarte'• au bunul simt
!'ă l:ase lumea în pace, ca să-şi pregă
tească aparatul în
Jin;şte
şi în toată
libertatea; - purtarea lor desigur este
ş~ dreapfa ş; cuminte. Dimpotrivă, to 1 ~i
marii judecători din preS1a noastr;i, în
materie de t,eatru, tac ca peştii opt foni,
cât !ustrul e a:pr!ns, vin regulat la tea.
tru, se- fclosesc de un plus de bilete.
stalurj şi chiar loji, peste „obicinuita
ş!, cuvenita irutrare personal'ă" - îşi fac
nticile treburi, îşi satisfac sentimenta1

lismul lor pentru preotesele ar:tei'; -· Ia
g;azetă însă n!mic, nici o vorbă, fie de
l'aud~i. fie de ocară, necum de judecatll
cinstită.

Oda tă sitagi unea inchisă, e altceva:
marii judecători n'au nevoe să as.culte
cu llll:ue aminte, ca să priceapă; scapă
de obligaţiunea d'a munc! acasă, cu o
carte în mână, ca să poată judeca mai
luminat lra rându] l'or; şi dar, lucrul
fiind foante uşor, s'apuc[L de se ocurpa
de teatru, atunci când teatru în aic.6vL
ta.te nu mai este. $i despre ce vorbesc?
cu ce se ocupă?
Răsfoiţi gazetele de vr'o două săp
tămâni încoace:
„Aflăm că direcţiunea
teatrelor 1i"a
angajat, pe11tru v!Hoarea stagiune, pe
d. A. comic eminent si destul de cunoscut pubJli~u'ui. Foarte rău; pe această
cale rău aipucrt a.c1tuala direc\·hmc"'.
In altă gazetă:
„Se vc.rbeşte că d-şoara V. dte în
s,f.ârşit !.ntraită în bu.getul stagiunii cc
se aprop ie. f1elicităm directiunea si pe
membri!. comitetului pentru a.ceastă. însemnat{t aclhiziitiune. Hotărît, casa 1teatru'ui şi amic)!. artei dramatice vor
consitat:a !'a anul înăltarea colooală a
scenei noa:stre; iată o alegere nemerită
pe care ne facem o plăcere a o comunica dtitori'or".
Inc{L una:
,,s'a sfârşit! Ce credeau oare d-na
R. şi d-nul M.? Trebuia s{L li se :taie
odată tendinţele
de preponderantă ş1
preten\~unHe băneşti! Putem asigura că
nu vor mai fi angajrati estimp. Atflt mai
bine; - teatrul' nu numai .că nu câştigă
cu domn·r~le-lor, dar chiar pierde ... sunt
şi a'1ţij, tot de aceraşi valoare, dacă nu
mai mare, şi se multumesc cu situath11

•
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nea legală Şi cu pa'rtea regul1ată de societari. Aşa d-nul /., d-nul N., etc."
$i de aoest fel, zecimi de nothe intermitente, din care dsrufă orice-aţi
pofti, afară de iulb'..rea' de teatru şi oe
interesu) neinteresat pentru arta dramatică.

Tn al'te părti ziarele, în lipsă de p!ese
ncui, se ocupă, peste vară, de ch~stiu
nea teatrului dintr'un punct de vedere
mai înalt, mpr!nd lucrul mai de departe, merg până a-şi răcoq doru' de
mai bine discutând teorii, prec!zând
dorint(le, întrevăzând mijloace de urcare pentru scena tărE: lor. La nji, marii judecr1.tori laudă pe d-ra V., ca să
facă pl'ăcere d-lui X.; ocărăsc pe d.
M. Şi pe d-na R. ca să facă .•Pe gustul
cutărui membru d!n comitet, ori dJui
director, supărati câteva minute;-înaltă 'a cerun pe ccm~cul A., deşi toată
;•una nu i-au dăruit două rânduri de
meritată lan.tdă, numai aşa, ca să mai
bată în cei de la teatru; s'amestecă
în amănuntele bugetare, care privesc
pe direcţiune, căci ea are răspunderea,
ea va avea mer!tul', ea va căpăta biciuiala; - se fac ecoul tutulor rivalităti
!or, discutiunilor şi paraponelor actor!cc.:şti; -· tipăresc orice
cancan, orice

momentană
între actor şi
autoritat1~a teatrală, merg pâ<nă a des~
tăinui cazuri
regretabile, e drept, dar

desb!nare

cari priv,esc numai sI numai dis<:iplina
şi politia internă a teatrului.
N'am n!ci o tieamă, să-mi aprind pale
în cap cu marii noştri judecători de
peste vară, si ma; putin încă mă tem
că vciu E bănuit de gentilete către actuala directitme; -- am dovezi la îndemână, cu care să arăt că toti 'a un loc
11u iubesc teatrul' câ,t îl iubesc eu, si
s;ngur, pe când toţi tăceau, am lovit în
orice vedeam rău, anume în timpul
când actualul dire.ctor era la „întâia
domn'.ei-sale Domnie".
ş·apot vom vedea ...
Decât, îmi P'.a·ce să fiu cinstit când
scriu; - rntebg severitatea, patima
ch;ar; urăsc însă pe cel' care face o
nedreptate, ori publică un neadevăr.
Si nedrept este să ataci până nu vezi
pe cm la lucru, ca să-l judeci după rezultat. Şi neadevăr este să preEnzi că
un actor de frunte, oricât tLar Îi de
antipatic personal, nu e trebuinc!os
teatru'ui, Şi că altul', de mai mică valoare, dar s!mpatic, e în stare să omr".l re scena prin lipsa lui.

Ciorna răspunsului telegrafic al lui Caragiale la telegrama do urari a lui Al. Davila
cu prilejul jubileului da 60 de ani, la care se asociase ti Regina Elisabeta.
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SCOPUL SCUZA i\Il.JLOACELE
Pentru una din serile lui Septem<
brie 1845, opera italiană din Bucu<
reşti anunţase un spect:::col de gală în
beneficiul mult răsfăţatului tenor pe
atunci „en=vogue": Riccardi. Urma să
se cânte „Lucia de Lamermoor'' în
prezenţa nobilimii bucureştene,
ba
chiar şi a Domnitorul'Uli.
Costache C:::ragiale, conducătorul
trupei române, Îl pofteşte pe sărbăto<
rit sfr ia masa cu el, o scară înaintea
beneficiului. li trateazil cu lot
ce
putea fi mai picanl: licurini săr;;:ti,
sardele ritrnH~.şti cu ardei din be1şu~.
iar ne deasupra servindu<i un• v;n de
Dri'.i-:răşani, vechi de 5 ani.
Hicca-di
mănâncă şi bea fără de grijă, to:.: tă:
110:1ptea. Jn ziua beneficiului însa. 1şi
pierduse vocea.
Henriette Karl, anlrcprenoarca tru<
pc; :Lalicnc, era în culmea despe6irii ·
văţani:::· tenoru~ui o punea în confliel
cu paliatul, dacă ar fi amânat spccla~
colul. Trupa română însă, jub"la d~·
fericire. Costache Can giale se oferă
~rt sdvezc situaţia, iucând el cu trupa
sa. în locul celei italiene. S'a înhc~
mit ne dată un nro~p:i.m de circum<
slantrt. O scenă din .. Luc;r" cu H.
Karl. O scl'Ilă din ,.Belisarie" cu ha<
~ul Santi si vodcv~lul
românesc: „O
bună cduc~ţic". Şi astfel, în timp cc
uruul - Riccardi - pierde pentru tot<
dea11na un anr~airment d:n cele mai
f:worahile. celălalt - Caragiale - câs<
ligă 5000' lei subvenţie
rnuală
din
p~rte.1 Domn~to!'lului car(', pentru nr'<

ma oară, asista la un spectacol rom:'t'
ncsc.
INDATORIRI DE AL T..\DA'L\
Până la infiinţarca „Societăţii dn,
matice" (1877), actorul care ref.urza
un rol era silit să nu,si calce înda~
toririle faţă de direcţie: prin prefcc~
tura poliţiei C:::pitalei. Cam! Fany
Tardini care refuza la 1857 să joace
„Stanca" din drama lui C. Z. Hc\cplin:
„.Moartea lui Milui Viteazul".

Gl{EUTA'fl DIN VREME.\
:\IELOD HA:\IEI
Efectele luminoase erau făcute, în
secolul trecut pe prima no::ist-ă sec<
nă:, în condiţiuni din cele mai rudi'
mentare. Se întrebuinţau numai fla,
cări de spirt, din care oruză uşor se
1mtca p·oduce un incendiu, cum s·a
şi întâmplat nu de puţine ori. Aşa, în
seara de 11 Ianuarie 1857, s'a produs
un incendiu prin aprinderea unor d~
coruri. Focul -::• fost însă, localizat Ia
v-eme prin sacrificiul maşinistUJlui
Petrache. care s;<a ars ambele rnâni.
Tămăduirea nefericitului l<a
costal
J>e anh·cnrenorul trupei române: 28a
lei şi 7 pa,S'le. De aci încolo se nunca
aproape zilnic în vedere, trunelor cc
i11rau la Teah,111! cel Marc·, să fie cu
băgare de seamă. Inspectorul teatru<
lui recomanda să nu se fra~ă nici
focuri ele revolver sau nusti
nrea
multe. Se limitase ta cel mult două
focuri ))(' seară, căci ~ puteau aprin'
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de decorurile i;i din cauza pr>l1l'ului de
A\'em însă, mărturii că se uz;;
în fiecare seară de la 20-43 puşti şi
pistoale. Era vremea melodrnmei şi
n feerici, doa11 !
puşcă.

ASIGURAHE
Loja Nr. 3 a actui:::lului Teatru Na„
tional era asigurată' rep.rezenLantulu:
Sublimei Porţi ( Sulciman Paşa la
1850-1860), printr'un '~ibonament de
60 galbeni pe stawune, pe ci:m~~l plite
tea Municipalitatea.
POVESTE VECHE
Istoria se repetă: ia 20 Martie l:-if1i,
Comitetul teatrelor din Bucureşti, rec
proşa ~ntreprenorului trupei româm•,
că actori buni nu er::u distribuiţi, f:i;1d
astrei plătiţi degeaba, pe când actori
mediocri apfrreau regulat la rampf1. SL·
ceref• ca de aci înainte să: St> trimită
Comitetului distribuţia fiecărei piese
spre aprobare, ca să se pună capăt a~
·cestei stă1-i de lucruri care era o p:1~
gubă atât penhu public !;li antrepriză,
cât mai des 1wntru actorii nedistric
buiţi.

OHA SPECTACOLULUI
Se obb;muin în secolul trecut ca spee tacolele să ia sfftrsit înainte de miczui
noptii. Aşa ce.rea politia Capitalei. To··
tuşi, trupa romf1nă nu terminr· nici,
odată; spectacol1ull fa ora indicată de
poliţie. Şi oceasta din pricină că la
fiecare început de spechcol se iscau
certUTi între unii actori şi nntrcprC'
nor care nu le achitase Ia vreme onoc
rarii-le. Aşa, specLacolele
româneşti
începeau la 9 şi k·· 1 O seara, ,în loc ele
i sau 8 jum. •şi se terminau 'la 1-2
după 12.
ABONAMENTE ...
0

SccoliuJ trecut a fosL epoca abon :1"
rnentelor la teatru. Orice antreprenor
se sprijinea pe un număr de abnn::··
mente, în ·arară de subvenţia pe cart•
o primea deloa Ocf1rmuire. Numai cii
de cele mal multe ori, cererile de ahr.•
nament erau i::tât de numeroase, c:·1
antrepriza itaHană sau romftnă, nn ~lia
C'Um sfi se mai descurce. Toţi cei ca:-1

cereau sit Ii se rezerve o lojă, c1ii:u
pc 1sonalităţi marcante. Teatrul avea
doar 44 loji de rang I i;i II, ş1 primea
circa o sută de cereri de abom:rnent.
Alunei se apela la !nalta holărîre a
Domnului ci::,re, la rânduci, îndruma
cererea desper:dă a antreprenorului,
la Consiliul administrativ cxtraordi<
nar. Aci desigur, se produceau presiu
ni'lc de rigoare pentru obţinerea aho~
L~mentit:ilui Ia tei::hu, în această; bine,
cuYântată ţară a protecţionismulu:.
0

„TEATRU

ŞI

COMEHT"'

Cu prilejul ve111r11 lui Alex. Ion
Cuza în Bucureşti, 8 Fcbr. 1859, dupa
ce a fost ales do.Pm a'I Principatelor
Unite, a avut loc h:• Tcal:iul Naţional
o festivitate ad~hoc. Millo, pe atunci
antreprenorul trupei române, a cerut
să i se acorde mărirea pretu·1ilor de
intn:rc de vreme ce toţi şi•au pus în
gând să speculeze momenlrnl: birjm ii
i'iMo:scră taxa de 1 galben pe oră pcn1!11.1 cei dornici să Easă în .întâmpina
rea noului Domn, iar toţi cei de DL'
podul Mogoşoaii vânduseră cu 5 ga~
hcni un Ioc la fereastră Bine înţeles,
com[letul teatrelor i~a resp;ns ecre·
rea.
LOCUHI OFICIALE
Lista locu •ilor ofici•de la Te:itnd
la înfiinţarea „Socie
erau, după cum ur,

:\'aţional, până:
tătii dramatice"
mează:

Stal I Nr. 82 - Prefectul polH;ei.
Stal I Nr. fii - Comfndanlul Capi·
laici..
Stal I Nr. ti2 - Secretarul Comitetului teatrelor.
Stal II :\'r. !Hi - Inspectoru)
tea
trului.
SlaJ II 118 - Aj11torul~şcf al poli
ţiei Calitalci.
Stal II 119 - Şeful, Comenz:i (pos·
tu lui) de pompic>ri
Std I Nr. 142 - Comisarul despăr<
0

ţirii.

Stal III Nr. 237 - Ofiţerul de
Scn·iciu al nonmier:10~.
Slal III Nr 238 -- Ofitel'lllll de Sere
\iriu al politiei.
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„Teatrul c un miragiu !"
Această exclamaţie o poţi auzi dese,
ori prinJ:re oamenii de teatliu1 _ actori
regizori cr şi autori -- tocmai dela a;
ceia ca'ri muncesc mai greu şi~şi bles,
lemă; ceasul când s'au aruncat în vf1r~
tejul lumii teatrale - lume ce, pentru
spectatori, îşi arată doar faţa ei sărbă'
lorcască, strălucitoare ...
Experienţa se repetă, le: nesfârşit.
~in cele mai vechi timpuri şi până în
zilele noastre. Ia re1. Cu aceiaşi tainică
înfiorare se dedica ieri, ca ~; azi, Lână'
rul dcibutant, visului de :: deveni un
răsfăţat aci publicu~u~. bcOci acesteia
incxp'licabik a scenei. Dela trupa dC'
actori ambulanţi c: trecutului, până la
teatrul de stat modern - cu în1reaga
lui distribuţie raţională a muncii şi a„.
gloriei! ... s'a parcurs, fării îndoială, un
drum lung. Evoluţia este \izibilă şi j,
mensă:, în aspectele exterioare. Jfo,
mantismnl hocmiei teatr:de - cu atâta
pitoresc, totuşi, ~-stăzi dispărut - a
făout loc unei discipline realiste, în
ca•c actorul şi>a fixat rostul demn în
societate, alături de ceilalţi .. produ'
cători de iluzii ai omenirii : poe.ţii,
, muzicienii, pictorii, scu~ptorii... Insa
toate legiferările şi disciplinele pe care
si le-a impus omul de teatrtu: modern
n\1 u pufot schimha acea trn(litie inti;
mă. spirilul cel mai :::::·scuns al artei sce•
nice. Ea este wşnică. Ea dă tonul a,
cestui univers aparte, original, irever'
~ihil, care este lumea teatnuilt1i. Arta
nclorului, arta puneri1i în scenă şi arta
autorului dramatic nu! fac decât una
'sin,ntră. arla teatrului. cu tainele e.i.
cu hucuriile şi tristeţile, cu ·înălţările
şi p.răbuşirHe ci.
Dar toată această parte teoretic,rl"
trospcctivă, dinlr'o analiză; a· teatrului,
~-'-·•-

_c-_c-'-:-·"-0-c __

nui face obiectul paginilor de faţă. Noi
vrem să p.rcze11tăm cHitomului doar o
imagine ; o imagine pc eftt se prntte de
vie, directă : cer. a unui teatru mo
dern, ~a cum functioneaz[t el. cum
trăeşte în România bineînţeles, în
anul de graţie 1942 spre 1943. Cu toate
clementele care hrănesc marele şi c!u
datul organism. Adică să zugrăvim
pen<trru ochiul profan o instituţie care
fabrică spoctacole, din clipa când au'
torul - emoţionat - îşi prezintă ma,
nuscrisU'l la „Comitetul de leciturfl"'
până în ziua când opera lui devi1w
spectacol teatral propriu zis.
Această: panoramă s'ar putea numi:
„Dela autor la pu!blic", şi ca - fo cu•
vinte rămfine o poveste mereu
nouă, cel puţin tot atât de nouă şi de ...
interesantă, pe cftt ar fi, de exemplu,
o pagină din povestea mereu nouă dar
foarte veche a războiului.
Fiindcă şi aid se dă un război, w1
crâncen război. an zeci de poziţii câş,
tigate şi pierdute pc rând, pânff la ...
victoria finală. Spectatorul care vine
în ziua premierei şi se aşează pe scaun
comod, la sunetul grav al gongului, cu,
lege doar roa'Clclc acestor lupte. Şi el
nu asistă decât la cele Cilii rezultat fa,
vorabH pentru autor. Dar câţi autori
au trebuit să guste din pâinea a'mară
a înfrângerilor, până ce unul dintre
ei ajunge să se prezinte 1n faţa ramo
pei ? Şi cftţi actori a:ui fost sacrificaţi,
în aspiraţiHc sau iluziile lor cele mai
intime, până în seara premierei? Răz"
l>oiul teatral arc şi el fazele sale, cu
Yiclimc de o parte şi de alta ai drumu,
lui şi, după cum nici Istorrn nu con'
semnează decât victoriile, dând drep,
talc cduli mai tare, tot aşa istoria tea'

-.'c-.~~-=~C~ ~~--
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trului nu e făcută· decât din piiJdele cc•
lor cari birue.
V'aţi gândit la o istorie a înfrânge•
r~lor teatrale, la latura ei omenească?
. La suma .d e tristeţi, de iluzii pierdute,
de m lci veninrnri cotidiane; tot acest
freamăt al cJUJliselor 1!eatralc pe care
nici un istoric nu•l înregistrează, tot
t cest cazan al pasiunilor, al întrecerei
de mari şi infime vanităti, · care col•
căe în teatru, ailimenrtat - IÎ:n fond de „marea pasiune'', cea a gloriei tea•
trale?
Deci, un război : cel al aulorului cu
teatrul, până i se primeşte piesa; cel
a•l actorilor cu regizorii şi cu direcţia,
până se stabilesc rolurile ; cel al culi•
elor - din afara si dinăuntrul teatru•
lui ; cel al acloriior cu ptilblicul din
s ală, . pentru a"i smulge aplauze sin•
cere. Şi în fine războiu•l orilicilor, în•
tre ei cari rareoi .sunt de acord1 asu• ·
pra a~eleiaşi piese.
Iar, în afară de acestea, mulţimea
de pregătiri în amănunt, cari formează
ansamMull spectacolului- - dela croi•
tor la prot.agonist, dela oeruchier la
directorul de scenă, dela„. portar până
la âirectorul insftuţiei - în traectoria
piesei urmându • şi destinul ei spre.:.
postel'itate ! Reconstituirea urnuij tea•
tru din z'lele noastre - şi anume, a
NaUonalului din Buc.ureşti - cu toate
pă·rţile lui văzute şi nevăzmtc .
Aş r• dar, sus cortina !
AUTORUL IŞJ PREZINTA PIESA
Aulorul esite de mai rnuHe catcao•
rii. Există autorul dram :;tic cu vechi·
me, pentru ·c are drumul sp.r e scenă e
mU1lt mai scurt.
Există autorul•scriifor, la l)rima sa
piesă, care înceacă experienţa teatru•
lui pentru întâia oară (cazul lui Mir•
cea Eliade, de exempbu~ căruia i s'a
jucat, în stagiunea trecută, /phigenia).
Exis•tă r•utorul dramatic actor ac•
hx pe care l•a muşcat ambiţia de a
fi jucat, nu numai de a juca. Şi, în
fine, există autorrnl cu totUJl proaspăt,
:: ulorU'l neîu, autorul care vine din a~
nonimat ...
facem această demarcaţie specială fă•

ră mc1 o ironie, ele oarece .în ultiuna
\Teme „autorul„:;utoare" a obţinut f.l'11.1F
moase succese pe scena Nat1onalului
şi Studio•ului. Că, poate, aiutoarele au
mijloace de persuasiune - sau de pre.

siune
mai expeditive ?
:;~asita
nu vom îndrăsni s'o afirmăm„.
Autorul prezinită piesa la „Secreta•
rialul Presei" în biroruJl din aripa Na•
ţionalului, pe Câmpineanu, unde pâ·
năl mai ieri funcţion:;; Direcţia Admi•
n i strativă şi acolo unde astăzi s'a
deschis Muzeul.
Teatrul percepe o taxă de 2000 de
lei pentrtu1 chelluelile de lectură Se
face excepţie dacă autorul dovedeşte
c ă suma e prea m:;1
re pentru bugetuj
său. Ea e redusă la 1000 de lei sau c
a1 nulată C1U1 totul. Autorii care au mai
avut piese jucate sunt scutiţi ele r-.
ceastă taxă.

D"na Ioana Postelnicu - scriitoa•
rea de subtilă analiză psihologică e cel dintâi persona1 din tertru asA:ăzi care înfruntă lumea de i •
Lurz:ii şi: de naivităţi a autorului înce•
păitor.
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Intră,

de exemprlu, o doamnă ~n
care la bătrâneţ e
ţ;i~a i:dus aminte că a1
r putea deveni
autoare dramatică, de oarece „a avut
multă experienţă in viaţă'. Se aşează
f>e scaiun CU! temei şi priveşte dul ce
k 1 secretară.
- Plătesc taxa, dar vă rog, dacă .. .
vârstă, respectabilă,

ştiţiAt> vorbă bună„ .

In totdeauna, autoru1 d acest fel
e. gata să acorde tut.uror mai multă
„mfluenţă" decât i: re. Vorbeste cu
sub[nţelesuri, gesturile âi sunt, pHne
de acea timiditate şi ace.I orgoliu J"eţi •
nuţ ai omului cal;! e conştient . că a
sens o capodoperă. Incurcatăi, d•na
PosţeJnicu trebue să dea asigurări„.
Apo1, :recurge li:-1 toate talentele sale
de fo11!ee de lume, pentru a nu dimi•
nua „1dea'iurile" .aspirruntei. Rol de•
ti:at, pc care totuşi scriitoarea îl joa•
ca perfect, de când face parte din. pe1«
som:1lul teatrului. Inrcgislrează data
intrării
manuscrisului şi făgădueşte
. Mai există o deosebire: pe sexe. Da
că va :::sista - atent ! - la lectură. '
Autoarea se 1»1dlcă - tot ti•e teamă
să n'o jicneşti
cu ceva - şi după
n:enumărnte recomandi: rţii pleacă. A
doua zi, secreta·ra „Comiteibullll!i de
lectură" se po1neneşte cu un superb
buchet de flori. Cine i l•a trimes ?
Mister „ .
1

COMITETUL DE

LECTpRA

Faimosul „Comitet de lectură"
furcile caudine ale autorilor - fune:o
ţioneaiză: de două ori pe săptămână
Marţi şi Vineri, cu iregul:::cr-itate. A fost
reconstituit de actuiala direcţie şi ti a•
vut de luptat imens cu manuscrisele

neglijate din cealaltă stngiuue. Atâte:::•
speranţe tânjeau în cartoanele s~cre•
tarialllului, dar în cele din urmă apele
s':::u ales, reailitateai şi•a snus cuvân•
tul. Ce a fost simplă maculatu['ă... dramatica, a wat arumu1 'm apo,, spre
autorii nefericiţi, şi au a·ămas numai
câtev:::, m anuscrise vrednice de lectură
·în plen.
Piesa, înregistrată, trece -~n mâna u•
n ui membru al acestui comitet, care
după ce o citeşte acasă', -f ace un r eferat, după cum e cazul. Dacă pies::: i
se pare bună, o dă şi altui membru,
s'o citească pentru verificare. Insfâr•
şit, ,se sitşbjleştc citirea operei în. pli •
nă şedinţă şi autorul e anuntal.
Emoţie, febră, tr:::c. Să' apari în fala
d·lor Liviu Rebreanu, Corneliu Mol•
dovanu, Dem Theodorcscu, N. I. He•
res.cu, Ionel Teodoreanu, I. Pop Mar•
ţian, asistaţi de d"Ilia: Ioana Postei •
nicu - nu e lticru <le glumă. Este un
examen nu nuniai de rezisteniă ::.1 pie•
sei - ci şi a„ artei dramatice a au •
torului. Indiferent dadt autorul are
acest t::: 1len1t, el citeşte cu pasiunea pc
care ti•o dă viziunea proprie, cu ac•
centul pe care ţi.I dă dreptul de pro•
prictate.
Insă câte nu s.e vor schimba din
această piesă până' l,a jucare ? De
multe ori autorul nici nu„şi m:::i recu •
noaş,te opera. Iar Ia urmă, majorita•
tea se plâng că au fost trăda,ţi : de re•
gizor, de actori, de critic:, şi mai ales
de„. puhlic.
Când e vorb ~1 de autorU'l cu vechj,.
me, cel care citeşte piesa aici, în co•
mitet, a venit cu „o atmosferă" fă•
cută. De piesă se ştie ÎQ. 1mefo locuri
- a fost citi.tă; fie amicilor cu influ•
1
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cnţă, fie în cercul „SbArătornl", al
criticului E. Lovinescu. Nici o artă
nu cumulează atâtea DfiSiuni in clar•
obscur, atâtea şuete dulci•amare, ::itâ•
tca trădări i:: micale, decât teatrul. S'Hu
încercat toate metodele de persua•
s.iune. S',a dat şah la„. director, pe căi
lăl.Ju.rnlnice ; se ::1pelează ,Ja prietenii
vechi ,şi noui, se pun pe roate influen•
ţclc. Ins~ comitetul de lectură rămâ·
ne impasibil.„ Pentru manuscrisul
ueletantu'iui, mai ales. In cazul a•
cesta, e o simpatie genernlă, o dorinţă
de generozitate : se caută talentul.
Poate că noul Caragiale răsare acum,
clin acest rnanuscri,s necunoscut ! Sau
poate chiar un„. Shakespeae ·r omâ·
nesc ! Se simte nevoia unui talent
mare în tealliw, a acesh1i misterios
răscolifor de brazde care, însă, întâr;
zie cu încăpă ţânare„.
Almosfern din „Comi tet" e, dec~.
calmă: şi încordată în acela:ş timp. Se
exclud ironiile, vorbele ~n doi peri,
toaită lumea c atent•melancoilică . De·
butantuJ citeşte„. Gâ fâe, gesticulează,
transpiră, priveşte ,in jur cu dcspe•
rare. Totul i se pi::re potrivnic, totul
îJ umple de panică. Ială, directonu1l
general şi preşedintele comitetului,
Liviu Rebreanu, şopteşte ceva la ure•
chea lui Corneli.u Moldovanu. Acesta
schiţează un început de râs. Preşe •
din.tele scriitorilor N. I. Heres.C1U1 se
inilrcţine cu secretar,::, d•na Postei·
nicu - care rn înregistra amănuntele

visător. Pop Marţian are o gravitate
c::-re te ingheală.
Şi, evitând un nod din gât, bietul
autorul se precipită în replica urmă•
ioare :

-

Drăgan :

Asoulfă, să ştiv că te

ucid !„.
„.Lectura s'.s1 sfârşit. Şi atunci în•
cep di:scuţiile de ansamblu, deodată Şi
cu zeci de contradicţii. Autorul le ,as•
cullă prăbUişit în sine însuşi sau gata
de apărare - după ·temperament - a•
poi .i ese să se răcorească pentru câte•
v.s1 minu'te : când revine, primeşte
Yestea cea mare :
- Veţi fi ju~at...
Dar - există: veşnic un drn- - cu
câteva modificărj : pe ici•pe colo, prin
părţile esenţiale„.

•

DICTATORUL TEATRULUI

1

~edin\ei .

Dem. Theodorescu, polemist temut,
yia re i ndiferenit.

Ionel Teodoreanu

zâmJbeşte

ironic,

Până dci, autorul a avut cuvântul.
Ei a vizionat eroii, scenele, dialogul.
De..acum încolo, însă, opera nu•i mai
aparţine sau îi aparţine prea pu•
ţin. Pune mâm: pe ea dictatorul tea•
tnrnlui : regizorul·<lirector ele scenă.
lntâi, piesa e trimjsă sus, la el.
Axente, şeful secPei de dacti.tografie,
sri. fie bătut~ la ma 0 ină si trasă la
ghest'etner. Exemplarele-copii: se îm•
part după cum urmează : Ulllul pen•
lru d. Soare Z. Soare, re.~izorul, al•
!1uil pentru d. Traian Cornescu, direc•
torul serviciului 1technic, al treilea
pentru sufleur - personaj important
c.lin clipai Qnceperei repetiţii.lor - al
patrulea pentru bibliotecă - teribilul
cerber care se numeşte d„r:o1IJurc ia No•
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1

\'acovici
iar restul pentru fiecare
actor în parle. S'a 1·evenit ,Ja 01biceiul
din trecut, a:cela ca actorii să fii.he la
îndemână: rolul întreg, nu numai re•
plicele personale cu cele imediat an•
lcrioare.
Directort11l de scenă, fie că se n;u •
ineşte Soare Z: Soare,
I. Şi:highian,
Ion Sava sau Vtctor Bumbeşli citesle
pies.a odată pentru „atmos,f~rizare".
Ia cuno~tinţă de text, se înfrăţeşte . cu
ci ; ochiul 1lui vede în relief, în scenă
!;'i decoruri ; plaserză plastic acţiunea
în timp şi spaţiJu1. La a doua lectură
înce1~e să vadă cum se mişcă' croii. pe
scena, ce gesturi lrebue să fa.că, cc
intonaţie trebuc să aibe în. cutare sau
cutare moment. Cu creionul în mână
cnncentri:l, <i)recto1~wl de scenă par;
curge firul ascuil1s al textului, pe: ur •
mele autorului, subliniază, face sem•
ne şi puncte misterioase, t ae câte o
replică: şi chiar adaogă un.a, până a•
junge „să • i sune" pe p.: ,:rt:tura lui în·
lerioară. El scrie piesa a doua oară,
în felul său. Pe scenă, piesa va putt:::
amprenta sa, calităţi le şi · „stilul" său.
Autorul .::.1 dat materia ; direotorul de
scenă modelează forma. R egizoru'l •.aju~
tor (I. Iliiescu, I. Diacu, I: Ciocâltau1,
ele.) va avea grijă: ca această formă
să fie pusă la punct şi să: se păstreze
întocmai, dcalungul reprezentaţiilor.
In timpul lecturii, însă, nu se con•
t1rnrează numai croii imaginaţi cte au•
tor : se desenează şi prolagoni1ştii.
Alegerea acloriilor depinde de o mul•
ţ.ime de .. . imponderabile, printre cari
„cerinţa imperioasă a rolului'', după
ctnn ar spune un teoretician al te:::.
trnlui, e numai unul din criterii. Mai
îr,fâi, dacă' autorul e un vechi om de

teatru, propune el actorii, pretill.Z}ind
că a scris ~iesa pentru cutare s.Eln1 cu•
t are persoană, în mocţ special. Ce te
faci însă, când d. Soare sau Şahi·
ghian are i:1lte păreri sau preferinţe?
Saru - caz mai grav - când actoru l
însuşi refuză rol ul ?
După ce a citit piesa şi a holărît,
m int :::!, disif:ribuţia, directorul de sce•
nă se prezintă fa ctirectorul cel mare
şi•i înfăt~şea7.il planul general. A<'P'lta
aprobă în totul sau în parte, turnând;
după caz, mouificăr1, piwneri la punct
în amănunt. In fine sunt chem i; ,ţi
actorii, pentru a li ~e anUl11ţa, pe rând,
distri1buţia. Aşa începe marea bătălie
a rolurilor, care forrnerză un caoilol
special în culisele oricărui teatru, de
când :::iceastă binecuvântată artă p fost
i nventată pe pămftnl.
IN ANfIC·A.MERA DlnECTORULUI

„Anticamera" 1:::1 Direcţia Teatrului
esle o tradiţie. Nu se poate
direcţie fără anticameră, după cum
nu se poate teatru fără cu'lise. Cele
clon~ odăi ale şefului· de cabinet:, ou
inJr.:::Tea prin Câm~ineanu, unde dom•
neşlc a/Cium Radu Vasilescu1 s.econdat
de I. Miculescu, au atmosfera lor,
freamăt ul lor p:::rticular. Mai a les de
cfrnd Direcţia Teatrului si Dir ecţia ge•
ner.ală a Teatrelor şi Operelor apar•
ţine aceleiaşi persoane adică maes•
truJui Liviu Rebreanu - „plUblicul"
din :::.ceste săli e mai numeros, intcre•
sclc, şuetele, plictiis.elHe şi pasiunile
ascunse fiind şi ele înmulţite.
ln flecare dimineaţă, de pe la zece
pfrnă târziu la nmu sau chiar la două,
Naţional
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la perindaea tuturor
din lumea teatrului
românesc. Dela administrator până
la director de scenă, dela actori până
la controlori sau inspector, dela lite•
r aiţi până la amici întâmplători, toţi
au o treabă „urgentă", imposibil de
amânat, arzătoare şi la ordinea zilei
cu directortrul. Fiecare trebue să vor•
bei: scă cu el neapărut, as·tăzi, acum şi

„numai pentru trei mirmte" (când
fiecare stă cât poate m ::i mult).
Cu un ca1lm de englez care reztstă la
toate ... bomibardrumentele, Radu Vas! ,
lesdu - subţire, elegi:nt, cu o floare
la butonieră - face faţă avalanşei de
cereri. Printre picături, s.emnează
biletele de favoare. Se plânge mereu
că sunl enorm de mu'ltc 1şii e cel mai
sgârcit şef de cabinet în privinţa gn:<
intră,

tuiită1ilor.

Pe la douăsprezece, cele două odăi
sunt pline. O actriţă grasă, cu velei•
tăţi caline din alt decenilul, 1şi ţine Io,
cui pe scaun cu dârzenie: de când s'a
schimbat direcţia vref.1 să joace. Cum
vin<' alt director, îşi încearcă norocul
două·lrei luni, apoi se descurajează:.
O a'ltă a.otriţă subţirică a~teaptă un

rol m~L. substanţial, fiindcă s'a sătu~
rat să tot interpreteze servitoarele din
toate piesele - rol, de altfel. care i se
potriveşte de minune. Actori tineri
aşteapta încrunla~i prin cO•ţUd, ma.1•
dri şi cu feţe de Iago răsbunător. 1'1e<
care are o atitudine politicos•rezerrată,
fiecare e conştient <le marile sale talente„. neuti lizate. (De fo1pt, toţi au
dreptate: făTă ace:;istă iluzie, ar mai
putea exista sfânta arta?) Chipuri
streine de teatru se arată din când în
când - oameni rMăciti în i:1tlmosfera.
aceasta cu tensiunile ei tăinuite.
Vedetele stau şi ele la rând pe scau ·
ne, chemate penlru distritbuţia rolu·
rilor.
Pe George Vr.aica _ solrnrn, elegcnt H poţi auzi discutând chestiuni. .. ad1~i·
ni·strative. E doar preşedintele sindi:
catului artiştilor. Marietta Decu'lescu
- profil delicat, cu privire de vevc:
rilă - e mereu veselă.
·Distins, evoluii:ză 1uneor~ V. Valcn:
t !neanu. Eliza Petrăchescu, noul ta ,
lent al anului, vorbeşte în picioare,
mo'lcom, în moldoveneasca ei caldă,
cu fermecătorul şi veşnic promptul
Ionel TeodoreEl(]JUJ. Scriitorul face par:
te din comitet şi e ci:1la ed acasă, aici .
Uneori se strecoară silueta serafică a
Auzei Buzescu - cui aceeaşi linie, cu
acee:;şi nobllă gravHbte de JJC scenă'.
E streină şi dispare repede.„
Autoritară, majoră în glas şi în ges,
turi, Marioara Voiculescu se impun e
sef.u1lui de cabinet.
· Masiv şi gata de glumă„. serio::să ,
G. Calboreanu susţine orice. conversa<
ţie, cu prestan~a oricărui· rol pe care~!
ştie perfect. Emil Botta, albatros ră~
tăcil, cu ochii săi de poet fastuos ş1
mekncOllic, îşi ascunde ironia pluşată
in faldurile zâmbe1mbu~.
Profilul inteligent a l\farieltei Sa„
dova se desenează pe .t apet cu nu
stiu ce fină tristeţe.
, Spaima atişti!Qr, în anticameră.
sunl cele trei l)erson:i:gii masculint>
dela „Direcţia Generală" : N. Popmici.
Petru Comarnescu şi Anton Bailotă.
Aceştia. vin cu un morman de hârtii
suib braţ şi, bine înţeles, au întâietate .
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Sunt chemaţi primii, fiindcă directo•
rul vrea să: sc:::·p e întâi de .treburile ad•
ministrative.
- D·le Balotă, staţi mulit? se răs•
făţa actriţa care n'a intrait de două
luni la director, caşicum rn- în.târzia·
din cauza directorilor administrativi.
- Domnru.1 Serafim! D. Serafim e
chemat la d. Director, se aude drnpt
răspuns. Sprinten, directorul admini·
stra.t iv :::11 Naţionalului o sbugheşte p.e
uşă. Pentru acest personaj, lumea are
o simpatie deosebită: el aprobă acon•
turile.
Fără: nici o pregătire, intră Ia Direc.
tor - vijelios - Soare Z. Soare. E răs•
făţatul te:::ll:r1ufoi şi arti.iştii se roagă:
- Vorbeşte•i şi de mine, acum, Soa,
re, Directorului...
Un personaij de mare însemnătate
mai e, aici, „domnu' Negrea" - casie·
rul Naţionalului. Imi închipui că nu
m:::~ e nevoe să explic dece ..
Apar rar şi personagiile teatrelor
streine. Tudor Muşatescu s'a îngrăşat
dar nu s'a lăsat de spirite. Maria Fi·
lotn nşi cere 1::1 telefon teall:rul. Geo
Maican cere o favoare pentru frate•su.
Intr'o zi toată! lumea er.a intrigată de
prezenţa unei bătrâne mici câit un mu•
şrtroi, care sta cuminte pe scaun, nece.
rând nimic. Prive:::1 trist la femei şi la
bărbaţi, îi treinurauJ mâinile şi picioa•
rele, rochia neagră, funebră, H atârna
pe schelet şi ofta din când tn când,
de Ulnul singur. In fine Radu Vasiles•
cu se opreşte în faţa ei şi o mll:re:::ibă cedoleanţe are. Glasul subţire, tremurat,
al bătrânicei, pronunţă :
- v·a~ ·ruga-. să"mi d'aţi1 şi• mie ·nişte
bHete •.. oriunde a•i· vrea mata„.

Şeful de cabinet, înduioşat, se exe„
cută. Şi băitrânka iese
târâ.ş„grăpiş,
urmărită de privirile tuturor. O atmo•
sferă de ghiaţă urmează; o tăcere grea.
- Cine este? se scutură cineva.

- Este... X ...
Numele trezea iun trecut întrf'..g de
glorii. Era o ·::!Ctriţă celebră pe vre.muri, care a gustat din elixirllll imb~
tător ::1 epocii de triumfuri teatrale.
Şi acum?
- lată teatrul! .a exclam::t atunci
un actor, şi prin toţi a trecut marele
fior al deşertăc~UIIlii, acela care.I pre•
face pe orice i:ictor în spectatorul .Pro•
priului său destin ...
Din aceas•tă lume, se a!leg „rolurile"
pe cari, mâilile, spectatoru} Ie va sa•
vura pe scenă. Se întâmplă uneori ca
o actriţă să iasă: plângând din biroul
directori:::•!. Repetă vreun ro'l? A vmit
să arate Directorului cât de bună tra•
gediană e? Nu. A făcut „o scenă". Nu
ştim dacă reuşiită: sau nu. In cele mai
dese cazuri, linsă, piesa se joacă aşa
cmfin :::u hotărît regizorul şi dirootorul
genera:! . . Cu dis.tribuţiai văzută de ei.
EXECUŢIA TECHNICĂ

In timp ce regizorul potriveşte toate
spectacolului, copia, a
doua a sosit la d. Traian Cornescu, cel
care se îngrijeşte de înfăţişarea ei scearmănuntele

nică.
Şi direolorul

.technic repetă: - însă
cu alt rezrnllat - procesul regizorului.
Citeşte piesa ca s'o v.adă ~n linia deco•
rului. Ce a vrut autorul aici, ce a vrut
tlincolo? Depinde, întâi, în ce epocă se
petrece acţiunea. Directorul teclmre
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cunoi:1şte

toate „stilurile" şi .cată să
focurce amănuntele . El, ajutat de
câteva pictoriţe şi pictori mai tineri,
înjghebeaZă ceeace se numeişite „o ma·
chelă'. Face o scenă liliputană, dupăi
care ·va fi copiată cei:-: mare. Apoi, sur•
vine ştiinţa geometrică, cea a raportu„
rilor. Pe o tabelă, cu hârtia prinsă
în pioneze, iau naştere linii şi cercuri,
cu „scara" lor. Fiecare scenă, fiec:::re
aţt e schematic imaginai .Pe hârtie.
Urmează o socoteală economică: cât
v,or cos.ta decorurile, toaletele, mâna
de lucru? Cu .macheta si cu sOcoteali:'.
difeclorul technic s.e prezintă la di•
rectorul general pentru a căpărta nu
numai aprobarea morală, .ci şi cea ma~
terială. Când e vorb::-1 de ·toalete mo•
<;l.erne, actoru/I primeşte un aşa zis „a~
jutor de costume", pentru a prwtea face
faţă chel tuelilor.
Costumele acestea
rămâ..i, fireşte, în posesia prohgoniş•
tilor: Cele istorice sunt confecţiona le
cu. totul pe socot~:;fa teatrului şi t-iece
apoi Ia m1111zeul NaţionaI111lui, îmbogă•
tind - .s.tagiune cu stagiune - zestrea
lui permanentă.
După ce a primit aprobarea, urmea•
ză · repartizarea ·execuţiuniior.
Sunt
piese oare costă enorm, altele care se
pot în.i gheba din requizitele te:::rtrm.Iui.
D. Traian Cornescu are în st1bordine o
întreagă armată de executori, dela ar•
tLş,ti cu iniţiative, până la simpli me•
seriaşi. Pictori, zugravi, tâmplari, pe•
ruchieri, croitori, - numărul celora
cari contribuie anonim la reuşita u!Ilui
spectacol e ·pe cât de marn, pe atât de
divers. O ţ>limbare prin diferitele săli
din corpul ascuns :;11 Teatrului Naţio•
nal e ca o călăforie printr'o uzină de
llilll

basme. Iată, de exemplu, în dQsul sces
nei, odaia cu requizite. Pe afci :;u tre.
cut parcă toţi eroii, din legende şi din
istorie, şi şi.:;u lăsat annurele, vest.
miniele, săbiile sau coifurile de car~
ton, într'o grabă c.a de fugă. Au fugit
toţi spre realitate.„ Un l)ieptar de a•
rnmă, o sabie vopsită cu bronz, cisme
sau coroane de lauri - Hi d:::u impre•
sia unui cataclism. Trecutul în vesti•
giile lui ofilite.„ Dar toate acestea vor
reînvia, î.mbră•cate pe i:ctor, care le va
da o viaţă proas.pătă, pe scenă. Sabia
nu va mai fi de car.ton, coiful va sta
înţepenit mândr1U1 (pe c:::ipu1 lui Mihai
Popescu, ele exemplu) iar purpura a•
ceasrta - pe umerii .maestrului Ca~bo~
reanu, îşi va recăpăta majestatea. Lu"
cruri!e zac într'un talmeş•lbalmeş ro•
mantie. Crndelabre rococo lângă o
arcă în .stil doric; fereastra og:vală: a·
lături de bustul Aris· tiţei Romanescu;
mustaţa lui Rică Ventiuriano zăcând
pe un piedes.lal atenian; un vas de
' flori cu lin'i moderne, pe un fotoliltl
din epoca lui Ştefan cel Mare ... Torite,
obiecte, lucruri prăfuite, cu me:lanco•
lin lor de culise, aşteptând ziua când
vor căpăta iar glas pe scenă, lustnu1;te,
mângâiate de l)lâna fină f' frumoasei
Edriţe, aşa cum în trecut
au fost
mângâiate de marea 'înainta:o&. ...
Dar să lăsăm muzeul :;1cesta de ve•
chituri triste, - Q1ediu sta:tic -- şi săi
urcăm sus, pe scări, la rUJ!timul etai.
în uzina d·lui Traian Cornescu. •ră•
se~li ca un tărâm de moarte şi urci spre
viată - dinamică, actm1lă . Intr'o o•
dăiţa mică, prea mică, îmbâcsită de
larb.louri, machete, dulapuri, desene,
fotolii, cutii - într'tUIIl mediu de pic•

6_6

https://biblioteca-digitala.ro

lor ooem, îl găseşti pe d. Traian Cor•
Traian Cornescu - după care ·se ghi·
nescu - solid, deplin, la măsruţi;1 foi,
rlează. Ferestră-ul tae fără ezitare pe
trăgând linii sau citind un text . .
urma desemwului - un vârf de munAfară, tot etajul e o sa'lă imensă,
te, al doilei:1 vârf, apoi piesele halco"
şi aici, pe jos, se lucrează decormile
nu/lui, înfine lemnăria lucrata c tri•
în mărimea lor naturală. Două„trei
m isă sus, pentru pictură. Acolo va
pictor.iţe, în hal:::te, stau pe genunclli·
căpăta culorile toamnei sau ale ori•
şi animă motivele depe pânză. Ucenici
măverei, ale zării îndepărtate liniştite
trec încoace şi încolo, cu cwtiile de
i;:au învohburate - după indi~i:itia au"
torului...
vopsele, mătură, aduc pânzele. Miroa•
se a sacâz fiert, a clei, a pânză udă.
In fine, croitorii coboară în scenă
Secţia de pictură n'are răgaz o c<lipă :
şi încep să lucreze „interiorul" în a•
sti:giiuinea e bogată, piesă după piesă
mănunt. Scena e ea însăşi, un întreg
:se perindă, decor după decor se schim
arsenal de macarale, de ţevi, de l.an-bă. Un tapet din
cinquc•cento zace,
tui·i şi becuri, ca la moşi. In dreaptn
neisprăvi.t, alături de un desen mo•
sus, cocoţată ca 1u!Il vagonet eilectric
dern, cu linii simple. E criză de pân"
'!e traversează munţii, se află cabina
ză, astăzi, de aceea se încearcă, pe cât
(!lectricianului. El e stăpânU1l luminii.
se poate, să se reia panourile vechi.
%evs al fulgerelor si a'l tunetelor. SceSe pictează deasupr::;1 altor desene, ca
na. privită din culise în snre s ::;llă. e
în tablourile care se descoperă cu mai
ca viata un/lJJÎ om mare nrivită în amă~
multe straturi, din vechime.
uuntele ei „realiste". Ai un sentiment
Dacă autorul ar obosi puţin şi ar
de linişte când vezi că: tot ceeace con~
urca aici, 1::; această secţie, poate că' temp.li din bancă sau din lojă e totuşi
ar fi mai atent în descr~erea decoruri•
fă:cut de mână omenească. Privită a:ş"•
lqr. O simplă fraZ'~ .'de•a lui în ·plus,
;;cena îşi pierde caracterul ei solemn.
(Be ex. : „fereas 1 t:ă .î n dre::; pta, cu de• \nsă câştigă în iruteres„. documentar!
ene de flori") îi costă pe harnicii ·ar•
Dincoace, este iluzia - marea, snvera~
tiş.ti de aici zi.le rle muncă. Dar nimic
na iluzie, de care 'averii cu toţii nenu se face cu neplăcere. Totul are o . voe, a doua pâine a omeni'rii; dincolo,
raţiune s'urpremă de a fi: :t>ectacolul,
l'.n cuHse, e reali,talea, cu componen~
~i majestate::, sa Publicul.
rele ei, prpzaică dar dinamică, nepres
făcută.
După ce planul e întocmit, desenele
şi instrucţiunile
se împart în toalte • In stânga se aiflă „ti:tbloul semnaliză
rilor". Pe două plăci de m:::rmoră.
părţile, pentru executie. Jos, '\n ateJÎP.•
vreo douăzect de butoane de' sonerie.
rul de tâmplărie, e mare febrilitate ·:
Deasupra fiecă:rui buton scrie: calbina
se llrncrează un mare decor, nişte
regiso 1ului, orchestră, intrarea publi·
munţi ~n zare cu ·o terasă în scenă şi
eului, Toba, Sub scena, sufleurul, l_u.
un b i:kon. Pe măsuţa lui, şeful tâm·
'Diiiw. plo'aia, vântul, magazia de de•
plarilor are macheta trimisă tle d.
1
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coruri, ele. etc. Cu aceste plăci de
semnalizări regizorul conduce specta•
col1ul. El indică, 1n clipa necesară. des•
lănţuirea tunetuilui, schimbarea auro•
rei în amiază;, înoptările, sfârşituri.le
de tablou; el avertizează, deasemenea.
pe actori, în cabina lor, că le~a venit
rândul să apară pe s•cenă. Plăcile cu
buto::ne sunt creerul spectacolului şi
pe nervurele electrice, porunc:1e ace•
stui şef de orchestră sa propagă or•
donator.

căutând să redea prin suoestii , rolul_
I. . Şahighian joacă el însuşi rolul lo•ate rolurile - cu glas profund, con•
vins. Regizorul încarnează toată per•
sonagiile, le mime:::~ă, le ştie resortul

REPETIŢIILE
Od::: 1tă , • distr'ibuţia fă!cttUl, Incep
petiţiile'. Intâi, actorul ia şi cneşt~
lu;l acasă. Prima repetitie se face

re>'
ru•
ca
la un taifas casnic, cu manuscrisul în
mână, citind.
Teatrul N:::iţional are
două foayere mai mari: sala de repe~
tiţii Alex. Davila şi sala de repetiţii"
PompUiu Eliade.
Aici se vor face cam dela cinci până
la cincisprezece repetiţii. Intâia repeti~
ţie este mai ales pentru stiabilirea u~
nui contact între roluri, pentru ar•
monizarea succesi.tulnilor şi atmosferi•
zare. Apoi, treptH ce aclorii învaţă ro~
lurile, manuscr.i sele sunt lăsate la o
parte. Vin repetiţiile de ton şi de gest.
De exemplu, actorul are de spus fr.aza
.a.ceasta :
- Nu vreau să ştiu de nimic, eu îmi
urmez calea mea.
. Fraza e spusă cam ulniform sau cu
' acc.ent~ . c:::·re regţzorului j se par false.
Soare Z. Soare, I: ş.Afiiglîian, intervine:
- Nu vreau să 1ştiu de nimic (aici
să apeşi pe cuvânt, ca să se s1mtă că
e o negaţie absolută), CIUi îmi urmez
~alea mea ... (După „nimic", vir·gulă „eu" începe cu o altă intom 1ţie, fiind„
că vine o frază
afirmativă:.
„Calea
mea" să le spui hotărît, aspru, tăiat).
Actorul spune fraza din nou, cam
în sensul ce-rll\t de regi.s or.
L:::• repetiţiile mai avansate asistă
sufleurul şi regizorul~ajutor. Fiecare
regisor are felUJl său de ... persuasiu~
ne. Soare Z. Soare stă pe scaun calm,
contempl'l parcă direct, apoi se ridică,
face paşi mari cµ mâinile în şolduri,

interior ca un vrăjitor. Bineînţeles, v~
delele - care a!UJ un „stil propriu" l>unt lăsate, în linii gener::lle, să se ma„
nifesle în felUil lor. Regizorul intervi:o.
ne mai rar.
Actorii încep să•şi fixeze şi locurile„
aproximativ. Paşii, intrările, ieşirile,
îmbrăţişări'le, se . fac ... în teorie. Ac-torul se u~tă pe pereţi, spunând o re~
plicăi: e vorba de un orologiu care va
treimi să se afle acolo, în colţ. Ac"
torul deschide ru111 dulap: face gestul şi
râde. Până ce vine repetiţia pe scenă!
- pentru fixarea dimensiuni.lor în
spaţiu dat şi pies~· devine din ce în
ce mai vizibilă, mai conturată.
Spectacolul e un organism care cr~
şte treptat, din repetiţie în repetiţie
până la împlinirea lotailă
din se:::Ta
premierei. Replică cu replică et devi.ne ceeace trebue să fie, sub ochiul a„
tent al acestUJÎ zeu creator care este
regizorul.
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Repetiţiile au şi ele tradiţia lor - o
că va fi pus să spue 1lccţie ·:::'Cuirn, de
tr:::ditie a culiselor - şi printre aC<>
că1re profesor. Totuşi, când „intră" în
tori trăeşte vie amintirea înaintaşil_or,
scenă, IllU se încurcă prea mult. Sufle•
nu numai în momentul splendorii lor · „·ul îi ajută pe toţi, cu generozitate .
.de pe scenă, ci şi în acela din culise.
Lienerozitatea e, doar, meseria lni
ln fine, Calboreanu „deschide o usă"
FelUJl de a repeta, al actorului, îl
în aer şi „ap:::re" ves.el. InterJ)retează
~r:::cterizează, chiar şi prin ... contrast.
un erou românesc, ar trebui să fie înIn sailonul şefiului de cabinet, sunt
cruntat dar zâmbeşte li:. Sorana Ţopa
liste, prinse în cui, ale repetiţiilor,
şi... începe să•Şi spue rollllll repede, u"
·alături de tabela cu spectacole. Se îm•
niform, intr'adevăr ca o lecţie. Regi
l)arte pe ore şi pe săli.
'Zorul nu•l ascultă - îi :::scultă· doar
De exemplu: la zece. Castiliana, în.
pe tineri. E prea sigur ...
sala Alex. Daviila. Reg'. sor: Şahighian,
:sutleur de serviciu: Popescu; la 11,
- Boeri. duceţi~vă şi spuneţi Dom•
Madam 'Bovary, 'pe scenă, sufleur: Dui> nului nostru că nu p1imesc solia.
ţulesieu. La 12, Lucre/ia Borgia. Repezice G. Calboreanu, apoi, fără să
tiţie generală. Aceeaşi listă figurează
schimbe cu nici o nuanţă glasul înăuntru, în teatru, pe sală. Actorii· o
Sorano, fii cuminte! - şi la înapoere,
.consultă la venire! şi la plec:::•r e.
- continuă rolul, - să vă- păzească
Pe scenă, I. Şahighian e nerăbdător.
Domnul cel de S'lllS. Ascultă mă Şahi•
La măsuţă" sta•u regizorul ajutor şi su•
ghian, nu te laşi de drăcii? - că un
fleurul · cu textul în faţă.
..:uvânt am si nu4 schimb, ·de o n sa
- Domnilor, la ordine, ce Dumne•
pieri! când am jucat întâi rolul ăsta
:zeu !
era altfel. Haide boeri, Sănătate ...
I. Şahighian :::bia aşteaptă să s.cape
Numai câţiva actori, sunt pe scenă.
de scena asta, ca să•şi po:::tă muştrului
'Ceilr lţi întârzie prin culoare. Plorea,
actorii tineri în lege. ··
·
factotumrnl teatrului, e trimis să•i cau•
Repetiţiile sunt astfel linviorate de
le. Sos.esc unu.I câte' unul. ~laes.trul
glume, munca devine alertă şi or.a
Calboreanu se plimbă în lung şi în lat
trece repede, până când :;dorii se n•
pe scenă, cu mâinile la spate. Un tâ•
sipesc. Ziua următoare iîi readu~e P~
năr actor i se alătură şi încep să vor,
a"eerşi arie a scenei cu o experienţa
·bească în gur:::• mare. Nrn le•a venit în•
-că rândul şi au timp de glume. Se
·. n plus...
.
v · ,
v
Uneori Directorul coboara: m scena,
repetă o piesă isforică, pe care prota• •
să vadă cum evoluiază repetiţia. A~
1gOnişlii au jucat•o acum vreo zece ani.
tunci glumele· pică mai n:r, repli~ele
:aşa că greul e numai cu tinerii. E un
se succed mai. atent. In acest tn~1p,
<lia log între I. Ulmeni şi N. Br:::ncomir.
scena deV.ne din ce în ce mai mobila•
·C.Cilalti râd sa<rn privesc, aşteptându„şi
tă pânza cea mare a zării înconjoară
rândul. Un tânăr actor e în panică.
sc~m:• (desfăşurată electric depe un
- Nu ştiu nimic, răsfoeşte manuscri•
stâlp din dreapta) un vârf de munte
-sul cu disperare, ca un şcolar care ştie
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intr'un colţ, o perdea albala mijloc, în fine ia fiintă
ş1 mob1lele, . se aprop:e repetitia generală .. D::1r înainte de aceaS;.ta, ~pecta•
colul „1n ha:lat şi papuci" va fi oferit
~i publicului.
E vorba de ·avant•pre~
miere, :naugurate de actual:::1 direcţie
in fiece Duminică dimineaţa, şi pe
care publicul a ajuns să le savureze
ca pe nişte adevăr·:::ite spectacole.
a

răsăTil

s~ră a:t~rnă

AVANT·PRE~UERA
Publicul avant•premierelor e altul
decât cel dela premiere ş:· dela spec•
Lacolele obişnuite. Prin . caracteru.I lui
doc9-?1entar, spect_acol1ul :;icesta atrage
sau tm.~retUJl dormc de instrucţie, sau
oamem1 foarte ... ·Serioş:, cari caută
.substanţialul. ln sală domneşte o :::rt~
mosferă familiară, caldă, soarele dimineţii duminicale crează o pred:spoziţie
veselă, de tânără bucurie. Au: fost a•
leşi conferenţiari distinşi - Vkdimir
Streinu sau Ion Marin Sadoveanu
(care, pe timpul directoratului său, a
inaugu1rat acel frumos ciclu de „spec,
tacole documenfore din teatrul uni~
versal'') şi publicul aşteaptă nerăbdă•
tor „producţia" lor introductivă, de u•
nul sin~u:r.
Actorii, în hainele lor de 'toate zilele
aş~eaptă liniştiţi în culise. Soseştr
rectorul, Ionel Teodoreanu se aşează'.
î~ sc~1t.mul lui, din colţul stâng al Io.iei
dmtâ1, toate duduile admiratoare s'u!S<
pină contemnlându•l şi cortina dublă
se desface. Măsuţa clasică a conferen•
ţiarulu i, cu paharul de •:::pă la mijloc,
îşi aşteaptă oratorul.
EI apare, aplau'1:ele îl încurajează.
După cele două conferinte, md
muiJt sau mai puţin reuşite, cortina se
ridică 1 şi apare decorul dela repetiţii.
Uşi nevopsite, fără clanţă, masă de
scânduri, muntele de carton, băncile
netapisa~e, zare::;1 fără culori. Şi când
primele replici se au<l. ele sună str~·
niu, ~n această atmosferă prea ... reali•
s tă, a decorului. E ca într'un teatnr
J1iranrl P-li an. e-1n'i io (; că nerson~gii încă
neînchegate, fă<;ând gesturi anapoda,
fai;tomc ale unui cadru ireal. P: l:eva

m:

ca dintr'un vis schematic, nerewşit ,.
sau ca dintr'o ... mâncare, IP a că.re~ uă•
tire asiŞti, Ia bucătărie. Insă, minunată
e :;!l"ta actorului! - încetul cu încetul
scena prinde contur, cuvintele crec::.
:;.ă ele .însele, prin mag!ca !0r putere.
un cadru în aer, spectatorul uită ce
vede şi e atent doar la ce aude. Miracolul s':;1 împlinit. Fără: gravuri şi ~
pete, cu balcoane şi ferestre neispră•
vite, în rochii şi haine de stradă, spec•
tacoliul a prins viaţă, există, acaparează. Personagiile istorice trăesc pe sce"
nă în h~ine moderne, o domniţă pe
tocuri foarte înalte te convinge de su•
ferinţa ei ... antică, un boer fără barbă,
tânăi: numai de douăzeci şi ~inci de
ani, te convinge că e foarte bătrân, a•
bia tinându•se pe picioare de povar::·
anilor. Aceasta este avant•pre1niera :·
iluzia care învinge - definitiv - reac
lit:::tea; mitul instaurându•se sruveran•
in conştiinţa spectatorului, chiar cu
metode realiste !
Când se termină tablourile, frag•
menlele de pi.esă, spectatorUJI e pregă•
tit, el -şi•a făcut o părere generală de·
spre piesă .şi de multe ori premiera·
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este influenţată de acest umil spec•
facol pregătitor.
La ieşire, un grup de dudui îl asal•
lează pe Ionel Teodoreanu, să le dea
autografe. Şi răsfăţatul romancier se
supune tuturor reguil elor jocului de a
fi celebru !
PREMIERA
Repetiţia generdă este un fel
de
premieră intimă, pentru forurille înal•
te ale teatrului şi examenul premergă•
tor al directoru[ui de scenă:. Se joacă
exact caşicum sala ar fi plină. Actorul
ae o senzaţie ciudată de gol. Şirurile
d~ scaune din faţa scenei, lojele nea•
mmate, acustica Naţiona'lulului neîm•
piedicată de mulţime,
îi dau senti"

ment:tua unui teatru de unul singur,
se întâmplă în

f 'Şa cum de multe ori
viată.
Repetiţia generală e

un spectacol de
concentrare, de atenţie, de studiu şi
nu de elan, de im;piraţie, cum e la
premieră. Nu numai Directorul tre•
bue să fie mu1lţumit, ci şi „publicul",
care există totuşi în sală:, nevăzut, mi•
sterios, imperdiv.
Când s'a sfârşit repetiţia generală·,
nu mai sunt multe ore până: lf1înfrun•
tarea publicului. Locurile aw fost toa•
te vândute, întregul personal al Naţio•
n:::!lului se trezeşte în dimineaţa pre•
mierei cu o încordare, cu o grijă sub•
lilă risipită prin trup. Dela Director
până la controlorul de bilete, toţi se
pregătesc pentru actul
final al unei
bătălii care trebue câistigată cu orice
preţ. Pe urmă, spectacolul nu va mai
:::parţine cu'liseloi_:, ci lumii din afară;
el va ru1la pe canavaua succesului sau
s.e va poticni în insucces. după cum i•o
fi soarta, însă uzina teatrului v:::1porni
la alte înfăptuiri.
Există „un sentiment al premi.erei",
după cum există unul! al repetiţ! ei şi
altul al spectacolului obişnuit. Arta
:::dorului e făcntă din emotii atât de
diverse, din contactul luti d'rect cu PU•
blicul, încât e Joc de fel de fel de „tra•
<litii" separate. E drept că altădată,
în trecut, premierele aduceau o altă
frenezie în Bucureştiul romantic. Ve•

nea. întreag:::; protipendadă a Capitalei,
se mtreceau toaletele să strălucească
în l?)i, f~umoasele doamne ş]
galanţn boen adl]ce:::u un parfum de
aristocratică: elevaţie. Chiar teatrUI
democratic de ieri îşi avea ... ierarhiile
s:::'le. Astăzi, însă, premierele sunt pestriţe şi cam obosite. Dar pentru a~
tor, emoţiile au rămas aceleaşi.
Ceeace remarci astăzi la o premieră
sunt în primul rând gazetaii, croni·
carii şt l urnea intelectualilor. Premie-ra adună toate „spiritele critice" ale
zilei şi autoru!l se strecoară prin sală
cu timiditate. Din gur:::1 acestora va
porni verdictul, indiferent dacă publi"
eul cel mare va gusta sau nu piesa.
Fiindcă aşa e făcut, în vecii vecilor,
autorul - .şi nu numai cel de teatru:
dacă are succes de public, · har vrea şi
pe cel de „stimă". Şi invers. Rareori
ele coincid. Iar dacă nu coincid, după
o mică luptă cu forurile sale interioa•
re, auttorul va ajunge să di·spreţuiască
- după caz - fie publicul. f.ie cri•
lica. Dacii nu :::'l'e succes, publicul ·nu
I"a înţeles; dacă are succes şi•l înjură
critica, aceasta din urmă nu• l"a price.>
put sau e prei: estetizantă!
1•••
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Autorul mai profită şi de faptul că
criticii rareori spun acelaş lucru de•
spre aceiaşi piesă. Sau, d:::oeă toată cri•
tic:::• e împotrivă, atunci se găseşte un
condei de cumpărat în presă care să•i
ia apărarea - şi astfel el e m'ultumit :
pentru prietenii şi cunoscuţii săi, are
un motiv de aoărare :
- Numai cutmre m'a .înţeles, ai vă.

zut ?

Cu toate aceste contradicţii, ibârfeli.
mici şi mari pasiuni aprinse pe altarul
zeiţei teatrului, există un fel de uni,
tale a premierei. E:::· constă din aş,tep•
tarea risipită în atmosferă iŞÎ în toate
sufletele - aşteptarea unui lucru nou:,
inrWerent de calităţile intime ale
spectacolului. Mae lucru e sentimen•
tul noutăţii, chiar când ştii că nui te
aşteaptă cine ştie ce minune !
Spectacolul începe. In Io.ia Direc'
fiei, au apărut profilul d•nei Fanny
Rebreanu, şi cel tineresc, înflo„
1il, al dudll!ii PuiaNasilescu•Rebrea„
nu. Directorul general preferă să ră•
mâe în umbră, patronând blând şi ge•
n(~ros începutul. Ş eful de cabinet Radu
Vasilescu, în colţul din dreapta, spre
scenă, rămâne în piciorre.
Rareori
nu se află musafiri în loiă: d•ua şi d.
ministru Al. Marcu. p l'ofesori, p erso•
nnlităti culturale ...
In loja de alături, d•n a şi d. mini•
stru Petrovici. Deasupra lojei direcLo•
~·ir le, se a.flă eea a actorilor: ca din•
tr'un vas. imens , dau peste margine
bujorii strălucitori ; capetele actrite•
lor (care nu joacă, venite să •şi aplau"
de camarn:lele). Sala măreaţă, (s'o
spunem fără falsă modestie : una

din cele mai splendide din Europa) a

Naţionalului freamătă·, supra"lîncărc:;"
tă.

Jos, între rânduri, oamenii în uni<

formă caută locuri de favoare. Se mai

pun - în ciuda ordinelor stricte scaune noi. Actori m :; i tineri sau...
contrabandiştii, pânde~c câte un loc
gol. cu clientul înlârz:at, să•! ocupe la
lovitura ultimă a gongului.
Gongul sună a treia oară, s'a făcut
înţuneric, cortina se ridică : în loj~
Im, autorul tremură, chinuit şi fe•
ricit. E acekiş aultor care a citit piesa
gâtuit de emoţie la comitetul de lec•
tudi. E aceea.şi doamnă bătrână care
a predat acum câteva luni manuscri·
s1ul d•nei Postelnicu. Sau e :::cela<> i:i.u•
tor blazat în falş, fiind veşnic debu•
tant, CUI „mare experienţă de teatru",
care a alergat pela prietenii săi cu in$
fluenţă, pentru a•şi impune piesa.
Primele replici sună bizar în tăce•
rea teatrului, încordarea se menţine.
Jntotdeauna, 'Începuturile sunt peni•
bile, sună spart. Iluzia teatrală nu e
creată încă, sda rămâne
o regiune
deslipită de regiunea scenei. Senti•
mentul penibil dăinue, cataslro'fa pare
să plutească în aer minute in_tregi. ac.
torii parcă au plumb în pfoioare, u•
nul se bâlbâe, c:::pete se mişcă ... apoi,
deodată, nu se ştie cum şi de unde,
pică• o replică vie, puternică, plină de
sevă şi. de culoare, care smulge râsul
în staluri sau care atinge coarda sim•
ţirii din fiece piept, şi... victorie! iluzia s'a înstăpânit peste tot, înfră•
tind actorii, publicul, stdul şi loja,
într'acelaş fior. Nu mai sunt tărâmuri
deosebite, spiritele nu mai navighe :::ză

. "' ,·
$

, .,„ (:;.

~rţ)fit{t.„'~~
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~lingher, totul
ceeaşi atenţie

s'a concentrat într'a·
leflrul întreg e un
organism, o inimă, o minte, un suflet.
Când cortina cade pe ultima repli•
că şi bate gongul pauzei, s.pectatorii se
ridică din scaune cu părere de răw.
In sală, fumând nervos, criticii încear„
că o timidă răsvrătire, spicuind fmă•
nuntele.
•
Da, astfel se înfăţişează· o premieră
ideală. Dar de câte ori se întâmplă aşa
ceva? Credem că UJnul la zece, sau
chiar unul la sută„ ..
-Fiindcă de cele m~i inllllte ori, au•
torul, piesa, spectacolul, lasă destul
loc liber criticei negative, care atâta
aşteaptă: să aibe ce critica.
Se mai întâmplă• o fStfel de situaţie
ideală, într'un caz, când e vorbă de o
melodramă, (cum e cu Crima cele•
bră). Atunci unitatea de fon a sălii se
realizează pe bază de sentiment. Lacri·
-

mile femeilor ţin loc spiritului critic.
fsta e ceva ...
Cam acesta e drumul dela autor la
spectator al unei piese româneşti, tn
anul de graţie una mie nouă sute pa•
truzect· şi dcH, în plin răsboi mondif l,
şi să ne ierte cititorul
acolo unde
n'am putut decât să•i sugerăm ceeace
ar fi trebuit să fie subliniat cu con•
deiul roşu. Dar nu-l credem pe el nic~
mai puţin informat, nici mai puţin
cult decât noi, pentru a nu•şi putea
închipui că mai există ftâtea şi atâtea
lucruri nespuse din această mare
tragi•comedie care e teatrul - sfântă
şi veşnică tragi•comedie în care per•
sonagiile nu•şi schimbă decât masca,
în gofna noastră: a tuturora dună o
Iluzie care rămâne tot atât de veşnică
în culisele vieţii.

Şi

XXX.

Teatrul 'i întâmplările sale

Debutul Mariei Ciucurescu
Maca artistă Maria Ciucurcscu de•
bufa la Naţional într'un rol din epocc.
valsului romantic. Tănără şi frumoa•
să, iscase chiar dela început invid'.i
puternice. Se spunea că rolul ii fusese
dt t fiindcă era favorita directorului şi câte şi mai câte, cum se obişn1ueştc
în teatru.
Maria Ciucurescu aştepta în culise
clipa cfmd treibuia să int··e în scenă.
Colegi binevoitori, însă, îi pregăt'seră
o „.glumă ! La intrarea în sce.nă se
afk· un prag mobil, de fier, pe carc•l
puteai ridica după plac. c~neva, cu o
inspir~ţie diabolică, ridicase în seara
premierei pra~ul acest:;· cu câţiva cen•
timetri. Când clipa intrării în sceni't
..,·eni, Maria Ciucurcscu păşi grăb~t ri(Jic,ând pasul atât cât e-n ob;şnuită
_ dar pragul, mai înalt, îi împied· că
piciorul şi bida debu.tantă se trezi în'
tinsă lnt pc podeaua scenei. Partenerul însă· - numele i l'am u~tat --'- in•
dignat de farsa prostească a colegilor,
s'a repezit s'o ridice şi s'o consoleze

pe tânărn care isbucnise în plâns.
Scena se petrecuse ... scenă, în faţa pu,
hlicului, care se agita nedumerit. De•
b1u1':mta voi să fugă, învinsă, parlene•
rui însă, cavaler, o convinse pe ~fari:;
Ciucurescu să joace ceT'·ându•i cu in•
sistenţă replicele. Şi Maria Ciucures•
cu i le dă:du. Dar de unde scena tre•
huia să fie jucată în tempo vesel, ea
căpătă accente de jde intensă !
M11.ria Ciucurcscu a pus, însă, atâta
pasiune în cuYintele ei, încât eşecul
„e transformă într'un triumf. Sala. în•
trcagă isbucni, la sfârşitul scenei, în
;, pl2,uzc, consacrând debutanta care
pă1şise ... cu sHingul !
Dar s'a mai întâmplat, de atunci, şi
altceva. Şi anume, aceea că scena a
l'ost juc::tă in acclaş fel, de Maria C;u•
curescu caşi de toţi urmaşii ei, adică
în Joc de veselă, tristă - şi cu acclaş
succes.
I:ită cum se creează tradiţie în tea•
tru !
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de DIMITRIE STELARU

eroii veneau di.n tr'o curte,
estradă în fu·n dul scenei uitată;
Lăuntrici, neÎlmprietenindu-se .niciodată,
Vorbeau despre viaţă şi moarte.

Toţi

Pe-o

Cµ săgeţile ochilor întunecau liniştea
Coborînd, urcând malurile decorului de loc ;
Toti semănau cu Printul Nenoroc Toti îşi iăsaseră steleÎor, fericirea ...
Ci.ne la miezul nopţii stinge lumina
pe sc:ările de carton urcă?
Hamlet ... Hamlet ...
- Cortina, trageţi cortina!

Şi'ncet
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TEATRU LA DOMICILIU

DRAMĂ
PERSOANELE:
EL, cârn;
EA. cu na-;ul în vânt;
CELALALT. nas roman;
Un pahar de cristal cu gura în jos.

Un salonaş cu draperii grele la uşi şi
ferestre, In mijloc, o masă rotundă „fără
cue", pe care este scris, În circomferinţă,
alfabetul.
Pe masă, se află paharul de cristal cu
gura În jos.
EL. EA şi CELALALT. stau în jurul
mesei, cu degetele arătătoare lipite, so•
lemn, de fundul paharului.
Notă pentru regie:
EL, are unghiile
boante şi murdare, CELALALT lungueţe
şi lăcuite proaspăt. EA. în loc de unghii
are nişte măceşe coapte.
Cortina se ridică pe la 9 jumătate sea•
ra. In încăpere este num3i o lum'nă dis•
cretă, care vine dela veilleusa care se
află aprinsă sub .portre·tul lui Bogdan Pe'
triceicu Haşdeu.
'
ŞEDINŢA

I

Câteva minute după ridicarea cortinei.
cei trei, aşteaptă imobili, să se mişte pa•
harul.
EA (cască discret) : Astă.seară, spiri,
tul n'a,re chef de vorbă.
EA (cu mare convingere): Trebue să
fie obosit ...
CELALALT (spiritual): Trăim într'o
epocă în care toate spiritele sunt oho·
site„. până şi cele de pe lumea cealal'.ă.
EL (grav): Fiindcă prea s'au apucat
mulţi de sp'.ritism şi le freacă de .dimi<
neaţă până seara. (competent): Ori, spi.
ritul, nefiind corp, trebue cu atât mai

mult menajat.... (către pahar, pe un ton
foarte politicos): Rog, spirite. dacă se
poate, ceva mai repede„.
EA (cu ,,pointă''): Ţi.e teamă să în•
târzii dela club?
EL (cu reproş): Cred că nu e momen..
tul să.mi faci scene de gelozie„. (către
CELĂLALT) Ascultă.mă pe m;ne, mon
cher I Să nu te însori niciodată. (către
pahar) Rog spirite, da.;că eşti ma.ta gentil.
dă niţel mai repede.
EA: Fac prinsoare pe ce vrei. c'astă,
sear'i nu putem ţine şed;nţă.
CELALALT: N'avem spirit.„
EA (retrăgându:şi degetul de pe pa•
har): Şi mi.a amorţit şi degetul de când
îl ţin întins... (către EL) Na!... Săru•
tă.mi.I să•mi treacă ... (îi întinde degetul
spre gură)
EL (îi respinge degetul, cu o mutră
ultragiată): Fii serioasă, dragă„. Acuma
facem spiritism... Nu e timp de perver~
sităti.

EA (către CELĂLALT): Atunci. să~
tu. dacă nu vrea el... (îi întinde
degetul)
CELALALT (îi sărută degetul. cu.
cernic).
EA? A fost bun?
CELALALT (cu o pnvrre, arhiplină
de înţelesuri): Delic'os... (către EL)
Sâc ! (îi dă un sâc, copilăreşte).
EL (atent la pahar): Va111:!.„. Pune mai
bine degetul la loc. c'a început să mişte„.
(priveşte spre pahar).
EA (punând degetul la loc, pe pahar):
Unde vezi tu că se mişcă? Zău dragă.
de când ai început să faci spiritism, ai
şi vedenii...
EL (ironic): Da. vedenii destul de paL
pabile„. De când am început să faF spi•
rută.mi.I
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TLtism, câştig regulat la cărţi, la club ...
(cu un surâs superior) Aseară am avut
o vedenie de vreo 50.000 lei... ( confiden•
ţial.

către

CELĂLALT)

Astă'!eară

dă

(către pahar) Aşa· însă un banc serios la
Club... C'a venit Cristorian dela moşie„.
Ştiţi... a vândut recolta... şi.aş vrea să
. ştiu, dragă Spirite, dacă să joc sau să
nµ joc ...
PAHARUL (luând=o din Joc) Joacă!..
Joacă! ..
EL (radios): Mersi I.. Nu e nevoie
să•mi spuneţi de două ori...
Şi.aş mai
avea de pus, numai o întrebare... O ultis
· mă întrebare ,i.am terminat...
PAHARUL (acelaş joc): Pune.o .. .
EL: La un ca,z, dac' o fi, nu e aşa ... să
trag peste cinci?
PAHARUL (o ia la trap, pe masă):
Trage!
EL: Foarte mulţumesc de sfat, Spirite
dragă ... Dar să joc înainte, sau după 12
noaptea?
PAHAR UL: Şi înainte şi după.
EL (frecându.şi mâinile fericit): Ah!
De când îl pasc eu pe Cris' or ian ăsta I.".
Din douăzeci de vagoane de grâu pe care
le.a vândut. mâine n'o să mai aibe cu ce
să.şi cumpere un corn... (paharului) Mul•
ţumesc încă odată, dragă Sp'rite, pentru
gentileţe şi noapte bună (se ridică dela
masă) E•t, cop'laşi, am plecat la datorie ...
EA: Dar să nu stai târziu. te rog ...
EL: Păi tu n'ai auzit ce mi.a spus Lu.
dovic? Să joc si înainte şi după 12 ... Aşa
că tu să nu m'aştepţi devreme ... (ca s'o
îmbuneze) Şi mâine de d'mineaţă, când
te deştepţi din somn, cine ştie. poate
găseşti un automobil nou pe măsuţa de
noapte... Nash.ul ăla aJb, care îţi place

Cristorian un banc... A vândut recolţa
dela moşie ... Aşa că ... înţelegi? .. Mâine
s'ar putea s'avem o maşină nouă la scară.
(către pahar, reluând tonul afabil) Rog,
sp'rite. dacă eşti drăguţ, spune.ne numai
dacă eşti dispus să stai de vorbă cu noi,
astăseară... (către cei doi) Linişte... Miş.
că... (paharului) Ca să ştim. spir:te ... să
nu te mai deranjăm dacă n'ai dispoziţie ...
Aşa că, spune.ne te rog, da, sau ba. Albă
ori neagră ...
EA (priveşte cu înţeles spre CELA..
LAL T. Privirile lor se întâlnesc şi se În•
1eleg într'o clipă. Paharul începe să se
mişte, uşor, pe masă).
EL (emoţionat): Vorbeşte! (către pa•
bar) .R-0g, spirite, spune.ne dacă vrei să
-vorbesti cu noi.„
PAHARUL (mişcându.se la literele
respective): Dai
EL (paharului): Mulţumesc I... Mulţu,
mese foarte mult ...
EA: Pe cine ai chemat?
EL: Pe Ludovic al XIV.Iea. că era
cel mai mare ca11tofor din Evul Mediu ...
EA: Mai bine îl chemai pe Nenea Mi·
tică, săracul.
că era şi trişor...
(către
CELĂLALT) Nenea Mi•ică. ăsta. e un
unchi al lui care a pierdut de cinci ori
aceeaşi moşie,· la Monte.Carlo.
EL: Ce se compară Mit:că cu Ludovic
al XIV .Iea, la cărţi? Asta a fost Rege.
CELALALT (făcând pe prostul): Bine
ţie„.
trebue să fi ştiut româneşte, Ludovic al
CELALALT: Asta dacă o să.şi gă.
XIV.lea. dacă n'a uitat nici până acuma!
sească si Cr'storian naşul.
EL (erudit): Spiritele. mon cher, vor•
EL (~âde fals): Ha... Hal.. Bună! ..
besc toate I'mbile... (după o reflecţie)
Atunci, copii, noarte bună... (!şi sărută
Sunt poliglote de limbi. .. Eu. de exemplu
soţia, repede pe frunte. şi strânge mâna.
am vorbit şi cu Brahmaput,a. la şedinţa
jovial. CELUILALT). Tu mai rămâi, nu?
pe care am făcut.o i::ăo•ămâna trerută la
CELALALT: Da. mai rămân câteva
Iaşi, la Familia Şolticărescu.„ (minunat)
minute ...
Şi.a'Vea accent moldovenesc, dom'le !
EL: Foarte bine faci... Pa... (ese
EA: c:ne. frate?
grăbit)
EL: Brahmapu•ra ... Zeul Indiei ... (se=
rios) Dar, nu mai chem zei. că în seara
ŞEDINŢA II.a
aia m'am curăţat la poker. că m'am luat
după gura lui si.:i.ni iucat !111TT\'li în r„.
Au trecut zece minute dela plecarea
cialma... Şi Şolticărescu, mi le.a plătit ·soţului.
-pe ·toate... (devine solemn) Ssssr,t !... ·
EA şi CELĂLALT, n'au schimbat, în
Mişcă ...
timpul ăsta. niciun cuvânt. S'au privit
numai, pe furiş.•.
PAHARUL (încep să mişte fără di•
EA (distrată, împinge paharul pe masă).
rectie precisă).
CELĂLALT (urmăreşte literele în faţa
EL (paharului): Astă.seară n'aş vrea
cărora se opreşte paharul).
să vă obosesc prea mult. Spirite ...
PAHARUL: Imi pare foarte bine c'ai
. EA: (încet) Zi.i Majestate, să nu.I
rămas să.mi ţii de urât (se opreşte).
jicneşti.
CELALALT (împinge, la rândul lui.
EL: La spirite nu există clasă socială ...
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paharul. Ea ii

urmăreşte

cum

circulă

pe

masă).

PAHARUL: Dar m:e!... Nici nu ştii
ce fericit sunt că suntem câteva clipe
singuri„. (paharul se opreşte).
EA (pune paharul în mişcare)
PAHARUL: De ce te uiţi aşa la mine?
(se opreşte)
CELALALT (acel aş joc): Fiindcă
mi.eşti dra.gă...
'
EA (împurpurată de emoţie, în obraji,
impinge paharul repede)
PAHARUL: Serios? (se opreşte)
CELALALT (împinge paharul): Jur ...
EA (repetă jocul cu paharul): Ce juri?
CELALALT (ia mâna de pe pahar şi o
priveşte, cald şi adânc în ochi): Jur că
te iubesc... (ii prinde mâna)
EA (lăsându.şi mâna mângâiată): Mă
iubeşti? De când?CELALAL T: DeJlli prima şedinţă de
spiritism...
·
EA (privindu=! in ochi): Şi eu tot aşa ...
CELALALT: Dragost~a mea ... (o ia in
braţe cu putere şi cu patimă) Dragostea
mea ... (începe s'o sărute).
EA (topindusse in braţele lui): IU!bÎ•
tule... (işi lipeşte buzele de ale lui),
PAHAiRUL (începu să alerge singur.
ca nebunul, pe masă): Stingeţi veilleusa
de sub Haşdeu, că.mi plesneşte obrazul
de ruşine (Cortina cade repede).

ŞEDINŢA

III.a

Ora cinci dimineaţa. In salonaş nu mai
e nimeni'. Paharul a dispărut de pe masă.
EL intră, păşind in vârful picioarelor„.
Aprinde lumina. Are un aer încântat, de
om care a găsit un pol pe jos. Se vede
cât de colo că a câştigat la Club. Vrând'
să treacă inspre dormitor, observă o seri.
soare pe masă. !şi pune ochelarii, vede
că ii e adresată, o desface şi citeşte:
„Mişule,

Inima mea nu•ţi mai aparţine. Divor•
tează. Consimt totul dinainte. Am plecat
~u Nicusor să ne plimbăm dragostea la
Veneţia.:.
EL (aparte): Ca Georges Sand cu La•
martine I... Mizerabilii I ( qbservă că seri•
soarea are un PostsScriptum. Citeşte):
P.S. Am luat cu noi paharul de pe ma•
sa de spirit1:sm. El a fost făuritorul feri•
cirii noastre şi va lfi de acum Înainte
fetişul ei.
Adio, Lelia"
EL (încremenit) : Canaliile !„. Cana.
liile I .. Canal'ile I.. (începe să urle) Mi.au
furat paharulr.. Mi.au furat paharul I..
Am să•i dau în judecată!.„ (cade leşinat
pe un scaun. Tablbul lui Haşdeu se des-.
prinde din cui şi ii cade în cap).

-

CORTINA -

STANTE
'
'

de TRAIAN LALESCU

FARD

TURNEU

In zdrenţe mâine, azi în frac ;
Un prinţ eşti azi... mâine•un bastard ...
Hamlet... Karl•Heinz... de Bergerac„.
Depinzi de un creion de ford.

In micul târg pitit prin amintiri
A coborît maestrol ofticos,
Cu lavalier:;:•i - un surâs sfios -„.
Vene.a să' joace o piesă de Shakespeare.

ANIVERSARE

OMUL CU TAVA

S'a 'ntins după spectacol masă mare.
Iar un prefect vorbeşte despre tine ...
Maestre, cupele sunt astăzi pline;
De ce ţi.-s ochii blânzi, pierduţi în
zare ?

L•au albit anii cu•a lor trenă ;
- llamlet e visu•i ne 'mplinit
Azi o să intre iar în scenă,
Să spună : „Domnul e servit!"
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de AUREL CHIRESCU

In jur, prea strâmte ziduri reci,
strâng, celulă grea, de ghiaţă -Prin săli imense, fără viaţă,
Ca furul, sufletule, treci ...
Mă

O. Duncan, fruntea ta semeaţă
de§i ochii's reci,
Tu eşti oglinda mea de veci! ...
Dă-mi, vrăjitoare rea, povaţă.

Mă 'nfruntă,

Tărie dă-mi, prea necurată
Solie-a negrelor destine.
Nălucile ce mi s'arată

Nu's sem~e bune, minc.inoasă!„.
Dinspre Birnam, vezi, tot mai deasă,
Pădurea vine înspre mine!„.
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„Lecher son o urs", vorba Franţu•
.zutui sau pe româneşte „a4i linge pu,
iul", e atitudinea cea mai natun •lă a
"iCriitorului fată de opera sa, oricare
~r fi ea : e sentimentul de dn~os.te,
de ocrotire a lehuzei frţă de puiul abia
născut; mai · mult chiar, dragostea se
proporţionează pe măsura
durerilor
suport::te. Stimularea afecţiei prin su,
ferinţa îndurntă este un fenomen de
psihologie comună. Părinţii se leagă
de copii mai mult prin necazuri decât
prin satisfacţii; de aici preferinţa pen„
tru copii slabi; bolnavi, dewrmaţi în
viaţă şi chiar răi. E la mijloc şi un
instinct .al naturii de a suplini pe calea ·
ace::sta unele lipsuri ale soartei, ale
norocului ; 'm ai poale fi însă şi altceva
.Jertfa porneşte la · înceout dintr'un
sentiment desinteresat de milă, de o,
crotire, de altruism da•r e probabil că
se tr::nsformă pe urmă înlr'un fel de
-capitalizare, de la care aştepţi dividen,
du! rcciprocită'ţii, dacă nu şi mai
mult. E un fel poate de a privi în ge,
nul lui La Rochefom1cauld naturn sen'>
timentelor omeneşti prin elementul ge,
nerator al egoismului. dar nu cred să
fie liosil de temei în multe cazuri". Sa~
-crificiile leagă mai puternic pe cel ce
le consimte de cât pe cel ce le pri„
meşte: observaţie făcută de mult şi
dovedită şi de Mons!eur Perrichon prin
propria,i experienţă. Pentru a reveni
1::· punctul nostru de plecare, e firesc.
a5adar, ca scriitorii să se şplece cu
dragoste şi ocrotire spre noul lor năs.„
eut. Sentimentul îl au însă' mai mult
scriHorii decât ziariştii : s'ar putea

E. LOVINESCU
susţine
faţă• de

chia că felul de a reacţiona
produsul mînilor lor, constitue
aproape o linie de demarcaţie între
cele două categorii de muncitori ai
condeiuilui. Ziaristul' nu e Iegat de
pagina · lui pror.soătă; sentimentul iru.
· diferenţei şi poate şi al dispreţuJui săy
vine şi dela facilitatea cu care a scris•o,
cu ace::• lipsă de durere, singura ce lea„
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gă intim, pomenită mai sus ; ci o .ştie
pornită din mobile trecătoare, din o"
portunitate. din comandă chiar, o ştie
deci ca dusă şi o lasă să fie luată de
vânl, la întâmplare. Scriitorii ::u altă!
atitudine faţă de pagina lor ; prin

ridica nivelul scrisului. Chiar în articole ocazionale, porne::m de la conv:n~
gerea că fiecare rând e destinat du•
n tei şi mă· trudeam, deci. să.J fac
vrednic de destinul lui; opinteam ba.
nalitatea pe scripetele Iiter::turii ; rân·
munca, pe care au pus.o, ei îi exage" dml nu avea să rămână în foaia uitată
rează imporl:::nţa şi o cred, cbiar dacă
a ziarului, ci. pe::itră preţioasă scăpată
n'o spun, nproximativ nepieritoare.
un moment în noroi, urma să fie cu„
leasă, curăţrtă şi aşezată pc catifeaua
micului ei catafalc de eternitate. Din.
* * *
Totul duce la experienta proprie şi, lr'un astfel de sentiment, mai mult
deci, la memorialism; temperamentu'! larvat de altfel, am ::dunat în volumeuumeroasc articole ce nu meritau cin~
isbucneşte onunae ş1, 1n ue111Lttv, uu,,i
nevoe săJ contrazicem; sinceritate:::, şi stea culegerii. EI a determinat, mai
naturalul sunf virtuţi literare. P.ot, aşa rfos în începuturile activităţii meii:"
dar, mărturisi desch:.s că am simţit în. şi o atitudine anti inteledualistă.
totdeauna o ::versiune faţă de ziaristi„
Elementul intelectual, fie el ~n ordi.
că, pe care.am
explicat.o eufemistic nea ideilor generale, fie în ordinea
prin incapacitate. După atâţi ani de
consideraţiilor tehnice,
fiind ceva
trudă, de deprindere. nu mă cred nici
schimbător, evoluabil, caduc, n'rm vă..
acum rpt pentru .s·orisul rapid, instan„ zut într'însul un pilon destul de rezi•
taneu, universal, pe subiecte diferite, stent pentru a te putea răzima şi a in„
comandate, tratate cu indiferentă şi frunta timpul; în vederea duratei am
incompetenţă ... Oricât mi„aş închipui
căutat să.I înlătur deci pe cât se pute21
de ::scutit instrumentul psihologic nu din jocul dialecticei critice. Judecă..
pot încă distinge ordinea celor două tile nu conţin într'însele o stabilitate;
fenomene: incaiprcitatea organică a ele se schimbă odată cu evoluţia gus..
adus după dânsa ocolirea ziaristicei, tului; a fi categoric în afirmaţie sau in
ca ct>va impropriu şi nevrednic. sau neg::ţie înseamnă, aşa dar, a lua o po.
ziţie riscată fată de posteritate ; dacă
preţuirea exagerau r· scrisului cu atât
mai iubit cu cât e mai muncit a adus interesul pentru o carte dispare. cur
după: dânsa, o detaşare de ziaristică,
atât mai mult va dispărea interesul
numită eufemistic incrpacitate, pen"
pentru un articol consacrrt acelei
tru a nu se numi dispreţ? Ori care .cărţi bazat numai pe maliză tehnică
ar fi succesiunea acestor fenomene su„ şi judecată de valoare, rămi'se în dara
fleteşti, aversiunea este însă o realL
actu.alitălii sau, în orice caz, ieşită din
tate de netrecut. E greu să mărturi. unghiul estetic al unei noi generaţii
seşti c~ţi: iubeşti scrisuli. că.i acorzi
de cititori... lf!.~tinctiv, ::irn luat, aşa
nu numd importanţă ci şi trăinicie ; dar, o atitudine neutră faţă de ceea ce
o voi mărturisi totuşi. In preţuire de mi se părea caduc. lată cum am ajuns,
sine n'am găsit un stimulent, ci o con. involuntar, la concepţii:• sau mai bine
diţie indispensabilă, o tetnperatură
la realizarea unei critice artistice în.,
morală necesară. N'am putut nici o"
dependentă de obiectul criticat, creai..
<lată scrie decât cu iluzia duratei, a
toare de valor!: estetice proprii, - cri.
eternităţii chiar, de a! cărei zădă:Y.ni•
tict• celei de a zecea Muză, invocată
cie imi dădeam seama mai pe urmă, încă de acum treizeci şi cinci de
dar pe care am culHvat.o, totuşi. ani. Ea pleca, fireşte, de la un obiect',
de la o operă de artă, pe care se stră~
ştiind.o creatoare. Am pus, ::iştfel, în
actul scrisului o solemnitate şi l'am duia să o situeze în poziţia ei adevăr~,,,
investit cu virtuţi imaginare de veşnL tă, dar accentul principail nu cădea
cie; oricât de absurdă, atitudinea nu atât asupra acestei situări prin ::nali.
putea deeât intensific::• încordarea şi zc şi dialectică, ci asupra suprapunerii
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de creatie estetică - de natură critică·
- peste opera în discuţie. Nu se in„
sista atât asupra valorii ei în sine, con•
testabile şi evoluabile, ci asupra reper"
cuţiei ei în sensibilitatea criticului
deYenit, astfel, obiectul propriului său
11tudiu, în sensaţiile, în emoţiile lui faţă
C:e o operă de artă. Chiar dtcă aceasta:
operă de artă se va dovedi mai târziu
puţin viabilă sau atitudinea adoptată
greşită, critica nu urmefză deslinul
operei studiate, ci îşi taie singură un
destin propriu, prin meritul său de ex„
'lresie. Primele mele volume (mai ales
I II din ediţia So cec, 1909) trădează
vizibil această tendinţă de a preface
critica în t ·rtă; fiecare articol încearcă
să realizeze o formulă originală, cu o
punere în scenă specială. dialog, fan„
tezie, motive decorative, ca şi cum el
ar fi o operă de artă, în sine. nu o
anexă critică t• adevăratei opere. Aces„
te volume trebue, aşa dar, judecate
sub raportul creatiei şi. nu al pu~eri! de
pătrundere critică; ele r~prezmta .o
luptă împotriva
timpulm, a c~duc1"
tătii o vointă de f'firmare propne. cu
mÎjl~ace ex~lusiv artistice; . :edus la
minim chiar şi elementul cnttc nu se
expri~ă categoric, ci alternant, . înre„
gistrând şi afirmaţiile şi negatii!e, ~n
nuante fără r· apăsa balanţa mtr o
parte." tot din pricina ~onvi.ngerii rela~
tivitătii valorilQr estetice, JOC de l?a~"
culă distractiv şi puţin compromiţa"
tor fată de posteritate.
.
Nu scriu aceste rânduri pentru a a"
părr• o poziţie de m.ul.t depăş~tă. ci nu„
mai pentru a o dehm, azi, c.a~d o pot
face cu mai multa perspectiva; acu~
treizeci de ani procedeul pornea ~a1
mult din instinct, sau abi:::• se schiţa
teoretic.

***

Călăuzit de semnu} acestei conştiinţe,
se înţelege de ce multă vreme m'am
ferit de a face cronică dramatică la
ziare sau h:· reviste. Ea conţine toate
clementele vremelniciei, canucităţii,
impunându<i criticului mai 'întâi su"
biectul. In literatură:, r1 scrie rlespre o
carte nu constitue o obligaţie: scrii

nulll!li despre ce4i convine; prin ca,
racterul ei spect:::cular, social. o piesă
de teatru, ca şi o expozifie, un concert,
intră în categoria exhibiţiilor sociale
ce trebue înregistrată de efemerid(
ori care le,,ar fi valoarer•. Ea te sileşte,
aşa dar, să te ocupi forţat de ceea ce
nu merită nici o atenţie, şi. în afaă
de clementul literar, să diseci şi ele„
mentul realizării scenice, să te ocupi
de actori, de joc, de plastică', pulbere
ce dispare fără urmă, dincolo de re,
prezentaţie. Cronica dramatică nu răs"
pundea, aşa dar, instinctului meu de
„eternitate"; nimic durabil nu se poa<
te face decât cu material durabil. adi,
că cu opere de o valabililrte
certă;
chiar şi în lipsa lor, criticul alege ope,
re în jurul cărora îşi poate pune în e,
videnţă· propria"i
subiectivitate, pro,
priaj fantezie cre~rtoare. Iată pentru
ce, d~pă ce m'am ţinut Ia o parte, de
presa 1~ genere unele subiectule impus
de eve1umente, tot aşa şi de cronica
dramatică, din aproximE tiv
aceleaşi
motive. Şi bine am făcut; instinctul
era sigur. Puţin înaintea celui dintâi
război mondial - căci noi vom duce
cu noi povara de a fi trăit două răZ„
hore mondiale - am primit, totuşi,
să fac cronica dramatică la Flacăra,
în condiţii speciale, la bunul meu
plac. Ca să SCf p de mediocritatea subiectelor, mi'am luat libertatea de a
nu vorbi decât de anumite piese a,
lese; piesele erau însă atât de uni„
-form mediocre încât n'::.m putut scă,
pn de invazia lor, cum nu poţi scăpa
int;-"o baltă miloasă. de asaltul multi;,
plu al lipitoarelor ; mă învârte:::m
de1.·i, pe Ioc într'o serie inestricfbilă
ele vodeviluri franţuzeşti, ce.mi îng~
duiau doar o atitudine generală de res„
pingere împotriva genului; împlineam,
cn nite cuvinte, rolul de cenzură, pe
car~ ii 'împlinise cu vreo două decenii
înainte Catullc Mendes Ir· Le joumal.
Ureori făceam o critică principială,
fără să mai expun subiectul piesei: o
indicaţie uşor ironică
dintr'una din
crnnici „cât desnre subiect il puleti
afla din cronicele maiştrilor Em. D.
Fagure şi Emil Nicolu" mi•a atras duş<
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rnănii memorabile. Un an de zile, sub
diverse pseudonime Kix, \V ax, Stop,
etc .. d. Emil D; Fagure m'a a'Coperit în
A dcvărul de verva ironiei sale în no~
tiţe umoristice. Pc Emil Nicolau citL
tori.i !'au uit::;t poak cu totul: era una
<lin acele formidabile mediocrităţi co,
mune, de altfel, tuturor epocilor: prin
cronici mediocre ajungea să,şi impu~
nă la Naţlonal piese şi mai mediocre.
Despre una dintr'însele po:::·te îşi mai
- aduc aminte câţiva contempon1ni :
era o fioroasă melodramă intitulat'ă
Fiul ei, poreclită de unii: Mama ei! De
:::• doua zi m'am trezit insultat la ziarul
lui sub forma unei ştiri, în care se a~
firma, nici mai mult nici mai puţin,
în ton serios şi compătimiton că ::m
~nebunit'.„ Alte notiţe au UflJlat suc;
cesiv interpelând autorităţile de ce mă
lasă în libertde şi nu mă închid la
balamuc ca primejdios ordinei publi~
ce. Omul în relaţiile zilnice era blând,
politicos, onctuos şi târâtor; atins pu"
ţin pe coadă, şuera altfel cu limba lui

trisulcă. frtă singurele raqiuri de finic
ce am ales de pe urma activităţii- mele
de cronicar dramatic. Bunăvoinţa nu
mi"a Hpsit totuşi ; am înlăturat, de
pildă, din cronicele
mele elementul
spect::cular, ocolind să vorbesc de ac,.,
lori şi de jocul Io•, elemente cu desă"
vârşire fragile, caduce, fără „a doua
zi". Toate libertăţile luate s'au dove"
dit însă zadarnice; dintr'un vraf de
cronice ce ar fl::ce la un loc două vo,
lume compacte. abia de am cules câ~
leva articole despre piese originale şi
câteYa fantezii satirice pentru ::• le in~
tegra 'in opera mea critică. Pornind
din instinctu! şi din principiul că orice
rând 1şi poartă în el destinul volumu~
Iui, - şi, de fapt, tot ce am scris tn
Sbură/l)rul, de pildă, a fost strâns de
pe drumuri în volum, - numai crifa
c::• dramatică s'a soldat deficitar, ră~
mânânrl încă după un sfert de veac
în saltar, -- sau cum s'ar spune în
limhndu nrofesional: laissee pour
compte. Iată ce „afaceri" !proaste rm
făoult cu cronica dramatică.

una

e piesa de teatru pe care a scris-o autorul, alta e cea interpretată
de actori şi iarăşi alta cea înţeleasă de spectatori. Valoroasă e însă
numai aceea care va avea răsunet şi în sufletele generaţiilor viitoare.

LIVIU REBREANU

A

frecventa teatrul poate

să

fie uneori o datorie, nu numai

neapărat

distracţie.

CAMIL PETRESCU
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de
După câte s'au arătat în congresul
·cl.ela Weimar-Florenţa - - congres la
care şi-au spus cuvântul încă cincisprezece ţări europene
Român.ia
se poate mândri că stă, dacă nu în
frunte, cel puţin pe treapta dintâi,
între popoarele care dovedesc interes şi înclinare vădită spre arta teatrală.
Asta nu se citeste din acele
spectacole minunate şi înalte, unde
mâna d.e mari regisori, ajutată de actorime exce.pţională a făurit pe texte
$trălucitie fapte de mare <irtă. Acolo
şi-au spus
cuvântul câteva talente
personale şi o pasiune adeseori singularizată. Sau un fapt de înţelegere şi
de voinţă statală care folosea scena
Îll/ ajutorul politicei artistice, sau politicei pur şi simplu.
Semnul hotărâtor al înclinării generale spre teatru stă în mulţime. In
patima spectatorului mărunt, în felul
în care îşi dovedeşte dragosttea, şi
si-o cheltueste, acolo trebue căutată
~anmea i~teresului, a înţeleg-erii
pentru spectacol. Şi atunci, pentru
cine vrea să vadă lămurit, pasul trebue să i se îndrepte di'nieolo de sălile
trupelor profesioniste, adică tocmai
unde nu porunceşte s'ftea de glorie,
interesul bănesc sau politic, ori nevoia carieriei, ci patima goală a tea.
trului, patima fără nici o răsplată
decât doar aceea de a şti să împărtă
şeşti altuia o bucurie. Vorbim,
pre_
cum se vede, d.e actorii diletanţi şi-i

VICTO~

confundăm

IOhl POPA

cu spectatorii diletanţi
-- şi care-s cu atât mai buni, mai
calzi, mai generoşi cu cât sânt şi ră
mân mai diletanţi -- pentrucă, la
urm.a urmii, spectatorul de teatru
este, în ultimă esentă, un actor nerealizat sau, mai rar,' sâmbure de actor. Nu poate fi •spectator omul care
·îşi este suficient
sie-şi, omul
fără
visuri, fără dorinrţi de a se descătuşa
măcar
când şi când din carapacea
vieţii
lui adevărate. Polivalenţa d,e
trăire treibue s'o aibă de-o potrivă şi
actorul şi spectatorul. Dincolo de ea,
nu-i desparte decât o chestiune pur
formală: însuşirile fizice şi experienţa, care slujeşte să le dea o plus_
valoare, strict trebuitoare teatrului
şi iluziei ce trebueşte creată.
Aşa se face că o uriaşă massă de
spectatori, nu scapă, în delungul vieţii ei, ·d,e ispita scândurilor
scenei
sau ceva semuitor. Dacă este adevă
rat că „ocazia face p.e hoţ" e tot atât
de adevărat că numai lipsa de ocazie
Ilju-1 face pe spectator actor. Nici
vorbă, e la mijloc şi o deosebire de
intensitate în această patimă de teatru - proporţional, în chip firesc,
cu pluralitatea valenţelor de trăire.
De aici purced,e lămurirea faptului
că un,ii fac pasul hotărît spre îndeletnicirea actoricească iar alţii se resemnează la cea de spectatori. Cum
se vede însă nu-i vorba de carieră. E
vorba doar de acel îndemn perma.-
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D,ent spre joc, pe care îl au mii şi mii
de oameni, fără să cugete a-şi face
d,in el o profesie pentru pâine sau
strălucire
Si astfiel sânt atâţia,
cari~i satisf~c patima lor o întreagă
viaţă trăind în familie
cu teatrul,
dar alături, ,ca actori diletanţi, organizatori de spectacol cu diletanţi,
sau măcar simpli sfătuitori.
Nu cel"căm să lămurim pentru ce
este aşa, dar adevărul e că naţia româmească s'a dovedit, în comparaţia
făcută la congresul din Weimar-Florenţa, ca una din cele mai înclinate
spre îndeletnicirea teatrală. Mulţi
mea neobişnuită a spectatorilor de
diletanţi copii, adolescenţi şi maturi - constată statistic la noi, este
la o proporţie neîntâlnită nicăeri în
Europa. Sântem la o cifră de două_
zeci de mii de spectacole anual,
·ceeace revine la un spectacol pe an
pentru fiecare mie de oameni. Socotind la o medie d,e zece actori diletanţi
pentru fiecare spectacol, ajungem la o proporţie de un actor
diletant la o sută de spectatori pe
an. Cifra aceasta este un record. Şi
de voiţi, un miracol în câmpul tea-.
tral, mai ales pentrucă n!<3.ţia noastră
.a avut de suferit, veacuri de-arându!, toat1e opreliştele bisericeşti şi
administrative ca să-şi poată desfă
şura şi creşte în chip obişnµit gustul
şi înclinarea spre teatru.
Orânduirile ortodoxe cp,re nu
ne-au în1 găC',uit reprezentarea misterelor creştine, ca şi interdicţiile stă_
pânirilor ce s'au socotit jignite de
măruntele comedii din bâlciuri, au
întârziat cu atâtea veacuri dezvoltarea normală a teatrului la noi, faţă
de Apusul care, tot din Bizanţ şi-a
luat modelele si îndemnul.
Ar fi totuşi 'un mijloc să lămurim
miracolul. Mai întâi din constatarea
că, deşi fonna teatrală complectă ne
era oprită, substanţa dramatică s'a
creiat înainte, îmbrăcându-se în alte

forme. Bogatul nostru material popular de basme, snoave, povestiri şl balade are un puternic accent teatral.
Aceasta, cu atât mai vârtos, cu cât
în ele nu stăpâneşte numai o acţiune vie şi susţinută, o.ar şi sau,
mai ales - un şah de tipuri simbo_
lice - am zice sintetice - care au
valoare absolut fixată si contur definitiv. Ele sânt stabilite şi fără
moarte în mentalitatea noastră: Făt
Frumos, Ileana Cosin1zec:na, Zmeul,
Sfânta Vineri, Statu palmă barbăcot,
Mama Pădurii, etc. Mai departe, în
viaţa ,de toate zilele, predominarea
por:eclei în nume, e o vădită dovadă
de preocupare Îill a stabili tipurile
caracteristice ale naţiei, deci general valabile în timp şi spaţim
Astăzi, când lanturile te"atrului s'au
rupt, materialul dramatic se poatte
întoarce la forma lui. Si bineînte!es
la drepturile lui care Înseamnă ' nu
numai folosire în opera literar-dramatică, dar mai cu seamă .d,e aşezare
în reliefu1 viu al scenei
Mai este însă o pricină care s'a
adăugat acestei păstrări de contact
cu materia teatrală. Este sceneta comică ţărănească,
în plin accent revuistic, folosită fără contenire prin
veacuri, de către flăcăii nostri sau
acei ,.po;;naşi", „glumeţi" ori „hîtri"
ai satelor. Asta a trăit şi trăeşte "Şi
azi, nestingherită şi strălucitoare.
Trece drept glumă. De aceea nimeni
nu i-a pus cătuşi. Nici nu-i putea
pune. La o clacă, la o cislă. la o horă,
se găsesc totdeaun1a doi trei, ori cinci
băetani şi oameni,
cari să „arate"
Cl.lll11 s'a certat mos Ion cu vecina lui,
cum a fost când perceptorui s'a dus
să ia ţoalele din casa Catrinei, sau
cum s'a încontrat moş Coste"!., când
era beat, cu Dascălul Gheorghe care
nu era treaz„.
Temeiul este deci revuistic şi de
strâns interes al statului. E bizuit pe
imitarea personagiilor cunoscute şi
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cu proeminenţă - deci pe cale de
a fi „tipuri". Dar dincolo de acestea,
hazul din alcătuirea spontană a dialogului, trăirea tipului, şi mai ales
compoziţia, gradarea efectelor, e ad.es dea.dreptul uluitoare. Am văzut
asemenea scene .jucate şi compuse
de flăcăi, pe care ar fi mândru să le
iscălească un mare autor de teatru.
Lucrurile nu s'au oprit însă aici.
Piesa de teatru scrisă a început să
ispitească pe jucăuşi.
Au jucat şi
joacă peste tot şi tot ce găsesc. Doar
am spus că avem douăzec~ c1c ""· i r~c
spectacole de diletanţi pe an. De..;;i';:,
piesa pe care o găseau era scrisă de
oameni depărtaţi ca duh şi formaţie.
Revenirea spre izvoare proprii s·e
face rapid şi cu spor. Astăzi 'În zeci
de părţi ale ţării afli săten~, muncitori, elevi, învăţători şi preoţi cari
alcătuesc singuri piesele lor, scoase
din preocupările lor. Şi aici -- ca în
toate regiunile de artă _ ţăranii
sînt cei mai interesanţi, fiindcă sînt

izvorul adevărat, începutul. Cunoaş
tem spectacole de acestea - cel mai
pur stil de commedia dell';µte doar cu scenariul hotărât şi cu dialogul născocit direct pe scenă care sînt ooncludente. La fel câteva
piese compuse de simpli muncitori
din fabrici.
Dar aici ne aflăm în faţa unui
proces de răsturnare totală a stărilor
teatrale româneşti. Duhu;} care se
creiază acum prin toată această creaţie nouă şi proaspătă, strâns lipită de
sensibilitatea noastră primară va
dicta, fără nici o îndoială, căile de
mâine ale scenei româneşti, aşa cwn
a 1d,ictat în plastică, muzica şi poezia.
Abia atunci vom alunga pastişele
noastre mizere de azi din scrisul
dramatic, joc, regie, ,şi vom începe a
deveni noi în/Şine, putând, însfârşit,
să ne dăruim cu într'eg sufletul no&tru.
Şi numai atunci nie vom vedea
dincolo d,e hotare.

'i

Teatrul este minciuna cea mai apropiată de adevăr.
MIHAIL SORBUL
Plânsul pe scenă nu face tragediană din orice actriţă. Dar nu e mare
act"ea care nu poate să plângă.
CATON TEODORIAN

acmţă,

Sufletul serveşte de material la construirea dramei, Convenţionalul
nu e exclus atâta vreme cât se va r.:.::nţine în limitele logicei; dar îndată
ce se observă efortul de a clădi fabula pe o temelie şubredă, totul se
nărue pe măsură ce se înfiripă şi nici actorul nu mai poate ajuta rolul
cu personalitatea sa.
A. de HERZ
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DESPRE TEATRU
De HORTENSIA PAPADAT BENGESCU

Teatru! Patru goarne · trimit W1
semnal spre cele patru orlÎ.zonluri
iată sonoritatea .şi puterea de evoc::: •
re a cmwântului „teatru''. Pentru
scriitorul eclectic, cel căruia Î!:q_i.agi•
naţia îi impune forillle diverse ale ex•
presiei Hterare „Teatru!! " e un vizi·la•
tor de mare gală. Eu. însămi am avut
neeastă vU:ifare şi · am Iucrşit
drama
Bătrânu·[ cim·ie a avut cinstea să -fie
reprezentată la Teatrul Naţional. Tea,
lrul românesc el'a bogat prin come?
·dia de moravuri a lui Car~igeale; lite•
raitura dramatică se afla în plină as•
censiune ::;1 tragediei spectacuJoase în
;versuri şi proză; Alexandru Dav.ila
apoi Victor. Eftimiu ilustraseră genu1l,
prin lucrări de mare amploare; o co•
medie dramatică Patema Ro.şie i::rvea a
cunoaşte din plin succesul
meritat.
Bătrânul era tot o comedie dramati•
că de moravuri prip. prezintarea unui
mediUJ burghez se centr::;1 însă pe due<
Iul întne spiritul burghez şi viaţa ce-a
spirituală, sufletească, a unor.a perso•
nagii• de excepţie. Bătrdnul, care anti•
cipa o:::Tecu1m asupra unui gen acuma
în pllină desvoltare, a avuJt un succes
onorabil, ceea ce nu e acel!Jaş lucru cu
succesul pur şi simplu, dar 1n toat~
literaturile dramatice ac~ste treceri
deJ la un plan 1:::1 altul s'au petrecut
la fel. A înlocui problemele integrale
şi isbitoare: gelozie, crimă„incest, ne•
bunie prin sferturi, optimi de măsu;
ră' ale acestora, aşa cum 1şi viaţa in
progresiunes1 ·sa le dozează, a .devenit
fomn1ufa unei întregi epoce .a drama•
turgiei, cea mcă actua~ă.
• Scriitorul multilateral, vizitat pe
rand ·de teatru, roman, poezie, tre•
buie să respecte cu ră'b:d.::;1re prezen•
ţa '1or, îinlăturând cu luptă pe 1u1na din
ele, - cea teatrală de pildă - dacă'
o dovedeşte' mai anevoioasă de înfăţi•
şat publicului, înlăturare care îl pă•
.gUJbeşte de cel m:::ii generos în bucurii
1

Hortensia PapaJat Bengescu

dintre vizitatorii săi, oel mai impera"
tiv totodată, prin relief, SjUJilet, cu"
loare, - căci autorul dramatic vede
plastic şi ascultă' vibrător, persona"
giile sale printr'un relief i: nume pccare i.-1 impune imaginaţia.
Incontestabil autorul e ·oel mai. buri
auditor · şi spectator al piesei sale în
timpirnl cât lucre:::iză, pentru a deveni
deîndată ce -e săvârşită, l·aş; iar în. ca"'
ZiU'l ferticit _când i se reprezinta, co"
pleşH de emoţie va rătăci pe culoareile
teatrului, d:::ică nu cumva cum se po„
vesteşte despre Henri Baitaille nu
va .ajunge în serile de premieră pe b
barierile oraşului.
C:::Ttea are o viaţă mai puţin sgomo„
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toasă; îşi unmează

drumul mai rapid
sau mai lent pentr1U1 a ajunge Ia cue
noştinţa şi a intra în conştiinti::• citi•
torului. In vitrine, pe rafturi de li•
brării, pe laviţele mo'bile ale vânză:•
torului ambulant, pe cheiuri. se in•
filtrează răbdător tn conştiinta lecto•
r~lui mulliplu. Violent, exigent, su•
b~ec!ul teatral pretinde o vi~ lă ime•
diata, cere glas, gest, culoare, înfăti·
şare, lumină, simulacrul
perfect al
vieţii; le cere pe acestea nu numai în
închipuirea i::1U.toriului, d
în afară;
pretinde să plece în larg, să' lupte, să
învingă sau să moară, - dnr _,ă se re•
flecteze în mii de alte conştiinţe să
isbească auzul, privirea multora, cere imperativ publicul. Spectacolul
e un tnrumatism prin isbirea ce o dau
cuvântul, gestul, l!Uiloaea, acţiunea,
intr'un interval de trei: ore, desfăşu•
rare deci atletică, răsboinică, a fapte•
lor orişicari. Făcuţi mml pentru altul,
spectacnlul şi spech:torul sunt desti•
naţi a avea între ei o corespondenţă,
de aci ideia că o piesă de teatru are
anume legi şi formule; e un adevăr
relativ deozTece aceste formule din
antichitate şi până ae1u1m au evoluat
permanent şi: totdeauna formula cea
nouă a ~vut de întâmpinat rezistenţa
spectatorului. Se petrece deci ceeace
se petrece cu toate artele, formula
nouă, pe toate riscurile, îşi va înd~
plini mis~uinea. Actualmente nu e SUI'
pusă' nici unei legi precise alta, decât
divizi unei::• în acte şi tablouri; i se mai
cere o singură condiţie: - succesul.
Insuccesul îl condiţionează publioul ;
iată•i deci faţă în faţă pe cei doi pro•
tagonişti : spectacolul şi sutele, miile
de spectator::· care compun publicul.
Spectacolul e compus din actori, din
decol'IUJl"i, din prezenta invizibilă dar
de prim ordin i::• reg:sonului &i din a•
l âţia alţi faclori; mai este şi Pies·a.
JJupta se dă între cei doi mari fa~·
tori· : publi1cul si spectacol ni; iîntre
o arenă sportivă si teatru există în
arest fel de .i::• privi; o asemănare. Pie•
S.ll ar fi mingea.
Tot'uş altfel se
prezintă problema
privită atent şi· serios: sunt câteva
waruri clecând cu#i(etăt-0rii au căutat

să•şi exprime anume idei critice f;'5U•
pra traiului şi faptelor omeneşti, subt
forma închipuirii teatrale. Cu multe
măşti şi sub alambicarea C1U1Vintelor~
prin .făpturi închipuite .şi cu fapte
înehionite după vii::ţă dar totdeauna
exemplare, Teatrul a fost cel mai în•
semnat cenzor al moravurilor, arma
ascunsă dar tăioasă i::1 spirit1Utui cri•
tic al gânditorilor, prin propUJnerea
de exemple, prin contrastul binelui şi
răului, totodată o reproducere dar şi
o cenzură a epocelor pe care le-a tn•
fătişat.
Ar'lequin, Paiaţă, cei cari
plângeau cu un ochiu şi râdeau cu
altul, au fost precu11sori ai· fabulei
Teatrele, care sub formă glumeaţă.
sau severă, confruntă omul cu sine.
~ lume întreagă ~ea antică cu pasiU?
mie ei a rămas oglindită în operil~
drtamaturgilor.
De la început Tei::trul a aviut nu nu•
mai scopul de a amuza ci şi Pe cel de
a aşeza în fata contimporanilor o n<
glindă fo care să•şi prive~scă difor•
mităţile şi anume pe cele mai bine
ascunse, pe cele morale. Teatrul care
urmăreşte un scop pur distractiv e o
anexă sooundară, dispensatoare :;i u•
nei plăceri de ordin inferior, deaceia
chiar mai lesne de satisfăcut. Teatrul
era chem·at un „templu" işi .i::cum încă
teatrele de Stat, de pretutindeni, Tea•
trul nostru Naţional, reuşesc a păstra
acest prestigiu.
Au exisht proteciori ai artelor~ cari
înţelegeau că arta e o cerşetoare de
mare lux, sau o împărăteasă fă'ră a•
vuţii, care cere risipă pentru a rămâ•
ne pură de ispit.Ei de a se modela după
gustul public, în loc de a•I constrânge
să•i accepte fo11mula.
~uiţi• drama•
turgi neferidţi la începuturile lor, au
reuşit prin perseverenţă să•şi impună
punctufl de privire şi ceea ce părea re•
voluţionar
a devenit: - repertoriu.
Ibsen Ia debut, Pirmdello un timp
lung, Claude!, au părut inoportuni ;
d' Annunzio însuş a fost salvat de sno•
bism si de Duse. Iată unul din marii
agenţi. propagatori :-Snobismmll. Sno•
bismul ::·re adesea calităţi ale defectelor lui; el e cel care pentru a.şi ~a·
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ditoriu ! Ştim că spectatorii veneau
cu mâncarea în basma, că se apos,
trofau, că aruncau pe scenă felurite
proiectile comestibile: timpuri de ex•
pansivitate şi de risipă! Pe scenă se
desfăşura o acţiune, l1ungă, comisă de
un ins neidentifioat precis, acel Sha,
cunoscut. Gderia de tipuri şi mora• gespeare care îşi îngăduia a filosofa
vuri· a trecutului e desigur interesan• ce::::suri dearândul.
Acel public reacţiona în mod su"
tă şi e admisă lesne, C!UIIIl admitem
costumele de pildă ce•au fost purtate mar, când faptele comise acolo pe
la anume epoce. Acest trecut trebuie scenă sau când actorU'l care întruchi,
pa un erou, nu•I mulţume.au dar U"
alimentat însă cât· mai bog.::1 pentr:u
rechea lui er.:::1 desfătată şi din trOOUJl
a putea deveni o epocă şi atunci tre•
cugetul lui era atins de acele gândiri
buiesc cercate cât mai mult p ·oduc•
care au rămas şi :acum o culme. Din•
ţiile contemporane pentru ca ele prin
tre atâtea versiuni asupra identităţii
calikte dar şi prin abundentă să a•
lui Sh::::kespeare îmi place să aleg pe
rate că pot constitui o epocă a dra•
cea a Lordu.lui învestit cu mari dem•
maturgiei.
Bataviillc, Bernstein, cari au. cunos• nităţi, ce•l nevoiau a se s'luji pentru a
de
cut succese sgomotoase •au intr.::::t în · înfrunta mulţimea sgomotoasă,
numele
actorului
ambulant
Sh::•kes•
'Ullllbră deoarece epoca pe care o o•
glindiau a fost depăşită ; mai târziu peare. Pentm a ocoli 'UII'a probabilă a
unor rivali puternici şi pentru a pu•
însă ei vor fi cei care vor arăta: vi•
tea totdeodată impune .:;celei mulţimi
ţjîl~, virtuţile, defectele,
suferinţele
marile lui cugelă:ri, făcea mici conce,
~ne1 epoce, po::te decadente totuş por•
sU: aşeza în chip impresionant pe
ţrnne v::::fabilă de Istorie socială. Ibsen
constituie o epocă - căci unele de• Hamlet ~ntr'o groapă cu 1u1I1 cr.aniu în
mână pentru a pronunţa f::::iimosul „to
viă'ri morale şi modalil'atea lor de ex•
presie pot fi peceti'll urnuii. veac de ci• be ar not to he. thatis the questin" care c încă şi azi exclamaţia cea mai
vilizaţie. Md adesea aceste modele au
celebră a liter.::lurii dramatice sau a~
început prin a fi refuzate, dar iată că
ducea pe scenă învăluită .într1•tin cear"
vre•un snobism le.oa impus, iar timpul
ceaf, fantoma răsbu1nătoare şi o pu•
l~a aşezat la locul lor de cinste. S':::T
nea să pronunte sentinţele filosofice
putea trage concluzia că Tealr1u1l, dat
ale mustrării de conştiinţă.
fiind aceste exemple, ar trebui prin•
După atâtea ·veacuri, să fie on·e ne•
cipial să meagă din punct de vedere
material la pagubă sigură, pentru a voie pentru a cugeta - după putinţ,a
putea creea progresul. E dealtfel în• sa, - ca autorul dramtic să întrie'bru•
săş menirea Teatrelor de Star.
S':;1r inţeze tot mijloace atât de simpliste
s::::u să fie nevoit a renll'Ilta la iactuf
inai putea conchide că nul există', tea•
de a cugeta, deoareoe - zice•se -- tea•
tru propriu zis, legi fixe, deoarece toti·
trul e numai acţiune. Acţiune fireşte
ace;şti autori exemplari azi, nu au ţi•
dar IllUI servi\ reprodusă d pl"iegătită
nul seamă decât de moravuri, de lup•
şi comentată prin idei şi cuvinte în
la simţimântelor, de contrastul idei,
scooul de a deveni exemplară nu nu•
lor şi au nesocotit formula Teatrului
mai plăcută - mai ~1\es exemplară.
distractiv. cel obligat să placă, condus
Dramşturgii acelor veacuni au privit
de gustul şi capriciul public, nu con•
mai sus, mai departe decât' nivelul şi
ducător al acestora. Formuk, Shakes•
peare, e cel mai ilustru exempLu:. A• giuistu\ public şi .au nesocotit reţetele:
noi trebue să facem k• fel: să cute•
cum câteva veacuri acest ins ilustru
mai apoi, îşi îngăduia să filozofeze în zăm, să încercăm puterile noastre pro•
prii care nu se poate să nu fie vaia•
scenă fa lumd monologuri sau în f"'
prige dialog1u:ri - şi fo faţa cărui au• bile.
tisface dorint.a de

excepţiona1

face

operă de propagandă a unora formule
de :>rtă - şi pe lângă forme, se stre•
(",oară adesea şi fondul de cul'?ctare.
Rămâne concurenţa între lucrările
pe care le•a consacrat trecutiul şi cele
oooaspete care îşi încep destinul ne-
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O EROINA -

UN SIMBOL

MEDEEA
de VLADIMIR STREINU
edeca este astăzi mai puţin de.
cât un simbol: e aproape un
simplu calific::.tiv. Personaj fan•
tastic, sumbru 1şi funest,
exemplar
tipic al feminităţii demonice, califi•
drm azi cu numete ci orice femee ce ni
se pare a nega, prin vorbă sau faptă,
::tributele venuste ale naturii feme•
nine. Cu atât am mai rămas din ceea cc
atât de pc larg, ne•a comunicat despre
Medeea mitologia grecilor. E ultima
reducţiu111e r unei poveşti pe cât
de
prolixă pe all:ât de incertă, dar plină
de întâmplări cxtraordinane de crimo
odioase, de vrăji şi de tot felul de alte
nenorociri, dintre care, dacă cele mai
multe sunt chiar istoriceşte incontes•
abile. cele mai groz::ve sunt născocite
tâiiziu şi artţncate pe conştiinţa etern
nefericitei Medeea. Int adevăr un mare
număr de legende anexe şi de ticluiri
lftrzii s'au adăug'.;L cu timpul la p0°
vestea· originară, şi•au complicat•o
până Ia confuz şi•au lungit•o fără tre•
buinţă făcând·o astfel dificilă de ve•
rifkat.
După tatăl ci Aetes, regele neguror •
sei Colchidii, Medeea ar fi descinzând
din zeul Soare<lui•Helios - căruia îi
en· nepoată. :\fai . tulbure i se înfă~i·
şează genealogia maternă: după· cum
e imrginată a se fi născut dintr'o
mamă sau alta, ea este soră bună sau
vitregă cu Absyotos. In orice caz, pri•
cepel1ea în trebile vrăjitoreşti o înru•
deşte dinspre mamă cu faimoasa Cir•
ce şi cu Hecrle sub pământean-a.
La omtea tatălui, povestea ne•o a•
rată tânără şi teribilă, îndeletnicindu•
se bărbătc.5le cu vânătoarea şi cerce•
lând ierburile rare. Se nă·scuse din
fantastic şi creştea în frntastic. Al•
mosfera de vrajă, De care o respira ea,
izvora nu numai din filtrurile proprii;

M

1

moştenite,

ci şi din miraculoas.f:1 Lână
de Aur, atât de râvnită de grecii de"
părtaţi şi de aceea păzit:L straşnic de
un balaur. Dar acolo la riăsărit de
Pontul Euxin, suu C.auc·11., în ri~u·
roasa Cholchidă, sosiră' de pe Mari!
greci vestiţi Argonauţi, condUJş~ de Ja•
son, să reintre în stăpânirea Lânei de
Aur„ Până să ajungă la regatul bar•
bar al lui Ael::tS, navigatorii înfrunta'
seră vrăjmă'şia şi a oamenilor şi a ~
lemenlelor, ceea ce din povestirea lui
Jason, tur1bură oarecum inima Medeci.
fil,când•o deocamddă să şi ulile de vâ·
nătoarca cu lancea şi de foarile ciuda·
tele ei hcrlborizări. Regele se rTătă gab
să le predea
Lâna de Aur. dar1 cu o
condiţie fatală pentru Jason. Din fe·
ricirc ~Icdeca se înamoră de el, :;;i cum
ea se afla în stăpânirea a multe m~'
teşugu·ri vrăjitoreşti, îi puse la înde<
mână mijlocul să iasă teafă'r din cursa
întinsă de Rege. Aetas
refuză să SC'
ţină de cuvânt. Atunci Medeea care îl.
iuber: acum pc .J ason mai mu'it de cât
s'ar fi cuvenit, îl ajută clll ierburile ei
să adoarmă vigilenţa balaurului„ rea'
lizându„şi însf:îrşit scopul aventuroa•
sei călător.ii. Colchida o părăsiră îm'
preună, urmaţi în de .riproape de în<
suşi Regele. Spre a•i întârzia u1rmări<
rea Medeea, care răpise cu sine şi pe
fratele ei Absyr.tos, nu şovăi să"l o•
1moare aruncându•i membn•le la în°
tâmplare în caier• l'aită:lui, pentru ca·
acesta căutând trupul sfârtecat să le
piardă urma. Numai cu ajutorul crii•
minalei strategeme scăpară fugr•rii
cari, după înconjurul ~ntreg al pă,
mântului cunoscut atunci. reveniră în
Grecia, la Ialchos, de unde porniseră
Argonauitii.
Aici tatăl lui Jason, îmbătrânind
cu totul, fusese detronrt de fratcle
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său Pelias. Medeea
devenită între
timp soţia lui Jason, şi mamă a doi
copii, luă pe bătrân îl tăie in bucăţi,
îl puse la fiert cu :bur.uiieni ştiute nu„
mai de ea, şi Jlrin farmece, îl scoase
întreg, tânăr şi vesel din caz:.:1nul în
clocote. Iar pentru a pedepsi pe uzur•
patorul tronului. puse la cale o răz•
bunare cumplită. Convinse pc fiicele
lui Pelias că ar putea reîntineri si ne
tatăl lor, dacă ele s'::!r hotărâ să•l taie
mai întâi în hucăţi şi săd pună la
fier1t. Vr!rjitoarca plină de perfidie,
clupă ce văzu pc nefericitul Pelias că•
zut victimă a naivelor sale l'ice. nu
mai interveni însă cu nici un miracol.
Gum se frec că- Pclias odată dispărut,
tronul nu reveni nici lui Jason si nici
părintelui său, cu toate că nu- altul
fusese mobilul faptei în contra 'lui
Peliais, fabula nu ne spune. Ştiu nu•
mai că Rege în Ialchis vine Acast, fiu\
lui Pclias, ia .Tason dimpreună cu
Medeea şi copii se refugiază în Corint.
Corintul avea ca Rege în acel::-,şi timp
pe Creon. La curtea acestui era sorti•
tă să se de8fr.că că'Sătoria. legată în
nenumărate vrăji fără de legi a Medcii
cu J.ason. Deşi primiţi regeşte şi consi,
<,lerati de Creon după naşkre, Corin•
tienii adesea făceau! gol în jurul noilor
veniţi. mai ales în jurU1l Medeii, care
uve:::! <Iaru! funest de a răspândi în
preajma ei îngri jorarc, teamă, şi chiar
spaimă. Insuşi .Ta'Son, muncit de corn•
plicitatea trecută, simţi că nici el nu
o mai poate privi în ochii deveniti
pre:::' întunecoşi. Dar, cu deosebire.
cea ce .îl făcu să observe aceasta. fură
ochii limpezi ai Crcuzii, fiica lui Creon.
ochii în care, privind de la un timp
din ce în ce mai des. el întrevăzuse
idealul de gra:ţie, de frăgezime şi nevi•
novăţie
socotit de bărbatii tuturor
timpuri'lor c:::1 formând adcvărat1a fe•
minitate. Prin această complicalie pa•
sională, Med«:>ea se
preschimbă
din
~implă magiciană. în personai fragic.
Nimic .nu poate opune căsătoriei ho~·
tărâle între .Tason si Crcusa, cu con•
simţământu] deplin· al Reaelui îns11şi.
nici puţinele amintiri clelicatc dintre
ei. şi nici ne cei doi copii, r~re dupi\
pl~.area Medeiei
urmau să rămână

lângă tatăl Ior. Zadarnicîncercă să•i abţină cel puţin pc ci,

în Corint, pe
să•i

ia cu sine în exil. Satisfăcut în<
nouă iubire, Jrison avea să fie sa<
tisfăcut şi în iubirea pentru copii lui.
Gândul celei mai negre răzbunări
umplu suflctu·l vrăjitoarei. Ca să•l l<rtr'o

vcască şi ~n

dragostea pcntru1 Creuza

şi în dragostea pentru copii, ea se pre<
făcu a•şi primi destinu'I; consimţi, cu

un surâs de:::dreptul îngrijorător, la"
care, îi răpea soţUJl, precum
şi la rămânerea copiilor cu tatăl lor.
ln ziua nunţii, trimise chiar câteva
daruri Creuzei; un văl cum nu mai a•
vusese ~llă mireasă şi o coroană de
aur; '1e trimise prin copii pentru a•Şi
asigura odraslele în acest fel - de în~
grijirea mamei vitrege. Dar cum n'a,
pu!Ca.ră· bine să se înapoieze şi să•i ))O'
vestc:::scă des.pre inima bună, cu caru
i se primise darurile, că palatul şi răe
sună de o jale enormă, vărsând flăcări
pe toate ferestrele; vă-lui şi coroana
vrăjite cu ştiinţa adusă din Colchida,
arseseră pc Creuza, c::re k
încerca.
precum şi Crcon venit în ajutoruil în°
ccndiind în cele din urmă întreg pa
latu1I. ln vălmăşagul produs de Corin°
tinieni cari nă'Vălcsc să pedepsească
pc vrăjitoare, Medeea se uită cu pri'
viri dcsperechiate la proprii săi copii.
l'icvăzută de
nimeni îi va înjunghir.
Fabula ne mai spune că teribila ma
giciană a fost văzută într'un car tra~
ele balauri, disperând în văzduh, ins'
pre părţile Tebei, unde o legendă în•
tr'::<levăr o atestă vindecând nebunia
lui 'ttercule şi plecând mai departe la
Atena. Aci se căsătoreste cu bătrânul
rege Egeu, căruia îi dă un fiu - pt:"
Medos. Dar şi din Atena fiind isgonită„
în urma încercării de a ucide pc Te<
seu. firnl din altă căsătorie a lui Egeu.
Ultimul refugiu, vrăjitoare.:::1 şi•l gă<
seste tot spre răsărit de Pontus Euxin,
în· ne~uroasa Colchidă, de unde pi~
casc tânăTă cu Jason. Aceasta este po'
vestea mitologică a Mcdeii, redusă pe
cât cu prntinţă la un singur şir nar~
Ce este real si cc închipuit în ac
ceastă îngrămădi~e de legende. cftt~1
istorie şi câtă afabulatie există. cin•~
ar mai putea distinge Mitul a absorbit
căsătoria,
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lotul, dându•i pentru eternitate culoa• se fotdeauna singura adevărată. Po.
rea lucrurilor oribile şi fantastice în trivit cu acest fundament al lumii
acelaşi timp. Cu toate aceste::· unii is•
noastre, Medeea reală este ::ceea pe
torici recunosc în Medeea pe herbonis• care Euripide a pus•o să•şi moaie
ta aventuroasă·, cu câteva omoruri pe •stiletul Îll inima copiilor ei. Nici ,~
-conştiinţă, dar refuză :::• primi ca exac•
artst antic sau modern nu s'a mai E:"'
tă furia ei de două ori infanticidă. Mai
bătut de la adevărul capital al uciderii
mult încă. Ei afirmă că, după ucide• copiilor, atât de puternică' şi de con•
rea prin vicleşug a Creuzeii si a lui vingătoare :::1 trecut grozava scornire.
Crcon, Corintienii au năpădit lâ Curte
Pentru a străbate noianul vremuri•
şi· ei, ca să pedepsească pe Medeei::::,
lor, aşa cullll a creat-o el, Euripide s'a
i•au omorât copiii. In legătură strân• îngrijiL să dea Medeii un suflet anume
flă cu acela: fapt se mai susţine că bli,·
conformat, în c:::re adică era credibH
frânii din Corint, suportând greu
să apără o idee oricât de complicată·.
ideea că strămoşii lor au fost ucigaşii
Toate amănuntele psihologice sunt
celor doi copii au trimi1s o delegaţie de indicaţii ale aceluiaşi fa"pt final. ln•
cetăţenii la Euripide, cu rugămintea,
tr'una din lamentaţiile ei eroine e pW!ă
sprijinită de un bun număr de talanţi,
astfel să facă o paralelă între condiţi~·
de a scrie o tragedie, care să spele de hărhătească şi condiţia femenină: „Un
pe tradiţia lor marea ruşine. Euripide bărbat când căsnicia il apasă iese şi
ar fi executat comand.:::1, ticluind pe îşi sc:::pă sufletul de necazuri in to•
deaîntref{ul pornirea şi· fapta Medeiei vărăşia vreu:nui prieten sau în con•
de :::··şi fi înjunghiat copiii. Cum geniul vorbiri cu cei de o vârstă; dar_ pe noi
lui Euripide, scornind cel mai tragic necesitatea ne constrânge să nu pri•
episod cu putinţă şi introducându•! în vim decât in sufletul nostru. Ei spun
povestea de până dunei a magicieni
că noi trăim în oasă la adăpost
de
funeste, inlinse, just şi deci credibil,
orice primejdie, în timp ce ei rnânu•
mitul a primit modificarea, s'a supra• esc lancea; dar e rău zis, pentru că de
pus ticluiri însuşite, perpetuuând prin trei ori mai bine mi•.:::r plăcea să.-mi
numeroasele traduceri •şi imitaţii ale duc viaţa întreagă sub scuil, decât sfi
tragediei o Medee pasion::Jă până Ia: nasc un singur copili". Medeea are ci1
demonie. Si nu este exclus ca acesta .alte cuvinte psihologi.a ei partir.u!arr1.
si nu alfol să fie adevărul. Căci prin•
fiind arăt:::tă ca o femec cu suflet hăr•
tre trageclicii vechi ispiti ti de sub!ect, hătesc. Repudiindu•şi astfel condiţta
se menţionează unul, numit Carcinurs,
sex·ului, nu numai P~t estr confor•
mată moralmente viril, dar, cum ne
care a compus o tragedie de neabilitate
a Medefr; dar opera s'a pierdut, după
este descrisă· de atâtea ori, ea are o
cum nu ni s'au păstrat nici tragediile
gândire violentă; după spusa doicci
s::..Ie însăşi, ochii ei sunt de taur săi•
respective ale lui Eschile şi Sofocle.
batec „trădând" un spirit nedQIIles•
Astfel că povestea de azi :::· teribilei
vrăjitoare a rezultat din sulprarpunerea
licit; c o leoaică şi mai mult decât
mitologiei - peste istorie (herbonita
atât dincolo şi de faptul de a se fi
aventuroasă devenind magiciană fu•
născut şi a fi crescut într'o triră „bar.
nestă·) dintr'o :::1 doua suprapunere a
bară'', e o demonică· şi dementăt pa•
siona·lă. lnc:it :::flându•se in situiaţia
acelei ticluiri geniale. l)Cste amestecul
de mitologie şi istorie (magiciana fu•
de a•şi pedepsi bărbatul a.iuns la ul•
nestă dewnind şi
a~asin a
copiilor
tima infidilitate. în chip foorte nor•
proprii) şi insfârşit: dintr'o a treia su•
mal concepe să•si ucidă copii. Prin
pnpunere din noui a mitologiei neste •datele ei psihologke dP o perfectă
convergenţă, Medeea lui Euripide cst-e
oombim1tia mai veche ( altoiul ticlu•
1rii devenind trunchimitologic.
upro:::pe un persona.i modern: ea e
Dair orice ar sus.ţine istoricii. adevă.
1~ondusă la
dezastru de fatalitatea
n.il ultim pste o valoa~e ::inexă a fru•
modernilor. adică de IP~ea internă· a
mosului, ficţiunea artistică dovedindu· unei mecanicr snfldeşti inexorabile.
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Aş:::•

se şi explică pentru ce un şir de
autori moderni, necomplet încă în
enciclopedie, au reluat subiectul, su„
indud mereu pe scenă. CUJ mult mai
mult a timpurilor noastre decât a vre"
murilor antice, patima ei pentru Jason,
excepţională cu totul faţă de stilul de
viată a!l celor vechi, inspiră deaceea
corului urrmătoarele: „Când dragostea
stă·pâneşte violent pe oameni, nu le
lasă nici virtute, nici un nume bun,
dar dacă l{ypris (r.dică Afrodita) ne
stăpâneşte cu moderaţie, nici o altă
zeiţă nu este mai plăcută. Cumpătarea
este cel mai frumos dar al zeilor pen•
tru oameni. Sfâşiindu•mi inima din
cruza altui pal, fie ca niciodată: teri•
bila Kypris să nu m'arunce în lupte
oarbe şi certuri nesfârşite: ci, respec•
tând legăturile liniştite, să aleagă cu
înţelepciune pe soţ şi pe soţie".
Dintre latini, acela a căru~ tragedii
asupn:· Medeei s'a păst:•at este Seneca.
Ei urmează pe Euripide în mai toate
datele 1nsemnate ale tragediei, dar
pare evident că intuiţia caracterului
inte.gru al eroinei n'a avut•o. De aceea
el o p-ezintă dedându•se la practice
vră.iitoreşti.
înconjurând•o aproape
tot timpul de o atmosferă: mirnculoasă
suipra•naturnlă şi fantasticul alterează
nedibililatea. personaiului şi scade efectul trq~edie. Din psihologia atât dei
organic văzută de Eur;pide. autorul
distinge numai latura virilă, pe care o
izolează şi o îngroaşă până ce Medeea
lui atinge într'un moment de egoism
neibun ~i de mândrie a disperării, or"
goliul bărbătesc cel mai neînfrând.
Intrcbată ce va mai rămâne pe urmai
actinnllor ei răutăcioase. răsnunde
îmbiit·ată de sine: Medeea superest Ră:mâne Medeea - „Decadenţ:::1 'prin
rednctia fără· măsură :::• caracterului
eroin~i. formula, în care este luc-.ală
această tragedie, al)a-e si în perVPrsi•
tatea plăcerii de suferintă altorr.'. Nici
un autor nu a înfăti!')at uciderea co•
pFlor Pe scenă. Medeea lui Seneca,
'll!J"mărită fle fnrii şi <le spectrul fra•
telni ei Absyrtos, lovest.e. loveşte în
fota no:::~tră pe unul dintre ei, se în•
duiosează· si
nare a crnta oe celalt;
dar apare Jason. Ir• a cărui implorare

de a i·l

lăsa

cel

puţin

pe acesta, ea se
chinurile fostu•
câtorva lovituri
simulate, până ce însfârşil declamân•
du„şi interm:nabil suferinţa
prop ie,
împlântă stiletul şi într'aldoilea. To•
tul dovedeşte decadenţa gustului, atât
schematimrer.' psihologici cât şi rafi~
narea şi degustarea înceată a cruzi•
mei. Dar tragedia e de expresiuni den•
se şi energice, de sentinţe l::·pillare, de
formule care vor atrage pe un mare
autor de tragedii, cu aplecare firească
la scurt:m€'3 şi densih. tea exprimării,
pe Corneille.
Acesta, ca să scrie Medeea sa vor"
lbeşte din Seneca şi nu din Euripicle.
Lucrarea de tine~ete, Medeea lui Cor•
neille poate că· nici n'ar fi c1t::bilă,
dacă n'ar indica în anumite versuri,
parte ţrnduse din autorul latin, ~ar
parte originale, pe v;ito~uI neîntrecut
versificator, pentru literatura noastră
ar fi cu totul de necitat, ·dacă răs•
punsul nebunesc: „Mai, moi dis• ie, et
c'est asez", care trarnmune pe l::tines•
eul: „Medeea superes.t", n'ar putea fi
luat ca izvorul tiradei mândre a Doam"
nei Clan• din Vlaicu.Vodă, tiradă în
care repetarea aceluiaşi pronume, faţă
de împotrivirea boe··i.lor, semnifică a•
ceiaşi beţie de orgoliu.
Dintre autorii moderni, cari s'ru
inte-csat de figura 'Medeei, cei mai re.
marc!lbili sunt: F„. Grillparzer si Er•
nest Lagouve. Grillparzer a combinat
JH' Erunide cu SeTlec.a, luând deh. prlc
mul psihologia fatală, iar dek al doilea
ideea cadrului vrăjitoresc: da,.. a adău•
gat de la sine un plus de verosimil
Ia procesul sufletesc care duce
la ueidere::o copiilor. In adevăr,
Medeea lui constată în preaima
despărţir1ii
că
nici copii săi nu•i
pot suporta privirile. că: lor 'in"
şile Ie este atât de frică de ea încât
puşi să aleagă singuri dadi o urmefi•
ză sau nici unul se refmti.ază îngroziţi·
l:::· st.nul chiar al C:reuzei. iar altul so•
lic;tat mai stăruitor. vine. dar cu o„
chii întor<;~ tot spre b11'na C,re11sll. Asl•
fel MedeN1 n~e un nm1 seTJ.tim„Tlt: e
îndurerată (le
inc:;tră;narea
cnniPor,
dar ea mamă suferă mai puţin gân•
desfăta nebuneşte cu
lui bărbat l~ vederea
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<lind ce lucru groaznic le rezervă, este
aşa dar mai liberă să~i suprime.
Cu
alte cuvinte, la ideea de a sdrobi pe
Jason în progenitura sa, autorul aces"'
tei invenţiuni i•a adaos şi o posibili•
late de ură împotriva odraslelor ca.re,
sufleteşte, :.: u încetat a mai fi ale ci.
Gestul capita1l pare de raceea mai înte~
meial. Putem recunoaşte însă, pe de
.altă parte că patetismul complex
al
l.ledeii lui Euripide, cu mult m::i sgu~
cluitor, - GriHparzer c oarecum ştir"'
bit. Căci ·a face mai plauzibi gestul u•
nei mame de a•şi omorâ copii, ară~
tându•i înstrăinati de ca, corespunde
în adevăr unei :.:numite trebwinte ra
sensibilităţii omeneşti, dar artificiul
~1cesta scoate pe Medeea într'o măsură
din impasul fatrnl: o liberează de si•
tuaţia deplin tragică.
Observaţia se poate face şi la Leg~•
uvre, care şi•a însuşit aritificiul pshio.
logic al lui Grillparzer. J\faii băg::t în
resurse delicate şi în nuanţarea situaţiilor Legauvre fructifică atât cât mij·
Joacele.ii îi îngăduiesc, experienţa for•.
mdă a lui Corneille. MeritU!l său însă,
cu deosebire, stă în numeroase~e in•
dicaţii privitoare, la jocul de
scenă.
Am spus. că· nici un autor în afară de
Seneca· n'a lăsat pe Medeea să~şi în·
junghie copii pe scenă. Intr'un fel ei
inexrct. Lucrul se întâmplă şi la Le•
gauvre. Dar cum? După uciderea
Creusei. popo-ul care ştia oe soarta
ce asteaptă pe cop;i, CE' să•i salvezo
năYă leş te asupra
Medeii: .,lnconj u•
rii~rl.o si asrun7i\no•o
publicrnlui cu
copii cui tot. Deodată însă se a'Ude
două ţipete. Poporul se dă în lături şi

Medeea reapare singură, în mana ~u
un cuţit însângerat". AutorUJl se do;
vedeşte aŞ[' drar mai stăpân decât ceie
lalţi pe viziunea tehnică a faptului
tragic.
Privi tă în toate interpretările ei
câte i s'au dat, şi nu numai în cele
la care suntem siliţi să ne restrângem'.
l\.fodec[' esl.e un instrument al fatali•
lăţii amoroase.
Este în \·orbirea de
astăzi, o p:asională, a cărei cea dintâi
şi ultima
vctimă e
ea însăşi. Cu
to['le că o considenăm întotdeauna în=
trc femeirle CUI suflet bftrbălesc cu
todre că trăsătura v:rilă există în ca=
ractcrul ei, fiind atestată expres atât
de Euripide. de Seneca, de Corneille
cât şi de Gri!Jlparzer, tragedia ei cone
stă în pasionaEtate. Vnidrnl fund["
mental în Euripidc, este> surb felurile
fonmc, unul şi ::celaşi. ,Ce mare su~ ·
ferinţă pentru muritori este dragos=
tea !" Spiritul întreprinzător si encr,
gic sunt numai consecinţele ·acestei
suferinţe. Cum suflctuil omenesc e o
realitate organică sentimentele puter.
nice anga jând în aceiaşi măsură şi ine
teligenta şi voinţa după cwn o mare
idee sau o mare voinţă se -întovărăsesc
de sentimente excepţ~onrailc. Nu pa°siu"'
nea Medeii provine din virilitate, ci
virilifatc~ 1 este un efect al pasiunei.
Astfel în cât ea care spre deosebire de
alte personaje tragice greceşti nu e
urmărită de nici ru111 blestem al zeilor,
ci ea urmăreşte pe alţii cu blestem, a
oferit liniştitei Grecii spectacolul vi•
itor al personalităţii moderne. Căci
Medeea nu ero din Grecia.
1
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BIBLIOTECA TEATRULUI NATIONAL
'

istoric al bib'iiotecii Teatrului
)ila.ţ!onal în a:devăratust înţeles al cuvântului nu se poate face, dat că, fiind
între a!tele, nimeni· nu s'a gândit Ia
întemeierea unei bilblioitecj. de specialitate în chip ofi,dal, decât foarte târziu, când era poate un faip.t împlinit.
Nu faoem din aceasta însă un proces
Un

niJnănui.

·Erau prea multe de făcut pentru modestele începuturi a 1e ,teatrului românesc atunci, şi acei- oameni luminaţi
aui au văzut si prin teatru răspândirea
culturii în marea mas.să a pciporului
erau preocupaţi de aJt.e probleme, de
Jnteres mai imediat.
Intre 1852-1877 Teatrul cel mare se
luptă cu înfiriparea lui si se statorniceşte cu deplm succes. Anul 1877 este
important pentru teatrul românesc din
două puncte de \'ed~te: se creiază Societatea Dramatică şi începe să 1a
fiintă, modest ş!. timid, biblioteca Teatrului N aiţional.
Ion Ghica a fost la directia Teatrufluii Naţio111a1 patru stagiuni, timp în care
s'a luptat să învingă mentalitatea pu„
blicul'ui cu s:ituatia înapoiată în care se
afla l!iteratura noastră dramatică Sl
traducerile ahiar, a'e căror texte după
spectacole SP.. risipeau. Emu actori cari
n'aveau ni1c1i dorinta să păstreze textul
rolul'u!, uneori cu multă măestrie jucat...
Prieten cu Alecsandri, s'au luptat
amândoi să dea o literatură originală
eu motive de insipiraUi variate, înlătn
rând localizărille pe cât le-a fost posibil, dar ş!. textele acestora nu s'au pfu.trat deşi uneori se puneau în repetiţie
chiar după mainuscrise originale.
DUJPă câitiiva ani însă, după ce o piesă
era scoasă din repertor.u si se ştia deci
că oo va mai figur,a pe afiş, artiştii
dramabi1ci mari, cari aveau în concesia
lor actualul Teatru Na\ional, Matei
Millo, Mihai Pascalii, Costache Demi:·triade, îşi l'uau manuscrjsul acasă, încât
fiecare actor conducător de trupă avea
o bibliotecă a lui, de'a oare luau relaţii
actorii mai înc~pători, în deosebi acei

din provincie. D. Paul Gusty îşi amin.
teste de Costache Carag1.'ll!Y, care avea
o coi'ectie aprec~abilă de piese în casa
lui din str. Brezoianu. Matei· Millo avea
ca secl'etar al trup ei 1Pe actorul Moru,
care îndeplinea şi serviciul de bibliotecar personal:
Deşi Gr. Cantajcuzino stimula scriitorii românt instituind premii pentru
/piese originale, nu s'au păstrat .prea
multe texte nici în timpul directiei lui·,
d1ecât putine către sfârşi;t.
Pompiliu EEade a dat ate:ntie specială
pieselor străine, din care a jucat multe
în repertoriu, da:r. şi pante din textele
acestora au luat drumul celor!alte, deşi
traiducer!rle le încredinita litera~ilor de
re.aJă va'care.
Tot el a luat iniţiativa frumoasă de
a se înEinta Biblioteca Teatru'ui Nationai', care d!n nenorocire însă diSJpare
cidată cu iplecarea sa dela directie ş1
se reeditează :izo'at în timpul recent,
în parte de d.nii V. Eftim~u. Camii
Petrescu. I. M. Sadoveanu şi actualul
director Liviu Rebreanu.
Cel oare a î11fii111tat însă prorpr!u zis
Bibl'iote1cia Teatrului Naţional din Bucu~
reşti, a fost un actor venit din Craiova.
AJoesta se numea Nae Basarabeanu, si a
fooc\ionat în calitate de bib'iotecar mat
mult de 50 de ani. Deşi săr.ac, pr!mind
o moştenite dela taităl său, ac'.!st iubitor
de carte autodidact a cumpărat un
dulap s~ ra început a adooa în el textele
piesel'or pe care directorii de scenă,
suf'eurii sau artiştii le aruncau pe unde
se întâmpla. A început cu două p!ese
îln manuscris, două melodrame, al G_ăror
.titlu nu se ştie. Dar dragostea lui pen.
tru asa z.isa bibliotecă nu s'a qprit numai la acest dulap; nemai-având undEPUll1e texte'e pe care le arunic.ruu alţii,
el h strângea şi le înşira pe jos. în
podul teatrului.
Insă iniţiat!.va aceasta l'ăudabilă prin
îmrporta(llita ;rezulta1'e'or, rămă;sese lllecunoscută co111ducătorilor până în ziua
· când un director dori111:d să reia o p!eS<î.
jucată mai de mult, caută textul. $pre
1
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marea mi.rare a directorului1, care se
crede a fi fost Cantacuzino, s'a prezentat Nae Ba1sarabeanu cu manuscrisul
piesei. De-aitunci acesta a devenit întâiul hibfotecar al Teatrul'u:.i Nalional,
în ch!ip oficial.
Primele exemplare ale bibliotecii an
fost manus1c:rise, deoarece nu exista
maşină de scris,
copiate de Mihail
Eminescu, Or. Manole,scu, maestrul
Nottara, d. Paul Gusty şi alt!i, anonimi.
Lucrările
de bibEotecă devenind o
preocupare im,portantă şi necesara •.
du,pă câtva timp Basarabeanu îşi ia
un ajutor, pe Alexandru Stănc~scu
După moartea celui dintâ!u bibliotecar
vine atâit l'a conducerea bib'iotecii cât
si la secretariatu! literar d-ra Ştefania
2.'otoviceanu, care ia ini1\iativa să se
cumpere revis1te ş! ziare. Urmează d.
Ovid D~nsuş~anu-fiul, Aurel Barbelian,
care au trecut tot materialul în condici,
si altii.
Organizarea /bibliotecii a rămas până
azi aceiaşi dela înfiintarea ei. Piesele
jucate erau rându1te 1n rafturi. după
numărul actelor şi mărirea hârtiei (format mare, coală şi format m'.1c, jumă
tate de coală), deoarece majoriitatea
erau manuscrise. Mai târziu au început
a fi dJactilografiate şi în timpul din
urmă tipărite.

Dintre cei cari an OiCIUIPat sic'aunul· ele
d1rector al Teatrului Naţional, pe lângă
cei menţionaţi mai sus, d-nii Valjan ş1
Corneliu 'Mo'1do1vanu 1au îmbogăţit b!~
blioteca mult.
Aotualul director d. Liviu Rebreanu,
dă o atenti 1 ~ cu totu1 deosebită b:bliotecii. A destinat încăperi speciale, una
pentru depozitarea exemp'.arelor aflate
alta ca sală de lectură.
Din ini'tiativa actualei b!bliotecare a
dat dispoziţia să se lege cât mai multe
texte. In aces·t moment se lucrează în
ate':ierele 'teatrului dulapuri noui, cu
uşi mob!,le, prevăzute cu geamuri pen~
toate regulele unei b;bliot~ci.
Sala de lectură va avea tot ce va fi
necesar pentm artiştii d;n Bucureşti şi
studentii Conservatorului,
folosind la
consultări ipentruactuala şi viitoarea Im .

Tot prin sprijinul' d-'.ui· directo·r Livlll
Rebreanu s'a îlnfiintat o sec~ie de bibL!otecă
muzicală care
foloseşte nu
numai teatrelor ci şi Soc. de Radiodifuziune, Ministerului Propagandei. şi
altor institutii de .cultură.
Texte'e pe care l'e contine biblioteca
în momentul de fată, Octombrie 1942,
sunt în număr total de 5.311 exem!Plare. 561 în cabinetul directiei şi 'editii'e rare din muzeu, care au a.p·artinut
tot bib'iotecii, precum şi hibl!ot·;:ca speţ:;ială, necesară
atelierului d·;! pictură.
Dintre acestea 3.019 exemplare sunt
în manuscris şi dactilografiate şi 2.292
tipărite. Piese ti:riginale de autori cunosicuti 2.259; piese traduse în româneşte din autori străini cunoscuti 1.287
exemplare; lp1'.ese româneşti, însă 6utorH necunoscu ti, 338 de 'exemplare. Jn
cabinetul directiei sunt 561 volume de
piese de autoq ce'ebri străini, câteva
originaie, enciicilopedi i şi studii în legătură cu teatrul. Cărti vechi tipărite
cu litere chirilic şi ed:ţ!j rare: 56 exemplare; cărti tipărite de autori români în
a1te genuri literare: 112 exemplare.
cărti în limbi străine tipă6te; 64 ex.;
coleotii de afişe şi pro-grame 92; albume vechi 68. 15 exemplare d;n „Propylaen-Kunstgeschichte"; 5 volume din
„Histoire genera1e i'ustre, du Theatre
par Lucien Dubech'". Colecţia de revi·ste a b'bliotecii este bogată îndeosebi
conţinând 500 exemplare din „La petite
ilustration", alte reviste străine: 21
exemplare. Colect'.a „Convorbiri !iterare", „Gândirea", „Familia" şi altele.
Tot în b'bliotecă se află şi caetul de
cursuri de dramă şi comedie a'e ma·~s
trului C. Nottara. Alte exemplare de
valoare pe care le are biblicteca sunt
21 de manuscrise autografe ale marilor
'scriitor!.: Vas.i'e Alecsandri, I. L. Caragiale, C. Negrutzi, Delavrancea, U
Topârceanu, AL MacedonskY, St. O.
Iosif, Duiliu Zamfirescu, Octavian Goga,
Ovid Densuşeanu, Tudor Arghe~i, Mihail Sadoveanu, Alfred Moşoiu, M.
Dragomirescu şi Liviu Rebreanu.

carieră.
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L. N.

Domnu

d• MIRCEA ŞTEFANESC\J
Steiar răsărtt din însăfi inima tHtrufui
românesc. domnut Paut Gusty a crescut
atât d• drept - în cei 65 cfe ani de
teatru Ji de atitudine pe cari i-a impiinit in Feb;uarie t942 - încât până fi
trămetete urii s·au ferit să-l tinteasc:ă~
Scriind despire Berlioz, Saint~Sains l-a
caracterizat: „un pa1a~oxe lait hozn..
me". Pomenind această definire. o facem
tocmai pentrucă ea nu se aplică domnului Gusty - dar .ne aiută să-l infeJegem. Oacă fa Berlioz parado11ul predomina. născând din e' pe om 'i pe compozitor, impresia paradoxală pe care
fi-o poate lăsa apropierea de domnut
Gusty nu se desprinde din cursut de
viaţă al_ acestui om, .care ,t-a cunoscut
PAUL SUSTY
cu precizie rtterară, timp de ,ase c1e-·
cenii fi iumătate, ,; albia fi malurile.
Dar apropierea de domnut Gusty te surprinde. Şi surpriza care-ţi dă impresia ;
paradoxală, vine În primul rând din fireasca fi propria ta timiditate, cu care te l
apropii de un om pe care ii crezi construit intr'un fet - Ji-t descoperi că •
altul. Cu alte cuvinte. par~cfollut se formează în tine, degaiându-se din această
senzaţie de eliberare din această invitafie la eliberare - pe care o respiră
întreaga persoană a domnului Gusfy. Dela primele cuvinte, simţi cum iţi pierzi
căfuJife emoţiei JÎ cum, in faţa acestui om, îndrăzneJti să vorbe,ti, să te măr
turisefti.
Ne-arn întrebat adesea dacă asta n' a fost doar o senzafie personală, in
clipa când am avut fericitul prilei să ne încredinţăm domnutui Paul Gusty. D•r
nu - fiindcă iată care a fost farmecul acestei senzaţii : credeam că vom vorl>i
cu un bătrân ; ti am descoperit în el unul mai tânăr decât noi. poate mai tânăr decât intifi proectete noastre. Când crezi că cineva e bătrân, înseamnă
că păfetti spre et cu o mentalitate aniicipativă, înseamnă că-t creza „/i:11.at".
Or: ceeace îC face paradoxat pe domnul Paul Gusti, ta frumofii ani pi! care ii
numără, e tocmai extrema mobilitate ti continua adaptare a spiritului.
Când, Înainte de a-J cunoafte, ii vezi fizionomia energică peste care se
a~terne părut alb, ai impresia că tu, începător intimidat, te intâtnefti cu asprimea ie,nii ; dar aiunge ca, intâi prin cuviinfă să-i câttigi simpatia, pentruca cea
mai radioasă primăvară să se ,reverse din acest suflet. În care Întotdeauna ai
să 9ăsetti prezent refrenut unui cântec vesel, alături de o sfătoasă cfispozifie de
a ·ţi povesti, alături de spontaneitatea unui sfat de care faci păcat dacă-l uiţi,
alături de un fel de intimitate camaraderească în care te simti ca sub mân9âierea unui prisos neatteptat, atături în fine de humorul genero; aJ unei vorbe
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de duh, cu care domnul Gusty fe poate oricând tachina, fără să distrugă în
tine vre-o armonie sau vre-o încredere.
Ai putut bănui - atâţia alţii iţi dau dreptul să ai asemenea bănueli că după atâtea decenii de me,te,ug propriu-zis, domnul Gusty a putut să sufere unele diformaţii profesionale; că ar putea să vadă valoarea unei lucrări doar
prin efectul scenic fÎ, pentru acest efect, să -i dispreţuiască stilul sau substanţa.
Ei bine, nu e a,a I De,i convins că una din condiţiile cele mai dureroase ale
teatrului e că este o artă pentru vulg, de'i cunoa,te bine riscul unei piese în
care eleganţa literară s'a . desvoltat în dauna elementelor pur teatrale, nil:;i când
domnul Gusty nu va porni cu mai mult~ pasiune .la lucru, decât atunt i când
clasicismul domniei-sale se va putea oglindi cu satisfacţie în frumuseje d, limpezimea, corectitudinea literară a frazelor pe cari le va descoperi) ntr'un text. E
singurul regizor, de altfel, pe care l-am auzit vorbind de $-Îmeza 'i de grama .tica unui manuscris. Din fotoliul din care conduce, e în stare să sară de mii de
ori 'i să întrerupă nesfârJit ' repetiţiile, pentruca boaba de frumos a unei fraze
- în care rodul s'a copt din adâncuri de subtilitate 'i din travalul lent al gestaţiei să nu fie bătută de grindina vre-unei împleticiri actorice,ti.
Decenii de experienţă pledează în domnul Gusty fÎ ai putea să-l crezi exclusiv stăpânit de ceeace prin el insufi a învăţat. Sunt comori pe cari oamenii
le pun de o parte 'i cu cari se mândresc la · bătrâneţe. Şi desigur, au marele
drept s'o facă . Dar sunt oameni cari · nu mai văd atunci, în apogeu - decât .
strălucirea acestor comori. Altă monetă, pentru ei, nu mai ,c irculă. Pentru domnul Paul Gusty însă - fi aci e triumful domniei-sale primordial asupra vieţii 'i
asupra generaţiilor cu cari s'a intovără,it orice tânăr poate să-,i bată moneta
lui proprie. Dacă întrevede acolo acoperirea în aur - talentul prin urmare domnul
Gusty va avea totdeauna curiozitataa să experimenteze capacitatea inovaţiei.
Dacă toate aceste constatări par paradoxale, e că domnul Gusty e excep.
ţional nu numai în teatru, dar Ji În ceeace se numeJte conflictul dintre generaţii
Domnul Gusty se poate înfrăţi cu orice generaţie, dacă acea generaţie aduce
un aport. Domnia-sa n' a împlinit 6~ de ani de muncă, pentru a sta să-i numere
cu avariţie fi cu sterilitate. Am spus mai clar: nu i-a împlinit deodată, pentru
a se mira de piedestalul lor; ci i-a împlinit an cu an, înţelegând că 65 de ani
de activitate trebue să însemne 65 de ani de evolutie, 65 de ani de observare
a transformărilor pe cari le cere viaţa care, cu toate aparenţele ei incoherenţe
'i salturi cari pe atâţia ii înspăimântă, rămâne tot cel mai bun sfătuitor al celor cari nu vor să-,i piardă pe drum tinereţea. ·
Domnul Paul Gusty e azi atât de tânăr, încât te miri că e atât de modest.
Nu fi-ar aduce aminte de ce înseamnă el În teatru, decât poate atunci când
cineva JÎ-ar îngădui necuviinţa s'o uite.
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de V. Voic:ulescu

l~1 leapădă

coroana cu purpura regală
Şi toată mâsluiala de slavă §i lumină
Cu care î mbătase fremătătoarea sală ...
Şi vlăguit se 'atoarce la muceda cabină.
In orice miez de noapte, cuţit de ghilotină.
Cortina grea-i retează viaţa triumfală:
Trunchiatu- i Keniu moare în uliţa haină
Şi Cezarul e-o umbră în lumea zilei goală.
Chemări

prelungi din palme îi mai trimit ecoul.

Mulţimile grăbite se 'nghesue la scară
Şi

somnorosul teatw st ă pleoa pele să 'nchidă..

El, despuiat de aripi, biet fluture de seară,
Cu svârcoliri ascunse îmbracă 'ncet sacoul
Şi iară§i vierme, intră în \•echea-i chrisalidă.
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T~ATRUL

NAŢlONA~

Pesen din anul

1Ş66

CATEVA CUVINTE ASUPRA
. AR HIT E C~ T URI! TE AT RE LOR
de · CORNELIU MOLDOVANU
Richard . Wagner socoteşte arta ameţitoare repeziciune, publicul.
- şi în deosebi „drama
Dar nu numai artele sunt făuri
muzicală" drept cea mai înaltă toarele unui spectacol de dramă
manifestare artistică, de oare ce muzicală.
toate artele iau parte la făuril"ea
Ştiinţa, cu toate progresele ei
spectacolului .. teatral, (şi1 în deosebi surprinzătoare, complectează splenwagnerian} deoarece cele nouă muse, doarea acestei înalte manifestări .
cu întregul cortegiu de instrumente, Toate descoperirile făcute în do-.
meniul elc.ctricităţii, opticei sau
patroni;?ază această mare sărbătoare
de măreţie şi sublim. Poezie, mu- acusticei, sunt imediat aplicate pe
zică, dans, arhitectură, pictură, scenă . Maşinăriile au. lin rol hotă
toate răsfrângerile e s t e t i c e i în râtor în conducerea fastuosului cormultipla şi risipitoarea lor varie- tegiu al artelor.
tate, - alcătuesc acest imens cor · In .orice parte a lumei, un mare
de frumuseţi care se desfăşoară la teatru e un adevărat furnicar de
iumina rampei şî cuceresc, cu atâta colab9ratori, o mică cetate de ated ramatică
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liere, şi deci o vastă administraţie
a celor câteva sute de elemente
disparate care toate conlucrează la
unica rezultantă scenică. Nicăiri literile şi cifrele nu sunt mai înrudite ca la teatru. Francisc Sarcey
nu judeca succesul şi valoarea unei
drame sau comedii, de cât în raport
cu reţeta serală.
„Un critic dramatic -- spunea el
în glumă - trebue să aibă în totdeauna un spion la cassa teatrului,
ca să-şi poată controla părerea cu
acea a supremului critic, care e publicul".
Papa Sarcey avea dreptate. Teatrul
e şi artă şi comerţ. O piesă fie ea
o capodoperă, nu poate ţinc afişul
dacă publicul refuză că vină la teatru.
Spectacol şi sală goală, sunt <louă
noţiuni care se duşmănesc necontenit. Fără public, şi indirect fără
bani, orice activitate dramaturgică
este cu neputinţă.
Dar scopul acestui articole să arăt
cum a evoluat genul dramatic până
ce a atins culminanţa din epoca
noastră, şi aceasta mai ales în legă
tură cu arhitectura teatrelor.
Originea tragediei se pierde în
negura vremurilor. Omul, la început,
pentru a statornici primele raporturi dintre el şi elementele naturii,
a căutat să dea veşmânt concret osebitelor sentimente, şi astfel şi-a
construit idoli asemenea lui, dându-le
puteri nemărginite de a-l guverna,
sfătui, teroriza sau pedepsi, Pentru
cultul acestei zeităţi a închipuit altare, le-a adus sacrificii, fie în speranţa îmblânzirii acestor întrupări ce
personificau elementele, fie ca o
cerinţă sufletească de manifestare
concretă a surplusului de energie
vitală pe care trebueau să-l cheltuească într'un fel. Negrul din Hotentoţia sau de la isvoarele Congoului, după ce s'a ospătat şi-a tras
un somn bun, simte nevoia de o
descărcare nervoasă şi începe să
<tanţeze singur. In acest surplus de

energie vitală trebue căutată obârartelor.
Locul unde se aduna poporul la
începuturile civilizaţiei greceşti,
pentru a sărbători osebitele divinităţi, s'a numit „teatru". Se alegeau
de obicei, pentru trebuinţele practice, o colină pe care se afla altarul rudimentar al lui Dionysios, şi
poporul înşirat pe coastă, putea să
privească la această sărbătoare. Decorul nu era altul de cât acel al naturii, altarul avea un înveliş de
flori sau verdeaţă, iar spectatorii se
foloseau de amfiteatrul natural al
colinei. Mai târziu, s'a dovedit că
pieţele publice sunt localuri mult
mai potrivite pentru adunare, mai
ales că aci se făceau primirile oaspeţilor, ale solilor sau ale răsboini
cilor, întorşi la cămin, încununaţi
de lauri. Oaspeţii erau poftiţi să ia
parte la concursurile de poezie lirică, la dansuri sau la spectacole
cu caracter religios. De asemeni tot
aci erau ascultaţi „naratorii" mari~
lor evenimente şi în deosebi acei
sosiţi de pe câmpul de bătălie, bine
înţeles după ce se adu~ea mai întâi jertfă zeilor. „Pe-cşii" tragedia
lui Eschile, nu-i de cât un poem
epic dialogat.
In urmă, pentru împlinirea cerinţelor practice, s'a simţit nevoia întocmirii unei estrade pentru oficiare, şi această estradă s'a numit
„bena" (la romani „scena"). De la
animalul care se aducea jertfă zeilor („tragos=ţap) şi-a luat -numele
şia

tragedia.
Caracterul pur rdigioi; al primelor
manifestări, cu vremea a slăbit, t1umărul artiştilor a fost sporit, s'au adăugat corurile şi dansurile, aşa · că
interesul a deviat asupra spectacolului în sine. Atunci s'au clădit prime~
le teatre. lntocmirea arhitectonică şi'
tehnică este în genere acea care se
distinge încă astăzi în ruinele teatrului din Herculanum.
La Greci -şi la Romani. clădirea u_
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nu1 teatru se alcătuea de obi<:eiu
dintr'un amfiteatru puternic şi larg,
în forma unei :potcoave, având în
mijlc>c o aţenă numită ,;or.c hestra" '
unde evo.l uau dansurile şi se rosteau
corur.ile: In faţă era „scena" pe :eare
jueau actorii; în spa~ele acesteia se
afla „post sce.nium" unde erau. camerele artiştilor, iar în dosul acestui
post scenium se afla „portic.ul", care
Îf\cheia c1ăcl;irea. In caz · de ploaie
· mulţimea se refugia spb portic, căci
scena, orchestra si .amfiteatrul nu erau acoperite. Erau cel mult apă"
rate de soare printr'un „veratri1.1m",
o pânză uriaşă prinsă pe stâlpi şi anincită d~ ziduri. Decorul .obişnuit al
unei tragedii era compus din faţada
unui palat cu două aripi. La mijloc
era intrarea princi'pală a acto·rilor
care reprezentau regii, la d,reapta intrarea străinilor, iar la stânga ih-

tr:area pentru scfavi. Orntamentaţia
scenei era din coloane, frontoane si
statui. Rare ori un rug sau ,µn mo~mânt.
·
Romanii, împrumutând arta dramatică dela Greci, au dat o mai puternică
desvoltare tehnicei, costumaţiei şi chia.r recuzitei. Istoricii <lin
timpul imperiului, povestesc 'd e un
lux de costume si decoruri, care ar
fi demne de mod~rni. Cuceritorii lu_
mii, nu numai că au fost iscusiţi inovatori în arta montării. dar au mers
cu progresul · până acolo, 'încât, sub
Neron, când s'a reprezentat ,,Incendiul", o piesă de Afranius, s'au. întTebu.irrtat ma.sinării atât de minunate, încât ~e dădea spectatorilor iluiia complectă a arderii unei cetăţi.
Montările, la Romani, fără a mai
vorbi de figuraţia care se număra cu
sutele, şi de risipa de costume, au a-

https://biblioteca-digitala.ro

/

juns la -o atât <le pronunţată dcsvoltuc, În cât la un.ele spectacole se în trebuinţau pc ~cnă portice care numărau câteva 'SUtc de -·coloane, împodobite cu câteva mii de statui. Pe
lângă acea.stă
perfecţiune a
artei.
scenice liber tatea autorilor şi a acto_
ritor mergea până acolo, îm:ât se putea dela rampă, satiriza tradiţia şi
legile, ironiza generalii şi chiar împăraţii .

Cum însă mai. totdeauna arta montării. c în proporţie inversă cu producţia literară,
dramaturgia latină
cuprinde tragedii şi comedii lipsite
de originalitate, săr~e î n inspiraţie
şi uneori · submediocre. Fastul montării avea <ie scop să umple un gol

permanent, şi să creeze spectacolul
in sine, independent de valoarea literară o operei reprezentate.
Ceasul din unnă al tragediei. a n tice
sunase Răspândirea creştinismului
si năvălirile barbarilor au detronat
;epede statutele antice' a le lui /upipitec-iulgerătorul, năruind odată cu
templele, şi teatrele antichităţii.
Orice manifestare artistică asfinteşte. Da.- d.upă câtciva secole de uitare desăvârşită a divinei Thalia, iarăşi sentimentul religios de data
aceasta creştinismul _ va face- să rcn;ască vechile arte, împreună cu cea
dramatică. Pe când- capod'operile literaturii greco-romane raman pierdute În pulberea bibliotecilor, bunele
·sentimente ale cred.iotei celei noi,iubirea de aproape şi j~rtfa de sine,
îmbracă forma tic artă a nlisterului.
Parimile tui •Isus Christos şe reproduc c.u. sfinţenie, dar şi cu ·eu..
gerare; se întocmesc procesiuni exaltate pentru 5ărbătorirca triumfulului carităţii. şi această ex.altare
merge până acolo. încât cele mai
crânce~e răsboaie se desl~csc în
numele blându~ui Nazarinean.
Vârsta de mijioc cunoaşte o sentimentalitate cxagcrată. aproape d,e e-

SA L A TEAT R ULUI

pilepsie (care Îl\tr'o epocă ajunsese'
chiar contagi.oasă) şi fireşte că m anifestaţiile artistice ale acestei
epoci
vor lua cele mai multe ori forma delirului şi a extazului.
.
Teatrele din evul. mediu În care se
celebrau misterele, corespun4 primelor 'Începuturi ale teatrului la greci.
Dcoeorul U alcătuia natura, iar locul
spectacolului era ·o pajifte sau o piaţă publică.
.
111 cazul când lipsea un· colnic, s e
alcătuia o estradă pc care se reprezenta misterul, iar mulţimea privea
în extatică arooarc, îngenunchind,
făcând, mătănii şi intonând
imnu·r i
fierbinţi ~ credinţă. Legenda · po
vesteşte că adesea Ot"Î, în
frenezia
delirului, se 4ntâmpla ca nenorocitul
fanatic care juca rolul lui Christ sau
al tâlharului de pc Calvar, . să fie

răsti gni t cu adevărat, şi fireşte ·că
n ou l m artir murea cu sufletul luminat de eterna . strălucire a fericirii
d,e apoi, căci paradisul îl aştepta cu
porţile deschise ...
Foarte târziu apare arta profană,
adevăratele manifr->tări dramatice în
care sentimentul religios np mai' intra În operă decât ca factor secundar.
Renaşterea . restabil~te pe deplin
triumful artelor, .pe- temeiul vechilor
manuscrise păstrate în mânăstiri şi
biblioteci, şi astfel urmează şi retta-.
şterea teatrului. Dar obiceiul montărilor fastuoase, a dccoi:aţici bogate, a costwnelor scumpe, se pierdu~e
cu totul. Reprezentaţiile au loc pe o
scenă simplă unde de cele mai multe
ori d,ecorul e inlocuit cu b i~cripţie explicativă.
·
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C hiar pe vremea lu i Shakespeare
se m.ai atâr~au pe pereţii scenei insscriptii ca acestea: ,,Aici e o pădure,
un palat .sau o biserică".
Reprezentaţiile ,
luâ'nd î n seamă
dim tul ţărilor u:n de se petrece renaşterea teatnilui, nu mai p uteau
avea loc în aer liber, ca pe ţărmurile
Mediteranei sau ale A rhipelagului.
şi astfel s'a roours la săli acop erite.
Piesele se jucau prin pivn;iţi , subt erane ori .prin sălile boltite ale ve··
chilor hanuri ( auberges ) .
Căci să nu uităm. trupele de actori
erau nomade, fie dintr'un obiceiu ră
mas de , pe vremea „misterelor", fie
din cauză că o cetat e ·nu se simţea în
stare să întretie singură o trupă statornică. In a;tfel de subterane s' au
reprezentat multe din operele Shakespeare ori ale lui Calderon.
'Pânii să vină vremea ca să rid ice
-săli. de teatru proprii . d.upă cum s 'a
dădit î n secolul al XVI în Italia un
teatru descoperit, amintind an tichi tat.e a, trupele nomade, sărace în costume şi în decoruri străbăteau oraşel e
şi cetăţile, şi neavând unde juca, negreşit că cel mai uşor lucru era să
d,ea reprezentaţia în însăşi hanul
unde poposeau.
Vechile ,;auberges" medievale, care numărau de multe ori două sau
trei etaje, pentru a putea satisface
trebuinţele_ de higienă, aer şi lumină,
se obisnuia ca osebitele caturi să fie
înşirate în jurul unui coridor aproa'P e circular 'C~re dădea într•o curte
închisă d.e toate părţile.
Astfel fer.estrele camerelor erau
spre şoseau sau grădină, iar uşile se
, deschideau în coridoarele dinspre
intCTiorul clădirii,, unde' se afla aceă
.'stă curte .pătrată c:areul.
Asemenea careuri închise· se obiş
nuiau ·şi la vechile hanuri româneşti,
din secolul trecut. ·
Trupa ~ alegea drept ·toc d~ te;l-t ru acest careu, ridicând la una din
extremităţi o }M:enă simplăt du

mijloacele trupei, iar spectatorii, negustorimea şi poporul, în schimbul
unei mici plăţi, pătrundeau prin gang.ul hanului în curtea interiOară .
Mulţi priveau
sţând în p1c1oare,
când nu-şi aduceau scaune de acasă.
Clienţii !hanului, · străinii poposiţi
peste npapte, şi chiar nobilimea oraşului, lua iparte la aceste specta-colo.
Pentru a ou se amesteca însă cu
„prostimea", aceştia nu se coborau
jos, ci deschizând ferestrele dela coridoarele care dădeau spre acea curte
pătrată, priveau la reprezentaţe
cl,e
sus, fiecare din ·c erdacul din faţa camerei sale, fiecare clin loja sa.
Astfel s'a născut nevoia
trebuinţa lojilor de teatru, pentru a nu se
amesteca aristocraţia cu poporul, şi
apoi pentru a nu fi stânjenite privirile celui din urmă de spectatorul
care-i sta i n faţă.
Cele dintâi te~tre d.in. evul mediu
s'au clădit prin secolul al XVI în Italia şi Spania, prin imitaţia teatrelor descoperite şi zidite în piatră ale
Romanilor si Grecilor .Cum însă
condiţiile d~ climă nu ·erau pretutindeni aceleaşi. s'a trecut repede la
sălile d,escoperite, şr atunci s'au clă
dit teatre cu loji, după obiceiul din
vechile auberges. Arhitectura teatrelor s'a perfecţionat cu fiecare secol, până ce la sfârşitul secolului
XVIII am a juns Ja te~trul tip din
Bor<kau i. construit de arhitectul
Victor Louis şi care a slujit apoi de
model în' Î11treaga Europă.
Al tl,oi!ea gen de teatru, e teatrul
tip german, care are foarte multă a-

,r

semănare cu teatrele antice din epoca decadenţei, cu deosebirea materialului din care e clădit şi prin acoperământul

care e un adaos.
·
Printre astfel de teatre e „O per a
din. Beyreuth" şi ,,Prinzregententheater" din Muenchen, amândouă
construite după planul lui Richard
Wagner şi consacrate exclusiv reprezentanţiilor wagneriene.
Sala, lipsită de loji, e alcătuită dintr' un amfiteatru foarte pronunţat,
care se 'Îngustează 'Spre scenă, orchestra e cu desăvâI'Şire ascunsă în.tre scenă şi parter, iar scena e încli-·
nată în sens invers parterului.
ArD19nia orchestrei pătru.llide în
sală prin nişte d.eschizături care amintesc cele două „S" ale vioarei.
După cum uşor se poate vedea,
acest gen .de teatru este o reîntoarcere la arta clădirii celor antici.
Dar nu numai prii; acest punct cei
care se ocupă ·de teatru, s'au reîntors la antichitate, lncercările recente de teatru liber in natură, de a reprezenta tragediile vechi şi moo,ern.e
în decorul naturii, ca la Greci, pre-cum şi reprezentarea vechilor mistere creştine, care încă se mai obiş
nuesc în Germania (Obcrammergau) ,
precum si în.fiintare..i tvatrclor ambulante, ~a 'n ep~ca rf'naştcrei, având
oarC'Care aSC!llănarc cu trupele nomade d,e bâlci. deasemenea reprezentatiile tragediilor antice în circuri
c~ a făcut Max Rcinhardt, - toate
aceste ·încercări d,ovcdesc o reîntoarcere la antichitate.
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Cin: tirea trecutului in3.ftă µe contern.
porani. Arta dcnibicciu ~:o.te ig-norată,
valori!:!. Ci sun l deseori subcva lu<'t te. Ră 
mâne rec1moaşterea postumă fi oamenilor, ca ri-.şi. aduc aminte de Jrud3. visă
torilor, . Ic r::'LScolcsc via·ta, descopeTă
inăltări luciferice în sguna efemerei ior
exigente; 01.t\rturi:sesc regrete, pentru
o .pretuire care ar fi ;putut să fie, dar
care n'a venit, decât după 'căderea grea
a lespedei, peste zilele şi n~ptile acestor năvodari de ~luzii.
Arta dramatică la noi, acum când se
poate descifra un veac de activitate, a
fo.<;t si este un eroism. pe care cu greu,
marele public. care
seri'e luminoase
de rrimăvară urmăresc din fotolii comode spectacolul, îl poate mtel'ege.
Răscolind sertare~e locuintelor modeste
ale acestor pioncr!. ai teatrului nostru.
căutându-le pas cu pas urmei~ exis~
tentii ior, adunându-le reliqvele, numai
aşa vom putea să sesizam
s.buc!mul
şi ideaiismul acelei tumi de dramaturgi,
actori, regizor-t, decoratori şi atâtea alte
ac·cesorE siluete, cari robotesc o viată
întreagă, <pentru cine ştie ce
deşarte
satisfactii. oairi de multe ori nu vin
niciodată. $i totuşi ce uriaşă este oper:i
pe ·care in ansamblu ' o realizează aceşti

în

oameni!

N11mai o atenla µnnt«:>, nwuai o pas 1r 11ant:i -:1.' rcc tare tlt" h 1hlio graf, Jc co.le~tionari Jc 11i111.'.c.uri scum;Jc <le artă,
poate dcsv ă.Yu.~ 111are!e panou ai actului de creati·P. P.salonat prin opere dramatice si reali7.ă.r; ePoeale ale actorilor, iaari au trnout chiar, fruntarule
ICU faima persona'ită:tii l·o r.
Era păcat ca acest i'ntreg iF_,._"Ut <le
~lorie şi de nruncă în 1teatrul românesc
să rămâne ingroPat într'o melancolică
uitare. :Era neicesar ca reEquele acestui
prim veac de viată teatrală .să fie strânse cu 1pioasă. grije de cineva, într'un
sanctuar menit ;pirdu!.toare1or îndreptării ,posterităt!-i. I-a revenit tot d-lui ·
Liviu Rebreanu, nobila misiune să realizeze acest 1templu de cultură ca1 ~
trebuia să flre „muzeul Teatrwui Românesc''. Nu era deloc uşoadi această
muncă de
coledtionare. Nu ex!sta în
prim rând caidrul. ca să spunem astfel,
pentrn o a~emenea operă. Materialul
trebuia căutat, desooperit, în coH11rl
neştiute de tară. Pe unde îi
t'u1mc;
aripa veşniciei pe călătot11 1t• e :1711 ·
rurt, cari zăbovrscr:l iutr cu~bc -:,1
raqipă.

~

Trebuia ca matc:rial11l muzeului sa
pornească <lin inceputurHe .teatruJut
nostrn din acele Hemuri cand tar-
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Una din

l;ălilc

Muzeului.

gurile si orase!e noastre erau cutreera te de trupe de d!ietanti. on de com..dianti streini, către anul 1816 în Transilvania şi 1819 in Muntenia.
Dar unde să te îndrepţi ca să găseşti
aceste mărturii. din epooa „Pilannonicei'', care întemeiază primde şc.olj de

pune mâna pe câte-o fotografie, un
.oanuscris, o carte PQştală. Tot colin
dând Bucurestiul, în lung si în tal, arn
dat de urmele !ui I. Petresc . Petre
I. Sturza, Achile, Belcot, Vasile Leo~u. Alexandrina
A'exandrescu-Duduia, M.illo, Petre Lkiu, aflându-mă ,
teatru?
din când in când si pe la familia scriiD. Liviu Rebreanu, a găsit un aseme- torilor. ln feluJ acesta, gaI·e ra „Muzeunea entuziast, o flintă ciudată car~ IUi Teatrului National se îmbogătia zi
si-a luat impunătoarea sarcină <le a de zi„.
cu!ege datete materiale de care era neDar era necesar ca descoperirile iluvoe. hltr'un articol, din programuLre- minărilor trecutu!ui teatral să meargă
vistă al Teatrului National, din Septem- mai depa11te. Deaceia, George P anga a
brie 1942, acest ciudat personagiu, plecat în .ţară. La laşi a cbt!itut afişe.
George franga, ne mărturiseşte, cum a fotografii Şi obioc.\'! din viata int!mă a
a<:torilor. scrisori si material d~vers de
~ut laborioasa lui trudă.
„Am pomU io a ~zita Pe sotia re- la C. Ne_gruzzi, N. N. Bc;gdan, Th. Bugretatului suf!eur C. Oav;descu, la care rada. Vasile Alecsandr!, Gah;rno, N. Luam găsit un bogat material. ApGi aflând cbian. C. Bălănescu. M. Kogăkliceanu.
lncet, ,,amintirile" . au început să se
că d~na Elena Oeor.ge Coşbuc trleştc,
m' am adresat d-sale, in Calea PIC'VDei. adune ,,singure": rudele, PÂ'!tellii m ,Acolo, în casa ascunsă intre arbori, cu ril'or actori şi a!. oamenilor de teatru
sufl'etul tremurând de em<1Ue. am in- din trecut..
D. George Franga, în rara lui motrat de nenwnărate ori apoi, de dragul
lui ,.bădia'' Gheorghe, numai isă pot destie, nu ne desvălue însă, atâtea aJ.te

t08
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greutăti pe

care a trebuit să le inv!ngă.
în muzeul de azi. nu se găsesc
numai lucruri donate şi trânse de'.a
con~mporanii cari t-au cunoscut Pe cei
.:ari de2ll:.11gut t"'1ui veac au clădit d: ·
rămidă cu cărămidă. soc'.~I teatrului tle
azi...
Colo, în piai'a Teatrului. unde siârseşte linia tramvaiului 6, peste drum de
berăria în care I. L. Caragiale pe vremuri. adăpostea rsiluetele have ale
scriitorilor generatiej lui - este o clă
dir:! · măruntă care adăpostea înainte
„Directia gienerală a Teatrelor". Renov ltă amd trecut. casa aceasta. nu~lt
prea neîncăpătoare <pentru comorile pe
· care re închide; r.u se bucură decâ:t de
un mic hal, ·un birou şi o cameră wa- .
tioa;să. în care au fost aranjate optnouă 'Vitrine .irumcs tumiinate, in care
cu religiozitate custodele a a~ezat ~e
epoci, materialul adunat cu trudă. Lân~
gă afişele. fotografiile, manuscrisele şi
obiectele tă.mase dela ac.tori şi autori şt
donate muzeului\ s'au adăogat alte vL
trine cu vesminte deta premieră, purCăci.

ta4e în p:~ celebre <le un
ottara,
A1istide Demetriad, Aristita .Romane cu
si alte proeminente figuri creatoare
din se.co.lui teatral- trecut. Custode!e a
cC'trobăit J)retutindeni: prin cabinele" ce
azi ale actoriror, a mai găs!t o bluză,
care, ern aruncată de ani de zile prin
co'turi si cu oare se ştergeau pantoN
de praf lnainte de .intrarea in scenă.
rlar care era totusi o bluză din spectacol ce iăcuse vâlvă pe vremuri. un
lănţişor, o tabacheră. o mas.că; un va~
nou. un bust. - toate au iost adunate
zi de zi de prin neştiute unghere ale
TeatrulUi Na~ional, si aduse in sala mu_
zeului.
L'am văzut pe custcne robotind acum
câteva luni, când materialul era încă
îngrămă<lit.

când

luctătorii

VC'j:seau

pardoseala şi. vitrinele.
Am văzut muzeur şi deunăzi. E atfit
d:! vastă lumea închisă in aceşti 'Palm
pereti. Este atâta viată, atâta sbatere,
sm!t atâtea idealuri risipite...
Trei epocj .se pot di.stinge, în prczen-
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VREMII

Aurel Athanasescu·, Iancu Bre.zeanu, Ion lancovescu ~i Fany Rebreanu în „Patima Rofie"
Din Arhiva
Muzeului Teatrului Naţl..2nal)
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tarea materlalufui muzeului< Teatrului:
1816-1852 1852-1877, 1877-1915.
Pentru prima peTioadă, S1Unt adunate
afi.şele, itextele şj amintirile clin viata
„filarmonicei", din care au răsărit prL
mele autentice talente. Din această
vreme, ~i'tlsar: Geh,orghe AISaclii, fon
Câm,p!neanu, I. Eliade Rădulescu şi I.
Văcărescu, cari au sprijinit mişcarea
teatrală, pentru a se putea ajunge dela
influentele puiernL
nice străine. la ridicarca autohtonă.
Cu nnuf IXS?. d.110
Sl: Je-,-chidc {l:atruJ
National din Bucu_
1

reşti,

e! se va muta într'un local propriu
unde S'e vor putea împărtî, rari, tahlourile, scul.pturile, galantarele şi m:i.nuscrise.
Că.ci, este exclus, să retii într'o ordi.
ne cât de aproximaitivă acest material.
Sunt zeci de tabfouri în ulei, creiou.
aquarelă din care cităm pe ale h1i.: I.
Eliade Rădulescu, V. Alecsandri, C. Negruzzi, Oh. Asachi, Ştefan l·ulian,
Agatha Bârsescu,
Aristiza Romanescu. M•il1ail P.asc:tl'IY. Ion Hre'l.ea1111 ,

începe a

epocă, în cagăsim pe Cos-

doua

re

Mah.:1 Milo

~i

d\i :1lti. S11111 OW>lu11 c; 11j î11;)1nte e-

rau resfirate în ho!urile şi fumoore
le teatrului, ca al
lui Ion Anestin,
Matei !Mi!o, Bar bu De~avrancea, I.
L. Caragiale, Pe' tne Liciu; Al. Davi'la, B. P. Haşdeu,
Pompiliu Eliade,
Ion Brezeanu şi

t;i.ahe
Caragia1ly~
C . .Mlihalache, Ma-.
tei Millo, Matilda
,.şi Mihail PascaHy,
Eufrosina Popescu
Vlasto, Fany Tar.
di.ni, Fratii Vlătliceşti, Maria şi Th.
Theodorini, N. Ludtian,
Costach~

altii, -

Băiănescu.

executate

Iar dela 1877 la
1915, răsar Persona.
GEORGE
lităti . cart au înăltat scena româneasc~
nu numai a.ci în marH'e centre de eultură, dar şi peste hotare. Dintre ei cttăm: Ari~tiza Romanescu, Grigo·r e M~•nolesou. I. C. Nottara, Ştefan Iulian,
Millo, Pascally, Luch!an, Agata Bârsescu, E'ena Theodorini, Darclee, I.
Dumitrescu Giomni. G. Stephănescu.
Oamenii de af'easă cultură pun baze
teme'.ni.ce teatrului în această vreme:
C. A. Rosetti, Al. Odobescu, Jon Ghica,
Or. Cantacuzino, Al. Davilla, Pomp1'!iu
E'ia<le, cari au avut şi norocul ooor ta\ ·nte exceptionale ca: I. Petrescu,
Va&ile Leonescu, P. I. Sturza, Liciu, J.
Niculescu, v. Tcneanu, I. Brezeanu, o.
Murgeanu, Maria Ciucure.seu', · C. Ra-

de sculptori ce!e.
bri ca: Dumitru
FRANGA
Bârlad,
.Mtedrea,
Paciunea şi Oscar Spethe . .
S'au strâns aJ>Oi sute de manuscrise
şj t!părituri în cirilică din care m ne
outeim C4;11Ti să nu cităm: Fanati.smul sau
PrQPhetuI MQbamed, tradusă de I.
Elia.de Rădul'esPui; Poetul romantic de
M. M!.Jlo; Orbul si coco·şatul, ...melodramă, Preţioasele ridicule dela 1850,
Mfrthil şi HlOle, Muza dela Burdujeni d<·
C. Negruzzi dela 1851; afiişe în f.r:antuzeşte si cirilică împodobesc pretut.in_
dem peretE. Asa sunt afişele cari anunta :pesel'e: Loobaistra dela 1836, Nom1a
1844. Juclith si Olofern, ~a 1841, Linda
şi Charmanii, Ia 1853, Un director de
teatru 1857 li! altele. Mul'te din aceste
afişe sunt imprimate ·.pe mătase colo-

dovici, Ar. DemeMad Si atâtia al'tii.
fl\uzeui , aşa cum este orânduit acum,
prezintă un material îngrămădit care
ar avea nevoe de o aerisire. In curând

Intr'o vitrină este Planul Teatrului
National executat ch!ar de Al. Odoh1::scu.
Regăseşti p~tutindeni
reliQ •'e intere.
sante la cari„nimeni nn s'ar mai fi gân-

1

rată.
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dit Tricolorul oi~1it Ta--.itn1.h1i National
de ătre sluden:timea
lujaoă
la 14
Mai ·1909, o ooroonă de ·metat, oîedtă
de românu din Ct'uj, în ammtirea pri-

mului turneu m Cl'UinE românesc, artiş_
hlor Tea trului Natiooal di.n Bucureşti;
un feiinar cu lumânare de ·eu, Sa.!! de
ceară, prima fază.de lumină în Teatrut
el Mare, apoi a doua f..a7,ă a luminii: o
cu ra9ftă, - a treia fază: un
candelabru pentru gaz aerian si penultima iază modificarea candelabrnlni,
la t-umină electr~. Sunt impresionante
nimicurHe ace ea seurmpe. peste cari
~ oip resc p1:1tviril'e ... un bilet de intrare
1leta 1817, vri.ma chee a usii din fa trt a
Teatrnhti Naţional.
Pentru fiecare actor sau auior dramatic, au fost adunate sute de fotolampă

gram, de scrisori, cootracte de allgaiamer..t, - cum este .cer al: M Iosef
Mruhauer, primul[ 1Peruchiar a! t atra.hti,

Soe1!lflat . de C. A. Rosetti.

N>oi decora ·i, cereri, Pofrete, tocMri,
coroane. albume, C<~rli de izită, fotografJi. în diferite roluri, acte, piăci-ba
sorei'iefur1, statuete. o ma pă a. tuî Gr.igore Ventura, executată de Oscar
SpaetfJe, voh1me dooate de mare: C.
Nottara, desene,

cămaşa

c.u care f. Bre-

ze.anu a iueat ultima oară în ăpa ·fa,
pe Iancu ,creiat <l.e Nottara la 3 lfebruari.e 1890, embleme, librete cfe note,
aLttografe, cuve d:e argint Si câte altele.

Muzeul Tea trului este o mare c d coperifa târziu şi dăruită prin
contemporan itate e.Şt1iciei noastre spj~
rituale...
moară.

AL RAI U

UN DOCUMENT RAR D HT MUZEUL TEATRULUI '" NAŢION. AL
An sambi u l m_arelui artist 'Grigor~ Manolesc„ : fotografiat cu p ;ilejul turneului"
la Viena .
https://biblioteca-digitala.ro
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LIVIU REBREANU
Directorul General al Teatrelor· şi Operelor Române

Interesul' pentru. teatru a ,fost, dela
începuturi, mal viu şi .mai .
intens in ţările româneşti decât in .
-alte părţi. Aşa, de-o piltdlă~ noi am
avut o re'vis.tă tde 'ţeatru, exclusiv ·de .
teatru, într'o vreme când ase.menea
publicatii însemnau o raritate chiar la
prime~e

I,\

naţiuni cu multi-seculare tradiţii teatrale. Gazeta Teatrului ~fost editată
de . către „Societatea Filarmonică",
sub conducerea unui comitet re!dacţi'ona:t in ,f runte cu I. Eliade-R:ătdu1le- ,
seu, Aris1tia, C. Negruzzi. etc. ·~imul
numă·r a apărut la 1 Noembrie 1835.

'

8
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Revista era lunară, dar trebue adău cher ni-e precursor numai pentrucă
gat iodată că aparitia lunară consti- s'a tipărit În Bucureşti.
De altfel, Capitala noastră, dela
tuia o faptă extraord'inară, mai ales
1835
până a:zi, a devenit unul 1din
dacă se va tinea seamă că în vremea
oraşele
c~le mai iubitoare de teatru
aceea nici măcar nu exista teatru românesc în Bucureşti, afară tde repre- din Europa. La cir<:a un milion de
zentatiile ce Începuse să le dea el~vii locuitori avem vreo 12 teatre stabile,
„Societătii filarmonice'', proectate printre care două treimi de dramă şi
câte două pe săptămână şi realizate com~die, în afară de aproape tot
atâtea ansambluri mai mici cari joacă
mai putin de două pe lună. Totuş Ga- la cinematografe între programe. Şi
zeta Teatrului s'a mentinut mai bine
În provincie mişcarea teatrală
•de un an. Ultimul număr a purtat ci- nici
nu e mai putin vioaie: pentru teatre
fra fatidică - 13.
şi op~re naţionale, numeroase trupe
In aceeaşi epocă eroică a Îftlcepu. ambulante <:are cutreeră În permaturilor teatrale româneşti am avut şi nentă mai al~ oraşele şi apoi turun almanah de ,teatru, dealtfel singu. neele teatrelor din Capitală cu pierul nostru precursor În România. Jo- sele care au avut succese mai pro.
seph Baucher s'a numit cutezătorul nuntate. Teatrul străin în Bucureşti,
care a întocmit un „Almanach du care interesa pe Bauch~r în 1835, nu
Theâtre de Bukarest'' pour l'annee mai interesează acum deoât p~
1835. N'am putut răsfoi până acuma
străini şi nu mai constituie ,decât o
cartea aceasta rară, deşi ne-ar fi curiozitate rareori artistică.
plăcut să spicuim din
ea ce s'ar fi
·O activitate teatrală atât de variată
putut pentru cititorii din 1943. Ne în- şi bogată, ·cel putin cantitativ, dovechipuim însă şi ne temem că n'am ii deşte un standarid. cultural remarca.
găsit multe lucruri despre teatrul robil mai ales când se ştie că, în afară
mânesc, nu pentrucă Joseph Tia11rher de carte, 'dragostea de teatru extenu s'ar fi stră1duit, ci pentrucă nici nu riorizează cel mai mult setea d~ culexista teatru românesc, pentrucă abia tură a orăşanului. Atât de mare df;!Sîn cursul anului 1835 a început să îăşmare de energii artistice nu lasă
funcţioneze „Societatea Filarmonică"
totuşi d~cât relativ putine urme şi
şi să ofere primele reprezentatil teafoarte răzlete. Un almanah adevărat
trale în limba română. Ven~rabilul ar putea să fie o oglindă a mişcării
nostru înaintaş .,pour l'annee 1835", teatrale din ·cursul unei stagiuni. o
era confectionat pentru uzul celor co;lectie td~ urme ale sbuciumărilor
multiple din care răsar putinele mopuţini amatori de teatru străin, opere
mente de artă drama'tică adevărată.
şi operete, şi avea menirea să serlnc~rcarea noastră 1din acest gând
vească interesele· trupelor franceze
a pornit. Almanahul Teatrului Româşi germane care se hazardau să se
nesc, aşa cum se prezintă, e un înabată prin principatele noastre oropsiite şi fanariotizate. Incât, în reali- ceput şi o ofrandă.
tate almanahul francez al tui Bau.
LIVIU REBREANU
1

•
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S'au împ 1init_ trei ani dela moartea unui dramaturg

de GEORGE DOR UL DUM ITRESCU

•

·ş i

fular in culori ţ,ipăto,a1·e ca ale mae~
s·trului M:inul escu. Ş i ardoom în focul
. ip0ieiziei.
·
Sub aiseanenea z;&die a afPărut ;revista
,Jgruipului nostl1U", „Brazde ru:JiânDi", de
litet>atură bine îlll~eiles. Am in 1fta,ţă primul număr şi-l ră.sfoiesc cu o du ioa"s.ă
strânger'e de inimă: eram redacitorul ei
şi av,eiam pe lângă cei 18 ani a i mei, o
lume intreaigă de visuri de artăr: .. La
u rma unmei nu·i ruşinos f.api'.ul că de. s1tăinuhctu-mă, îi mânnâi c::ipe1'ţile Qlftând... Exerrnp,arul . subţiihe\l, 16 pagini,
· pe hârtie de.stul de bună., tipăirit in in·
tr'egime cu ,pettt, formart: de cal"",e, la
tipogna.f.i.a „P,opoo·ul '. Scoarţele · verz.i cu
··P'atru desene in colţuri, oe-ar: vrea să
reprezinte parcă patru· litet'e. Sus, anuL
·ziua, lur:ia• S'llh1 ~ni.ate uşor. Tiitlul „Brazde
adânci'' impl"imat s::i.~k~ 'in car,actie1re
bloc. !Pentru care mottv atn boteiza:t-o cu
un nuane oairecum .ag.i:icol, ntl"':rni a.duc
·aminte.
·. · \Prima mea întâlnire cu · nuiIÎiielle lui .
''Ge61rge M ha;iil·Zamfirescu a fas1~ in pa·
gfoile acestei reviste. Totuşi, Piea·sonal
ne vom cunoaşite mai târziu.
Calcui.a1m prim. v eil'suri izbânz.Ue ·de
ma;i târziiu, închn>utndu~ne foarte serios
·că . lumea · înceipe cu 111::ii. Incetp·e cu noi
'Şi va Sfârşi. diei bună s~amă, 01diată ' cu
noi. Vk11ta n~ se 1năr€ia o p.e1petuua încânta.re; omul o plăm.aidă de bună'a.te · şi
lumină iia,r po·etuJ, inte:r.priet fiI'eiStc
aJ •
·acestor înalte ifI'umuiseţi , desoifreaaă cu
simţiirea lui taink·e1e a;o::irdul'i rule inim"i.
Vf.aţa il va îmbrăţişa pe poet, desmier
dâri.du ·J. El podul, s.ă ştie a cânta. f.lo„
Hlor şi a vorbi oerolUJi, cel mai a11xro·
piat frate al lui sufletesc. Pentiru atât
luc.1'11 mă.car, orum.enii să-l înţeleagă,
să~l s<timeze, să·l iubească. ..; Dar ·pe
'l><ed pie11dută :M.Jan.t~clia!.. Aşa visa pe
a.tu.n:ci şii bi1atu1 Gemi. A vtsia.t însă tot ce
0

Georg e Mihail Zamfirescu

De Geoo'ge Miha~l-Zamfir.e.scu nnă leia.gă, rudl0tl,escenţa mea mtre·a,gă . !Thch'id ochii şi .rum iiltfr.ea lui illJsemnează, dea.supra.. desi'. inuJui •rumar pe
1-~ a.v ut,

car.c

a.nii noştr i tflrumoşi de·rutUlllci. 'Ani 'Pe
c.ar'e tinieirii .d e aistăzi, cu toate că. nici
;noi n'am irubăitrânit. aişru de mult, nu le
maJi es-te dwt să·i porută ,trăi. ·Eram de·sigur o genemţie ce priDJd1eia <pTe'a curând
firrul unor · amumite Otbiceiurt şi tradiţii
literare. Boema nu · d :·spăruse eu totul,
căci fiiiniţa încă „Impro:ialuJ" şi până
la ,;Capşa", după cum s'.a. ·V'ăzut,_ clrum'l.Ll 11'a fost .prea lung... Purtam eu to·
ţii, :fără să n1e truşirnă:rn, lavaJie1'e negne

z _ _ _ 0&
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o viaţă, haină, nu s'a învrednicii să-i
dea.
L-:aim cunoscut pe George Mihai-Zam•
firescu în vechea redacţie a „Universului Literar" conduc5ă pe 1a.tund .dJe Nkh:ta Macedonschi, fiul cel mai vrâstnic al
po.etulu i. Ca şi în. ziua sălv'ârşirii lui din
viaţă, era o zi de ·tioamnă. Făicu:sem de
câtc•va ori î:nconjurul cJă,dirii clin Bre:wia111u, sitrângând în mine toate emoţii
le pos.i:biLe: şi în buzunar:uJ tiunicii de licee.an câteva pagini clintr'un caet linia1t
frumo,s, scris cu mare g.rije: „Leliţa
MaJ'iGara"; - un fel de pove\Ste de dra•
gosrte bine1îruţ-e1les, l!leSjpus de tris1tă, la un
han oda,\ă,, me1an1wlkă foart.e şi pesi·
mistă nu mai puţ'iri, · desi'.iniată ,Univerr
sului Litel'lar".
'
In u<;:a reidiacţiei, înaint:e de a sune.,
am făcut s·emnul crucii - cu limiba ca
lia şcO.a:~ă, în ora diei Latină, când domnul
Vlă,descu înce-pe:a Soă răsfoiască
filele
catalogului în dreiP'tul literei mele.
. Infăţfoşa11e1a celui ce m'a îllltâmpilllat a
a.vut darul să, mă zăpăcească de tot: o
ex.traordin:ară >31Semănare ·CU Alexandru
Macedonschi. Nu-I văzusem 1JJiciod:ată pe
poet dar figura !:oia 1î1mi ielra lia fel de ra··
miliară, ca şi „Veniţi, 'privighetoarea
cADilă şi liliacul a'nD.orit"I..
fragment
reprodus odată cu chipul .p.oeituJui în
manuale11'e de lim!ba nomână. şi învăţat
pie dero&~ la fiecare început de Mai de
toţi elevii cursului ·surperio.r', ca un ' fe1l
de întâmpinare Iirkă ,pl'Îllnăverii ·de afară.

Bâiiguind, i-am. înJtillJs manuscr.isul, neputâ.Ild lllia privirile d,e, pe chipul să.u.
Acl?'',aişi. fă1r'ă nici o 1di2ose1bwe, oa 1al ta·
tălui. Şi obrajii su'bţiri, şi ni!LS'ul nefiresc
de aJSCUJtit ~i ochelarii strâmbli, de modă
v:ec;he. prinişi in işnun negru, şi gura
1Ja,11gă tMată ·ca o lamă, !ar dLn mu~~ţa,
r!llsă a. poetului, suib nă,ri, rămase null1lU
dio'lllă fir~ lungi de păr; pri'Virea tw!bure,
iinsitabilă, precum ŞIÎ aceiaş.i 1Vles11ă di~ oa.iifea vişinie parcunsă dela un buzull/a.r la
altul de un odgon ,d·e lanţ giailben. S'a reco;mandat: ,

,

-

Nichita

Macedonschi!

cu un

1p·iţiigă,ia,:, ruruza1l. hni puse c;\teva întrebări la care ră,S1Punse. num&idecât ·el

g,laJS

singur.
- O bucată PiteraJ'ă, nu ... foarte bine ...
o citim, suntem doritori d.e proză-.. Ai
văzut cum s'au · LillIIlulţit p(Jeţii, poeţi
fălră talent! .. N'.a:i malil [p.Ui>llcat nicioda_
tJ\? .. Se vede... eşti aşq de tânăr!
lntoa1'Se caipiu•l spre un Joc, Ja ferea_
stră.
·

- Iată, dra,gă Gemi, un manuscris·
Vez.i tu, te rog, ce-i cu ,el. l1:n viitor con_
frate - fia1ceţi cunoştinţă: George ML
ha.il_Zamfire1scu - Gemi Zam al nostru ... î,l cuno'lti din scris!-.
Ziumfitrescu se ridică şLmi • intinse
mâ:na, o mâ,nă mică şi caldă ca de fat~. •Purta lavalieră si av>ea iPărul, J''ăvă·
i;tt, în omcl.ulăiri langi. Ochii bo'navi de
rrniri şi· 1în ei o ,fixitat·e .grea, sub o fiiu.
te înalt boltită.
. Scriind ac_um, aici, ii privesc chipul
!ltn f?fograft~ .a:lăturatii, tntr•un grup
de: prieteni făcută. dacă mi-aduc bine a_
minte, cam. ~a un an cţu1pă .cunoşttn;ta
noa,stră. Prtvesc f.otografua
şt_mi regă_
ses~ vecl~eai ~moţie, căci se întorc pentru
o stngura cltpă, răiscolitoare., si mai ales
pent~m· su~letuJ, .meu,
vremuri.Je de a..
tunet. Am 1mpres11a, că Gemi este din nou
lâ~ă mine, a plecat cu gestul lui obiş_
nu_t.t .ca1pul pe umărul .stâng, împreună
maintle„ :îmt suTâde.... Vremurile, când
cu el J,ai bri;t't _şi cui Mihaili Stra1je, apre
căsuţa .păr1nt1:!or
lui, tocmai în uliţa
C?nst;antt.n Bone-a, peste bariera GiuT.
g.iulut, întarziam 1pe drum · în interrninaibiole discuţii literare, făurind plainuri
de dulce viitor 'li dând cu tina, B1u,cure
~t1tlo.r - „samsa.ri,lor celebrii"... Nu n~
J)ăJsa de ei şi_i in.sult311Il de-acolo din
dea'.1:11 Filaret.ului, în versuri scrU:e de
Gemt.

,,Adoarme
labri''.

Bucureş.tiul

samsarilor ce_

Alteori, deve·nind liirici odiaită cu ră.'Si'i
rituil l1unii, jur<am să cucerim lumea,
pl'intr•un vern. Zamfirescu dădea exem_
1plu recitânclu_ne din - „Opera lui".
Chry.~is,

Chrysis amintirea cum 1mă
doare!
ln linJoliul ei de veac'Uri mă'investmântă

„.

şi mă poartă

Pe aripi muiate'n lacrimi 'ndărăt
spre 'lumea moartă••.
Noaptea albă, parfumată, cobora
din slăvi senine
Şi'n măreafa-i {teerie a<lormeau
""'
infioraJ,e
\liolei~e pansele şi plăpândele verbine . .
Prim d'e vraje sta zefirul adormit
· •
.
.
în flori de vişin
Şi !11.~a la chipul f efei oo păr galben
ca al lui.
Ş~-<< pornit în plâns de clopot
spre'.năltimj calife/alt.
lnjră/ii cu el, fsvorul greul
stins.ului pusHu Se Df~rnise să-l înece în adâncul laeiului...
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. De drogul cli.pei 11eşnicii, când
s.pre via norust.ră aidmirB<tie, o bibliotecă
cu surâs du111111ezeesc mărişoară, un iblirou 1diestul de seump,
Ţi-ai pri11s î11 păr o roză albă
lmstu1l lui Eminelscu, o elegantă că'.ima·
şi m'ai lăsat să le privesc.
:nă. de b1'<mz, doă lulele exotice şi prutiJJ'in cer furat-am taina 11op(ii,
ma lui - A!exandru Macedons.chf dooriisplendoarea ·stelelor- de seară. nând „·caimBra de lucru" dintr' o ra.miă
.llelancolia grea a toamnei şi jalea
uriaşă. Punea :im.să de1oparte, 'cu sfinţefrunzelor de ceară.
nie., lunar, suilTha necesară leciţiiior •clie
Din s-uf,let îmi sn~ulsei adâncul
fmnceză, fă.cânid, îmi aduc a1mht.e pe
şi lacrimi mari din ochti .mei, jos drumul de 8 kilometri dus ~i în<ton„
Bal.rnmuJ crinilor sălbatici, IJ<lrf.umul
până în oallea Do.robanţtl~ unde locuia
flori/or de lei.
profesorul. Nu ruvea un leu IPc zi pentru
Sir-am scris u11 cântec de iubir.e
tra:mvrui... Durpă 20 de ani de scrts, in
•
p~ stru!1e f i13e de, chitar~ . 1939, oaioeria~i mizeN!hHi ibani <te· traan.V1ai
.ln care plang alat ea vise riascule. n !WPţf încă nu-i a.ivea George Mihail-Z.amfires·
.
.
.
.
c{e pr;.mavara. cu ·<mm se plângea ~ntr'o SQI'tsoa,re triItr m.Q! adu·cr anunte C.hrys~ţ? .
• . , mi'.să unui amk
Te-ar aplecat pe balu.~trada ş1 c.u .wras
Vrea:u să inăbus în mine. .aJIIlă.răciunea
dumnezeesc
.
,
'
·
· ·· d
t
prr·n.•·„ 1n
• par·
- o r oza- alb aşi r•evo~ •a oore 'm·ă cuiprtndi scruon a.ces.
.••,·-a,·
„
· t
ă
· l
ă
şi m'ai lăsat să le ,iubesc.
OTµ> 1 ~elev· r„. Atun<it •< ece. s· ne, , ma!·
fn v;oleful aJirorii .ţe'mpurpură
mtre şt •Sll} ~e rtw<>!te deshnul bre ul~t
un vârf de nor,
G.eior11~e MthaH-Z·amh~esrcu? Este. i'~ 11:
Când ne.am iJlfors în lumea noastră
n.ta fn'ească a, luc~inl~ ca el sa ft mu_
din mândra t 11 me a vi.~elor. '!bt aşa cum sa .şt, ~n.tâJm!plait, mul1t ina.
Si câ11d sărutul despărţirii I>e buze
tnt\l de VJ"ffill:C; ţttztc, sărac, după ce ;mat
ne·a î11cre.menit, !namte, răsttgn.i" pe IJ)a.tul de. sufermţă
De jalea negrei clipe. floarea
t .se re.furz.a.so a'! fo~t unele ztle, pâlnii.
din pănu·l meu s'a ve.~fe;'t..
ş.t buoa•ta d~ ~t111e.
,
.
.
.
(Chrysts _ 1922)
. George Mtl\.atl~Zamrtresrc.u cmstrse It·
·
terrutuna română prin opeJ'la sa: Gazda
Nopţtle ~e va1:ă le .JPeitr-ecea!il în Qeu"
ochii umezi. Flamura albi Madona
1i.a1Cul caset bătran<'1ştt. !l'.n.ă.păd~t _ de Z'0 - ~~ trandafiri, Maidanul cu 'dra.gosfe,
~~l1e. ,la un pas ide .lt~ta . _ferata . s~re Sfillta mare nuu~i:n.are, C&ntl!c'DiJ. desti(,tuirgtu; pe ruproape .1ngr11a matcă. sa
1o Cumi.niclturi Fu porAncl dela
un strat cu too.,te 1flc;irtle sărace nJe ma~ :e r~va Ion .Ana... Odlli Domn'•"'•ra Nr
hla<Laleifon nows<tre, dmtre care c1oar re
t11Ct!..
' .
,...
'
,
„
f
I .
f rrt I . s asaa.
gma · Tl!~Pttt cu. P~Tl UlffiU. e~ rpu 1 · ~ a
Redte.sr una diin scrisoriJe t.rtmise din
mar a1unp-ea ·pana 1a no-t. .emna1~ ac:: Satul Mai1'e undei „fugise" hărţuit de
ceLeva.tu.~ut dela ora. t~ ne-amntea ca tre
t
'.
r
aoolo el ~i sarbue să fi.e foarte târziu.„
c;un e ne-v?'· 1m~ meau
:
. '\
Răs.foi~m cărţi ·beam cwfele _ nu fu•
ţta. ~~ umtla. slu.ib~ de, funicţt~nan la
maim încă _ pr1~e1ctam tipă'T'irea
unei Sel"\·tclUI Social. Imt scrta:
reviste, în amănunte, irn;licând pe foi de
hârtie fieoare rubrică, fiecare colabo.ra·
Sălmar, 29 Arugust 192'1
mr. \"bgneteile, ti'.-lul, lit.er1a. Ge.mi ne
Frate
George,
des'Văllllhi. o mi~ de pJ:muri. Se gânldlise
~i · I.a o altă „Sodetate a scriit•Oir'i1lo.r". a
In fine, am găsit o clipă liberă şi mă
t.inenHor soriitori, în care nioi unul din· grăbesc să îndep.Jinesc promisiunea: iti
tre m;e1mbrli să nu aibă mai mult de
scriu. Drumul dela Bucureşti până aici
25 de a1ni !. .. Ne mriHra manusic.riise1le lui,
l-am făcu' în minunate condi!iuni - · .gra
un •\"!'af de oaei"·e, cu un scris impeca.bil,
fi.e faptului că aveam cu noi două gea_
roti:nÎd, gir184ios, toate ordonate. îngrijite
manta.ne .pline cu revis·te şi cărţi. FăNJ
int1re .soa:r\e· de carton şi :,it1.urr'i deSIEI"
sem d;n ccimparlimen 'ul vagonului un
t~iute roşu. In .altă pa,rte, schiţele de de·
adevărat .salon literar. Un francez cu so
oorurl. ·o l/iistă întreagă ·CU nume de !Per·
!ia, tineri şi entuzia:sma!i; do.uă cu,;onaje, livrete de operă, ~uvele, poezii:
vioase căluigărik catolice. Lor le c'team:
inceputuri de r'om.ane. Sena dela 1.6 ;int
„La polul Nord, la polul Sud" a lui Iucând tatăl său, maestru lemnar, îl itri- liu Săvescu sau „CAPl1'ALA" lui M:hail
misese să luc:11eize cu z·iua la lfa.brica
Său Ieseu.
..Vulcan". Din puţinii bani câştiga.ţi în
„Şi Dâmboviţa curge de cerneală ...
:impui acesta, Gemi îşi putuse înfiripa,
O! Dâmbovi/a n 111-i n apă ideală.„

~~~~-~-~---9~-~~c~ V<nrriî.iflk.X~--~~~-111
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Noapte minunată pentru toti! - chiar
pentru cuvioasele maici, cărora le-am
declamat-o în surd'nă:
„Şi ce că'n negură eşti toată fm.brăcală
Iar gura-fi murm~ră a cântări a lui Aurel Alexandrescu· DQrn.aCuln am ajuns acasă, am· înceJPut să lu..
crez pentru revistă. M'am oprit la ti1lul
„Icoane maramure'şene". O. duc foarte
greu şi nu mă po·t împăca cu tipografii
~re cer ;srume enorme pentru câ'eva pa_
gini de tipar. Cred 1nsă că voi găsi o. soluţie favorabilă. In cazul cel mai rău, îi
dau formalu) „Lumii Literare şi Ilustrat.e" din Iaşi. Sigur, interesie,ază materialul şi felul cum voi şti să·I îlIIl{l)airt - nu
formatul.
Dacă te întâlneşti cu G. M. Vlădescu.,
roagă_) stăruitor să-mi trimeată şi mie o
bwcată ·de proză.
Cu Cor basca, iară.-;i
de-ai ocazie să vorbeşti: pune_) în curent
cu ceea ce voesc eu să fac pe-aici. Pen_
tru o 1povestire a împrejurărilor dureroase 'in ca•e a m1Urit N. N. Beldiceanu,
. i-aşi fi foarte îndatorat. De prin ,,Ram_
pa" culege-mi -- când ai vreme -· câteva ştiri referitoare la viitoarele .stagiuni
şi formaţiuni teatrale. In s.pec ·al, in.for
maţii asupra întoarcerii Aga·h'ei Bârscscu
în ţară. TQafje să le trimeti cel mai târziu
până la 20 Sept. ·a- c.
Cu Papa,gheorghe
de te întâlneşti, roagă-l să-mi trimeaiă
a.dr'es.a lui DeJaschit, (mi s-e pare) Văcă
reşti 175. Un număr oarecare din „Clipa", îmi e necesar (nu te mai a.s;.gur de
inajpoier"ea speselor). Aştept ia.răşi. In
curând ştiri noi.
şi

în această privinţă, de cele. ma~ inullt
ori, caracter de strictă autobiograf:e. Sunt
oagini simtite, trăite. Il recunosc în'.pe-_
mai, pe Zamfirescu. în întreg Capitolul ".'
din „Maidanul cu dragoste", •precum ş1
într'umll din eroii romanului •• Madona.
cu trandafiri". Ascult iarăşi, recitindu-Ie.
înşişi cuvintele lrui, năzuin'ele, s.p~ran
ţele. revoltele în.doiellle. _vis_urile 1~1. Intref. .sufletu\ lui George M1ha1LZamhrescu.
'în cuprinsul a câtorva file de carte.
Revista Fundaţiilor Regale a ,publicat
acum trei ani, anul în care moare Geor~e
Mihail-Zaro.firescu, Pe luna Octomvr1e„
n. uvela S.fl ,,..'\lis~;", pe care Gemi a ţinut
s'o corecteze singur, aşa cum se afla a •.
tunci. cu t:IIl picior în groapă, la Sanatoriul Filaret. cu două să;ptămâni înainte·
de desnodămânL Există aco lo un oas.a.giu
care spune totul:
Singur, pe o vreime ca asta şi hz pustiul unei străzi pe care niumai amintirile·
au mai rămas vii --- murmurase GEO -·
mai ales când le gonesc de acll$ă 1um·IJ.rele şi _presimfirile rele, nu_;. deloc mirare să sim/i cum trece m-0artea pe lângă
ziduri şi prin tine. Scris a fost se vede,
să nu scap de mahalatua asta mărginaşe,
să 1mă foconjure la plecare şi să mă în··
tâmpine la întoarcere, mizeria şi urîlul.
Fireşte că n.u port nici un semn în f r.un-te, dar în priviri şi în cutele obrazului
meu Jioă sărăc'a şi pi ctisul; revoltele şi
disperările· mute din lumea rula mică şi
speriată de svo1ml oraşplui mare.
Duc
cu .mine o tristeţe pe care prietenii pa,ţinf
dela centru şi mai cu seamă stricaţii de
la bar nu o pri.cep şi aduc.în fiecare revărsat de zori, betia ce-mi împleticeşte
paşii, am gust amar de risipă şi de via!ă
trândavă,
oe care cei de aici nic "-0da "ă·
n'au s'o binecuvin(eze. Leg două lumi şi
1mă• macin între ele, neîn/eles, fără nici.
un rost. Am rămas si am să mor ca un
strein - pentru unii şi pen'ru ceilalţi
tot asa de stră·n. Doamne unde sunt pri-·
măvrrile entuziasmu!ui. fi'e în~rederii în
mine şi ale doru!u.i de mundă? .•.
1

Te îmbrăţişează

GEORGE MIHAIL ZAMFIRESCU
Str. N- Bălcescu 22
Sătmar.

Dela ·prima întâlnire cu el am avut con_
şliiŢiţa de a-l simţi aproaipe, ca om. Suferise mult şi o parte din suferinta lui se
răsfrângea asupra fiecărui ins ;întâlnit.
Conţinutul operei pe daa-e a creoo.L:> are

Facem, oameni de teatru în genere, o mare greşeală: ne închipuim:
că suntem foarte inteligenţi; că nu-i taină pe care să n'o pă
trundem iar pe spectatori îi credem proşti ce nu văd nimic, nu simt, nu
înţeleg nimic, şi nu cred în nimic.

GEORGE MIHAIL ZAMFIRESCU
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llCEPUT1EMEUJIRIMA
de DAN PETRAŞINCU

Intâia imagine a Corei !
Un cap parcă prea mare, din pricina bogăţiei de păr creţ, şaten, n,umai
bude, răsucit ca i1n bănu,ţi de metal,
în umbra căruia obrazul oval părea şi
mai palid, cu ceva dint.r'o moliciune
discretă, în care devenea
frumoasă
deşi avea trăsături
neregulate. Nu
prea înaltă, cu liniile trupului neprecizate, cu mişcări nehotărâte, pline de
ezită\ri.; ·CU aerul totodall:ă timid şi
cochet al şcolăriţelor ce vor să-ţi
arate cu totdinadinsul că au devenit
de mult domnişoare ...
In toate fotografiile pe cari mi le.
arată mai târziu, alături de colegele
de şcoală, se deosebea neapărat, fie
printr'un gest, fie prin atitudinea
voit rebelă, ieşind din simetria gru_,.
pului, în aşa fel încât nu se putea
să n'o remarci întâi pe ea, chia:r dacă
n'o cunoşteai. Lumea aceea de uniforme se înviora puţin prin prezenţa ei, capul Corei se imprima în
memorie
prin vioiciunea expresiei
sale ştrengăreşti, sau grav-răsfăţată,
cum părea când se încrunta. Dar mai
atrăgea atenţia şi prin altceva. Mai
târziu mi-am explicat d.e ce purta
un şal pe umeri, chiar la şcoală, peste
uniformă.
Era friguroasă, însă cu
timpul acest şal deveni un obiect
nelipsit al cochetăriei sale -- fiindcă ajunsese să-l poarte chiar când
n'avea nevoie de el, pe căldură. Il
avea şi când am cunoscut-o.
Era pe la mijlocul lui Septembrie,
când se deschid şcolile şi peste
câteva zile Cora trebuia să se înapoieze la internat, în orăşelul acela
depe valea Prahovei. Poate că de aş

fi cunoscut-o mai devreme, la începutul vacanţei, totul s'ar fi consumat altfel. Dar eu fusesem acela
care n'o voisem. Ştefan îmi spusese
mai de mult că „am o admiratoare"
- verişoara. prietenei sale _ însă
dădeam din umeri,
zâmbind. Băiat
bun Ştefan, dar cam neserios - îmi
zic·eam pe vremea aceea. Pierdea
timpul cu fete mult mai tinere ca el,
şcolăriţe mai ales,
deşi cu Gabi ..::.....
ultima lui· aventură sentimentală vorbea de vreo doi ani Şi lucrurile
păreau să se transforme în ceva serios. Sfârşind Politehnica, Ştefan
Axen,te - prietenul meu - se gân...;.
dea la însurătoare, lucru pentru
care nu încetam să-l tachinez. Avea
numai douăzeci şi cinci de ani şi,
eu fiind cu doi an,i mai mare, îmi.
permiteam să-i jude·c via.ţa prea veselă ca
pe sbenguiala unui frate
mai mic.
Dar eu însumi, în ce stare mă aflam pe atunci? Este o înclinaţie
foarte omenească aceea de a găsi în
trecut -- după ce ai trăit anumite
întâmplări, bune sau rele _ .. legături
prevestitoare, clipe sau fapte predestinate, după care totul trebuia
neapărat să se petreacă aşa cum s'a
petrecut. Dar oricât caut un sâmbure
de acest fel înapoia ultimilor doi
ani ai vieţii mele, nu găsesc ...
Proaspăt
licenţiat, în aşteptarea
catedrei din provincie -- sore care
de abia aşteptam să plec,
gândul
că acolo voi putea duce o viaţă mai
liniştită -- îmi găsisem o suplinire
şi timpul trecea mtre studiile foarte
·aride cu care mă îndeletniceam în

cu
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singurătatea

cărţilor,

întâlnirile cu

Ştefan --- 'CU care se iscau mereu
discuţii înflăcărate pe temă de principii --- şi şcoală. Imi impusesem sau
să-mi
impui o severă discide viaţă, rezistând la toate ironiile lui Ştefan, şi dacă el mă numea
pedant, belfer nesuferit, mumie sau
fosilă d.e bibliotecă, eu îi replicam,
pe acelaşi ton, că e un pierde-vară
·un fante, un leneş care, în cel mai
bun caz, va deveni bun tată de copiii, funcţionar conştiincios şi pensionar feri':it. De fapt ne iubeam şi
fiecare admir.a la celăl<l!lt ceea ce îi
lipsea lui.
Asta PU însemna, însă, deloc că
reuşeam
să trăesc
întocmai după
„prif1icipii". Mă poticneam de atâtea
ori, biruit de Ştefan, d.e mine însumi, de... toate! Dar în cele din
umiă
am reuşit să dau o înfăţişare
raţională şi acestor...
incidente, fixându-mă la Tia ..
Legătura mea cu Tia, când am cunoscut-o pe Cora ţinea de aproape
un <\n d.e zile şi ne convenea amândorura. Tia era o fată delicioasă; un
corp splendid, o minte limpede, echilibrată
'şi -- <:redeam --· foarte
conştientă. de ceea ce n.e lega sau nu
ne ler;a. Ţineam la e::i. exact cât trebue să ţie un bărbat care găseşte la
o femee plăcerea şi tihna laolaltă.
Nici prea costisitoare nu era. funcţia pe <:are o avea la o in1stituţie particulară o punea la adăpost de nevoi.
pretenţiile ei rezumându-se
la vagi
speranţe de viitor, pe cari nici nu le
alimentam, nici nu le desminţeam.

vo.iam
pliniă

Intalnirea cu Cora o potrivise Şte
fan, cu o săptămână înainte, la el
acasă.
Când intru, mă pomenesc că
mi-o 1prezintă şi numaidecât înţeleg
ce-mi pregăteşte. Nici nu privesc
cum trebue l". fata care se află !n
faţa
mea, mormăi ceva, plictisit, şi
mă retrag într'un colţ, cu gând d.e
plecare. Ştefan şi cu Gabi se prăpă-

deau de râs, urmărindu-mi miscările
de „urs cenuşiu!"
~
·--- Domnul l)rofesor s'a supărat?
Biata Cora, roşie toată de ruşine,
se ghemuise pe du.pă sobă, lipită
strâns. ca şi cum ar fi vrut s'o
înghită pământul. Gabi se apropie
atunci de ea şi începe s'o mângâe cu
gesturi de soră mai mare. privind
indignată sore mine.
-- - Ai s9'eriat fata, nesu feri tule!
U n;de te pomeneşti aici, la şcoală,
tiranizându-ţi elevii?
Domnul profesor să-şi ceară imediat scuze d,ela... şcolăriţa speriată !
Şi iar râsete ...
ln'Că imUspus, mă încăpăţânam să
nu cedez . dar în cele din urmă
prea era nostimă situaţia şi prea să
nătoase hohotele... Văd cât de ridicu'l sunt, ridic fruntea, zâmbesc şi
c1.eodată
isbucnesc în unison cu ei,
privind spre Cora ...
Atunci se întâmplă ceva neaştep
tat. Cora îşi încrucişează o clipă
priviril.e cu mine, îi tremură bărbia.
se aude un sughiţ de plâns ... apoi o
vedem cum trece vârtej printre noi,
iese pe usă şi dispare! Rămân1em toţi
trei o clipă nedumeriţi dar <Când ne
desmeticim e prea târziu: afară, Cora
nu se m:i.i vede. Gabi pleacă s'o .caute,
blestemându-mi de astădată cu adevărat, eu şi Ştefan
ramanem şi intrăm în casă stingheriţi.
Peste o jumătate c1.e ceas. Gabi revine. cu vorbele:
Aţi jicnit fata: a spus că nu mai
vrea să ştie de tine. cât o trăi. ..
... O

văd

asa,

·mică

şi rusinată,

pită de sobă: cu bărbia

li-

tr~murândă,

cu privirea acee<1 de panică ... pui de
fiară speria~ de joaca suspectă a vânătorului...
Şalul îl purta în diagonală
şi ciucurii atârnau
neregulat
până neste
genunchi, îngroşind.u-i
talia, făcând-o m::i.i scundă. Naivă.
nepricepută să înfrunte,
sinceră în
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reacţiuni, fugise. Cât haz făceam amândoi, mai târziu, când ne aduceam
aminte acest moment.
„Cât te-am urât atunci !" îmi spunea. „M'am dus acasă şi am plâns cu
~apul în perne
vreo trei ceasuri în
:şir"'.

Şi totuşi, peste o săptămână, chiar
în ajunul plecării sale, eram în drum
spre un cinematograf, unde o invitasem şi und.'! primise să meargă.
Fiind Lunii şi devreme, sala cinematografului era aproape goală.
Numai din loc. în loc, câte o pereche
răs!eaţă, îmbrăţişată pe întuneric. venită pentru a-şi găsi un refugiu.
Mă simţeam bine, eram
plin de
generozităţi, ca omul care vrea să
îndrepte o greşală ·faţă de un copil
·.;·- cu sentimentul, totuşi, că face un
dar. lmi sacrificam, doar, o c.upă amiază întreagă cu fetiţa asta! Intâlnirea nouă fusese opera lui Gabi, de
fapt. Se simţise datoare să nu lase
lucrurile acolo unde rămăseseră. Ne
întâlnisem. ca din întâmplare, pe
stradă.

Cerusem, C<>m s:ângaci şi cam ironi·c, scuze. Cora îmi aruncase una
din acde priviri ale ei. grav-răsfăţate
şi totul se reparase. Iar fiinrl.că îmi
spusese că poimâine pleacă, făcusem
exces de zel şi, pentru a-mi pecetlui
• definitiv dezinteresatul cavalerism,
.o invitasem la cinematograf - în en_
tuziasmul lui G!!.bi si al lui Stefan.
Când vorbea --- în °zilele a~estea -- Cora devenea şi puţin peltică, mai
ales când îndrăsnea să mi se adreseze. Uneori. pe furiş, simţeam că
mă cercetează
scurt şi cu frică.
şi atunci, c.~şi îmi venea să râd. simţeam totuşi un fel de mulţumire fizică şi încercam s'o surprind întorcând iute capul
- dar nu reuşe:>.m.
Deşi nuneam pe soco~eala adolescenţei dăruire:i ei setoasă, inocentă, jocu 1 mă însufleţea şi mă trezeam vorbin.d m".i cald. mai apăsat. Constatam

cu un zâmbet inferior, că admiraţia
te dispune, indiferent de unde 'ar
veni, că e plăcut să vezi cum fiece
gest, fiece vorbă de a ta, sunt urmărite ca nişte
întâmplări
foarte
imnortante.
Conducând-o încet spre rândul de
scaune, i-am prins mijlocul ca fără
voe, uşor, şi-a tresărit din tot trupul,
oprindu-se o secundă în loc, ca pentru a ...şi regăsi echilibrul
pierdut.
Putinţa aceasta de a reacţiona cu atâta frăgezime m'a încântat şi câncl.
s'a aşezat, şoptindu-mi un ceremonios şi toturşi intens „mulţumesc ·,
am privit-o drept în faţă, obraz lâni:;ă
obraz, orin semi-întunericul în care
ochiul se obişnuise, cu gândul să-i
spun et~va„. un com.oliment .. .- însă
cuvântul nu mi-a venlt si am tăcut.
Ne aflam alături, buna' dispoziţie
creştea, dar ?m ră~mn aşa multă vreme, nemi~caţi, cautârid să prindem
firul povestei de pe ecran, în liniş
tea sălii cu lume puţină.„ o linişte
în care ţăcănitul mărunt al aparatului părea un sbor c.e fluturi negri
bănuiţi prin văzduh ...
M'am mişcat puţin şi umărul mi
s'a lipit de umărul ei. 11 simţeam,
rotund şi mi•c, dăruindu-se şi etitând,
ca o fiinţă aparte, speriată. Mai târziu i-<>m citit un titlu cu gura apropiată de ureche şi o buclă mi-a mângâiat frun:tea, pricinuincl.u-mi o inedită senzaţie de răcoare ... Şi-a întors
brusc faţa spre mine şi ochii mi s'au
părut nev·erosimil de mari şi de lu-minoşi pe matul obra:zului
înicadq1t
de părul creţ. Erau numai întrebare,
numai nedumerire. Se anina parcă de
mine, întreagă, într'o desnădeide
atât de elocventă, încât m'a cuprins
înduioşarea şi m'am .aplecat ... s'o sărut!
aşa, fără nici o pregătire.
Dar '.'_ ?lunecat savant în lături şi.
lăsându-mă păcălit
şi
dezorientat.
spuse
cu un g1as blând şi ferm:
· Uită„te, dece nu te uiţi la film?
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lntâi m'am înfuriat. Cum îşi permitea fetiţa aista, eu car.e ... Pe urmă
m'am uitat la ea cu Urli început de
nedumerire: Cora vorbise? Fusese
un alt glas, pc care ·niu-1 cunoşte~
deloc; avuse în el o siguranţă, o linişte!
.
Eram după una din acele dimineţi
de lectură încăpăţânată, Când _ urmărind un text greu -- te îndârjeşti
sa nu -cedezi mi~ii care-şi cere odihna, trupului care trage la lene.
Intâlnirea cu Cora venise ca o destindere .binefăcătoare şi aveam chef
de joacă. Vasăzică... fetiţa se pricepea şi la altceva decât la bruscări
primitive? Fie. Şi, apropiindu-mă
de ea cât mai mult, îi şoptii insinuant:
- Am să-ţi spun ceva...
Deastăd:i.tă privirea ei mă invălui
febril şi, prinsă, s'a precipitat peltic:
-- C'Ce... vrei .să-mi spui?
- Ceva... am răspuns echivoc, întorcând numaidecât capul spre ecran, grav.
N'a mai avut astâmpăr. Mă privea
rugător, se mişca, nu-şi găsea locul
pe scaun, neîndrăznirid totuşi să-mi
turbure prefăcuta imobilitate. Şi am
tăcut. am tăcut cu cruzime vreo zece
minute în şir - ·zece ore, poate,
pentru ea. Apoi, am ridicat pe neaş
teptate braţul drept şi• am cuprins-o
pe după umăr, strâns. sigur de efectul surprizei. S'a auzit un scâncet
ciuc1:1t -- care-mi aduse aminte de
sughiţul de plâns din clipa fugii dela Ştefan - şi când a întors ·capul,
să protesteze, să se sbată, mi-am lipit
buzele de gura ei. După un fior care
semăna a început de respingere, s'a
topit în voia îmbrăţişării şi în loc
de o sărutare lină, furisă ·- cum
voisem să fie-a urmat una'. prelungă,
însetată, în care m'am uitat şi
eu.
Când ne-am c1.esprins m'am simţit
prost ca după o faptă rea şi i-am evitat privirea. De fapt, surpriza ~u
sese <'. mea, fiindcă turburarea care

mă ·cuprinsese n'o pusesem deloc la
socoteală. Imi dăinuia pe buze
un
gust amărui, .ca, de vişină crudă şi
urma buclelor ei, invadându-mi faţa,
parcă

se ·întipărise, aprinsă.
Starea aceasta o întrerupse lumina,
care cotropi deodată sala, scoţându„
ne din indeciziunile penumbrei. Ia:r
fiindcă eu întârziam să-i adresez cuvântul, Cora îmi vor:bi ea _ cu un
ton -care mi se păru obraznic, coche'I.,
nelalocul lui:
- Spune-mi, te. rog, spune-mi ce
ai vrut să-mi spui..
Fără voie, am bruscat-o.
·- N'am să-ţi spun nimic! Fii cuminte!
Aveam glasul de profesor supărat~
diq clipele când deveneam - după
cum îmi spunea Cora mai târziu - .:!I
un moralist nesuferit.
A făcut o faţă de fetiţă certată pe
nedrept şi a continuat, neaşteptat de
=

guralivă:

- Dece eşti rău? Spune, te rog_
Nu se poate. n'ai miniţit, ai să-mi
spui ceva. Gândeşte-te că mame
plec... plec pentru atâta timp ... şi o
să mor d,e
curiozitate dacă nu-mi
spui. Vreau să-mi spui! Altfel, tot
timpul n'o să fac decât să mă gândesc
la ceea ce ai fi putut să-mi spui. Şi
o să mă îmbolnăvesc de ·curiozitate ...
Deşi mirat,
deşi încă n. efamiliarizat cu schimbarea ei ( „N'aveam
timp" m'a lămurit odată. „Ziua aceea
era o tristă sărbătoare pentru mine:
te cunoscusem mai de aproape dartrebuia să ne despărţim; şi eram si-gură că pentru totdeauna. De aceea
mi-am învins teama; gând.ul despăr
ţirii îmi dădea curaj ... ") - - am început să râd.
- Bine, îţi spun dacă-i aşa. Darnu acum: înainte de a ne despărţi ..•
- Imi făgădueşti ?
Făgăduesc ...
Exista acum o comolicitate între
noi --· care o linişti. Eu" însumi mă
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simţeam la largul meu şi când întunericul reveni, o ocrotii cu braţul pe
după umeri, firesc.
La plecar·e, am constatat împreu.nă
că nu prea înţelesesem filmul şi asta
ne-a dat un nou prilej de glume „cu
subâq.ţeles". A!O vrut s'o iau de braţ,
dar .m'a respins înspăimântată, şop
tind: „Ne vede cineva" şi privind în
toate părţile. Şi am ajuns în faţa casei sale.
Apropiindu-Se, devenise din ce în
ce .n;iai posomorâtă. La un moment
dat mă simţii şi eu oarecum pătruns
de... clipa solemnă a despărţirii l Acum, sta acolo şi mă privea, mă privea ca un ·copil îmbufnat, cu ochii
încărcaţi de triste·ţe. Farmecul nostim al ovalului ei se aiccentua Jn ric.tusul de desperare mută cu caTe mă
urmărea, aşa că din nou stânjenit
- mă cre'zui dator să îngâim:
-- Eşti dulce ...
Dar Cora, ca şi cum n'ar fi auzit
preţiosul compliment, repetă:·
-- Trebue să plec, trebue să plec„:
- Nu-i nimic, ai să te întorci -am căutat .s'o încurajez, mângâind-o
pe păr patern. - Hai, acum du-te şi
te culcă; mâine ai drum lung de fă
cut„. trebue să te duci, să-ti faci
datoria.~. mama ta cheltueşt~ mult
pentru învăţătura ta„. Şi. .. şi„. " ne
mai întâlnim„. Când? De Crăciun ·doar nu pleci pentru totdeauna! am încheiat sentenţios. Sunase glasul celălalt, sec, pedant, ·şi am început să mă enervez - pe mine, pe ea,
pe situaţia care devenea ridiculă.
Cora, însă, absorbită, nu băgase de
seamă nici tonul, nici gestul, şi-şi
urma monologul:

--- Plec ... e atât de departe„. Ai

să

mă uiţi?

Am ·răspuns. foarte seTios.
- Dece eşti copil? · ·Cum o să te
uit I
Atunci şi-a adus amin~e de făgă:.
duială.

-

A·cum spune-mi...

Parcă fusesem luat pe neaştepţate.
aşa m'am încurcat. Nu mă gândisem

la nimic, dar acum mi se părea că eram într'adevăr obligat să-i spun
ceva însemnat.„ Şi, cu o inspiraţie
caTe îmi readuse voia bună, spusei
neputându-mi stăpâni şi o nuanţă de
răutat·e:

- Ştii că„. te iubesc?
Mi-a căzut la piept recunoscătoare,
cu un amestec de fericir.e şi de exas- ·
perare, ca un copil care îţi mulţumeşte
că i-ai oferit o ju·cărie frumoasă la
despărţire, d~i îşi dă prea bine seama că nu e decât: o păcăleală. Când
am luat-o în braţe, am văzut şi două
lacrimi furişându-se de sub pleoape ...
şi deodată mă 1străbătu ceva bizar, o
remuşca~e şi o duioşie, i-am cuprins
capul îri pa!me, m'am aplecat s'o să
rut„. cu. o adevărată emoţie dar se
auziră paşi şi Cora se desprinse speriată.
·
- Vine mama!- zise. Apoi, fiin,dcă am vrut s'o prind din nou, scutură
din cap, spuse - Nu! _•.şi se îndreptă spre poartă.
Lucrurile se petrecuseră atât de
repede, încât am rămas locului, derutat. Numai când am văzut-o dispă
rând după poartă, mi-am dat seama"
că nu se mai întoarce. Nereuşita intenţiei de a o săruta pentru ultima
oară îmi lăsase o delicată senzaţie de
gol...

~
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de CICERONE THEODORESCU

Actorul care

n'~

·cedat: Iancu Breieanu

IANCU BREZEANU

U

rasă
superioviră
oglindă
cinstită
t~turor feţelor, proectoare fi-

n cre,eator de
ştie
să fie

delă

tuturor sufletelor, iluzi.e mai
decât realitatea tuturor
sufletelor, iluzie mai put~rn.ică decât realitatea tuturor întrupărilor.
Dar rămâne întotdeauna cred.înputerniică

cios lui însuş. Aşa cum a rămas
Iancu Brezeanu.
Nu se trădează nidodată ·'pe. Sine.
A<Şa .cum n1u s'a trădat Iancu Bte·
zeanu.
Fiindcă nu l-a
ami!-g.it succesul,
nu l-au tlillburait primiirile rătsună
toare pe care i: le făcea publiicul:
propria-i risipă în suprafeţe lucioase, fragHe, trecătoare, nu-l mu.lţu
m·ea. Tocmai de aceea ~ cai Ia toţi
marii <"cctori ai lumii - amintirea
creatiilor lui se .arată mai trainică
decâ't trecerea-i printr·e noi.
Ea se r..i.dică, biruitoare, mu.Ită
vreme, peste .e forturi.l e atât0<r ur·
. maşi
sârgaitori, „onorabili", care
nu-l pot înlocui.
Sbilţ,
Shylock, Ţăiranul baron,
Cetăţeanul turmentat, Ion din Nă'..
pas!a, vor fi ~i~e ştie cât timp încă,
·· strigoii interpreţilor de dUipă Brezeanu.
El l•e-a lăsat o moştenire grea şi
strigoii rolurilor lui nu se vor da
bătuţi
decât atunci ·c ând tehnica
artei sale - nu numai tal1e:ntul _ o
vom vedea îniţeleasă şi continuată.
Căci era drumul drept, al unei atitud.i.ni neclintite, în această „tehnică". Era, '!n sâmbure, o poruncă
int·erioaJră treptat, apoi,1 desvoltată, Ol"'ganizată:
·
Să n1u tânje. şti decât după adâncimi!. ..
Hârl.eţul lui Iancu
Brezeanu nu
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căuta rădăcinile dulci şi hrănitoare,
decât o improprietate de expresie
dar de morcov, ale succesului uşor.
(oricâtă circulaţie
ar avea) sau, în
Sborurile lui nu plecau el.în mijlocul cazul cel mai fericit, un eufemism.
aplauzelor de aripi ale ogrăzii.
Ne-am Îr'4şelat poate mai puţin şi, in
Pilda lui ar trebui să convingă.
chip sigur, mai aspru, mai nobil.
Modul lui nu --- nu „genul"
ar
c1.acă am spune că a rămâne artist
trebui dus mai departe.
.
însemnează tocm?.i
a rămâne imSă ne mai gândim că în nici o
popular. Credem chiar că, dimpo·
artă mai mult ca în aceea a actorutrivă,
expresia
„artist-impopular"
lui, nu se întâmplă atât de rar ca -este aceea pe care am putea-o exemacolo, în. tulburătoarele ad.3.ncimi a 1 e
plifica mai convingător. Ba în·
creaţiei
autentice -- publicul să-l
tr'atâta încă, încât să dovedim că
urmeze fără a-i cere concesiuni.
este, în fond, un pleonasm!
Fărâ a-l obliga, uneori, să i le dea. Spunem toate acestea - care n'au
Lui Iancu Brezeanu, publicul nu
nimic cu fixarea de regul·e ~i ruc:ioi-a cerut concesiuni sau el nu i le-a me, nid artistice în genere, nici teadat, tot unia: l-a urmat însă.
trale în speţă _ pentru a evidenţia
De aceea, socotim, a şi reuşit să
cât mai bine sensul ridicat, şi testafie ceea ce nouă ni se pare nu nu·
mentar, ?l artei lui Iancu Brezeanu, ·
mai greu de realizat, dar chiar de actorul care a c·unoscut cea mai
admis: un artist popular. In accep- mare popularitate, actorul care --ţia noastră, „artist popular" nu este
totuşi n'a cedat.„

O inaintaşă: Marioara Voiculescu
o nvertindu-si tumultul macerat a lui Mihail Soxibul, la „Salomeea"
lui Oscar Wilde, dela „Peer Gynt"
al. inimii î~ înt~u:_hi.pări s~e
m·ce maestru stapamte, pasiu- , sau „Vampirul" la „Lucreţia Borgia".
nea devoratoare în -esenţe pure şi, în
acelaşi timp, feminitatea într'o puteTot atâtea __ traectorii de cărbuni
re de voinţă pe care prejudecata or- aprinşi, tot atâtea salturi de flacără
golioasă a sexu.lui tare şiao acordă
neliniştită.
cu exclusivitate, doamna Marioara
Când,, sub îndemnurile lui Zaharia
Voiculescu pare a se fi oferit - de
Bârsan şi Ilarie Chendi, s'a prezentat
la început - ţintă benevolă jocului
la Conservator să dea examen, era
acrobatic al cuţitelor; trecerea sa
„mică, cu părul despletit pe spate,
însăşi p-rin1 teatrul românesc va ră
lung, până la călcâie„." - mărturi
mâne fără îndoială ca o periculoasă
seşte d~sa într'un interview _
încât
dâră de explozibile„.
profesorii s'au ridicat indignaţi:
Actriţa care se va
încumeta să
- „Şi copii vin acum la Conserprimească îh mână torţa întinsă, va
vator?
Du-ceţi copiii la culcare!...
trebui să aibă nervii tari. Să nu-i fie
„.Am
fost totwşi primită, con ..
teamă nici de ascuţişurile care se'm·
tinuă d-sa, şi la primul examen, sub
plântă
lângă
şold,
subţioară sau
tâmplă, nici de substanţele inflama- " ochiul Aristiţei Romanescu şi al juriului, -emoţia mea s'a rid.icat la tenbile din care ameninţă perspective
siune atât de înaltă, ÎOicât m'a podide incendii.
Dela Tofana din „Patima Roşie" dit sângele pe nas.„

C
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Invăţând „alfabetul artei
dramatice cu tot ce comportă acest alfabet iniţierea,
U1111ilirea, triumful..." dela Gusti şi alăturându-se
cu strălucire mai târziu companiei
Davila, ·(pe car,e, ca pe „Guliver în
ţara piticilor", îl
numea „Da.vila în
ţara plugarilor") doamna Marioara
Voiculescu a purtat dealungu:l întregei sale cariere, însemnele începutului: temperament, îndrăsneală, origi. nalitate.
„Pe mine, cu toată adversitatea timpului, nu m'a interesat niciodată ceea ce din pu11ct de vedere artistic s'a mai făcut, sau se face acum. Pe mine mă interesează ce pot

face nou"„.

De aceea:
-- „Am adus SaJomeea lui Oscar
Wilde la circ, 'În Bucure-şti; din
intenţia precisă de a împlânta jocul
d,ramatic în mijlocul vi•eţii populare„.
Am dat la Circul Sidoli a serie
de reprezentaţii originale cu o montare 'În care am învestit o sumi fabuloasă, pe care n'am· mai dobândit-o
înapoi. Să-mi pară rău? Nu!"

O sinceri-tate artistică totală, o
iniţiativă curajoasă, o conştiinţă agitată de nevoia înnoirii, şi a efor·
tului, poate să nu fie înţeleasă pentru un moment. Nu p<;>ate, însă, să
nu dea roade, pentru cei ce vor
veni.
Doamna Marioara Voiculescu a
desţelenit, în teatrul nostru încă patriarhal, o.goare esenţiale.
A înlocuit plugul de lemn, cu
tractorul.
A deschis punţi spre viitor.
A modernizat.
Şi pe urmă, atâtea din concepţiile
care astăzi ne apar comune, uzate,
vetuste, ş1 car.e cu zece, cu douăzeci
de an1i în urmă, apăreau normele,
perfecte, desăvârşite, îşi datorează
schimbarea la faţă, acestei actriţe. ·
Doamna Marioara Voiculescu a
iubit teatrul românesc nu num1i cu
forţa unui instinct, cu certitudinea
şi febra unei inimi covârşitoare.
L-a iubit si în .numele ideei. A
ideei de prog~es, de contribuţie plină de bărbăţia faptei. Ca o adevă
rată înaintaişă.

Un tragedian necunoscut: G.

Timică

mi povestea cândva, un actor de veam pe amândoi : publicul râdea să
comedie, cu o mare mirare plesnească.
împărtită de altfel într'un senFăceam ci ţi va paşi; ridicam mâna
timent vizibil de silă şi unul de se- schiţând indifererut ce gest; dădea..-n
cre·tă automăgulire --- despre succesă mai deschid, gura ca să-mi sfâr sul lui, nesperat, într'o piesă „can.- · şese o replică tăiată de hohote 1 e de
ghioasă, neroad.i, sub orke nivel arrâs din sală; mă bâLbâiam intimidat
tistic":
de atâta năvală de simpatie-; sau,
- „„.C.a să vezi ce-i cu noi, ac· revenindu-mi, silabi:se~,m fiec?.re vortorii. Eram în turneeu, cu ani în bă cu gri ii infinite, tot una: publicul
urmă.
Succes uluitor ! Şi dece ? râdea, ·râdea mereu, să mă înebuneaNu-mi pot explica niici astăzi dece, scă nu alta.
dar e lucru S'Îgur că eu eram ţinta .
Ei bine, n'aveam mei o tinichia
celor mai furtunoase aplauze.
agăţată de coada fracului de vre-un
Intram în scena mare dintre conte coleg farsor. Nu. Aveam succes„.":
~i fiica sa. Numai cu apariţia îi striAutorul cu pricina, astăzi un co-

I
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median de

clasă,

îmi vorbea - cum
desigur - de aicele daruri naturale neprelucrate, care pot
cealiza şi singure o faimă în teatru.
In amintirea lui, pe dedesubtul
ciudei pe care o păstrase pubficului
aţi înţeles

G. TIMICA, în „Un om de

treabă "

!.„

de atunci, din prima tinereţe, aluneca acum găd,ilitara unui fulg de or. goliu profesional, nemărturisită.
Paiaţa, pe undeva, mai dădea s,emne ,de viaţă.
Experienţa, succesele reale ide mai
târziu, · renumele bine meritat . 11IU
reuşiseră să · şteargă definitiv această umbră cabotină a actoru!ui. .
Piaiţa mai trezea duioşii admirative, vanităţi iscusit camuflate . . ;
Cât ·d,e puţin din aceasta din. urmă
--şi cât de mult din cel dintâiu, cât de
departe de paiaţă şi cât de aproape
de liniia unui mare „actor este d. C.
'Tirnică, e sigur că nu ne-o .v or spu-

ne· aplauzele--generoase ·care-i întân}pină fţecare nouă apariţie.
Nu. Avem cuvânt- să cr.ed~

că

d-sa este cu mult mai mult decât
omu.1 succeselor sal,e.
Satisfacţiile pe
care le-a , putut
gusta dillJ · partea unor aidmir.atori
numeroşi şi care îl răsfaţă, ne aflăm
îndreptăţiţi să ,c redem că nu-i pot fi
deajuns şi .că, în orice caz, ele sunt
· depăşite de adevărat,ele sale merite.
Dăm expresie acestei păreri nu ca
să mâhnim în vre-Ulli chip p.e talentatu.I comedian, ci ca să-i înv;iem şi
noi o am,intire, de un preţ atât de
sul;>til, atât de rar: ' Marme]adoff„.
- Ti-1 mai aiduci aminte, nu-i asa,
domn~le Timică, birjarul acela din
Dostoew.ski...
Şi noi . . Şi cu câtă emoţie .
Nu era un rol.
Nu era o interpretar•e.
Nu o „nimerise.Jşi" ...
Era o vână nouă, un drum pe care
nu-l explorase.şi dar p.e care te găseai
parcă de câr.1c, lumea, o - Arcadie aevea a . idealului dumitale artistic, sau
poate o At1antidă uitată · în fundurile
subco111şientului. ..
Dumneata esti acum · în lumină,
deasupra; legănat dulce <l.e valuri
usoare si dincolo d.e cei o mie de
o~hi în1f ocati c>.i rampei licăre veseHa,
de Hcuric.i . ' - a ochilor vublicului
recuni<Âcător.
·
Numai un ochi e mai singuratic,
în noaptea din sala care freamătă cu
· atâtea unde .bucuroase işi tonice. El
pare bolnav şi rătăcit şi neasemenea
· cu nimic din · m~scarea gâlgâitoare,
·~ ~ neîntre~ptul ~o~ot mărunt care
.tălauzeşte m prea1ma.
. · In noaptea .sălii, din;t r'o loje goală
de sus, ca de -pe un ţărm pustiu, se
: înalţă· o si,luetă .O.e umbră tragică,
. clipeşte un ochi ~·e far în i'ntervale
. tăioase, egale, ca o aceeaşi chemare:
- , „Intoarce-te ...
E · Matmeladoff.
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Magrci Mmpel
de IOANA POSTELNICU

peste mansarda romantică, zâmbetul
dulce împrăştiat cu generozitate
deasupra parterului c:1.e spectatori.
erau prilejuri de a invidia minunata
viaţă a artiştilor astfel
sărbătoriţi
în fiecare seară. Mi-i imaginam intrând în cabina invadată de flori.
aşa cum văzusem la cinema, pe urmă
coborând prin eşirea din dos, unde
lumea îi aştepta, suind în, maşina
înconjurată de admiratori.
Ii fericeam ...
De când sunt lin teatru, am cunc.scut tot c•eea ce ·se ascunde dincolo
c:1,e rampa strălucitoare. Spectacolul
consumat în decursul a două ore,
este preparat într'o lună, două, trei.
Fiecare cuvânt, fiecare gest e studiat, repetat, jucat de nenumărate
ori pana •Ce actorul „intră în rol",
până ce gesturile pe care le face numai sunt ale lui. ci ale personagiului
pe care-l interpret•ează. Nu se ridică
o mână în seara spe.ctacolului, fără
ca ea să nu se fi ridicat la fel în
decursul a trei luni d.e repetiţii. Nu
se face un pas la 1'.tân.ga ori la dreapta. aşa, la întâmplare, fără ca el să
nu fi fost •cerut de necesitatea pertult'ă.
Inainte de a fi fost nrumită secre- sonagiuLui. După cum se lucrează
tara literară a T.-Naţional, mergem un goblen. în care fiecare ochiu este
cusut şi completat cu fir, astfel se
la teatru pentru a mă desfăta câteva
ceasuri, a admira cutare salon ori lucrează un spectacol. în amăn,untc
actriţă şi
invidiam toate persona- legănându-se frazele de gesturi, angiile cari evoluau pe scenă, între . grenând jocul unui personagiu în
mătăsu.ri, mobile scumpe, lachei şi
a.n·samblul celorlalte pentru ca până
oamen,i politicoşi. Aplauzele ce i:;e la urmă, spectacolul să dea splendida
revărsau asupra
artiştilor,
cortina unitate din: seara premierii.
care cădea şi se ddi:ca de nenumă
Nici odată n'am cunoscut munca
rate ori peste salonul marchizei, ori fizică a unui intelectual. căci felul

pectaton.tl vinie la teatru pentru a petrece două ore într'un
fotoliu comoo, privind pe
scenă
cum evoluiază personagiile
unei drame sau a unei comedii, în
scopul de a se distra.
Dacă ceea ce vede dincolo de ram.
pă l'a mulţumit,
spectatorul se întoarce acasă bine dispus, comentând
piesa cinci-zece miniu.te, făcând totodată constatarea că n'a dat banii
degeaba pentru bilete. Dece spectacolul nu i-a plăcut, nemulţumirea
şi-o revarsă în alte zece minute, promiţându-şi că nu va mai călca în teatru multă vremie.
Nu ştiu câţi ·d.intre spectatorii
cari privesc din stalul .corufortabil
două ceasuri
desfăşurarea
intrigei
pe scenă .şi care după spectacol judecă reprezentaţia întinzând-o după
o mă1surătoare a gustului lor, s'a întreba vreodată cât d.e imens este
efortul actorilo.r, cât de mult s'a „lucrat" la piesa ·ce se reprezintă pentru ca ea să fie gustată în diouă ore
aşa după cum intri într'Q cofetărie
şi consumi o îngheţată ori o prăji·

S
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în care lucrează a<:toru.I este aproape
o muncă fizi1că. Repetiţiile se fac
în foaiere ori pe se~. stând în
picioare, repetând de zeci de ori o
intrare pe uşă, o fugă, un sbucmm.
In munca aceas~a atenţia e încord,ată la
explicaţiile directorului de
scenă, la sufleor, la text, la personajul conceput acasă. Şi ceea ce mi s'a
părut chinuitor sunt acele opriri ale
regisorului, in~ervenind în mij'ocul
s<:enei patetiQ, a dramei. a râsu!ui
când actorul este încorclat ia culme,
faţa· congestionată, fruntea acoperită
de sudoare, trupul viLrind de trăirea
personajului, pentru a-i arăta că cutare ori cutare cuvânt trebue rostit
în d?.pa în care foce cutare ori cu·
tare mişcare.
Trupul actorului se relaxează,
umerii cac1. înapoi obosiţi. 1,;apul face
o mişcare de r·esemnare copleşit de
amintirea legein;dei lui Sisif. După
un moment de odihnă, urmează o clipă de concentrare, a<:torul intră în
rol, scena începe din nou de'a în·
ceput ori ·c1.~nr punctul culm'.m.nt de
unde a fost întreruptă.
Când din s~al privim pe Eliza
Petrăchescu frământându-se pe scă
rile Temnlu1 ui din Delfi şi scoţâ11d
gemăte tragice zărindu-l pe Orestc,
. nu ne <1.w sezma că de 45 de ori în
timpul repetiţiei ea a căzut as~fel în
genunchi, s'a îngrozit de apariţia
Mamei şi a rostit acel cumplit stri~ăt de groază care străbate cupola
T. N., cutremurând spectatorii. Ac·ea
scenă de sfâşietor chin al lui 01'este,
care nu tine m:ii mult de trei minu·
te, în ca;e obrazul lui George Vraca
capătă umbre întunecate şi se trans.
formă într'o m:iscă
<>. durerii şi a
mustrării de constiintă,
nimeni nu
ştie că a fost r~pet~tă timp cJ.e o
lună

De zeci de ori, aces~i doi mari
actori au fost SCO·ŞÎ di~ rol. de zeci
de ori au trebuit să reintre in rol c.a

şi când ar
mă ciudată

intra într'o haină de gu-în care trupu! se tortură
pentru a lua forma ei.
E.'vira Goc".~anu pe care o vedem
zâmbind fermecător şi proaspăt la
întâiul spectacol, a zâmbit până în
aceea seară de n,e.nwnărate ori până
când înfloritorul surâs s'a armonizat
cu textul, cu cuvintele ce urmau a
fi rostite ori cele care au fost rostite
cu câ~eva c!ipe înainte. şi care corn·
pletează intenţiile
personagiului ce

o

înconjoară?

Şi după.ce
actorul a repetat întreaga dimineaţă şi după masă, seara
în faţa publicului, joacă în altă
piesă.

In dimineaţa următoare la ora
- abso!ut precis, cac1 altfel în
condica c1.e repetiţii e trecut absent
şi amendat. să fie din nou în foaier
pen~ru a lucra.
In vremea aceasta în atelierul de
pictură, pictorul Corn.eseu
şi asistenta lui d·ra Oanoea, lucrează decorurile, iar în atelierul de croitorie
d-na Scârţan croeşte costumele. Ta.
piţerii îmbracă fo~oliile în catifele
noi, electricienii aranjează lămpile
şi prizele în <".~coruri.
D-ra Marta
co!orează petale de pânză din
care
va face trandafirii ce vor împodobi
terasa, iar şeful electrician îşi însemnează !n carnet succesiunea culorilor din reflector şi rampă. z~ci
de mâini anonime lucrează în dosul
rampei şi culiSJe 1 e par un imens lă·
caş de furnici harnice care îşi încl,(\.
plinesc o anume însărcinare şi toate
acestea pentru desfătarea spectato
rului în răstimpul a două ceasuri.
Cortina se ridică, cortina cade,
aplauzele umplu sala, câ~e o tânără
priveşte pe
frumoasa a.:triţă c'l.re
mu ţumeşte
pubHcului cu zâmhct
·dulce şi oftează gârdindu-se la fericirea el.~ a fi mereu sărbătorită. Du
dupăce cortina cade defini~iv, actorii se grăbesc spre cab'.ne. Nu-i aşnouă
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teaptă flori
acolo, căci vremurile
sunt grele. N'a\1 timp să se privească în oglindă „ daică au fost frumoşi.
căci trebue să se
schimbe. Tramvaiul se retrage la douăs·preze, afară
plouă ori ninge ş,i •s unt morţi
de
oboseală. Pâ·nă
mâine opt ore de
somn, pe urmă repetiţii, spectacol.

aplauze, zâmbete şi graba
scăpa tramvaiul.
In cele cinci minute de
pe care-l face specta~orul ,
atâtor oameni este fixată
cuvin]l:e. Mi-a plăcut ori

de a

1i.u

comentar
strădania

în câteva
nu mi-~

plăcut!

•
PLECARE
Sedu poate ultimul poem,
Ultimul joc la despărţirea noastră ...
Lin ca o lină cădere de stele
Pe bolta albastră.
Mâine păşesc î_n hora ciudată.
ln hora umbrelor. La festi.n ul lor.
Demoni de fier, lugubri convivi,
Ne vor soarbe sângele clocotitor.
Mâine. mâine, voi în1tâlni
Pe un câmp aurit de Ju.nă,
Spec:trul Ei - c.uprinzându-ne
Cu bucuria-i nebună.
Numai ·o asele ne-or mai rămâne
de ani, - ivoriu de flaute ...
Sub stele, sâ.n gele nostru - pârae
De ape neîncepute.
Spălate

VLAICU BARNA

-------
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ANIŞOARA

de
Multă vreme, in copilăria mea, adică:
toti :: nii de liceu, teatrul mi•a fost u11
fel de a doua casă. Nu vorbesc de
i.pecrocolul teatral, ci de clădirea unui
teatru, dlnlr.'ulll oraş de provincie bă•
nă1ean, o clăd ire în care îmi petrc•
cetim m::i tot timpul liber.
Era o clădire albă, care în vremea
aceea mi se părea somptuoasă, aşe•
z.ată pe malul unui râu, .în rând cn
dte clădiri tot atât de arătoase; as•
faltul acolo era lat, pe marginea iui
stăteau înşiraţi copaci cw bănci verz[
sub ei, iar pe malul apei şerpuir.„ cât
tinea sezonul cald, un şir de flori mul•
t:.color.e. Teatrul Comunal avea o 'fat·:i·
dă ca de templu grec, cu color.ne do•
nce şi o pr iză suJS, trep~e de marmo,
ră, însfârşit era, şi pe dinafară şi mai
ales pe dinăuntru, o clădir.e demnă
de toată copilăreasca mea adm:.n re.
Eram prinlr'al doilea trimestru d~
şcoală, in clasa întâia când rn1 re•
marc::t•o mai de aproape pe una <.im
colegeie mele, o fetiţă slăbuţă, firwă
ca o plt ntă crescută fă'ră soare·, d.rr
cn nişte ochi cenuşii foarte mari şi
vioi, în care clipea mereu parcă un
lict:r de maliţiozitate, sub o frunte
foarte înaltă şi boltită, înconjurată de
un păr şaten sburlit ca şi când ar fi
fost încărcat cu electricitate. O chie•
ma Albiua şi era dintre fetiţele sărac~
ale claseL Imbrăcămintea ei e -a md
mult decâl. modestă, un şorţ de uni;
formă decolorat şi
tesut peste tot,
parcă ar fi fost purtat de cine $i.ie
câte gener:iţ~i de eleve, - dar nu nu•
mai sorţul ci să şi pielea f e.tei şi a
mâinelor parcă erau moştenite de un
băid bătăios care le•ar fi nurtat cine
ştie câţi m:i, atât erm ne pline <le "â'
nălăi şi sgârieturi. Albin::· avea astfel
mutra une!. :ulevărate haimanale, to•

ANIŞOARA

00.EANU

OOEANU

tuşi părea în clasă de o cuminte11ie
aproape nelalocul ei.
Iutr.'o zi a venit cu un guleraş a:lb
scrobit ş1 strălucitor de curăţenie,
cum nu l!l:: i avea nimeni
clasă,
C<tre, i;rin contrast, îi accentua şi mai
m:u;lt ncgli.1enta ţinutei. Stătea într'o
b.mcă din fund şi tot timpul lectiJor
mi•::·m intors capul s'o privesc, cu"
rioasă, neputând să mă obişnuesc cu
albu~ gulcn ş ului în ansamblrul ~cela
hirsut.
In rec• ca ţie, am zăr' t•o la cişmeaua
di.n mijlocui curţii, spălând ceva cu

în
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atenţie. l\l"am
văzut că freca

apropiat de ea, şi un
înt·e degete un mic 1wtec din care cmgea apa aJ1bastră. Mâie
n!k îi er:::u dealtfel pline de cerneală.
~k1 rio1cat ochii şi mi•a explicnt cu
gn\vitate:
- Iar o să mănânc un perdaf dela
maică~111c.a. Mi•au să:i:t porii din pe~
ni!ă p(• gulenş.
Şi nu vrea să !asă
<.'Prncala.
- Trebue să iei sare de lăm: 0 ie,
mhJm amintlt de cum procedase
mama r,u o rochită a mea pătată cu
cerneală.

Cum a sunat de :ntrare, am J;Jsat
ope„Jt:a nentru după oră, rezulta'.;ul
n'n fost însa cel aşteptat de noi asa
că i~am propus să.-J duc la rninr ;icas3
să H spele cumsec::de
şi sa~1 soue
ma'că•si că mi l•a dat <le model J)frnă
a doua zi.
De atunci ne•am împrietenit, spre
ma1ea disperare a mamei, pentrUJd
Albina e:m cel m::i neastâmpărat copil
ce se putea închivui, un adevărat Goe
feminin. Părinţii ei erau nişte oameni
modeşti tatăl ei făcea slujbă de
intendent al Teatrului Comunal (ma
ma spune::• că de vreme ce mătură
teatrul este prnr şi simplu servitor, nu
intendent) lotuşi' nu din cauza sără•
·riei de acasă era Albina atât de ne•
îngrijită, mi•am dat seama curâ:1d,
atunci când în tovărăşia mea şi•a făcut
praf un şorţ de unirormă pe care<l
punea pentru întâia dată.
Pe 1::· noi n'o puteam aduce pe Albi•
na, Lindcă mama nu vedea C4t ochi
buni tovărăşia noastră - din cauză
că data din care am început să am
h::inele veşnic rupte şi ponosi te co:
respundea cu aceea în care o descopc,
risem pe Albina - mă duceam în
schimb la ea lot t'mpnl, renunţând
la orele de frariced şi de pian şi in•
venlând t·ot felu.) de pretexte care de
c::·re mai grave. la„ ,.fa ea" nu erau
cele donă odăi cu scânduri alhe oe
jos, cu tavan scund si cu peretii în•
cărC'::tti de foto!!rafii în ramă tricolo,
ră, litografii si flo-i. de hârlic de cren
în cnlori ti(!ănesti. - alt"cl curate
fiindcă ma:că•sa era o gospodină con•

ştiinciorrsă l aveau şi u11.1 gramofon cu
pâlnie care hârîia la zile mari Marseil•
leza şi cuplete dela Tănase) _ adevă•
raliul domeniu al Albinii, unde ma
primea şi unde petrece:: m tot timpul,
era însuşi Tcdrul Comunal, cu lojile
l·ui capitonate cu brocat roşu şi cu
bordura de pluş la culoare, al căror
pântec rotund era împodobit cu ghir•
lrnde aurite; cu muze jumătate goale
cântând din harpe, în timp ce îngeri
g:~ăsulii sburau în jurul lor, pe tavan
şi deasupra corfnii, - un fel de îmi•
taţie in mic a Teatrului Naţional din
Bucureşti, care mie mi se păre::· în
vremea aceea drent tot ce putea fi mai
frumos în această mater:e.
Acest leahu îl exp~oram împreună
metru cu metru. nimic nu ne:a răma
necunoscut: cabinele mici, văruite cu
alb pe care erau săpate nume şi in•
scrintii. cm mese de lemn la fel de
scrijălale, cu oglinzi aburite de vreme. cullsPle <'U deco-iuri de carton
pictat, înfăţişând interioare de regr lă
el~antă. cu dranerii de brocat. răzi•
matr ele pereti, rupte. sgâriate cu hâr•
t:a flntnrând pe alocuri. scena cu
scânduri oe jos. cusca sPifleur•u~m tn
care se oute::• coborî de oe scenă sau
intram în ea p.e dedesuht clei.:· orch~
stră. urcam anoi o scândud\ din locul
rezervat orchcst.rei snre sală'. Deasu•
pra scenei, se întindeau ni.„te nunti
de pe <':re se c01horru acele draoerii
care alcătuiau tavanul, ajungeam acolo
pe nişte scări subţiri şi nesigure ca
de pompieri, scândurile scârţî'au sub
paşii noştri şi adesea ne ai~teptam să
cădem pe scenă ca nişte acrobati de
pe tr:onP7e. totu~i nu ne Ji'isam de în•
delelnicirile noastre cătărâloa-e.
Mai simnlă era echilibristica . pe
margine::· lojilor, mai ales a celor de.
jos, am stat mult pe gânduri până să
încerc acelas lucru la lo.iile de sus,
c.n. să•i dovedesc Albinei că nu am
vnti!:•ii. nână la U•rmă am făcut•o şl
am mers aşi;· câteva loii (încen?ind
npln a nrefeclului ~i or'marului până
în margine), coborînd albă de emotie.
După aceea m'am obişnuit. Dea1tre1,
nu ştiu dacă ::vea vreo legătură per•
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formantele noastre spo:1tive din sala
te~trului ou faptul că Albina şi cu
~1~e ~ram cele mai bune la gimnas•
hca, dm ck să .• Când isprăveam cu
sala ieşeam în hali şi făceam săniuş
pe balustrada treptelor de marmoră
ce duceau spre loji. Apoi, ne urcam in
sal:;· de muzică, din spatele lojilor,
cae avea parchet pe jos, ferestre mari
şi o terasă ce dădea spre stradă, cu
vedere spre râu. De acolo, aşezr te pe
magine, încercam să scuipăm în ca~
pul trecătorilor, operaţie care cerea
mai multă abilitate decât s'ar părea
făcându•se după toate criteriile horn;
bardamen telor.
Spre scară, când mă întorcefm aca•
să, îmi trebuia
înainte de plecare
multă bătae de cap să mă spăl şi să
mă curăţ şi foarte adesea să mă'
cârpesc, fiindcă toată sportivitatea
norstră lăsa urme.
. Câteodată doar, câte o uşă trântită,
nu de noi, câte un hâr:şiit de paşi ne
anunţa prezenta tatălui Albinei. Prie•
tena mea încremenea. Tatăl ei avef• un
aer de plotonier major, bondoc, cu
mustăţi negre răsudte în sus şi
cu
sprâncene îmbinate, stufoase deasu•
pra unor ochi severi. O bătea pe mri•
că•sa şi o bătea şi pe Albina, care ii:
ştia de frică. Nici cu mine nu era prea
ceremoni,ps, iar accesul în teatru err1
interzis, aşa că toate escapadele noa•
stre le făceam fără ştirea lui. De cele
mai multe ori prşii se depărtau, L1•
soţiţi de o tusă de fumătoq~au de un
mârâit printre dinţi - noi ne ascUtn•
deam în draperii sau în colţuil v::cunei
loje, cu inima ·m'că, şi ieşeam apoi
din nou la lumină - când atmosfera
se Iinişter 1 •
Mi se părea foarte caraghios când,
în acelaş teatru oe care âI stiam atât
de bine, veneam în câte o seară cu pă"
rinfi în loiă gătită, pieplămtă, miro•
nosită. mă aşezam în fată cu coatele
răzimate oe bo1dura de catifea ne care
altădată îmi lăsam
urmele t1'lpilor,
privind Sfila şi lumea simandicoasă
din iur cu aen1l !!raY si cuminte. Ni•
meni nu avea habar cât de bine cu•
nosleam eu sala aceea. nimeni nu ştia
că de fript eu mă simţeam pentru toa•

tă lumea de acolo ca o amfitrioană.
Nuimai
. Albina ca -c îşi avea locul ei
mamte de spectacol, în dosul rrmei
dela scenă, de unde, printr'o gaură
privea sala, scotea din când în când
degetele prin spărtură şi ştiam că mă
salută pe mine. Apoi apărea şi "e in•
stda ceremonios în câte o loiă goală.
Aceste spectacole enu destul de
dese. Nu aveam o trupă de teatru per•
manenlă, în oraş, dar veneau foarte
adesea tu1rnee. P.e mine nu mă ducei:u
decât la piese islorice sau clasice, AI•
bina în schimb mergea Ia toate rep~e
zentatiile, până ~i la Cără'buş, de un•
de venea, Ir· şcoală, cu cuplete că acestea:
Ştii ce place la femei ?
Las' că ştiu cu he•he•hei !
Lor Ie place să se plimbe prin alei
Dimineaţa pe sub tei
C'un băiat pe gustul ei !

.

.

sarn:

Vesel, fin „afrioknt"
Şi cu mersul elegant
Ca o fluturare de batistă...
etc ... etc ...
Albina îi cunoştea dealtfel pe toti
actorii, ştia tot felul de cancanuri de
culise şi le poveste:;· pc toate cu haz,
ea trăia numai şi numd din ceea ce
ii furniza teatrul ca material de viatli
şi fantez:e.
In afară: de lrupdc cari veneau nrin
oraş, erau foarte des serbări şcolare.
veneau apoi mari personalităţi pen•
tru câte o conferinţă sau concert.
Nu pot să uit o întâmplare al cjirei
erou a fost însuşi Maestrul Enescu,
venit să· dea un concert. S'au petrecut
nişte scene de un grotesc nemaipo•
menit. Directoarea Iicetilui nostru, o
făptură cu inimă de aur, foarte poe•
tică şi plină de bune intentii, avea o
nctărmurită admiraţie
nentru :o·rla
Maestrului Enescu. Astfel, îi făcuse
mai de mult o poezie <'!'Te începea
cam în felul acesta :
Maestre fiu al artei, m~estre'namm:at:
De viimri şi durere, tu preot închinat
Altarelor străbune de iale şi de dor ...
iar, cu prilejul vizitei domniei sale.
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a socotit că ar fi o gingaşă atenţie să
i se recite această poezie. Cee[' ce s'a
şi făcut, după ce avusesem şi eu rolul
de a•i ţine o scurrtă cuvântare, - pe
care am recitat•o fără punct şi fără
virgulă, şi fără' să respir până la sfâr•
şit. Pentru a completa
mai imp ·e·
sionant fastul momentului, directo:.:•
rea noastră a avut o inspiraţie, ce s'a
dovedit însă nefericită, şi anume a
pus să se taie mărunt iederă imitând
petalele de flori şi să se de:.: drumul
de sus pe scenă'. Lrnc:îu cc s'a făcut:
iedera a fosl pusă pe punţile de dea"
supra scenei şi a fost măturată lan•
sâ_ndu<se în jos, după ce s'a recitat
oda. Din nenoroci re to:.: lă a ceas tă su•
perbă înscenare s'a ratat într'un chip
lamcntab:t : scândunile Ge unde s'a
dat drumul iederii n'au fost in prea•
labil curăt:.:·te de praf şi deodată cu
„ploaia de petale" s'a iscat o aseme•
n('a prăfărie cum e pe drumurile mari
când se ap-onie furtuna. S'a produJ
prnică ln sală, lumea a început
să
tuşească, fiindcă norul se răspândea,
totul n'a dtnat însă decât un m~nut,
nourul de praf s'a limpezit puţin câte
puţin şi maestrul a iesit la iveală ca
soarele după plore, surâzând cu ama•
bililate şi blândetc, cu părul şi fracul
estompate în gris·a~ent, ca de bru•
mă.

Directoarea noastră
era dealtfel
de fantezie şi de curdul de a
da chip real viselor celor mai origi•
nale. Asa de ·ex. s'a anucat să însce•
neze, d~ Zece Mai. sat;ra [' lll•a, pe
care a rcprezentat•o sub formă
de
dramă ne scena leat,..1Ului. Pentr1u1 a
da coloritul local, i•r· îmbrăcat pe
Turci dună toate regulile vestimen•
tare, iar pe români asisclerea. Adică
fetele ca~e juC-au rolul Turc~lor, a•
veau turbane făcute din prosoape, Mu•
ze rosii, şalvari negri si ciorapi cu
pantofi negri. Turbanele erau făcute
din prosoape, cum le avea fieca-ie. U•
nele :::1lbe. altele cu dungi în tesătură,
răsucite în colaci fle toată frumuse•
tea; blll7e sneci:>le ar fi fost nrca
mare cheltuială să•şi facă. ::işa că se
r1lesese fiecare cu ce nutuse. din pă•
cate majoritatea enau de voal sau alte
plină

ţesături arătoase, cu volănaşe şi tot
felul de ornamente de gr:;:ţie femeeas•
că, ce eventrnal
ar fi pulut sugera
luxul oriental, cât despre şalva~i a•
ceştia erau împroviz.=iţi <lin quiloţij
de g'.mnastică, scurţi până k1 ge•
nunchi, lucioşi şi cam întinşi pe ado·
lesccntele rotunjimi, de aminteau
mai mult· costumele acelor French·
Cancans de odin:oară, ia!' p[ntofii ru•
nii aveau tocuri destul de înăltuţe,
accentuând aerul de frivolitate al a·
cestor turci improvizaţi, s:.: lvati nu,
mai de bărb]e şi mustăţile, de toate
culorile în care poate fi acest o-:na•
mcnt facial, distrihuiitc cu gcnerozi
tatc.
Românii fuseseră mai puţ;n expuşi
Ia ridicol. deşi nici r ceslia nu scăpa•
seră de bărbi şi mustăţi, erau însă
îmbrăcaţi în obişnuitele costume na•
ţionale ale nume-elor de jocuri ro•
mâncşti de la serbările şcolare.
Hcprczentarea satirei a treir1 a in·
ccµut printr'o defilare a a.~matdor
- care, ocolind dună culise, dădeau
impresia a fi de zeci de ori md mari
decât erau în realitate. - pentru că
Ia tonlă această isto-:ie nu p;utidpa
decât clas:.: a VIl•a - bineînţeles ne•
aşteptatul spectacol a produs o ilari•
late neînchipuită, în sală, însuşi Mir•
cea cea mai vol1ullllinoasă colegă din
el~ să şi cu pirpiriul Ba:azid abea
îşi stăpâneau vocea de râsul care le
rămăsese în gâtlej, dându·i un aer te·
ribil de lpiângărieţ.
Eu eram feciorul domnitorului, a·
cela care „pc genunchi scria o carte,
s'o trimită dragei sale de!r", Argeş mai
depa;te". Cu această scenă, ce se bu·
cura de o montare specială, cu pira•
mide de puşti furnizale de reg:men•
tul oraşului, Intr'o atmosferă' de
norpte şi linişte, se încheia reprezen•
0

t:i.ţia.

Fusese mare scandal au directoarea, mndcă refuzasem să•mi pun
mustăti. M'am ţinut tare şi am scă•
pal cu ffţa curată - şi Ia figurat şi
la propriu - de singura ocazie, din
v:aţa mea, de a avea mrnstăţi, dar de
atunci rm căzut definitiv în disgratie,
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ca una ce nu aveam ni,ci un pic de
sensibilitate pentrm sacrificiile ce Ic
cere majestatea artei.
Dar rmintirile mele în legătură cu
teatrul, .abea încen. Ca să le r.criu pe
toate, ar trehu~ să mă întind pe pa ~
tiul unui volum întreg.
Deodată· cu bacdaureaitul, am oă •
răsit oraşul mic de provincie, Tea•
trul Comunal, au spectacolele lui şi
·ne Albina - şi am intrat în teatrul
cel m::1re al vietii.
Ceea ce. am păstrat încă, sunl apu•
~ăturile vechi de a explorll totul, <ie•

la cuşca sufleurt•ului până Ia tavanul
galeriei, de ::1 face echilibristică pe
acolo pe unde oamenii trăesc cumse•
cade •şi gravi, pentruca să arăt că nu
am vertigii, şi de a prefera sah,:1 goală
aceleia din zilele de spectacole cu pu•
blic simandicos.
Adesea mai vin şi ::cum din aceste
escapade, ferfeniţitir sufleteşte ca şor•
tul de unUormă d Alb ~ nei, dar din
ferici.re, în această lume toale se re
fac în mod sigur şi discret şi nu costă
bani şi nici nu ::frag pedepse din
11artea părinţilor şi i1rofesor:i:or.
0

--------

TEATRUL. NATIONAL
DIN IASI
, .
'

Scenă

din „Merele de Aur" de Vladimir Tudor. Decor de pictorul Th. Kiriacoff.
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Veştede ramuri! Superb
instrument de muzică toamna-i,
când bruma cădea!
O, ooronatule Cerb,
unde-i pă·durea, doamnă-ta,
maica direaptă la care crescui
şi cerul şi flacăra lui?
Pe munţii unde,
copăcel-copăcel, . numai jepii ajung,
Electră, veni din vis si neu.n de
Noaptea cu păru-i de 'nuntă; pr;lung .
Un infelice Oreste-i
enigmaticul codru;
î.nrourata, vrivirea lui,
plăteşte cit aurul oerulu'i.
Din pufoasele flori,
din umila mixandră,
se ridică, în delir, o Cassandră .
Ah. cum se vaetă crinii,
loviţi de Erinii!
nuare de discuţie)
EMIL BOTTA

'\li..

·~~~'tNI-~
"J,~ .
. ··•~i!ji ·'.. l~~~~IW~~Y.j~:ţ..tţ.~~;t:<\~'.~~>
.t
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nilor săi, omul cr·e eator de oameni, în
dumnezeit de transfigurările cărora
le dă trup, viaţă şi ritm scenic, căro
ra le dă glas emoţionat c.~ auteI"Jticitate, - ce puţind sunt asemenea meş
teri iscusiţi ai cuvântului, ai mimicei,
ai exprimării dramatice.
D. Sterin continuă stingher linia
aristrocratică a marilor săi înaintaşi.
Din epoca tinereţii entuziaste,
când, alături de ,Novelli şi d.e Petre
Liciu, studia şi comenta interpretă•
rile clasice ale lui Constantin Nottara, d. Storin a trăit p.e rând tragica
existenţă a lui Holofern, hnpresionanta figură a lui Filip al II-lea din
„Don Carlos", pe Klaueen din „Amurgul" lui Hauptrnann. L-am aplaudat în „Puterea întunericului"
de Tolstoi, în „Macbeth", în „Procu~
rorul Hallers". In toate personagiile
înfăţişate de d-sa
cu mijloace de
pătrunzătoare elocven;tă:, stie să afirme un stil totdeauna' p;opriu, prin
ţinută, dicţiune clară, ,timbru so~or,
nuantări sui'btile. Demnitatea •c,e pe
G. Storin în „ Ingerul a vestit pe Maria"
scer.iă', arţistul a adus-o şi în viaţă .
Departe de ·c ancanurile culiselor, de
Patruzeci de ani C,e teatru adevă intrigi şi de invidii, îşi merge cu e vărat, de teaitru buh, făTă concesii,
leganţă şi resemnare drumul isbânzi fără cabotinismul de rigoare,
fără
lor şi amărăciunilor inerente profepI'ea multe satisfacţii, - iată ce în- siur11ii.
semnează cariera d-lui G. Storin.
C~l m"'li recent spectacol, „ScandaMasiv, sobru, dar cald si comun·i- lul" lui Henri Bataille, în care joacă
cativ •c ând îl cunosti, ma~.strul Sto- rolul lui Fericul, a fost pentru d .
rin a răm:i:s Ollllul · generaţiei sale: Sterin un fericit prilej el.~ a mărt u
tradi tionalist, ca orice vrec,nic elev dsi admiraţia sa pentru teatru serios.
al · lui. Nottara, având cultul scenei, - aşa cum înţelege să-l practice tâiar nu beţia ei ~are alterează persona- nărul aP.isamblu dela Teatrul Nostru.
litatea, care falsifică sufletul, care cu drept cuvânt socotit cel mai vrednk urmaş al gl·o riosului Teatru Redesfiintţe~ză omul.
, Omul actor, omul interpret al gina Maria.
B. H.
sîmţimintelror şi frământărilor seme-
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Agepsina Macri

Agepsina Macry a făcut teatru
voia părinţilor, burghezi înstă 
riţi, cari, îns·criind-o în cel mai eleganţ_ pension al Parisului, înlesnindu-i o viaţă de călătorii şi de fast, o
destinau unei vieţi mondene, departe
de ispitele rampei.
Urmând însă cursurie Sorbonei,
luând lectii de declamatie, dtinic'I,. ducându-se '1a spectacole: viitoarea so cietară de onoare a Teatrului nostru
Naţional, a prin1s gust, întâi pentru
frumuseţea poeziei, ap0i pentru teatrul însuşi.
A debutat spunând versuri la Trocadero, alături c.e Anatole France şi
de Mounet-Sully. A jucat împreună
fără

cu Suzanne Despres ·î n „Le Lys". La
. Odeon, a interpretat pe „Ifigenia„
lui Racine.
La Teatrnl Naţional din Bucureşti
a fost angajată, în con.diţii excepţio
nale, de către Pompiliu Eliade, ale
cărui
insistenţe, împreună cu
ale
maestrului C. I. Nottara au isbutit să
înfrângă neînduplecarea părin~ească.
De atunci, cred1ncioasă primei
noastre s·c ene, pe - care n'a pără·
sit-o niciodată, Agepsin-:i Macry a
interpretat o serie întreagă de eroine, ba şi de eroi (micul AugUtStin din
„Le viei] homme", drama lui G. de
Porto-Riche şi pe Voevodul Neno·
roc din „ Cocoşul Negru'' ).
Comedie mod"!rnă, dramă nordică,
poem în versuri, tragedie, - Agepsina . Macry a jucat în toate, cu egală
perfecţiune, într'o petmanentă ascensiune şi amploare.
O gamă extrem de variată, seTVită
de frumuseţea fizică, de-o rară ştiin
ţă a gestului, a armonid plastice. O
c.icţiune perfectă,
o inteligenţă, o
cultură ş! o c.1stincţie pe care puţine
slujitoare ale Thaliei le posedă, o
diversitate a jucului, o inegalaită putere de-a fi alta în fiecare rol.
Asemeni lui Nottara, Agepsina
Macry nu are o statură impunătoare .
Pe scenă însă, prin impetuozitatea
interioară si arta de a-si con.duce
mişcările, devine, ca şi .N ottara, în
pie.s ele de m:ire aparat, înaltă, majestuoasă, uriaşă.

Cântată ·c.e poeţi, elogiată de critici, ridicată la înaltul grad de sodetară de onoare, Agepsina Macry este
înconjurată de iubirea şi de stima
tuturor camarazilor, cari o n.umesc
cu drept cuvânt „prinţesa teatrului
românesc".
JULIETA LASCAR LUPAŞCU
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de IONEL TEODOREANU
Intr'o zi - adică într'o noapte,
Profesorului, caşi a buhnelor, începea la ceasul stelelor
noaptea - , pe când improvizam, cu
un fel de delir euforic, o ceartă între Olguţa., şi Dănuţ, profesorul mă
căci viaţa

opre.şte

deodată:

-

Ionel Teodoreanu

In anul când scriam întâiul volum
al Medelenilor, făceam în răstimpuri
câte o vizită profesorului !brăileanu,
uneori cetindu-i paginile proaspătu
lui maniscris, 'alteori improvizând
verbal capitole încă nescrise.

Domnule Teodoreanu, extraorcl.inară memorie ai I
- De ce, domnul,e !brăileanu?
- Mai întJrebi? , Dumneata reciţi
pagini întregi de proză pe nerăsu
flate, în timp ce eu abea daci reţin
câteva versuri din Eminescu I
- Dar nu recit de loc I am protestat.
- Cum asta? a sărit el de pe
scaun, măsurându-mi cu străşnicie .
Domnule Ionel!. ..
Când mă lua_ în serios îmi spunea
c.0mnule Teodoreanu, iar cân,d nu
mă lua în serios,
im1 spunea demnule Ionel, suprimând contraponderea Teodoreanu.
- Fiin,dcă impro'.{izez I am răs
puns. Omnia mecum pc$to l
A tăcut mult timp ft:mând ţigară
<l.upă
ţigară,
plimbându-se agitat
prin odae, cu pelerina pe umeri. ·
Am răspuns fără pauză:
Nu ştiam la ce anume se gândea;
dar când a deschis din n,ou gura.
mi-am dat seama că mintea noastre
urmase. dincolo de vorbe, acelaşi
d.rum.
M'a întrebat:
- Domnule Ionel Teodoreanu,
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spune-mi ciI11Stit: ce faci dumneata
când compui un roman?
- Am răspuns fără pauză :
- Imi amintesc de oameni cari
n'au existat, devenind biograful destinului lor.·
- Iar paradoxe I Ce-i asta: să-ţi
amintesti de oameni cari n'au existat? Âmintirea este epifenomenul
subiectiv al unei realităţi prea~abile.
Cum poţi să-ţi aminteşti de ceea ce
n'a fost?
Asta-li crea:tiunea, domnule
!brăileanu: Răsare' cu atâta intensitate încât pare că aparţine vieţii,
deven.ind
extrinsecă
scriitorului,
când în realitate nu-i decât o halucinaţie

organizată.

- Atunci cine-i, mă rog. Olguţa?
m'a întrebat Profesorul care avea o
preferinţă cusă până la răsfăţ, pentru Olguţa.
-- Olguţa sunt eu: adică o virtualitate a mea.
- Şi Dănuţ, domnule Ionel?
- Dănuţ sunt tot eu: adică o
altă virtualitate a domnului Ionel.
Şi· dumn.eata cine-mi eşti, dom·
nule Teodoreanu?
- Eu, cu voia matal.e domnule
!brăileanu,
sunt o pluralitate cap
tivă încă în unitatea
Ionel. Sunt,
d<tcă vrei, poarta după care o mul·
ţime aşteaptă clipa luării Bastiliei.
- Deci creaţiun,ea epică? m'a so·
mat profesorul.
l-am răspuns impertiJ11ent de calm,
profesoral:
- Creaţiunea epică e actul revo·
luţionar prin care mulţimile captive
în creator îşi cuceresc libertatea şi
îşi afirmă dreptul la viaţă ...
- Splendid! a ricanat profesorul,
fumegân,d ca un vulcan. Şi de~a
viaţa reală nu iei nimic, domnule Io·
nel Teodoreainu?
-- Iau pe cât c1:1u, nu mai mult.
N'o imit, nici n'o fur, căci rcmanul
nu ·e o istorie a realului, ci o biogra·

fie a posibilului. In fond, cred că
dau mai mult decât iau ...
Eram desigur foarte orgolios -fiindcă eram desigur foarte tânăr -dar orgoliul nu poate face o min·
ciună c1,intr'un adevăr.
Şi n.u minţeam.
lată însă că după
trei ani profesorul !brăileanu devine personaj episodic, ce-i drept - în al treilea
volum al Medelenilor. Isprava aceasta am f~out-o la Mânăstirea Agapia unde n.e petreceam împreună va·
canţa de vară.
li cetesc, bine înţeles, fragmentul
care· l încorpora în Medelenii mei.
După ce isprăvesc
lectura, mă mă·
soară ac1,inc, şi-mi spume:
- Toate bune, numai să-mi explici cum rămâne cu· lapidara definiţie a domnului Ionel: să-ţi aminteşti de oameni
care n'au existat ...
Mi se pare, domnule romancier, că
există încă? !... dacă nu mă înşel.
chiar în faţa domnului teoretician
Ionel? Cine e profesorul din Medeleni, domnule Teocl.?rea:nu? m'a întrebat cu ton:ul păgubaşului care în
sfârşit l-a prins pe hoţ asupra fap"
tului.
-- Profosorul din Medeleni, ca
aspect plastic, e profesorul lbrăi
l·eanu. Ale tale dintru ale tale, domnule !brăileanu I Dar substanţa acestei aparenţe expropriate nu-i d,ecât
tot o virtualitate a mea, pigmentată
numai de realitate obiectivă a domnului !brăileanu, aci de faţă...
Profesorul !·brăileanu s'a uitat•prepuelnic la zburlitul Ionel Teodoreanu şi n'a părut deloc persuadat
de sinceritartea acestuia, nici de meritoriul teoriilor lui.
Dar c1,•J.pă câţiva ani, când criticul
!brăileanu a cunoscut
şi el păcatul
epic, scriind romanul Adela, mi-a spus într'o zi, adică tot într'o
noapte:
- - Domnule Teodoreanu, mi se
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pare

că

ai avut dreptate. Ceiace n'a
criticul !brăileanu, a priceput scriitorul !brăileanu. Lumea exterioară nu-i decât pretextul valorificării pluralităţilor din noi.
Să-l lăsăm acum pe profesorul care
demult e umbră şi cen1uşă în laşul
candelilor, spunându-i lui ca Horatio lui Haml,et: Bonne nuit aimable
prince, et qwe des essaims d'anges
vous ber~e le someil
Am situat liminar această amintire, ca să dau un pic de con.cret
plastic unei teorii asupra creaţiunii
epice, pe care voi formula-o succint.
Creaţiunea
epică nu-i decât prelungirea proteică a scriitorului spre
pluralităţile
netrăite
,ale propriei
lui fiinţe.
Să mă exiplic: „Au te mare et tercas, et quod tegit omnia caelum, unus erat toto naturae vultus in o. be;
quem dixere chaos, rudis inc,igestaque moles".
Cu a:cest vers Sie deschide cartea
Metamorfozelor lui Ovi,(l.iu. La înoeput, spune poetul, a fost haos: rudis indigestaque moles.
Şi pruncul înc·epe prin a fi un
simbure <1.e haos. Nediferenţiată .
încă, larvat şi aptitudinal,
lumea e
în el: de-a valm1. Anii copilului
sunt o luptă cu haosul inclus în
plasura lui. Ataivismul, ereditatea,
mediul, educaţia şi propria lui voinţă de unitate şi coeziune, n.u sunt
decât forţe antihaotice, care-l ajută,
treptat şi progresiv, să-şi structureze o individualitate, e'.iminând din
haosul nativ elementele cen,trifuge
Ji et<erogene, reţinând în schimb, şi
stimulând, elementele centripete şi
omogene.
Dar haosul acesta in1itial are două
at:pecte: întâiul e tumultul inform
exprim:it de versul lui Ovidiu; al
doilea aspect însă e belşugul potenţial cu.prins în această nebuloasă.
Fiece om, în măsura în care şi-a
înţeles

temeinicit o in.divic1.ualitate, e o vie·
torie asupra haosului
premizial
Dar această victorie nu înseamnă
numai limpezirea obţinută şi unitate
construită, ci şi renunţare la belşu
gul indţial: deci împuţinare. Inainte
de-a fi ceea ce ai devenit-unitate.puteai fi orice: căci toate virtualităţile foşgăiau în acele „rudis indigestaque moles" alie începutului preconstient.
E oare omul -- omul generic -îndestulat cu devenirea lui? Cred
că niiciodată. Me·reu aspiră şi la altă
ceva, sau la şi mai mult. Nevoia de
variaţie şi depăşire e o pulsaţie necontenită a înfioratei lui unităţi.
Bovarismul, de pildă, nu este numai o fermentare pathologică, dar
şi o evac.are compensativă din unicitatea psihologică şi vitală a unei
identităţi apăsătoare. Căci omul victorios asupra haosului din el, rămâ
mereu tributar belşugului de care
s'a lepădat la începutul vieţii. Corăbiile argonaute, pornite după lâna
de aur, sunt o permanenţă a omului
viu.
Iată însă că scriitorul care ca
om social reprezintă şi el, în rând
cu ceilalţi, o victorie asupra haosului - ca o substanţă psihologică nu
se rupe c.in acest haos care rămâne
în el în stare de surdă g,erminare.
Mereu fecundat de viata exterioară,
haiosul rămas adiv în piasm'l sufletească a scriitorului, creează în el o
lUtn:! care se ce·re exprim'ltă, cu o
putere tehnică. Această lume iote~
rioară îl constrânge să scrie. adid.
să-i dea singura
forml de viaţă la
care poate aspira. Căci scrisul acesta
imperios, irezistibil, ru-i c".~<:ât spe·
cificul de viaţă al tumultului haotic
neîncorporat în individualitate so·
cială a scriitorului.
Cât de felurite sunt persona~iile
lui Balzac! Ele totuşi nu sunt decât
Balzac: pădurea pluralităţii Balzac,

ne
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alături de pădurea pluralităţii Tolstoi, alături ce pădurea pluralităţii
Goethe.
Iată de ce, în numele
adevărului
şi n,u în numele trufiei, menţin explicaţiile asupra
creaţiunii
epice,
aşa cum le-ci.m schiţat odinioară, pe
marginea Medelenilor, profesorului
Ibrăileanu.
„Să-ţi aduci aminte de oameni care
n'au existat, c:1.~venind bio1g raful destinului lor'': iată chimia genetică a
creaţiunii
epice. Cine n'·o pricepe,
poate fi ·c ritic, cât vrea, dar niciodată scriitor, după
cum gynecolocul, cu toată iscusinţ:i lui într'ale facerii, niciodată. nu va putea fi mamă.
S'acum voi învedera din nou, poate
cu ' impertinenţă, aparenta contrac1.icţie dintre teorie şi realitate, pe care
.o releva mai demult profesorul

Ibrăileanu.

E vorba de'Spre o experienţă reIn toamna ar 1ului trecut isprav1sem cele două dintâi volume
ale ciclului Tudor Ceaur Acaz, care
va număra sase ·volume. Zeul răs
pântiilor a hotărît să mă întâlnesc
la Brasov cu acel om năpraznic de
viu ca;e este doctorul Liviu Cârn·
peanu. Decum l-am văzut - parcă
izbucnit dintr'o trapă - am avut un
fel de tresărire lăuntrică şi mi-am
spus: „Dar acest om e din familia
lui Tudor!"
centă.

Il întâlnesc întâia dată, dar îl reavând senzaţia că-mi
este in,terior, nu exterior, şi că deş·
teaptă în mine acorduri ştiute d,iatr'o simfonie umană bine cunoscută
mie. L-am ascultat, l-am urmărit,
l-am văzut operând, autoritar, pres·
tigios şi tonic, şi ne-am 'Împrietenit
spontan. _Intr'o zi mi-a istorisit dră·
ceşte ·c ea mai emoţionantă faptă hă·
răzită omului:
Cum a oprit inima
unui bolnav şi cum a pornit-o din
nou.
Spunea:
- După ce-am cusut rana inimii~
am aşteptat. Va porni inima oprită?
sau nu va porni? Nu ştiam. Aştep·
tam. Ir.1grozitoare clipe între viaţă
şi moarte ...
I-am spus, aducându-mi parcă aminte:
- Doctore, >Ştii ce-ai făcut tn acele clipe?
S'a uitat întrebător la mine.
- ţ\i spus, doctore, tatăl nostru
carele eşti în ceruri...
- De unde ştii? a izbucnit el,
găseam totuşi,

tresărind.

- V ei ceti „Inima'', al treilea volum din Tudor Ceaur Alcaz, şi vei
afla.
Volumul se născuse com.plet tn
aceea clipă...
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DOMN Ul

~~~~~-·

de VLAICU BARNA

Romald Bulfinski

...a împlinit, în toamna aceasta, treizeci de ani de teatru. Treizeci de ani
cLe freamăt continuu, de scăpărătoa
re ardere interioară, în spaţiul acela
luminat de refl.ector, pe care 'nsă
nu-l însufleţeşte de·cât lumina sacră
a sacerdoţiului artistic.
Şi
domnul Romald Bulfinski a
ştiut să slujeaiscă în templele Tba. ei, cu o artă care nu Vlenea dela
ecţia de conservator nici d.in aspra
disciplină a meşteşugului ci. direct
şi nemijloci>t, din aceea forţă supra
naturală care nimbează frunţile celor
iniţiaţi.

Da,, airta este o ~vrăjitorie, un izvor
nesecat de miracole, - singurul de
altfel pe care viaţa modernă îl mai
acceptă. Pereţii de carton şi perucile,
fardurile şi pânza, culorile şi lumi-

na, de multeori chiar .textele, -:- sunt
elementele neînsufleţite pe care, aşezându-le în preajma sa, acest alhimist modern care este actorul de
geniu, le transfigurează prin propria
sa transfigurare, prefăcându-le în
metal nobil.
Câte vrăjitorii, din acestea n'a oficiat în cele trei decenii de •c ombustiune interioară, c.e totală dăruire
artistică, marele Bulfinski? I
Intrupând eroii shakespeareieni, eroii
dramei nordice, ai teatrului clasic şi ·
ai dramei moderne, domnul Romald
Bulfischi a intcm:it o gamă de creea·
ţii căreia, în teatrul d.e azi.
numai
forţa lui G. Calborea.nu îi poate sta ·
alături. Falstaff şi Samson, iată numai două din i'eîncarnările domniului
Bulfinski, ce se vor păstra în istoria
Thaliei române, pentrucă, din nefericire, fiorul de eternitate pe care
l-am simţit în faţa acestor creeaţii se
va pierde odată cu efemera noastră
viaţă. Medalia creatorului se va păs 
tra însă, cinstită în veci.
A jucat .şi joacă ·C.omnul Rom'.l.ld
Bulfinski şi comedie. Dar de câte ori
l-am văzut într'o piesă ce nu era
scrisă de Moliere, jucând _ ca întotdeauna admirabil -- un rol comic, pe
scene mici, foarte mici pentru suflul
său amplu, pentru furtunoasa lui vitalitate, - am avut sentimentul că
privim un mare maestru de Renaşte 
re pus să zugrăvească o firmă de circ,
ad.ică constrâns să picteze „femeia
şar.pe" şi „omul fără cap" când pe
paleta lui s'ar putea înălţa. superb„
madone şi Chrişti.
Au trecut trei decenii? Domnul
Romald Bulfinski a rămas însă acelaşi romantic visător, cu lavalieră şi
pălări.e largă, acelaşi din seara debu-

l<l3
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u e un comphmen, .
oricine, pe scenă, sigur
n mişcan ca un adolescent, gimnast
ca un jucător c1.'! tenn.is.. 11 puteţi
edea, de trei ori pe săptămână, între
spectacolele de matineu şi cele de
eară, ·la „Capşa", în faţa unei ceşti
âe swarţ. E al treilea atribut - lângă
iPălăria largă şi lavalieră, c,e l?o·
emă intelectuală şi măsurată.
Mă
urată spunem, ca să notăm acea disincţie de perfect gentlem:m, elegan-

~~ă rară şi .(l,'!suetă

într'o kme de mi id, - a omului. De aceea, domnul
ulfinski e domnul Bulfinski !
Să mai spunem că domnul
Bul inski e un fin intelectual? Inutil. E
un lucru ce se vede şi se simte, fi e

OPERA

ROMANĂ

ain sta U tea ru Ul,
ce ţi-se e>fcră cu
ceaşca aburindă de cafea.
L-am văzut şi altfel. Prin lumi
rubinie a unui pahar d.e vin, sorbi
prelung, până în zori, cu setea d
viaţă a acelui
erou shc>hespearian
pe care domnul Bulfinski l-a
pe scena românească.
Treizeci de ani de creaţie .. .
. Ehen fugaces
Postume. Postume, Jabuntur anni!" ..
Ei bine, dar mi-se pare că e caizu
să-l rugăm pe domn;ul
Bulfiru:1~<Î s~
reia pe o scenă - 5Îngura scenă care
i . :i cuprins freamătul câteva di
creaţiile sale mari. Mi-se pare .. .

DIN BUCURESTI
•

Scenă din „Alexandru Lăpuşneanu" de Al. Zlrra. Decoc de pictorul V. Feodorov

~~-==--~-
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Coperta primei traduceri în
a · piesei „Hamlet'· .

romlneşte

•
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INTENTIA

Pentru u <la prilej uuor mai·i ac·torl ai primei ooaste scene să-,şi v.u_
lorifke posibUitiţile de creaţie lntr'unul diln cele mai complexe ro·
luri ale dramatur~iet universale, în
Hamlet - directiunea Teatrului Na.
tional a reprezenta·t celebra piesă a
lui Shakespeare tn tr•'!i diverse interpretări ale .rolului ti1ular, Astfel
au apărut, pe rând, t:n ·rolul prinţu
lui danez, d-nii: Gh. Calboreanu.
(~h. Vraca şi V. Valentineanu.
Atât publicul. cât şi presa au m·mărit cu o vie pasiune 'bătălia celor
trei pro1ago.niştf~ luptă care a năs
t'Ut, cum fi era «te aşteptat, multe şi
interesante discuţii.
„BAT.\LIA„
1, O. George Ce.lborea.nu. văzând

Hamlet un filosof creeat mai mult
de ·ciudatele tmprejurări, ni l-a n...o.
<lat
atare: meditativ tn singuruh~le şi voit ciudat tn · relaitiile lui l'l•
cei dcl-u curte. ·Un ins. oşadnr, C'arc~
şlic• el' vrea şi J>rin ce mdo<fo.
Cl'lehrul monolol( prin cure prin.
Iul chhrnitt de 1ntrC'hări . caulu sr1-şi

t:01

ea
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V. V.ilentineanu şi Angela.
Teodorescu în „Hamlet"

1h:l'iuct1scu u µuzi tie sulktt-as·: i'1 mal
comodă, d. Gh, Calboreanu ~i.l
spiră din peta?elr încet rupte,

ini..
all'

unui trandafir, fapt care atrage atenţia prinţului asupra nhnicniciei
vieţii în genere: „a fj. sau a .nu fi?".
2. Acelaş mo.nolog, d. George Vraca l-a pUis pe muchea de cu~it din1re vială şi moarte, când Hamlet intr'un moment de adâncă! deprevrea să.:.şi
siune sufletească curme viaţa, cu stiletul: un incident
fără m·măti deci, ÎlDI drumul sinuoa
al cunoaşterii.
l'4o

Urunmlil' cu

s111 1· iu:.11~1.

:.ulitll

o flacără cu •11tii, aşa a fosil

ca . intr'o

n1

let-ul d-lu~ George Vraca.
3. Cu o mască oarecum absentă la

intrigile ce se ţeseau

în

defiuiU.vă

Ham-

jurul lni,

print!ul interpretat de <I. \'. \'alcntinearru a lăsat impresili unui1om obsedat până la pierzanie de propriu
lui nelinişte ..'\dâncit in gânrl1.1rile-i
negre, muncit de indoialăl şi unoori
de o ipalidă resemnare, llamletnl
d-lui V. V.alentineanu nici nu putea
să exprime intuinecata dilemă a lui
„a fi sau. a nu fi" decât prăbuşit în-

DJSCU'flILE
Oricât de competent au fost .suscomentariile 1n jurul eroului

ţinute

şi a iPterpreţilor, 1nimeni n'a .f!juns,
totuşi să definească modelul idea.

de interpretare al lui Hamlel penolru simplul motiv că Hamlet n'a-fost
definit până acum cu o formulă în
care eroul •să se integreze ca f t!l de
a fi. Atât critica 4e pretutindeni, c.Ut
şi 11ctorii reari au încarnat pânli a-
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cum pc aşu numitul „ne{erit'it prill/
al nanpmarcil" au crezut .şi continuă să creadă, împreună

cu noi

toţj:

t) că Hamlet este un înebuui1 de
ştirea adevăratei 1~1orti a tatăilui său,
ştire confiată de ·însăşi umbra bă-.

trânului rege;
2) că Hamlet e&te un ins ·l ucid care, simulând nebunia crede că va
descoperi mai uşor pe asasinii tată
lui

său;

3) că Hamlet, tot fucând pe sări .
tul din min.ţi are, uneori, monicntc
de adevărată •s.crlnh•Hlii (•k, ('k,

Cec>n t.·t· cle1·1~kuză lnsu dt.·lu ut.'e.$lc pcurl', 11'a l'Zitat. dt•allfel. su vit~ î111
nurruri de tnJe.l egere a imaginaru.
oj 11for11I i.n tcrprcţilor puhlict\Jld 1n
lui erou a.l lui Shakespeare sunt toccadrul unu erudit articol uncie in.
mai r •acţiunile lui tn anumite ~itua
fcrmatii . ci(' Cl't'U ce se înţt'leg<•u în
iii. rcucţiuni care-l reprezintă dco'" epoca lui ShakC'spcnre. în Anglia,
potrJvă de nc•hun, filosof, om dl' luprin anumite· expres:~ ori aşczămi11me, 'lcdeotiv, luptător, tndrăgoslil, · te sociale.
·
scârbit şi tndrAw.>stit de vi1aţă, răs.
CONC:LUZJl
bunAlor. temlitor de. Dumnl'zcu. du.
los, crud, lnlr'un cuvânt o extraor.
()'ricum nm privi lucrurile, cert
dinnrii sl:n.tcz a binelui şi a răului în
este cii „blHălin. crl·o r trei Hamlcti"
fornwlc ·cC'lc mai variate, cele mai a format, cu o expresie ·ucstul de uzi.
hog11~e 1 cele mai complrxe . .
ilală în materie de tcalru, ev.c nimcnEvident. cii atât d. Gh. Calborca- ·tul <le> scamă al sta~iunii 1H42- 1!14:l.
nu, cl1t şi d-nii Gh Vroca şi V. VaJntentiu act·ski băl<ilii dovedeşte că
am ic.şif din faza mo<kstelor dibuiri
Jcntinenm1 s'o1u st rudluit dJn ruspn.
şi că puşim azi sprl' o cat<•godcă
teri Hit fie cât mai aproap<' de cccn
c a crezut fiecare că poa•te co11.1ti- lnaturHatc· culturali\. în care 1•xp1~
tui.„ u1n Hamlet adevărill. Nici cil rlenJe/p, .nu mai pot fi 1„··vil<• ca aDragoş Protopopescu, traducătorul
tare. ci cn modalilăli de judC'entă şi
(lin origt1nal, al piesei lui Shakcs- înf.clegPre,
TEODOR SCĂRLAT
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Maestrul Nottara ln

„

OCOfU !'e1ru',

. I

..
de G. (tlrRIAH

A

.

·
lui

ŞA

l'am apucat: cu

IJorsalină t'leagră,

cravatl neagrl, 1heroc negru,

mănuşile în mâini.. geamul în ochi şi vraful de lilrţoage §i reviste
franţuzeşti la subţioară. Călca domol, măsurat şi din toată făptura
se degaja un iz de bună creştere. qe cuminţenie §i boerie.
Nu bea, nu fuma, nu bârfea. Muncea. Singurul şi marele slu viţiu.
La şapte dimineaţa. de!l profesor, era întâiul la Conservator: la zece
între colegi - era întâiul în foaietul de repetiţii; dupi amiazl robo·

tea pe scenă, seara juca, iar a doua zi o lua dela început.
.
Mic de stat, cu fruntea largi, pirul lina, ochii verzui, nasul proc·
minent, buzele subţiri, bărbia ascuţită, maestrul Costache - cum îi zi·
ceau prietenii - aducea a pictor florentin , a pastor t>ri a juri1con1ult.
Nimic din exuberanţa factice a actorului profesionist. Dar cum le·
păda ve1tonul şi imbrica toga, purpura. ori, zalele, ce mare a~ţor, ·ce ar·
tist desăvârşit I Maestrul Nottara nu cucerea fluidic · temperamentul, ci ··
impresiona prin expresivitate, rotunzimea gestului §i armonia atitudinelor.
Arta •a era rece. De aceia daci hu ae simţea la largul lui tn rolurile
de „eroi", în schimb flcea vtd în jurul său în cele de ,,intriganţi" . Cei .ct
a văzut Ruy-B/as în atrlinătate apun că meiterul Coatache ar fi creeat pe cel
mai desăvârşit „Don Saluat" al timpului aiu. Cronica acestora nu eate exage·
rată. Căci într'adevlr e greu de închipuit o realizare artistici mai impecabilă.
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De aaemenea „Horaţiu",
creeat de maestrul Nottara,
pirea ci descinde direct din
Capltoliu în viile rlcoroate
unde ţitnea ve1tlta fia:ittnl
'a „Blandusiei". In rolul mul·
tilateral al „Diavolului·~ din
Coco111J Ne1ru, me9terul jon·
1la ca un arsenal de „bibiluri"
de cea m&i buni calitate, iar
tn „Ştefan Vo~i" din Apu.s de
Soare ti ln „Luca Arbore" din
Viforul a sculptat doui bron·
.zuri de. gigantice proporţii.
Ca director de aceni era
meticulos, cici punea mult
mai mare preţ pt interpretare dedt pe d<coruri, liiJ·
mini, ti alte accesorii - cari
par a fi preocuparea de ci·
petenie a tinerilor regizori
improvizaţi. Ca daacil era
·p rietenos, bun ti ribduriu.
Clasa me1terulul Costache,
din pragul Citmlgiu.ui, a ri·
ma• pro'verblali. Cum intra
în hambarul improvizat 1coali, marele actor îti rotea ochii
prin blnci,ciutirea pe!fiecare,
clitina din·cap, apoi poftea pe
aceni pe unul ori pe altul:
- Haide aua Duţu leacu!
- Nu mi-e bine maestre„.
- Ai jucat la foiţe„. Haide
aua, Stinceacu I
- Maestre, eu„ .
..-Vii dela petrecere„.
Haide aua Manolescu !
- N'am pahhtenehrra ma·
Maestrul Nottarş .în „ Viforul "
eathrre„.
.
;_Unde ai liaat'o? Haide 1u1 !Ciprian!
- Maestre, eu de·aaemeni.„
- Ptiu, blestemăţia dracului!
·'
Şi fiindci printre atâţia blestemaţi era ti un băiat ailitor, unul Me9edeţu.
maestrul începea ai se plimbe gânditor prin claai, apoi ae oprea locu
lui, trigea cu coada ochiului la Me9ederu fi, altul ca de mere acre,
ci tot pe iat!l îl aaculta - exclama cu plicti1: Haide aua Me1ederu.I
Maestrul Constantin Nottara, cu maaca·i de medalie, a foit cea ma
proeminentă personalitate artistică a epocei aale. Creatorul lui „Cezar",
„Oedipus" şi „Lear" rămâne netters în analele teatrului românesc.
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G. Dl:METRU PAN
mânesc. El este EUn faun al
minescu al muzicii,
tului !
si poate mai mult, de
Mâna lui e zămis 
oa 1;.ece muzica vorlită, poate, din conbeşte o limbă unitopirea printr'o fan
v e rsală, iar cuvântul
tastă osmoză a mâinii
are o valoare locală
barbarului Dionysos
imutabilă.
cu mâna divinului
Apollo.
Faun al spiritului.„
Totul...
chii, fără egala forMiracolul artei ismă a fizicului său .
vorăşie dintr'o sensiînclinarea aristrocrabilitate ce depăşeşte
tică a capului spre
hotarele schematiscutia cu farmece me mului şi tradiţionalodice neîntrecute
lismului autorului, şi
totul..: e alcătuire· di:
totuşi o sensibilitate
imponderabile spiri vibrând în ecouri ce
tuale: un amalgam
vin de pe arhaice mă·
de lut şi slavă.
guri th race, cu re?.oApariţia }ui de pin nanţe de războinit:e
guin singut'atic în cântece de-ale sciţişală. Apare i"n public
lor. El stlpâneşte .
cu, aproape tradiţiodeopotrivă fulgerile
nala crizantemă la
lui Jupiter, ca şi ferbutonieră,alb porumb
tila linişte ce o revegetai, simbolul păvarsă sânul Junonei,
cii şi al fericirii poori olimpiana vrajă
·poarelor, Iubitor de
răspândită de
c hioamerii, el nu e un
p u I I u ·i Z a 1m o individualist s e arbăd,
m o xi s.
care să ţinl la dic- --~-· ·F aun al spiritu1
tonul lui Ibsen: „nuGEORGE ENESCU
lui... mai ce I singur c
Fotosrafie din tinereţe
Să-l vedem, pe matare•·, fiindcă lui
estrul „Rapso,dii"şi
nu-i poate fi teamă că se va pierde al lui „Oedip'', din perspectiva istorii.
în mu1ţime. şi e astfel cel mai ales Să ne transformăm în alt veac, şi-l
fiu al marei şi neînţelesei lumi a vom vedea pe trepte egale nu cu
artelor. El e pr~zent oriunde e şi un Paganinni, ci chiar cu Mozart
arta adevărată. (Fiindcă numai arta sau cu Debussy cu Thaicovsky.
t: în primul rând progres, iar tehfiindcă operele lui. alături de o
nica, brutală şi oarbă).
\rainică amintire. cu siguranţâ vor
Enescu rămâne deapururi unul înfrunta pe distanţe ne gândite adin . prea puţinele roade zeeşti pe stăzi, viitorul.
care le-au dat pământului ~i cerul roŞi să-l aplaudăm ca de acolo ...
151
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unui „Teatru liric", cum ·este so- ,
Opera. Mai mult
decât oriunde, Opera a foit la noi
nu lux şi din acest motiv ti con·
stituirea ei ca instituţie naţională
a avut mai mult de luptat până la
izbânda deplină. · In primul rând
lipsa unui public rafinat larg, care
să ştie să preţldască muZica simfonică şi variată şi să facă deosebire între teatrul propriu zi& şi
Operă, iar în al doilea · rând, dificultăţile materiale mult mai mari
pe care le supune Opera, au făcut ·
ca această instituţie să ia fiinţă foarte
târziu în România, şi să se lupte
necontenit cu împrejurări de- tot feJul înainte de-a ajunge la forma d.e
organizare actuală , independ«intă şi
de aceiaşi importanţă ca şi teatrul.
Povestea O perei romine dacă este
însă lungă, este şi foarte interesantă prin însuşi faptul că ea ne
arată la tot pasul străduinţele ihtclectualilor şi artiştilor autohtoni de
a o creea şi de a o piatra ca atare.
Tot secolul al nouăsprezecelea este,
din acest punct de vedere plin de
intenţii frumoase, de efanuri nobile
cari trebuiau să se frângă prea re. pede în faţa realităţilor şi de oameni cu multă bună voinţă' şi tragere
de inimă care îşi dădeau seama de
lipsa unei icene lirice şi încercau să ·
o înjghebeze. Pentrucl Opera cere
însă mai întâi o maturitate a Teatrului, atât ca gen de creeaţie cât ti
ca posibilităţi de reprezentare, ea a
trebuit să aştepte mai întâi consolidarea acestuia. Nicăeri nu se vede
mai limpede ca în Români a, cum
Opera, de câte ori încerca aă ia
fiinţă, trebuia s~ cedue pentru mocotită îndeobşte

Primul afit al Operei Romlnc
Staciunea 1866~67

Ca ti istoricul teatrului, de care
- este atrâns legat, dar poate chiar
mai mult decât aceste, istoricul Operei române, urmărit p&nă la cele
mai depitate înfiripări, este cât se
poate de pitoresc ti oglindette într'o
mituri foarte largi culoarea sufleteaacl ti socială a epocilor şi generaţiilor ce intră în studierea sa.
Filnd strâns . legată de teatru, prin
natura ei scenici ti uneori având
chiar inter,Preţi comuni, Opera nu
a'a putut desvolta dec&t după ce
teatrul şi-a câştigat şi ti·a asigurat
o existenţă de sine stltitoare, pu·
tind aaigura prin aceasta şi luxul
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. publicului acel soiu de apectocoJe
dramatice însoţiţe de manifestări
muzicale cari constituesc una dintre
· ~ooi111••-•....,a. J111111R11jioduol1oroia••epu1o11-~ 1 •11.,. ;·1. 1....._ .
cele mai pitoreşti creeaţii ale inte- "" .:.: „·. J>.na .AJ>&~~ PA~i vacAntai.'olul· LU~El_
lectualităţii nohtre mai vechi. Un
istoric al Operei este„ aşa dar, mai
.ales în priyinţa începuturilor, aproape identic cu istoricul teatru\ui. „ , , ' ·
0 .a ·a li L ·
· · . ·: .. .
Cele dintâiu reprezentaţii !lranilt·- ......„ _tii>tlop111111. . . .· -~„~„...,,-„
llt'fll0rl„111
tice date pe o scenă organizată, cu
~~~·~.-11--11........0.;..,..„~ ......„w-.S
o trupă pregititl şi cu elemente de
vocaţie, ae semnalează la Bucur.eşti
· . · · · J>iape '°"'~ .i 2 -i.. · .
(
prin anul 1818, în timpul domniei
.
· FA.NT ~ZIE DE BALET ·
lui Vodă Caragea. Şi anume, fiica. .
· · · lloel.-•~maA.llOl!ll;Ju••U•~u- · ·
.
~acestu.ia, ace~ f~um~asă '·i _inimoasă '='==·..':=ot:."~u'-:'1o1~=M~~~wi.~~t.:::.':!i~...
Domn i ţi Ralu, 1ndragost1ta se pare,
· .. ..... li• ....... Jq1. Ul~ ~III illll.u-.no .l1)1LllfA PA'ITI 8,,..t.col .-om.. ea însăşi de scenă, dar neputându-şi
.· ·
.. ·
realiza dorinţa printr'un joc persoAfi,ul reprezentaţiilor date de
nal, a luat iniţiativa înfiripării unor
.
Adelina Patti
spectacole de teatru, la început cu
un cuacter mai intim, făcute nu- peţi . ln aceasti „Sall de club" a'au
mai pentru curte şi invitaţii ei, că organizat primele spectacole de teapătând mai apoi un rol public. Domtru la Bucureşti, dar tot aici •t'
niţa Ralu . înfiinţase, prin oamenii
poate spune ci •'a niacut, mcde1ti
ei desemna.ţi în acest scop, aşa nu- şi depărtată, şi Opera români. La
mita „Sală de club", dela Cişmeaua 8 Septembrie 1818 a'a reprezentat
roşie, pe Podul Mogoşoaiei unde,
aici opera lui Ro11ini „Steliana ln
printre nlte manifestări cu caracter Algeria", de citre o trupi adu1i de
monden, se dădeau şi reprezentaţii Domniţa Ralu ti compusă din patru
de teatru. Sala era în aşa fel ame- persoane: d-1 Gherghy, care deţiMa
najată că avea şi loji pentru famirolul de director ti interpreta pe
lia domnitoare iar cind aaista şi scenă penonagiile comice, d-na
Domnitorul la aceste spectacole, ea Dilly, cântăreaţi ti tragediană, domnişoara Dilly, fiica celei dintâi, pricăpăta un aspect mai ceremonios
prin aprinderea luminilor de ceară ma amoreză şi I. Steinfels, prim ade pe lângă pereţi , în aem de cin- morez. In acelaşi an, trupa lui Gherstire pentru prezenţa înalţilor oas- ghy, aprinzând lumânările de ceară,

......
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J·'-'"'

de ll·m·. ·
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tivul. câ nici Teatrul.
ca in- . . .· „.:'.·.·t.·
stit u ic naţ i onală fi oficială , nu h1ai:.e ,
î nc ă fiinţă. Mergând mână în mână
.

1ti amestecând, la început, genul re-
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tn semn de cinstire pentru prezenţa
la spectacol a noului Domnitor,
Alexandru Şuţu, ·a reprezentat şi o
versiune adaptată nevoilor şi p6si·
bilităţilor celor patru interpreţi, a
!Flautului Fermecat. Despre natura
acestor reprezentaţii şi după nivelul
lor artistic nu t~ueşte, bineînţeles,
ai ne facem i)'uzii, însă raportate
la vremurile când se produceau ek.
aveau, cu siguranţă, . o cău 
tare şi o preţuir e
sine .e ră

în rândul
protipen dadei de atunci.
Că este aşa.
ne•o dovedeşte, ceva mai
târziu, strădu 
inţa

birtaşului

italian Momolo
de a creea un tea tru al său. Acest
leronim Momolo avea un birt, recunoscut prin bucătăria
lui aleasă „italo-ori entală", pregătită de
patron însuşi, cam în
locul unde se află astăzi
Capşa. Era, pe la 1830.
locul de întâlnire al boc
rilor, dar Momolo spre 11
corespunde şi mai bin<:
cerinţelor
introdusese l:il
bucătărie franceză, servi nd
tot felul de mâncări ales<:.
printre cari se bucura de mai
mare faimă „curcanul ţinti ·
rorll" (gentilhomme) preparat
de Momolo în persoană şf
botezat tot de el astfel. Deasupra birtului său, Momolo avea o sală pentru banchete, nunţi,
baluri si alte manifestări mondene,
pe care: prin 1833, o transformă în
sală de teatru. aducând o trupă germană. condusă de Theodor MUiler.
1

compusa tn . 1 instrum nttştt, care
dadeau cam vreo 15 reprezentaţii
lirico-dramatice pe lună. ·i:ireşte,
teatrul lui Momolo, care se bucura
de mare vogă şi ale cărui arii erau
fredonat~ peste tot, avea un caracter destul de amorf, producându-se
în limbi străine şi respectând totdeauna dezideratele oficiale
faţă de cari păstra o cuviinţă şi o plecăciune pe
care numai cenzura severă
de atunci le putea
justifica. El a'a bucurat, câţiva ani de cocursul publicului. fiind
singurul teatru cu. o
sală proprie şi cu o
trupă angajată pentru întreaga stagiune
Tinerii intelectuali
români însă, nu puteau supQrta această situaţie de umilire a limbii
şi a cântecului
românesc. Ei,
înfiinţară, în

Societatea ·Fi/ar-

1833.

precis

Darclh

de

lucra pc
;,cultura
înaintarea literaturii, întinderea muzicii vocale şi iristrumentale în Prin·
cipat şi spre formarea unui Teatru
Naţional". In 1835, Societatea Fi
/armonică închirie sala lui Momolo,
cu scenă, decoruri şi mohiJier şi cu
.i

I aţă ~ c n t r u
limbii romaneşti şi
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trupă conduaă de baaul Zimmermann
începu o serie de spectacole a1e0perei, al cărei patron era Vornicul
Mihail Cornescu. Cea dintii reprezentaţie lirică rom'ânească s'a dat,
în aceste împrejurlri de către elevii Societăţii Filarmonice pre.gătiţi
de Ioan Wachmann, la 11 Decem·
brie 1835, cu Triumful amorului.
In aceiaşi stagiune s'a reprezentat,
ceva mai târziu Semir11.mida lui Ros·
sini, Societatea Filarmonici făcând,
în felul acesta, progtese multiple,
prin înfiinţarea chiar a unui conservator.
in anii următori in•ă, sub domnia lui Ghica, „Societatea" a'a desfiinţat, deoarece unii din membrii
ei erau suspectaţi de
sentimente revoluţionare

şi

teatrul,
împre·
ună

trul ti opera româneaacl. Dela desfiinţarea Societăţii Filarmonice, abia
prin 1843, când a'a dat un spectocol 'de gală în onoarea noului dom·
nJtor Gheorghe Bibeacu, a'a mai reprezentat un libret „Trecutul, PreHntul ~i Viitorul" cu muzica de
Wachmann. La Sf. Gheorghe, acelaş
an, trup·a Operei îl sărbătoreşte pe
Domnitor prin două cântate, dintre
care una românească, ·
Dar dacă deapre un teatru oficial,
ata cum încercaae ai realizeze So·
cietatea Filarmonică, nu putea fi
vorba, diferite trupe particulare,
găzduite mai toate la teatrul lui Momolo, deavoltau gustul pentru acea·
stă artă în publicul bucure§tean de
atunci şi pregiteau
cadrele pentru în·
jghebările de
mai tir·
ziu. P'ână la

Jc~chi·

zica ro·
mânească.
au decăzµt ia·
ră§i. In rlndurile
. lor cari luptaseră

cemai mult şi erau
scoti dela treabă acum, circula o
vorbă:
'.
'
Alexandru Ghica
N'a făcut nimica.
Aceste cuvinte dovedesc nu numai
antipatia de care se bucura Ghica
în rândul intelectualilor din vremea
aa, dar, prin comparaţie şi indirect.
ele lasl aă se înţeleagă că cl'ilalţi
domnitori·, au fost mai largi cu tt· ;~

de rea
Teatrului
Naţional, tea•
trul lui Momolo
era singura scenă importantă a vremii. Diferite trupe aduse din străi
nătate de Papanicola, cântau la Momolo opere, operete şi vodeviluri,
care se auzeau apoi. fredonate prin
to'}te mahalalele, după cum ne infofmează Nicolae Filimon în amintirile sale. Iar deapre calitatea, sau
despre cantitatea publicului de a1tunci. avem o marturic preţioasă
într'u11 fr:i i; 11 1l 11t 1k c1onîcă la opera
.L.rnlla , :.c1 isă de Cezar B·•liac .
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ADELINA PATTI

Crtt•te poatali cu motive muaicale din

opere, tiplritl

tn

Anslia

Cronicaru.I scria uimitoarele des·
pte publicul de atunci, doritor de
spectacole dramatice: „De unde ies
ateste fesuri şi giubele, aste ciulaf uri •i tatirci, aste chipuri uitate
tl necunoscute? A ajuna teatrul un
bat mascat? Ne·a cutropit ·mahala·
· ltle? Cine des groapă pe aceşti ră
posaţi în societate? Cine face pe
ateşti ruginiţi si·ti lase pre/ eraiJţul
cel liniştit, ca ai vie pe lapoviţe ti
pe geruri de foc la teatru?„." Ria·
punsul îl di tot cronicarul, elogiind
cântăreţii ti „arcutul cel magic" al
lui Wiest, care . ointa . la . Momolo.
De fapt, trupa adu1l de Papanicola

la Momolo, prin 1847, a fost cea
dintiiw trupă de operă, cu orcheatri
mai m~re ti cu int\!rpreţi v.aloro•i
şi numeroşi, iar Linda lui Doni•·
zcti„ prima operă reprczentattl ln
condiţiuni acceptabile ca interpre·
tare ti regie. Ea poate marca tnce.·
putui propriu zis a evoluţiei Op~
rei romine.
.
Gustul publicului pentru acest gen
de spectacole era de fapt format şi
atum lipseau numai poaibilitlţile
materiale pentru ca Opera sl ia
fiinţă ca atare. Pini la creearea unei
asemenea inatituţii înaă, Teatrul Na·
ţional avea să ţină multi vreme ti
loc de Operă ti avea 1ă adJpo1tea·
sd. multele spectacole muzicale ce
s'au dat la Bucure9ti. ' ln1ă9i inau·
gurarea tutrului, dela 31 Decem·
brie 1851, 1'a făcut printr'un vodevil,
Zoi sau Amor rominesc:, cu muzica
de Ioan Wachmann. Dela inaugu·
rarea Teatrului, spectacolele · de o·
peri desfăşurate pe scena aa, te dideau mai regulat ti condiţiuni mult
mal bune. ln general, publicul de
atunci prefera muzica u1oarl, dulce
tl sentimentali, dar oJ>erele reprezentate cu mai mult succes erau:
Norma de Bellini, Travfata de Verdi,
Blrbi1rul lui Ro11inl, Lucia lui Donizzetl, etc.
Prin 1868 compozitorul Eduard
Wachmann, fiul tul Ioan, tnflinţea·
i:l o orchestrl simfonici, compu1i
din 30 de persoane 9l dl primul
concert la Teatrul Naţional. Urmitorul concert •'a dat abia peste un
an, dar orchestra 1'a rne'nţlnut ti a
evoluat · ajunaând mai tirziu pini
la 90 instrumentaţi ti concertând
reculat la Ateneu, tnceplnd din 1.889.
La 1898, acea1tă orchestrl a execu·
tat, tn primă audiţie, Poema romlni
a lui Enescu. Intre timp „Opera pro•
prlu alai, era alimentati 'tot /de trupe
1triine, în apecial italiene 9i. get-:
mane aduse de impresar:i ca Dan·
terny •i Spiro aau Franchetti. aceata

15~
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m urma fiină cel mai popular, cu
toate el publicul îşi manifesta .adeeori repulsia pentru nivelul arti1tic
căzut al repruentaţiunilor date de
trupele sale, El înfiinţase. pela 1880,
o scena lirici la Ode11a, l}i avea ambiţie să întemeeze una şi la Viena, ·
Ceeace Înseamni Că era Un I muzicant
cu orizonturi .v aste. Impreuni cu
Gebluer, ti mai tlrziu cu Gherghiade
prin Franchetti opera itallanl se bucura de mult 1ucce1 în Romtnia, ·
fiecare din acettia aducând clte o
trupi cAt mal alead. La 1875 Odobescu a tncercat să introduci. oarecare varietate ti noutate, aduclnd o
trupi francul, dar nivelul spectacolelor rlmlnea în 1eneral acelaş.
Din toate acestea însi, ţra·
diţia unei Opere Jncepea
al ac tnfiripe, prin aceţe stagiuni la Cllre
iboerii se abonau
ti prin promova
rea artittilor de
operi romlni.
dintre cari unii ae .bucurllu
de faiml ti în
strlinltate 0cum
erau te n o r u l
Petroviei. Giovani Dumitrescu.
Elena Teodorini.
Darcl6c, etc.
Cel care a luat hotărtrea aă lupte pentru .
înfiinţarea unei O pere romb" a foit compozitorul Gh. Şte
flne1cu, tef de orcheatrl la Teatrul Naţional, care. printr'o serie. de
demersuri la oficialităţile de atunci,
cerea înlocuirea trupelor striine, de
o calitcit f' dubioaai şi de . un nivel
s.~lzut , pdn trupe cu actori romtni.
ld'!a a loat încurajată, dar numai
atlk de: lon Ghica, pe la 1879. Abia
în 1885 , ŞtE"fănescu izbutefte, prin
concursul lui Gr. C. Cantacuzino,
directoru I ·reatru lui de atunci, să

în

iinţcze

o stagiune de oper

a

Naţional, aducând artişti străini. inaemnaţi, ca Adelina Patti de pildă,
§i reprezent~nd opere serioase, în
care cântau şi artiştii români. La
sfârşitul stagiunii înai, după 18 reprezentaţii, încercarea s'a soldat cu

un deficit enorm. ceeace . a du• la
deafiinţarea ei, Dar Ştefănescu nu
a'a deacurajat. reînfiinţând pril\
1890,
nouă stagiune, care s'a sfârşit tot atât de prost. Ideea Optrei
române a rămas însă fn picioare şi
prindea rădăcini tot mai mari. In '
1896 Miniaterul Instrucţiunii insti·
tue în peraoana lui Ed. Wc:chltlann
direcţiunea Operei române la ',(·eatrul Naţional', dându-i ca subvcmţie
60.000 lei aur anual. Atunci
s'a „ reprezentat, printr~
altele, Tlinnhauser. cu.~
Giovani Dumitresmontatii de
Th. Aslan, dar
dupi câţiva ani,
Statul îi taie
s ubvenţia şi în·
încercarea se
pribu1eşte . din
nou. GheQrghe
Ştefăneact.ţ
a
continuat, fără
subvenţie, l~ tea·
trul „Edi•on' 1• sub
vechiul nume de „Societatea li~ică ro •
mână" al
persevereze
în ideia sa, tmpreuni cu Ni·
culescu-Baau. V.Maximilian, eţc. .
Cam in acela§ timp .,Darcle" a
organizat o tr.upă de operă, qnde·l
avea corepeţitor pe Leoncavallo IJÎ
care s'a bucurat de mult succe1. Pe
de alti parte, ideea lui Ştefănescu
rimânea în picioare ti lua poziţii
în ciuda trupelor atrline ce veneau
mereu. In repertoriul din 1900, Opera
română, aşa cum exi1ta pe atunci.
a reprezentat câteva opere româneşti, ca : Neaga de Carmen Sylv,1 ..

o
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După războiul mondial, în 1919,
ia fiiqţă societatea O per a artiştii
asocia#; patconată de Regina Maria,
care se transformă mai Pje urmă În
,,Opera•· pur ti simplu ti care încearcă să înjghebe,ze. o scenă lirică
naţională. L~ 17 M'artie 1920 această
a sociaţie a dat primul spectacol la
Teatrul Naţional. reprezentându-se
Aida, In 1921, întreaga a-sociaţie, prin
sprijinul lui Octavian Goga, Ministrul Artelor, se transformă legal în
„Opera romAnă", a cărei existenţi
este de atunci, recunoscuti de Stat.
Prin înfiinţarea ei Opera română
şi-a realizat visul ei odată secular.
In cei douăzeci de · ani de existenţă
Continuă, -ea nu a făcut decât •ă progreseze, mărindu-fi repertoriul, personalul şi materialul ti devenind cu
adevărat ceeace trebuia să fie mai
Petru Raret de Caudella şi Crai Nou
de mult: o Operă în deplinul înţeles
de Porumbescu. 'R epertoriul străin al cuvântului. Fără un local propriu,
se bucura îns ă de mai mult succes, adăpostită provizoriu în Sala Teaprin pr e zenţa unor figuri ca Mas- trului Liric, care era totdeauna suscagni ca re şi-a dirijat singur .. Ca- ceptibilă de reparaţii, în urma cuvaleria ru sticană" ca Tettazzini sau tremurului din 1940, ca s'a refugiat
Tita Ruffo, cari cântau în opere în Sala Teatrului Regina Maria, unde
celebre.
· r îti continuă existenţa modest §Î eroic,
Intre 1900 şi 1910, succesul tru- în aiteptarCfl unei săli speciale.
pelor străine anihilase aproape cu
totul străduinţele autohtone. Prin
***
1908 se înfiinţează o stagiune a
Dela
încercările
eroice de altădată
„Societăţii Lirice·', condusă pa C.
Grigoriu. având consursu'l lui Leo- şi după începuturile mod: ste de după
nard, Carussi. Maximilian ş, a. In
1914. Carussi înfiin ţeaă şi el o companie, dar ca şi act ' ea ~le lui Corfescu . Cu t avas, Chiriţ escu, etc .• cari
mergeau pe urmele lui G. Ştefănescu ,
nu se bucurau de prea mult succes.
Caa mai îns e mnată din acestea ne
parc â fi fost acţiunea pornită sU'b
numele „Compania de Opere" de un
Comitet studenţesc „ prin 1913- 14, în
frunte cu Gh. Banu. N. Vlădoianu ,
A. Drăghici , Petre Andreescu, Camil
Petrescu şi alţii . având sprijinul
D-nei Clotilda General Averescu,
care isbuti să dea câteva spctacole,
fără urmare însă. din cauza isbuc- ·
nirii răz bo iului.
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OÎll

10 1inţare,

Opera romăna a
de prim ritng. fiind
socotită cea dintii Operă din ·~
estul Europei, prin amploarea staghm ilor şi nivelul ridicat al apectaco\elor ei. Pe scena aa a'au representat mai toate operele din reper•
toriul clasic şi modern, dela operele
muzicale propriu zis, până la baletele
satl creaţiile mai dificile.
In stagiunea trecută, 1941 - 1942,
cu toate dificultăţile create de faptul
că Opera noastră nu a avut un local
propriu, a dat totuşi 183 de specta·
col e. dintre care 19, de mare mon·
tare, au fost reprezentate pc acena
Teatrului Naţional , în fiecare Luni
aeara. Din repertoriul acestei sta·
giuni au făcut parte opere mari ca ;
MH§trii Cântăreţi. Don Juan, Aida .
Vasul Fantomă, Nunta lui Figar-o ,
precum şi celelalte opere ale reper·
toriului obicinuit, In premieră s'a
reprezentat Ariadna la Naxos, a lui
ajuna o

astăzi
instituţie

din Bucureşti a rezervat .trei turnee la: Cernăuţi, Craiova ti· Bra1ovSibiu, ducând peste tot fiorul aacru
al artei alujiti .de talente auperioare
şi oameni tndrăgoatiţi de arta lor.
Dea1emeni, artittii O perei romane
au trecut ti pe1te hotare, bucurlndu-ae, tn unele părţi, de 1ucce1e rl·
,sunătoare. Aatfel, Dinu Bide1cu,

Şerban Tassian şi Valentina Creţoiu!
sunt angajaţi şi la Opera de Stat'
din Viena, unde cântă câte trei luni.
alternativ cu alte trei luni de activitate în Bucureşti. Demn de menţionat este faptul că Opera din Viena
şi -a deschis stagiunea de anul ace1ta
cu un spectacol din Aida, · dirijat
de d. George Georgeacu şi interpretat
în rolul_ principal, de d-na Lucia
Bercescu,- înci o dovadă în piua de
meritele artiştilor şi muzicanţilor
noştri.

Richard Strauss, bucurându-se de
un succes desăvârşit. Printre operele
originale reprezentate în aceaată stagiune, însemnăm: Capra cu trei iezi
de Alex. Zirra, repreurftati în premi e ră, ti reluările: Alexandru Lăpu
şneanu ti Noaptea Sfintului Gheorghe de T. C. Flondor.
1n curaul aceatei 1ta.giuni, Opera

Din cauza împrejurărilor provocate
de războiu, Opera noaatră nu a'a bucurat de prea mulţi oaapeţi în ·ultimul
an, a1a cum ae înt&mpla altldatl,
când pe 1cena bucureşteană puteau
fi auzite cele mai celebre voci, inaoţite într'un ritm de voci autohtone.
Dintre artittii celebri cari ne-au
vilitat a.nul aceata, menţionăm nu- ·
mele Ji-nei Maria Cebotari ; ea ·tnalti
o românei deveniti celebri îtf'1trii•
nita te.
159
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muzicală de aceat 1en.
Prin peraona·
lui numeros şi
bine ·ael'ectat.
pretat cţlor mai
v;ariate genuri
de apectacol.
prin· po1ibiliti-

In stagiunea
1942~43, Opera

romf nl pe 1Anal

repertoriul ei o·
blclnuit, are tntcriae tn pro •
eram doui opere
ori1inale noui :
Papuri lmplrat
ţile technic dţo·
de d-1 Lucian
sebite ti ncenTeodoaiu tiSlp·
. zate de technitlmlna lumina·
cienl rutinaţi,
tl, de d. Nicolae.
ca ti prin nlveBrlnzeu, D.eaachal ridicat din
meni, tot în n·
punct de vedere
ceasti atagiune
artiatic,~ Opera
a foat flxati ti .
prezentarea baletului Demonzela Ml- rominl, dupi un veac dela pri·
riuca, compuai de d. Mihail Jora ti mele nbuinţl de tnflptuire ti dupl
interpretat da d·na Floria Capaali . numai doui decenii de activitate con·
tmpreuni cu tntreg a~upul corearafic, tinul, poate fi aocotitl una dintre
Iar ca premiere atrline. au foit principalele acene europene de a· puae pe afit pentru actuala atagiune ceaatl natură;
doui opere noui: •Le /ongleur de
Exl•tenţa · ei ea te o mtndrle naN8tn·Dame de Madenet ti Evan• ţionali tl un titlu de 1lorie care,
1helistul de Kenai, Opera Rqmfnl ae adaoal numeroaaelor mirturit . ·
tmbogiţindu·ti prin aceatea reper·
deapre tn1u1irlle artiatice ti 1u1tul
toriul care fi aia numiri printre rafinat al poporului romln:
PllllCU ._.ARTINESCO
pieaele aale aproape toatl literatura
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ANCHETĂ

CJO()Ul se~IIOI<
SAU DILEMA DINTRE
Ffphi.l că sunt actori cari scriu, ri •
una din problemei e cele mai in•
teresante în domeniul genu!'iilor arrtl•
stice. Nimeni nu mai pretinde, astăzi,
că există limite fixe de expresie, că
un actor n'ar puri.ea fi şi 1JIIl scriitor
de merit sau invers. Discuţii cam de
fcelaş fel au fost şi în jurUJl altor „di•
leme" temperamentale; criticul•ro•
mancier sau romancierul critic; au•
torull dramatic ce joacă în piesele
sale (vezi cazul Sh~kespeare, Moliere,
ele.) sau actorul poet.
Există la noi câţiva actori, şl nu
de mică imporllanţă scenică, f:-umos
rea:lizaţi în scris. Ne·~m adresat unora
dintre ei, fără alegeri premeditate, cu
întrebări similare, nu pentru a
le
trezi un proces de co&iliinţă, ci pen•
tru a cuilege, din dubla lor experienţă·,
o fărâmă de exemple, pentru noi ş i
pentru cititori.
Iată rodul curioZ:ităţii noastre:
dică

A. POP

MARŢIAN

Ce înrudiri ~ ce deosebiri au
arta actorului şi arta scriitorului?
- Ii înruideşte un mira~ol - a11
creaţiunii.
Sc·nitori, compo-itori,
sculptori, pictori: aotori, muzicanţi,
cântăreli. dansat0ri toţi fac pa:ite
din familia Artei.
C~· şi a scrHtoru'ltti. arta actorului
este intuiţie, observ~iţie, viziune, reprezentare.
Dar actorul. ca şi ceila'lţi artişti in•
terpreţi, al căror mi iloc de ext>resie
este instrumentu1l pie""litor al propriu•
lui IOlr trup, esite osândit să lase urme
tn nisip ..
- Ce ati învăţat de Ta· o artă pen•
tru cealaltă ?

DOUĂ

ARTE

- Iţi mărturisesc că nu m'am gân ~
d~t până acum. Am seris poezie. Poate
că obişnuinţa cu abstracţiunea şi s.im~
bolud, contemplaţi~" s>tiliza;-ea exp ·,~
siei, mi•au fost de ajutor pentru tn„
ţeJegerea teatrului poetic şi a celui
clasic, în general. Po.ate.
- Credefi că e un câştig, sau o
pierd-ere, pentru un actor, să fie şi
poet, romancer, esseist etc.?
- Pierdere în nici un caz, dacă stă
in teatru pe piedestailuA talentului său.
Chiar dimpotrivă·. Dacă însă îi lipseş•
te chemarea pentru scenă, talentul de
scriitor nu•i va ~ ·iuta Ia nimic.
•
- Există o criză de cultură a aclos
rului român? In genere credefi că acs
f.orul frebue să fie cult, sau Mi rămâe
„elementar".
- Teatrul se face întâi cu talent.
Avem în teatrul românesc actori culţi,
s~ u actori- numai instruiţi, avem poeti.
dramatu--gi, dar avem şi din cei „elementari". cum ii nrnmit:. d·stră Ceea•
ce hotă·r.ă$le întâetatea este, fără in~
doială, talentul. O intuire excepţia.
na•Iă se porte disoens,a de cultură, dar
o cultură armonioasă. o inteligentă
nobilă şi creatoare. deschid un o·1i·
zont mai larg actorului de trotru înalt.
Generaţiile în vif1ă aui văzut pe cel
mai mare actor român dintre aceştia:
Const. Nottara.
- Câteva exemnle din VÎ(Jlfa de ac•
tor în care ati utilizat şi pe scriitor sau invers.
'
- Incep cu „invers". Când îmi ~
tesc poezii.Ie în public, fac apel, se în•
ţeJege, la resursele meile actoriceşti.
ş; cf1 să reviu la prim!! parte a în,
trebării, cred că penl"!D interpre•area
operelor dr.amatice a căror ;valoare

https://biblioteca-digitala.ro

!'dă mai .ales în
şi în subtiLtate::·

pofunzimea gândirii
dialecticei„ însuşirea
de s,c_uitor a actorul uli. ,este bineveni•
tă. Fiindcă stăruiţi să dau un exem•
plu, voi spune că am avut fericirea să:
irnterpretez, mai de mult, un asem~
nea persoooj, scris pe pkn simbolic,
într' o · astfel de operă• iar între mo ~i ·
vele pcnLIU care autorul scotea din
repetlţie un foarte tailenfat coleg
al
meu, s,~re ~"mi · încredinţa ro1lul mie,
trăgea la cântar după chiar spusele
domniei..g.ale - 'si calitatea mea de
scriitor. E vorba de . „Meşterul Manole''
i:: d.ilul Lucian Blaga.
Totuşi, iulbirt:e domnule, nu•mi apa"''
tine mie libertatea să trag, fără greş,
concluzii de ordin general. Aceasta o
veţi face, d~sigur dvstră. Aşi vrea însă,
·ia încheerea acestei convonbiri, să ştiţi
· că nici unul
din cuvintele ce v'am
spus. n'a fost rostit pro domo.
1

•

SORANA TOPA

'
Nu sunt artistă şi nici scriitoare,
decât poate în ochii on!.et.cnului care
a avut bunăvoinţ:: să•mi ceară: aces~e
rândwri şi poate iarăşi în ochii altor
prieteni şi spectatori... Şi, ca să fiu .
sinceră, în ochii mei prop:ti.i, nu sunt,
· nimic precis.
Pentru mine, de pi::Idă, cioplitorul
de piatră e un om care pe lângă o su~
· medenie de lucruri pe care le face,
sru le•ar putea face, mai lu1c -·1ează şi
în piatră A identifica pe cineva cu în•
deletni'cirea lui de cirpetenie înseam•
nă a confunda coaja cu
miezul, în•
seamnă a•i îngrădi libert::tea de a•şi
descoperi şi alte daruri proprii posi•
blle. Ne încadrăm înt":'·'un gen anumi.t
CU atât mai vârtos, Clli cât SOCÎ.etatea
răsplăteşte piai l::r~ aceste realizări
într'o direcţie anumită.
Inrudirea dintre acto1i şi scriitori
ar fi desăvârşită, dacă: n'am ·vedea în
· ei ent1tăti fundamental oeosebi.te;
ceea ce•i deosebe5te însă, vine· dintr' o
·diformrtie nrofesio11ală şi deci peri<
ferică sphitufui... Indiferent de modul
cum se exorimă esenta creatoare din
om, ea rămâne unică în compl·exita•

tea ei... fie

că

scrie,

face teatru

ori.

muz'·că:, fie că asci:1ltă, tace sau vor•
beşte, fie că un om î11i foce ghetele
singur sau . visează o ··i plânge, fie că

urâşte sau iubeşte, această es1~nţă im•
primă tuturor
faptelur lui măreţia
sau slăb : ciuinea ei.
Se întâmplă mai · întotdcaun::o să
preţuim într'o fiihţă· cern şi să ne lă•
păoăm de rest, ca de un balast art'fi·
cial şi chiar dăunător: Vina nu este r•
acestei esenţe un·ce din noi, c1 ::· tu•
turor acelor expresii false, stupide şi
de împrum11it:, care o înlunecă ~i din
care noi ne adăpăm fără să ştim, în
tot cursul vieţii ·noastre Şi e fires·c !
Omul ca··e n'a dat încă de izvoarele
propriei lui intuitii, e si'l"t să po:;- rte

chipul împrumntat din sursă stră(nă;
de aici, bâjbăialâ, răităcirea noas•
tră. ori de câte ori ne ,depă 1tăm de
domeniul activităţii în care ae•am
specializat.
Un tip de om ::111uunit e o m.1urie
cred eu, la adresa acelui univers de·
haruri ce zace în flinta lui cea de tai•
nă. Şi iată dece îndrăsnesc să afir11n
şi

SORANA
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că

a-ta adevărată, liberă de orice con'
strângere, nu şi•a spus încă cuvân·
tul, decât poate... la secole odată.
Nu•i de mirare că, noi cr'"'e ne adăpăm
din autonlal.ea hao~foă r' unei a_ te d~
împrumut şl'n care credem, sa fim
cum suntem ş1 să înfăptuim mai ales
ce înfăptuim„.
A şti deci, că omul este creatorul
bun sau rău a tuturor expres_ilor lm·,
înseamnă r1 f1 conş.tienţi de
ma :·.e 1
misiune şi mai ales de marea răsoun
dere ce o are faţă de întreg complexuL
vieţii.

E straniu şi jainic mai cu seamă,
să vezi cu câtă u.şurinţă r-cceptă'm a•
ceastă schingimre spirituală, în folo•
~u1l cine ştie cărm t:llu ce nH conferi'!
de obiceiu, o măsu •ă de rând a maj(,,
rităţ1.i. Cu toale
ne dăm bine sea"

c..a

ma uneori de ce nretuim în real'.tate,
totuşi. minciuna lat:1d.efor ne încântă,
obligându<ne lreptrt, treptat, să lu•
·Crăm în numele acestei minciuni până
la idenMicare.
Cunosc răspun.>ul tip: cine nu reu•
şeşte să se specio.;;,:ezc în ceva, ,·ămâ•
ne un diiltant ca1e şi•a înăbu~it vo•
caţia„. ca şi cum o vocr.ţie, trebut. să
excludă' în ch:p fala!· şi să îngh1l.ă n~·
mestecat pe toate. ceielalte poslbilităt:
·de cunoaştere şi creaţie. Mă · întreb
uneori, ce,ar p1e;, ae l urne::·, dac a un
mare sculptor, arl1:.t, se iitor, etc .• iii
loc să lucreze mereu mânat de nevoi,
nu întotdeauna desinteresate, s'ar mul,
ţumi cu câteva înfăptuiri de ale lui sin•
cere"'si sponlane, u:·: ·restul tia1pnlu
~ă·l cheltu~ască pentru spndarer.• altor
domen'i. Un. Leonardo Da Vinci şi•a
ingăduil asemenea eşiri din speda1h
t:::te şi cred că n ·a greşit„ si cu a':ât
mal. puţin ar greşi artiştii în g'enere,
dacă ar exploata
mai des şi mai a'
·rlânc şi acele tă-·âmuri necuno<;c~1ite
:.1Ie propriei lor inconşlie•nte„. O tăe
·cere fecundă, o asceză de câfva an~
în vederea aceS<~'.ei minunate aven°
. turi. ar însemna un imPns ctiştig spi•
ritual atât neritr11 ei în~ă„i. cât şi Peflt.,.11 omenire. J:::il ă l'iîl lncru DP- care îl
l11ăm foart:e puf n Îfl serios din nefe,
ric:re ... As•a ar însemna mor„1:-.' "ri
arta nu are scop morail, e gratuită"!

Vorbe! ştim noi bine ce fel de gralui-h:te roade inima creatorului de :u'lă
pentru .. artă!
Dacă· ex:stă o criză a culturii la at'"
torul român?! ... Ce întreba"e ! De sun;
tem cM de cât lămuriţi asupra ade"
văratului sens de cultură, a~unci cri•
z::: asta dăinu~eşte în teatru dela în·
ceputurile lui şi până azi: a trăi in
viaţă sub impulsul momenitului, fă- 1 ă
ră'spundere, la întâmplare, a fi stăpân
pe o fnumită tehnică, însuşită mai
întotdeauna mecanic, în virtute:::' o•
bişnuinţii, a fi
cit:t o puzderie de
cărţi, a fi în curent cu manifestarea
artistică de pretutindeni, pentru mine
nu înseamnă crilttr1ă ci informatie şi
dilet:::nlism pur şi simplu.
·
·
De câte ori mi s'a întâmplat să mă
ajut ~n viaţa mea de actor de elemen•
tele scriitorice:ş,ti, am jucat prosit: tot
aşa :::m scris prost când m'am servit
de elementele meseriei mele de bază'.
Cauza? Le făceam des :gur p 10st pe
amândouă, dacă nu s'au putut realiza
în chip :::rmonic.
N'am fost bine în adevăr poate, de·
cât atunci când mi s'a înrtâmplat să
exprim direct şi simp1lu1, fâră obsesli
de nici o natură, pe scenă sau în
scris, viziunea mea proprie de a tă şi
r:tmul propriei mele intuiţii şi frumu•
set lă~untrice.
S'f· în!lâmplat vreoda,tă oare aceas,
tă minune? Trebue
să riecunosc că
da.„ deşi atât de rar. încât ar fi mai
bine să mă opresc aici.
1

ANA LUCA
Foarte mellti actori scriu ... în special teatru. Dintre aceşti:::' foarte pu•
ţini sc-fo teatru bine. Deduc deci, nu
o' înrudire între aceste două arte, ci
doar o alianţă prin obişnuinţa d'alo•
gu1lui. Apro:::pe toţi îşi scrirn ,.Memo•
riile"; nu dintr' o vocafe litera-tă. ci
din acel proces senrt!mentail. snecific
oamPnHor 'ca:ri a11 trecut printr'o
epocă de, mai m:că: sau mai mare g1o•
rie. Atunci cânrl se vo· heste din ce în
ce m:::i puţin de~pre el. încene neJi,
niştea, cum în.cepe enervarea la cine•

16)
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ANA LUCA

va lipsit de toxicul obişnuit. Spiritutl
torturat de acea surprima:·ie, in-tentea•
ză surogate c::::ri culminează cu „Me•
mo1ii". Va vorbi singur de el, va sili
memoriHe învechite sau chiar tinerele
imag:naţii a:le "generaţiilor viitoare,
să•l păstre7,e nemuritor ...
Asta în privire gener:::·lă; excepţio•
nal, există îngemănări de talente, dar
§'i în acesit caz, germenul mai mare îl
va devora pe cel mai skb. Un actor
de geniui va fi prea absorbit de teatru
pent~u a putea scrie:
un adevărat
s.c riitor nu v:::· pune energia şi timpul
necesar în lupta de•a se menţine
„star", (şi actorii singuri ştiu câtă'
energie şi frământare necesită menti•
nerea acestui titlu).
Se ,întâmplă că, tâ:iziu profitând de
istovirea valorii :::ctoriceşti, valoarea
geamănă, care ar fi, să zicem, litera•
tura, şi care a fost destul de robustă
ca să aştepte momentUJl propice. ţâs·
neşte cu o prospeţime şi vigoare bine
conservate, şi chiar în chip priincios

maturizate. Din păcate însa, in cele
mai multe cazuri, tot ce, acest caz debivdenţă, a conceput doar în minte
ca lirt:eratură, pe vremea când nu e'"a
decât acto!.'~ a răm:::s schiţat în moda
wnui t imp mai vechi, iar când md
târziu găseşte răgazul să ·Ie real:zeze,
le găseşte demodate, dat fiindcă, lite•
rartura e foa:Jt; · capricioasă în ce pri•
veşte mod:::„ şi în Ca1:ul acesta, în·
târziatul litevati fost actor, are de
luptat (mai mult chiar decât un în„
cepător care e născut de•agata în for„
m::: nouă), să•şi cureţe unul câte unµl„
solzii învechiţi în carii şi• a păstrat su,..
biectele, imaginele ...
Foarte arare ori se va realiza nn
scriitor adevărat dintr'un adevăr:::t
actor. In cele mai multe cazu :·~, pJic„
tisit de întârz:atele lui încercări, va
renunţa, mulţumindu.se cu una sin•
gură din glorii, prima sa realiz:::re :.
actorul.
Asta în p rivinţa înrud:rii sau des"'
binării între arta teatrală şi Ltewl.u,.ră. In ce priveşte cultura ... e deajuns:
să privim
experienţele.
Incl inarea,.
talentrnl, încolţeşte de limpu·du îh
terenul propice; cultura n'a fost che•
mată: în a hotă t:â, nici a contribui la
vigoarea genuiui. Ea e utilizată mai
târziu drept control asupra ero ·i.Ior
ce s'ar putea ivi. Actorwl trebuiie să
vină în scenă cu .aporturile sale, în
primul nând, fizice; pentru dwmă: <>
linie gravă, o voce ca:ldă, ţinută sigu"
ră:, încordare transmisibilă . . . Pentru
comedie: figură cu lin 'i împinse spre
caracte· i7area hrnmorului tra1:.(•oomic,.
(dat fiindcă ,"'aşa zisul: „marele pu•
blic", se înveseleşte mai mwlt de tra"
gedia petrecută în imaginaţia cara,..
gh;oRului, decât prin însuşi ~ap~u1~
vesel), un glris dezacordat, m1şcan
vagi, etc ... Cu acest bagai per·s onal, se
poate deveni un artist ele primă cali•
tae. In al doilea plan, pentru a•l de„
păşi pe cel dintâi, vine inrf:eligenţa,
adică răzvrătirea
înpotriva vechilor
tipare, inteligenta care ascute ::uzul
şi respinge repeţirea, pla.giatui, eterna
gamă. initeligenta ca.-e chinuie minte::1
în căUttarea notei noi care să o "muk
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1umească.

Atunci talentllil natuul, de:
geniu. Şi ace::stă evoluare, a~
-ceastă consacrare, s'a îndeplinit fără
un important concurs al cuJturii.
Indrăsnesc să afirm chiar, · şi repet,
,experienţa îmi dă dreptate că un ~c·
tor de p ;:10funzime semim~ntală sa.u
un actor de comic popular, nu tre•
bue chiar, să aibă o eultură pre::• pre•
lungiită, şi iată motivele: O cultură a•
profunddă, o cultură modernă, pusă
Ia punct', depăşeşle sentimentalismul,
dă caracterelor 9
mândrie, poate
chfar un fel de aroganţă, de rigi.ditate,
'o stăpânire de sine care nu are nimic
de•z· face cu mlădierea s.entimentelor
ce aduc l acrimi în ochi, cu acele în•
duioşări puţin romantice, stârnite de
Sll!netUrl unei flaşnefo, sau de unele
amintiri tur1bunăitoare, cari ar face pe
unele perso:: ne să declame cu vocea
încălzită de o lacdmă oprită în gf.t,
Iej, un vers, prlv1ndu•se în o~lindă, ·
sau privind pe fereastră, îns fâr.şit, s·e
pie1de orice înrudire cu acele emotii
cari fac pe om putin actor. Darul rle•a
îndui. oşa, Ju,cru de că'petenie în art2•
actprului, nu poate niciodată izvorâ
din elemente prea moderne, din ana•
lize şflnţifice, reci; el vine de obiceiw
dintr'o oa- ecare d epărtare de timp,
din rom :: nţă .. De aceia actorul t:-e•
bue să· simtă, să trăi a scă, să gândeas•
că, într'o oarecare mlisură. în roman•
ţă,
îrutr'un timp puţin înapoiat, în
poezia reminisrP.nt('!lor. Numai alunei
glasu:J. lui. sentimentnl lui, v:;1 avea
acea mlăd iere. moliciune. c ~ re va în•
duiosa. ceea ce e necesar chiari în tea•
trul modern.
Să fie oare un motiv că tineretul
nostru este. gener :: ţ i e după gener aţ i e
mfi cult, că avem din ce în ce, llpsă
de aolo-i de mare emotivitate? D·1că
ăsta ar fi motivul, nu avem altceva de
fă'cut decât să ne lipsim de „m::1
rea
vine

1

emotiv~tate".

Cât despre contribu.ţia ce, prinl'r'nn
talent literar. actorul o auuce
hi Hteratura tea-ială, e deseori, im•
portantă. De multe qri. o invers~une
de frnză, un cuvânt adăogat la locu:l
unde experienţa lui cu publicul, o
tăinuit

socoteşte potrivită, stoarce
sau, în comedie, stârneşte

o lacrimă,
un hohot
de râs. Punctuaţia, o virgU1lă; sau, (şi
mai cu seamă), acele pauze de: puncte.
pU!llcte ... se umplu uneori cu un :o•
pot de aplauze, lucruri cari pun o
pietricică mai mult în balanţa succ
ces.ului.
Aşa dar, fără ca ~orta aotorului să
aibă ne::părat nevoie ~e ultimu1
I cu•
vânt ari ştiinţei, este ea însăşi, absolut
indJspensabUă, atunci când
cultura.
sau li.leratura intră în domeniul sau.
· Cred că poate să•şi de::· mâna în per~
fectă conştiinţă de egalitate.

FLORIN SCARLATESCU

FLORIN SCARLATESCU

N'avem actori savanti, da:r mc1
inculţi. E jmposiibil să 'rămâi de că
ruţă, tot c:l.ânid mâna cu Racine. Corneille, Shakespeare, Ibsen, Hauptman... Chiar dacă ai avea ambiţia să
rămâi un prost, nu te vor lăsa ei.
Deasemenea, nu avem actori· docti
într'o an1Umită directie La ce le-~r
folosi? Ca să interpr~t~ze un doctor,
actorul n'are nevoie să-şi piardă un
sfert din viaţă pentru .s tudiul me<'l,kinii. Actorul are o cultură generală.
Numai disecarea atâtor gân„
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duri frumoase, mari, ca să: nu mai
vorbim de trăirea lor, ar fi deajuns
ca să vă convingă de acest lucru.
De cele mai multe ori, artistul se
contopeşte cu rolul pe care-l interpretează. Ii
împrumută
gândul şi
simţir:ea lui, îl îmbracă cu toată dragostea unui adevărat creeator. De
aceia e şi convins că su·ccesul e numai al lui. Pentrucă, d."ind viată rolului, i-a dăruit tot ce a avut' mai
. bun şi mai frumos în el.
· lată dece, actorii cari scriu,_ sunt
în primul rând actori, iar actorii
cari nu scriu, sun.t totuş nişte gânditori, adeseori mari. Asta se ve-de
în creaţiile lor.

MARIETTA SADOVA
Dacă

Eshil, Sofocle,

Shc1~.~espeare

şi Moliere au fost actori este oare o
d,ovadă
că între
arta actorului şi
poezia dramatică există o îm'Jinare?
Aceşti poeţi
dramatici au fost în

primul rând actori. Textele o.perelor
lor au într'adevăr o anume vibratie,
care deşi valabilă din pun.ct de ~e
c:1.-::re literar, dă materialului prezentat o formă atât de vie încât ~n fiecare vers sau rep ică se si~te un
vitalism. Oare această vitalitate a
unei scene sau unei atitudini nu vine
din conştiinţa omului ·car•e întruchi1

pează

gânduri

şi

sentimente

pe

c»

scenă?

Este cert că marile înfăptuiri ale
dramei s'au iscat din poziţia rapsodului în faţa unei mulţimi. Câtă întrepătruncl,ere
de planuri se poate
desluşi între pO'ezia dramatică şi ac·
tul celui care o rosteşte, e greu de
precizat. In) ex.ploziile cuvântului
din textele acestor poeţi se vădeşte
trăirea totală a omului de pe scenă
şi a ascultătorului. Numai cu această
„deformare" actoricească un poet va
crea el.rama. In fiecare c1ipă el trebue
să fie actor, adică cel prin care trece·
un gând sau un simţimânt. Un caz
tipic penitru moderni este Goe«he,
care în „Wilhelm Meisters Le'hrja··
hre" urmăreşte procesul actorului
care devine poet. Această prefacere
îl va desăvârşi ca poet drama~ic pe
Goehte. Un alt exemrylu al zilelor
noastre îl dă Katherine Man,sfield,.
In „Scrisorile" şi „Jurnalul" ei gă
s:m o se11nificart:ivă realizare de h:strion. Katherine Mansfield mărturi
seşte cu câtă putere a sim„atiei
1ş1
tră;a înainte de a scrie nuvelele s<tle
personajele, atmosfera. mediul, abiectele, culoarea, sunetul din m;cile
sale capodopere. Astfel histrionul
se realiza înainte de a aştem.e pe
hârtie cuvântul aducând poezia sub·
stanţială
înrtre litere din viaţa cea
de toate zilele.

c e i care vor să se dedice carierii teatrale trebue să se convingă
că fără_ principii, fără calităţi şi fără muncă, nu vor ajunge
decât actori în înţelesul decăzut al cuv'ântului, adică nişte păpuşi, nişte
maşini sau nişte caraghioşi
LUCIA STURDZA BULANDRA
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George Calboreanu

HQmân 1I1e1a1oş din Ardeal, s'a născu!
la 1 la111uari!e 1896, la Turni,şor lâmgă Sibiu. RăJşi!Ilfl!rii lui Oc11a'viain Goga au
ar'oocun în aice!aişi @'i·ut c1e româmism curat pe mama celui care trebuia să de_
vină un As al scenei r:>mâneşti.
Prin anii 1915-16. elev fiillld, .a început

să tai liectii de OaJ[]Jto cu Elmaide, Gavrileţ
- şi ail.ţii. AVle:a v<>c~ de tooor diramlaJtic, bas
cantalbi11, tennen · cunosc'llt de 1I1especia_
liştt oa bia1riton. :V-ocaiţia spre teeitru mai
tumultoasă deirâi' şhi dat seama
până
aitunci, în 1916-1,8, sie ho1lărăşte defin tiv
şi urmează c,0J1servatorul din Itaişi cu
St,ate Dragiomi~·. Puterea de illlh-ibiţie a
Lud, nu i_a rezumat .a:ctivibadea numai
aoi 1>i i1 vedem urmâJild cursurile de fi_
loso,fi1e ale d-lui "Profesor I. · Petrovici şi
Petre Anidlrei. Dar o'rirwntul die a cuno.a._
şte '3-~ lui George Orulboreanu nu se măr_
gine- şte nici aci. şi ole11Jcă îm. lungi că~
lătorH
viizitâ;n!C) Prurisul, Roma şi alte
mari focare de cult1mră, şi pentru ru gu_
s'lai frumo,sul în artele !Plastice, dar şi
pentru a_şi cultiva si desăvârşi talentul
de viirto,r m1a1re act-o r.
D ebutează îm. 1919 Ila. Teatrul NaţÎ~}nal
diin Iaişi cu rolul lui Hebro diin ,,Fân.tâ.n.a B'anduzi.ei" de Vaisii,le Aleoorundri.
Rol p e drure ii joacă inbuiiţiv, inisă tn aşa
fel i:i reuşeste ia1teroretaI"ea încât saila
tnkeagă îl aplaudă frenetic. In Ito.ia dL
i•ect:iei 1se a.flia. şi d. Io.n Petrovici mare
cutiloscăto~· în aicea.stă stilată artă, oare
nu se sifi1eşte a da sem'Thalul iatplauze,Jor,
atâ.t la intl'area cât si 1a i·e.ş irea d·'.n sce_
nă. 1aJ actorului, care :Î1lllcarnru minunat
ide€Ja1 autorrului.
In a do:i1a. stagiune joa:că J1a Teatr.ul
Naţiorua11 dim. Cluj, î'DISi:'t ca orice, artl6ţ
tânăr, îl paţ;te ,şj p1e el J}ielsfatormcta şt
în a treia stagiune ine la Bucureşti m
c,om.paniJa drama1tic1i: ·B ulanidra de unde
trece la Teatrul" Populair al prof. N. Iorga. Nu stă nici: aci mult si este a,uga _
_iialt La Teatru] Natio:nal din Buciureşti:
căci as.fel de talente se întâhesc r'ar ~1
or-imul no-s tru teatru La remarcat. JJe
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acum îrnlali111 te George GaUIJ:>oreanu se flde.fmitiv 1Pe' i.wtâ.ia noastră scen11.
progresând 1n acea.stă minunată artă
până la identifioall1e ·CU mrurele C. NoL
tar.a.
Teatrul românesc se poa.~e mâmidtii cu
ace.st vairiat interpret de rolluri. cu deo_
seibhre perfect in p.h~se origh1iale. N'ra fost
însă maii prei<>s nici în. piesel·e autorilor
st.remi şi nuJ tocmai UJŞor de numărat
J'~lurile în care rs'a imJP'UJs aten1iei spectatorilor, totuşi menţ~onez câteva numa.i
reprez·e ntative pe.nhiu public ş;i nici care
L~u pre01cU1Pat cu deosebire pe artist
ci... o alegere i,ntâmplătoate: Apus de
so.are, Avna1ID lameu, Omul cu mârţoa_
ga, Titan·~c- Vails. O scriso·are pierdută,
Ovidiu, Hajgi_.Ţudose. Pădurea spânzu_·
.ratiDor, GlaifiTa. Mlrure1e Duhovn;ic, Viai- ·
cu_Vodă, Meşterul Marno1e, Ion Ânaipo_
di+- Nea.mrul Soimăreştilor. Catajpetea:;m,a
ruptă'n două, Cocoşul :negru, Letopiseţi.
Petronms . .Pavtliooul' cu umbre, Prometeu, Chemarea cod11u·l ui, Noarritea furtu._
~1r01ru~ă. · Când vine vhf-0rul, Bu.to·reştii,
Făt_F_rumos.
Dinu Pături·că, !Maestrul.
F.eme~a. · cu
două suf.'.ete... ş1i aş putea
o:mtinuua în felul a.cesta coloane: înt.regi.
di.ci maestrul işi aminteşte să fi juaa.t
până în 1942, oo) puţin 1n 70 de piese
ori.gmale. Piese din repertoriul strein
sunt multe, cam 75, in care tarl entul său
s'a dovedit a fi cu prisos~nţă. Enumăr
câteva ca-re porute 1-mi -p asionat c:u deu_
seblre: Lorenzzaccie>c, Familia S "hm 0 k
P·a'Pa, Capcana, Eso•p, Aoee.âiŞi măsu1·ă
Arnntru t.oţi, Ma11şul Nupţial, Ioan.a
d'Arc, Căsător~a. Epave, Revizorul, Julius
Cezar, Flacă.ira sfântă, Azilul de ino.ap_
te. Idiootul, Elisa.beta Re~rim.a A:n1glioi.
Oameni pe un g,loi de ,ghi•ată. Medalionul, ProfesonulJ. Storiţin, Făcliile ... , 1Pen_
tru ai curlmiiruai în Hamlet. Rolul neferi_
citului pri;n.ţ all Danemarcei l-a jucat
George Oa.Jiboreanu întâ.Î'a oară în 19W
oa pe o•rioa:re rol din cariera lui, cu in_
teres. cu draig, cu price-pere şi· ou tot ta_
len!tul său, totuşi in staghmea 1941 /42,
când l...a reluat, a drorit sii interpreteze
un „Hiamlet cerebral" - şi ai reuşit in
totu1. · Pn.l?licull selectiollla1t, criticii de

1x!e.ază

teatnu, ·presa !_au elogiat. J1ns.uşi tradu_
dl.torul. d. Profoso.r Dr~oş PTotopope3cu., scria: „Ham·let, dim Fenomeinul En_
glez (carte apărut.ă La Fundaţiile Regala
în Hl3()): ,,La noi HamJ1et_ uU· să:n.ătOiS, din.amic, modern, .al lui George Calborea_
nu ;pe oare şi 1-ax 1.nsu,şi -0rke miare ac_
to.r englez (p. 20).
Ace.sta este Ge011ge Ca:Iborea'Il!u văzut
\ de m3JI'ele !Public- OUJm es;te îniă.ţtşat de
cei puţini care_l cu1rwsc bune? Prea so_
ci.abil nu este, totuşi câ.n,d rare o prietetenie . e.s re collL3trună. De statură mijlo_
cie, voionilc, zidit parcă din stâncă, oţelit,
si dacă ctnev,aJ rs·'ar lovi de el fi'ar rost.o_
v6iJi, şi nu .atJM de reizi:stenţa fiziră pe
c.are o are cât de reziste1I1iţa ps~hică pe
oaa·P. o emană .... Oohi negl<i de vultur,
care ră.spâmdesc scâ.nte·i uneori şi totuşi
destul de .dea H vedem 1blânzi, catife.I.a;ţi,
chiar durioş1., mobrlitatea lor ca şi a feţei nu_i schimbă în.să nidodată ov.a.lul
perfect, terminat prin.tr'o frunte înaltă.
de 1adevăra.t <poet, ·î n meseria pe care a
dti:s_o 1al 1Perfectiune···
M'e o ~nteligenită sceini•că de'osebit de
hog·at.ă şi ra;r ·Se vede un om care să
lupte. să se sbată şf să î1nvingă totul,
aşa. cum a reuşit is 'n facă George Ca.1boreanu. O voinţă calre este îm!bmată
până 1a aJbsolut d.e o enier~ie fermă, face
dim ace.st a:rtist dramatic •Urn exemplu.
11 stimuleaa:ă ciocnirile oare U111eori şi le
;provoacă singur. Nu •:.răeşte
decât p11in
lUiptă şi p-.a.rcă ,pi:mtru lua>tă. NÎlrnic n'a
pri:mit de·a gaita, ilotua îşi datoreş"e
sieşi. O armoni·e de contraste şi cte an_
titeze. orure fără îndo~ală îl aşe•ază ;pe
ipiedesta,l d.·e p.e c.aire şi prin 1arta pe car•e
o reaHzează până la e1reaţie, II1U-l v.a co_
borî nimeni. Lau plăcut rolurile de a_
dâncă interiorizare, totm1şi nu i s'a încredÎlnlt•at rol, fie de comedie, de dramă
sau tragedie pe caire să nu-l inte11preteze
desăvârşit. Cu vocea adâncă, tunătoare,
meJod~oaisă sau caldă, a :nuant.at în mii
de fe'.u:rri vair:,ait·e stălri sufleteşti oale eter_
nului 01IDenei:;ie.
Geo1'ge CalJY.l~· eanu este un om, d n
prin excelenţă •utn artist.
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Cum vedea Aristizz~ Romanescu
Arta Dramatică
,.Este adevărat că aria dramatică
se bizue pe un principiu unic : aimita naotura; cu t{))a te acestea. în
practică, chiar acel principiu e Sl'pus unor modificări. pentru siste.
matizarea cărora sunt absolut necesare oarei~ri re~uli, reguli de aplicare.
·
Necesitatea cunoaşterei acestor
reguli e şi mai vădiită d n alt punct
de vedere: dacă autorul ia de model
natura, trebue neapărat să cunoască pasunile omeneşti, după d1feritele caractere. după vârstă, după epocă,

după rasă.

Această: cunoaş_

tere nu poate fi profundă, reală. de
cl•t prin .observaţie şi prin cultură.
Talentul ajută mult ,dar n'ajunge.
Cu oricât talent ar fi înzestrat un
pictor, tot ii trebue stud:i, pentru
combinarea culorilor, pentru secretul umbrelor şi luminilor, pentru
fuga perspectivelor, etc.
Un actor are nevoc de un capital
enorm de noţ:uni. Trehue, bunăoa
ră. să cunoască ,chiceiurile Şi învestmânitarea tutulor popoarel">r de
frunte; să fie tot aşa de deprins cu
atitudinea impunătoare a unu erou
ca. şi cu manierele di.stinse ale unui
vr nţ de sânge, sau c;u gestur]e ordinare ale unui om de rând. Tără
gănirea unui bătrân, trebue s'o exJHime cu aceeaşi înlesnire. ca !1Î v·oiciuneâ unui tânăr. Din limba în
care joacă, să nu-i fie sitrăin ni.ci
un cuve.nt nici o excepţie, n~ci o fi.
neţă, fiindcă teatrul e pentru ::spectat1ari o .şcoală înaltă, nu o distoctie
vulgară.

Actorul mai are nevoe de oarecari
noţiuni de dans, de scrimă, de desen şi de alte arte. car:i fac parte

dintr'o educaţie aleasă, iar, mai
presus de toate, trcbue să cunoască
perfect literatură.
Atâtea şi atâtea princ'pii, cum s~
le adune? Prin practică. în decursul
v;eţei?
Timpu-i scump ş:1 viaţa
.scurtă. Nu-i rămâne deci decât studiul.
Şi odată strânse, aceste noţiuni, pe
cari le-am putea numi aj utăfoare,
înaihte de a lr~ce la cele dramaticP.
propriu zise, actorul ·În perspectivă,
„candidatu:", trebue să se întrebe :
„sunt eu predest:nat? am talent'!
am, cel puţin, aceea ce se numeşte
temperament, - adică o oarecare
.simţibil tate dramatiră, unită cu o
mtellgenţă suficientă?" Dacă s'.mte
că-şi poaite răspunde da, şi dacă se
mai ştie şi înzestrat cu memorie bu'nă. cu voce
simpatică, cu figură
plăcută, cu corp nedefectuos, atunci poate porni pe poteca eul; selor,
unde se va găsi faţă în faţă cu arta
dramat:că.

Oricine poa•te obiecta că au existat actori, de geniu, cari au devenit
celebri. fără să fi studiat principiile
dramatice. Aşa e; dar erau genii, şi
d::ică un Garrick a fost fala teatrului Englez, o Clairon şi un Talma a
celui Francez, un Luna a celui Spaniol şi o Histori sau un Salvini a celui Italian, fără să fi făcut stagiul
de „calf e", aceasta nu înseamnâ de
cât că erau dăruti cu talente ;:o:J1.traordinare, cu simţib lităţi şi mteligen:e de elită, cu predispoziţii geniale. Geniile apar la distautc mari.
De aci, d:n obiecţia de mai sus,
s'a născut credinta absurdă că în
arta dramatică principiile snnt inutile. S'a zis: cel ce n'are talent, ori-
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câte reguli ar invăţa, nu poate ajunge decât cel mult o maşină, t:are
se - mişcă,' gest culează, vorbeşte,
plânge şi râde; nu prin convingere,
nu prin v~brări sufleteş'ti c1 pentru
că aşa a învăţat.
E drept; dar să ia .cineva şi un caz
contrariu, de exemplu: un om, care
cântă la_ p:an un vals, învăţat pe
9in afară, fără note, „după ureche".
nu va îndrăsni să-1 declare inuzicant, oricâit de fericd-e dispoziţiuni

ar avea. Din potrivă, acelaşi om~
după ani de studii şi exercifi, va
putea năzui la onoarea titlului deartist.
Prin urmare, cei ce vor să se dest'ne carierei teatrale, 1rebue să se·
oonv:ngă -că, fără principii fără calită~i şi fără muncă, nu vor ajunge
decât actori, în înţelesul decă:Zut al
cuvântului, adică nişte păpuşi, nişte
maşini, sau ni.5'te ca'raghLoşi".

TEATRUL PARTICULAR DE ODINIOARĂ

C. Nani, Mania Antonova, Eugen Popovici, Ion Iancovescu, Gr. Vasiliu-Birlic şi
N. N. Matei în „IMPARATUL" de Luigi Bonelli, reprezentat în 1932 pe scena
Teatrului Vesel, distrus de incendiu.
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VIATA
.

AGITATĂ

A UNUI DIRECTOR
DE TEATRU

Sică ,Alexandrescu este prototipul
biruitorului în viaţă, biruitorului în
teatru. Cine îl cunoaşte mai de mult,
ştie, că omul acesta e făcut din acel
aiuat uman <:are în nici un caz nu
voeşte să facă cor cu învinşii vieţii.
A fost ·un lu1ptător dela început, în
viaţa teatrală, ca să devină apoi un
învingător. O ene·rgie în mers, o per-severenţă în muncă, U'n spirit lucid,
mereu preocupat de vaste proecte.
Copacii nu l'au împi·edecat niciodată
să vadă pădurea toată.
A avut totdeauna priviri de ansamblu, şi largă
perspectivă.
Nu s'a ocupat de lu·
cruri mărunte si meschine, ci urmă
rea mereu reaiizări de vaste pro·

Sică

Alexandrescu

porţii.

Şi acum să de:pănăm
firul vieţii
lui, de cum a păşit scândurile scenei
pâr0_ în zilele noastre.
Sică Alexandrescu s'a născut
la
Bucureşti, la 1896,
tatăl lui a fost
deasemenea în mişcarea teatrală:
actor la Teatrul Naţional şi autor.
Stuc1,i.ile şi le-a făcut la Bucureşti, la
Liceul Sava şi apoi literile la Universitate. Când era încă pe băncile
şcoalei, la vârsta de 17 ani s'a dedi·
cat vieţii teatrale, angajându-se la o
trupă
de ope•retă a lui Canusy, ca
regi sor.
Ce a spus Ia aceasta liceul şi ce au
spus părinţii?
A trebuit să parasească liceul,
fiind până atunci bursier la „Sf.
Sava". Tatăl lui însă l'a încurajat în
aceasită hotărâre a lui C'.~ a se con.sacra teatrului şi l'a recomandat lui

Mitu Dimitriu, directorul (l,e scenă
de atun,ci al lui Carrusy, ca să facă
ucenicia la dânsul. Mama lui habar
nu avea şi credea că frecventează cu
sârguinţă liceul. Cei doi ani de liceu
ce mai avea C'.e terminat, i-a pre{la-at
în, particulair. A făcut cel dintâi.u
turneu în ţară ·CU trupa lui Carrusy.
Apoi a trecut la o Î•njghebare de
Operă română, care a avut o stagiune
la Teatrul Liric formaţia lui Leon
Popescu. Peste un an îl găsim la
teatrul condus de A. de Herz, apoi
la Teatrul Naţional, chemat de di.rectorul de pe atund Alexandru
Mavrodi şi angajat ca ajutor de regisor al Directorului de scenă Vasile
Enescu.
Venind războiul, a luptat pe fron 1t
ca orice bun român. A- făcut parte
d,in Reg. 2 Grăniceri, alături de
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George Vraca. A fost ră'n,it în Mol· mit director de scenă. Cele mai inte·
dova. Decorat cu „Coroana României resainte piese au fost re.pTezentate
spade", cu „Virtutea Militară".
sub permanenta lui supraveghere:
lntors la Bucureşti după o esca- Comediile clasice ale lui Moliere,
padă cu multe peripeţii prin Odessa
comed,iiJ.e lui Caragiale, tragediile
şi Sudul Rusiei, s'a angajat la Comlui Victor Eftimiu, ,,Plicul" lui Lipania Bulandra, care juca pe atunci viu Reibreanu, o serie de ex·celente
în Teatrul Co~oedia de astăzi. Acolo comedii din repertoriul francez în
a activat un an de zile. Apoi s'a pro· frunte cu ,,Amorul Veghiază" de
dus o răzmeriţă în formaţiunea acea- Flers şi Caillavet, şi tragediile rusta teatrală. Actorii de talia lui Sto- .seşti au fost puse în scenă de Sică
rin, Manolescu, Iancovescu, Miha- Alexandres•cu. In fiecare an a dat
lescu, Stăncescu, Aura Buzescu, astfel 6-10 premiere.
Chamel şi Sică Alexandrescu, au
!Fn cursul celor 9 ani cât a activat
înjghebat o altă formatiune teatrală la Cluj, a făcwt nenumărate turneuri
la Teatrul Excelsfor. Asta s'a î'n.tâm· 'În Ardeal, cheltuind multă tinereţe
plat în vara anului 1919. Până la în- şi mulţi nervi. Dar într_'o bună zi la
ceperea 'stagiunei de toamnă, Sică o şedinţă de comitet a Teatrului, s'a
Alexandresicu se hotăreşte să facă . certat cu regretat~} Vasile Osvadă,
primul turneu în Ardeal şi Bucovina, membru î111 Comitetul Teatrului Na·
în frunte cu marele artist Ion Ma- ţional şi cu Zaharia Bârsan. S'a pro·
nolescu, care a jucat pe atunci „Moar dus atunci o d.izidenţă şi şi-au dat
tea civilă" şi Gringoire", în mijlocu] demisia Stanca Alexandrescu, Ghi·
unui mare entuziasm.
~
berkon, Virgil Vasilescu, Mişu Şte
Sică
Alexandrescu nu ,cunoştea fănescu şi Psatta. Din atâţia demi·
deloc Ardealul şi a pornit turneul sionaţi au părăsit în1să Clujul numai
plecând cu harta în mână. Unde a
Ghibericon şi soţii Alexandrescu,
văzut un rotogol mai mare pe hartă,
ceilalţi au revenit la matcă.
şi-a închipuit că acolo e un oraş poRevenit la Bucureşti, primeşte
trivit pentcru un bun spectacol de în primul an un angajament la Tea·
teatru.
· trul Mic, und~ era director pe atunci
Revenit din turneu; Sică Alexan· Mişu Fotino. Pune în scenă: ..Manedriescu ia parte la con.stituirea Tea· nevrele de Toamnă", apoi la Teatrul
trului Exc:elsior. Când s'a pus în re- Popular montează cu m3.re succes
petiţie la ac,est teaitru comedia „Cul·
„Cinematograful". In anul următor
deschide grădina MarcO'r~, cu spriji·
cuşul Miresei", Iancov:es·cu şi Miha·
lescu au preluat primele două roluri nul regretatului Nae IoneSJCu, direcprincipa:le şi voiau să-i încredinţeze torul „Cuvântului" si Dr. Nicolae
lui Sică Alexandrescµ cel de al trei- Lupu, pe atunci pri~ar de Verde.
lea rol. Cum Sică nu jucase niciodată, Acolo a fost asociat cu actorii Toa preferat să ia primul tren la Cluj, neanu şi Ghibericon. Teatrul se nu·
îndemnat d~· amicul lui, cunoscutul mea „T.eatrul Nostru". Stagiunea a
actor Ghibericon. Astfel dela 1919 mer.s foarte bine toată vara. Intre
altele s'a jucat şi comecl.\a lui Cara·
până la 1927 a fost mereu activ 1.a
Teatrul Naţional din Cluj, desfăşu giale „De-ale Carnavalului" şi ope·
rând una din cele mai rodnice acti- reta Mamselle Nitouche, cu Elena Zavităţi,
sub direcţia lui Zaharia mora în rolul titular. Pr:eia apoi con·
ducerea Teatrului Popular car·e arBârsan.
sese :între timp şi era închis. L-a reDupă un an de regisorat , a fost nu-
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novat radical şi a deschis stagiunea
cu piesa lui Kiriţescu: „Un Erou",
apoi ,,Microbii Bucureştilor", localizarea maestrului Paul Gusti, şi ma·
rele succes de atunci ,,Moritz al doilea" cu Costică Toneamu în rolul
principal.
Cum formaţiunile teatrale se sparg
şi la bine şi la rău, aşa şi înjghebarea
aceasta dela Popular s'a desfăcut
curând după prima stagiune, deşi asociaţii aveau 4--5 milioane
capital.
Toneanu s'a retras, iar Sică Alexan,drescu a luat Parcul Oteteleşeanu
unde a avut o stagiune de vară foarte
bună, preluând în toamnă încă două
teatre: Mic şi Alhambra.
1111 anul 1933, Sică Alexandrescu a
început colaborarea cu Tudor Muşa
tescu si de atunci au scris zeci de
piese În colaborare, traduceri, prelucrări, comedii origi·nale, ultitnd
fiind ,,Blochaus" care s'a jucat la
Teatrul Naţional.
Tot în anul 1933, trupa lui Sică
Alexandrescu a ju cat în grădina
Marconi o comedie· de succes durabil „Valsul dimineţii".
Peste un ain Sică Alexandrescu ia
din nou Teatrul Comedia, iar în
anul 1935 înrglobează în „trustul lui"
Teatrul Regina Maria, angajând pe
fiecare din componienţii acestei asociaţii
teatrale ca artişti ai acestui
teatru.
In acelaş an, construeşte o nx>uă
sală de teatru sUlb teatrul Comedia,
care se numesrt:e Teatrul „Liber„ actualul „Teat~l Nostru" astfel că în
anul 1936, Sică Alexandrescu a fost
deţinătorul celor mai
importante
teatre particulare din Capitală: Tea·
trul Vesel, Teatrul Regina Maria,
Teatrul Comedia, Teatrul Liber iar
tn ce priv~te teatrele ·c,e vari .a
avut: Grădina Colos, Teatrul de vari
Comedia şi Grădina Marconi. Dealt·
tel nici nu mai exitsau atunci alte
1

teatre particulare în afară de teatrele de revistă.
Consorţiul
de teatre con·dus de
Si<:ă
Alexandrescu cuprindea mă
nunchiul celor mai de seami artişti
din Capitală: George Vraca, Tony
Bulandra, Lucia Bulandra-Sturza,
G. Storin, Ion Incovescu: Nora
Piacentini, Talianu,~ Marieta Deculescu, etc., e.tc.
In aceste teatre şi-au avut debuturi fericite autori autohoni: Tudor
MUJŞatescu,
C. Colonaş, N. Costă
chescu, iar piesele originale jucate
au trecut duzina: ,,D'ale Carnavalului", ~oap<tea Furtunoasă", „Conu{ Leonida faţă cu reacţiunea", de
Caragiale, ,,Panţarola" de Tudor Mudor Muşatescu, „lncurcă lume"
„Mărgeluş", „Păiajenul" şi „Unchiul
lui Noaţă", toate de A. D. Herz;
„Ferestre Albastre" de Victor Eftirniu, „Apă Vie" de Victor Ion Popa,
„Crai de Tobă" şi Scurt Circuit" de
C. Colonaş.
Consorţiul acesta de teatru a dăi
nuit până ce Sică Alexandrescu a
simţit că suntem în ajunul declanşării unui
niou mare războiu mondial. Prevăzând criza a îniceput rând.
pe rând să lichideze o serie de teatre. A închiriat Teatrul Liber de
sub Teatrul Comedia d-lui N. Vlă
doianu şi compozitorului Ioan Vasilescu, iar când a venit şi cumplitul
cutremur din anul 1940 a treibuit să
cedeze Teatrul Comedia pentru spectacolele Teatrului Naţional.
Peste un an, Sică Alexandrescu,
concentrat, îl ved,em în uniformă de
căpitan, comandantul
echipelor de
teatru depe fron1t, desfăşurând o activitate dintre cele mai febrile, organizând sute d,~ spectacole pentru
soldaţi, pe~tru răniţi la Spitale, etc.
In momentul când punem sub
presă acest almanah Sică A 1 exandrescu conduc·e din nou Teatrul Comedii.
C. P.

--
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PUIU
de IONEL TEODOREANU

Desigur, Iancoves·c u. Acesta. artist de reală val.o are, dar inegal şi
năbădăios Puiu - personifircă pe
sc·enă noţiunea idolatrizată până mai
eri a şmecheriei române.şti, mai ales
valahă
şi
îndeosebi ibucure.şteană.
Reacţia publicului faţă de acest I~n
covescu argint viu e plasticizată strident de vulgara expresie: „E dat
dracului!", - sau d'! nu .mai puţin
raţioaisa locuţiune: „Mare puşlama/"
ori: „Mare papugiu!".
Reţineţi, vă rog, ·n.uanţa
admirativă a ace.stor •exclam:itii.
Şi 1ntr'adevăr, Ianco~·escu pe sce·
nă pare-se că şi 'Î n viaţă e tot
atât de natural ca şi pe scenă - e
dat dracului. Ai sentimentul surâzăor alarmat că toate _gesturile, a·ctele şi acţiuinUe lui sun,t căzăces·c ga·
1op de cacealmale ·C1'!stinaite publi~u
lui şi partenerilor d.eopotrivă. Vă·
zându-1, te duce gândul că şi în faţa
lui Dumnezeu - dacă Puiu ar intra
prin efracţiune Î'n Rai _ ar face cu
Ion Iancovescu în drum spre repetiţie
ochiul î·ngerimii, făcând-o să ful·
guiască c1.'! râs, şi înaintând cu paşi
de charleston spre Dorn"lul tainelor, trepidante de auţgmobil de curse
prin râsul constelat al îngerilor, i-ar mergând concesiv printre tramvae şi
spune cu accent de caf.enea:
pietoni - şi _î.nsfârşit, prin aroganţa
- Nene Dumnez•eule, dă- mi o ţi· anglo-parizo-dâmboviţeană a făpturii
gare cu vârf aurit.„ s'o aprind în Iad. lui care se încrustează agresiv pe
Iancovescu epatează, ulueş.te, cap" ·scenă, ca monoclu în orbita ur;ui potivează şi desfată intdignâin1c1. tot- tentat sfidând vu'l gul al:e <Cărui a·
odată prin acel debit verbal de · plawze ·îl fac aşa cum este: căci Puiu
şmecher volwbil de-o universală ig· ·inu s'a născut ·dintr'o mamă şi un
noranţă şi ·de-o enciclopecl.kă desin·
tată ci din aplauze, şi cum e şi firesc ,
voltură; prin mimica şi g•esturi!e lui
îşi iubeş,te mult pădnţii.
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PROGRAMUL-CAET AL .NATIONALULUI
.
Scurtă privire asupra evoluţiei programelor de spectacol ale Teatrului
National din Bucuresti
,

.

spori bu1getul Teatrului Naţional Pom,
piliu Eliade concesionase pro"~amele
agenţiei „ V. Meedmţeanu şi D." DumL
deschide
irescu'', tgenţie care copleşită de o,
Naţional, cu „Oştenii noştri'' a lui O_
ferte încadra chiar fotograf.ile acto,
lănescu. sub directon:tul lui Ion Ghic
ca, programul teatruJui n'a losi. alt. ritor cu reclame; iar când se întâmpla
ceva decât un foi de afiş de proporţii să rămână un soatiu cât de mic li?
reduse, afiş pe care erau imprimate ber, agenţia :;:nunţa în cuprinsul ace,
lui spaţiu: „rezerv(JI/ pen.l ru reclame".
tiitlUJl şi d1stribuţi::· pie!fei.
Acelaş desinteres pentru aportul cuL
In anul 1885, se distr.buie specta,
torilor Naţionalului un fel de revislu~ tura! al programelor îl întâlnim şi la
Al. D~ivila, sub al că'rui directorat se
tă în 2 pagmi. scrisă în limba franceză
.şi în li tuia ă „La soiree Thcât.~ale". In distribuiau, în sală, programe„. „pro•
prima p::gină a acestui „program" se vizorii'', tipărite pe hârliute verzi. In ·
ceeace prive~te oacostea reclamelor
tipăreau: o cronică dramatică a spec_
tacolului respectiv semnată Buchin~ aceasta se va menţine multă. fo::rt~
gham; un curier al teatrelor şi o ru _ mo'tă vreme. Au trebuit să treacă '.L
brică... umoristică. Pagin::
doua era proape 15 ani, ca să putem întâlni, in
rczerva'.ă
distribuţiei şi
reclamelor. programul Teatrului N::ţional, înafa.
Ab:a prin 1899-1900, Teatrul Na~ ră de reclame şi un „ „Scurt istoric al
Teatrului Naţional'', care dacă pre
ţional, sub conducerea lui Scarlat Ghi_
ea prezin1 tă, spect:: torilor, un prograni zenta, la început, o import::ntă de or~
ceva mai îngrijit, tipărit pe hârtie vc, (iin strict documenitar. deveni însă, cu
timpul, plictisitor, prin permanenţ:J
lină, dar cu o copertă strident înflo,
lui în paginii1.e programului. De acest
rată. Cole 4 pagini ale acestui program
erau în întregime ocupate de prezen, buclucaş ,.scurt istoric", mereu ace,
laş, ne scapă, însfârşit, st::giimnea din
lările sumare lae spectacolelor şi de
fotografiile protagoniştilor. Influenta 1905-1906. In acest an, printre recla"
tru pelor străine în turneu prin Bucu_ mele şi fotografiile actorilor îşi fac
timide, loc în program, UJneie iu"orreşti neoa fost, desigur, favorabilă şi
din acest punct de vedere Ceeace ne maţii privind Piesele - repertoriului,
mira msij· este că în stagiunea din pentru ca în I 918 să găsim orezentaţi,
1908-1909, când la Te[trul Naţional tn progn.mele Teatrului Nation&l, o
veghea ochiul vigilent al unui om d~ seamă de autori dramatici români 5i
străini.
b0gată cultură teatrală .şi de grea auto_
ritate mora:lă, Pompiliu Eliatie, proc
In programul sitagiunii 1927-1928.
gn:;niul teartrului, deşi tipărit pe hâr, cu prileiul împlinirii a 75 de ani rl!.!
tic bună era mai mult o colecţie de la „ridicarea Teatl'lului Naţional" sem·
reclame de tot soiul, decât un miilo~ nează articole ocazionale: Al. D~VÎila.
de a informa publicul asupra specta,
Ion Peretz, Corneliu Mo~dnvanu, Ion
colelor saUJ a mişcării teatr::le, asa cum Marin Sadovei:nu, şi C. I. Not'arn, n
acelaş director găsise cu calc să·,si in,
lături de câteva reproduceri după a
formei:e ministrul, prin1tr'un amnlu şi fişe vechi ~i câteva note anonime. ori
documental „Rar>ort" care a răm'-'S vind trecutul teatrului. Inceoând să-si
prnblice amintirile din teatru, în or~
până azi. o pildă de bun gust si de
gramul acestei st::giuni, C. I. Nottara
pătrundere a fenomenului teatral de
la noi. Din dorinţa, probabil, de r· continuă, cu aceste amioliri, şi în
Se pare

că încă

„Asoc.a/iunea

din anul 1877, când

Artiştilor

Români''
prima sfagiune a Teatrului

1
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stagiunilor următoare,
anonime şi unifor,
me despre trecutul Teatrului N:::ţional
şi lângă părer1le, în materie, ale dJui
Emil D. Fagure.
s:ngura tentativă mai serioas~ de
a face din programul Teatrului Na•
" ţiont-1 un mijloc de educaţie teatrală
a publicului a fost aceea r• dolui Vie"
tor Eftimiu care, în 1921, ca director
al Teatrului National, tipăreşte, în Io_
cui anostului progwm de oână atunci.
„Revista Teatrului Naţional" r.:'zer.
vânduj paginile exclusiv malerial ului
informativ, în legătură cu repertori u:I
s.tiagiunii, repertoriu amplu prezentd.
Nu ştim însă din ce motive d. Victor
Eftimiu nu şi•a amplificat intenţi>:le,
mărginindu.se
doar la prezen1area
destul de sistematică, dealtfel, r pie<
selor alese pentru reprezentare, negli•
jând problemele de fond ai'e teatrului
român şi străin, după cwn nu ştim
din ce motive intentia d.lui Victor
Eftimiu nu a fost continuată. Noroc
că d. Liviu Rebreanu. actm lut ţ!in~c.
tor al Teatrului Naţional din Eucu~
reşti, în programuil d•sale de reorgani•
zare a Teatrului Naţionrl, a prevăzut
şi schimbarea radicală a prograwului,
într'o revistă lunară de înnalt prestL
giu intelectual, căci „as.tfel poaft' să
programele

lângă aceleaş no~e

contribuim

şi

prin „Program", într'n

măsură cât de modestă, la împlinirea

misiunii permanente a Teatrului Na,
tional: cultivarea eternei arte drama.
tice, înălţarea . şi inobilarea culturff
româneşti" după: cum se exprimă
d. Liviu Rebreanu. în numărul de pc
Septembrie.Octombrie 1941, ai pro~
gramului Teatrului N1c..tional, iniţiat
de cLsa. Şi d. Liviu Rebreanu nu s'a

înşelat!

Cele 352 de pagini ale colecţiei
programelor din stagiunea Hl-11-1942
st:o::·u mărturie pentru prezent şi vL
itor.
Nimic din ceeace interesează teatrul
românesc şi străin nu a fost neqiijat.
căci lunar s'au perindat, orru paginile
programului Teatrdui N[.ţional şi ale
teatrului Studio~National cele mai di.
verse probleme interesând viata tea.
trală de la noi şi de Jles,te hot:: 1?. Fi,
gurile proeminente ale dramatu•·giei
româneşti şi străine au fost
orczen.tate în articole şi studii critice; marn
actori români din trecut au fost scoşi
din uih re şi înfăţişaţi oub!kului în
adevărata lor lumnă·; actorii m.1ri, în
viaţă, ai primei noastre
scene, s'au
bucurat, la râhduJe, de o meritursă
recunoa<;tere oficială. iar piesele stră:
·ine _iucâ:te pe cele două scene de Star
au fost prezentate, în nrogram, în tol
ce au :::vut ele mai caracterisic î11
complexul culturii europene.
Pentru a se ajuta circulatiei pceziei
tinere, într'o vreme când editorii noş•
tri nesocotesc acest gen, D. Liviu Re·
hreanu a dlspus ca în fiecare număr
din program să se publice versuri
semmte de tineri. Tot d.sa a impus.
în acelaş program al cărui .irai a os"
cilat. în~ă dela primele numere, htr<'
douăsprezece şi cincisrHe7ece mii <le
exemplare lunar, o „vi.trină a cărfilor'~r
în cne să fie semnalate, publicalui,
noutătile literare. Iată deci un
nro.
gram de teatru cum nu există alful ne
continent. la ora adm lă şi, în acela.ş.
timn. un fapt culturrl ce o deosebitil·
importanţă: pentru noi.
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T. S.

de VASILE NCTEA

Pe linia manifestărilor publice ardelene - fără a avea primatul cronologic - activitatea teatrală a fost
totusi una dintre cele mai dinamice
şi ~i adânci, o bună parte din
opera de redeşteptare naţională şi
de afirmare românească din ultimele
decenii ale veacului trecut, şi până
la 1918, apoi, avându-şi izvorul şi
strălucirea în dragostea şi credinţa
ardelenilor pentru creaţiile Thaliei.
Asupra acestei ampie activităţi
culturale ar trebui neapărat să se
oprească pana minuţioasă şi stărui
toare a unui nou Bogdan-Duică, a
unui i,storiograf pasionat peinitru a·
mănunt şi adevăr, fiindcă numai un
astfel de pisar ar putea să ne dea
acea mult aşteptată prezentare a tuturor împrejurărilor :şi perscm1alită
ţilor
cari i-au urzit ţesătura bi·
ruinţ.ei.

Ne trebue o carte asupra mişcă·
rilor teatrale din Ardealul de ieri!
Aceasta ar fi cartea cea mai indicată pentru a evidenţia via sensibilitate culturală şi artistică a elementului românesc din ţir..iuturile
ciscarpatine, teatrul reprezentând
forţa cea mai cap.tivantă pentru cu·
cerirea spirituală a unei societăţi.
Vechile „impresii de teatru c.;n
Ardeal, publicate în 1903 (I,~ Za·
haria Bârsan, unul din principalii
promotori ai activităţii teatrale ar·
delene dovedesc 'în mod, pregnant

întreagă
bilităţi.

profunzimea

acestei sensi-

„Am fost întâmpinat ca un rege",
.Matei Millo după întâiul său turneu ardelean,
întreprins în anii din preajma răsboiului
pentru Neatârnare. Amintiri asemă
nătoare au păstrat şi Pascaly şi Manolescu, întâii actori români cari au
trecut Carpaţii pentru , a restitui
împrumutul spiritual al lui Gheor·
ghe Lazăr, precum şi actriţa Fany
Tardini şi atâţia d,in artiştii Teatrului Naţional din Bucureşti şi
Craiova.
Obosită de limbajul forţat al latiniştilor şi dornică de a se împăr
tăşi
din scânteierile vervei şi ale
spiritului românesc, opinia publică
ardeleană, cutremurată
ad.ânc de aceste fericite întâlniri, a primit într'adevăr împărăteşte pe entusiaştii
ambasadori ai artei dramatice naţionale. Nu era vorba la aceste prime spectacole româneşti numai de
pura satisfacţie arti'Stică, de răsco
lirea sufletească produsă d.e magii
Thaliei. Peste ceeace însemna arta
în sine, dincolo de simnificaţia estetică,
spectacolele acestea deslăn
ţuiau şi freamătul unui justificat orgoliu naţional, constituiau replica
românească
a activităţii teatrale
maghiare şi săseşti.
Artei strei'nie, artiştii noştri îi opuneau art.a românească, îi opuneau
mă)rturisea
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posibilităţile noastre de afirmare în
toate domeniile publice.
Desigur, atât Ungurii <:ât şi Saşii
ne anticipaseră pe acest teren. Stă
pânind oraşele, singurele inc:l.i.cate a
susţinea şi stimula o mişcare
tea·
trală, şi având
pe deasupra si o
foarte exigenţă aristocraţie, nu le-a
fost prea greu acestor concetăţeni
să se bucure înaintea noastră de mi·
rajul şi frumuseţile scenei.
Indată însă ce prezenţa noastră în
oraşe
s'a fortificat iar aspiraţiile
intelectualităţii
române s'au făcut
simţite în vieaţa publică a Transilvaniei - şi aceasta mai ales în anii
ce au urm:it opintirii dela 1848, -preocupările
artistice ale societăţii
noastre au început să iasă la iveală.
Astfel spre sfârşitul anului 1868
-- după isbucnirea ibănăţeanului
George Petculescu, un enit'U:siast fost
pantofar, · care a înfiinţat cea dintâi
societate de teatru românesc în
Transilvania :şi Ungaria _ Iosif
Vulcan scria în „Familia" dela Oradea un vibran,t articol cerând. stă
ruitor înfiinţarea - unui „teatru
naţional".

Deşi acestui teatru ar fi urmat să
i se fixeze sediul la Braşov, Vulcan.
văzând în el mai de grabă o instituţie naţională decât o înjghebare cu
caracter local, cerea ca viitorul teatru să aibă orga:nizaţiuni şi comitete
în tpate judeţele şi localităţile mai
însemnate din Transilvania, pentru
ca astfel întreaga naţiune să fie
cointeresată la noua operă iniţiată.
In acest proiect d.e organizare,
Vulca:l) nu făcea decât să transpună
pe un alt portativ principiile de
funcţionare ale „Asociaţiei
pentru
literatura română şi cultura poporului român", înfiinţată cu opt ani
mai înainte.
Considerând noua iniţiativă de o
prea mică importanţă, ziarele ardelene din acest timp nu s'au grăbit

să-i c,ea atenţia
cuvenită, aşa încât
o penibilă tăcere a urmat după apariţia articolului din „Familia"
din

presa ardeleană i-a răspuns însă B.
P. Hasdeu prin ziarul „Traian", autorul dramei „Răsvan şi Vidra" îmbrăţişânc:1. cu căldură propunerile lui
Iosif Vulcan.
Nici interventia lui Hasdeu nu
avu însă o soartă mai fericită.
Gândurile fruntaşilor vremii se
îndreptau mai de grabă către o , Academie de drepturi", un vechi c:1,ezic:1,crat al ~n~electualităţii ardelene,
iar în momentul când s'au convins
că realizarea
acesteia e imposibilă,
au dăruit fondurile adunate pentru
a se înfiinta o scoală de fete.
Nici V uican -~ se dădu însă bă
tut. Alături de el luă .poziţie şi Ion
Lapedatu, student pe atund la Paris, şi foc:1;1tă după aceea însuşi Mi·
hail Eminescu, student la Viena. O
largă
desbatere publică se î.nceţiu
prin coloanele , Familiei".
Adevăratul isprijinitor al iniţiati
vei lui Iosif Vulcan fu însă deputatul George Mocioni, care conivoacă
la o consfătuire - în Februarie
1870 - pe toţi deputaţii români din
capitala Ungariei. In urma acestei
consfătuiri la care participă şi
Vulcani - se lansă un apel către
„inteligenţa română" din Budapesta,
cerându-i-se obolul pentru înfiinţa
rea teatrului românesc.
„Necesitatea înfiinţării unui teatru naţional pentru Românii de din·
colo de Carpaţi - se afirma în acest
apel - se simte de întreaga r-omânime.
Această necesitate este una dintre
cele mai ardente. Aşa ne spun o
mulţime de voci, ce În toată ziua ne
sosesc de prin toate părţile, aşa .ne
şopteşte inima noastră.
Deci - continuă mai departe apelul - un început serios şi regulat
pentru realizarea ideii nu se mai

--.
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poate -amâna, căci fiecare minur
pierdut involuă daune imense şi
responsabilitate mare în faţa viito.
rului".
Acest inimos apel, adevărată piatră de temelie a mişcării teatrale în
Arc1.eal, poartă următoarele semnă
turi : A1::1ton Mocioni, George Mocioni, Alexandru Mocioni, Ion Eugen Cucu, S. Popovici, Iosif Pop,
Dr. Aurel Maniu, Vichentie Bogdan, S. Burlea, I. Hodoş, S. Butcan,
B. Jurca, S. Ion.eseu. Petru Mihaly,
Dem. Ionescu, C. B. Stănescu, V.
Babeş şi Iosif Vulcan.
De acum înainte lucrurile se pre-·
cipită. La 28 Februarie 1870 se ţine
o nouă consfătuire, de astădată cu o
mai largă participare, alegându-se
acum şi o com1s1e pe1n1tru a studia
posibili tă ţi le c:1.e realizare ale proectelor prezentate de Iosif Vulcan.
La 28 Martie comisia - alcătuită
din V. Babeş, I. Hodoş, P. Mihaly,
Al. Mocioni şi I. Vulcan - îşi depune raportul V. Babeş fiind însăr
cinat la 17 Aprilie cu compunerea
statutelor pentru înfiinţarea „Societăţii pentru Fondul de Teatru
Român".
Deşi atât d,e prudentă până acum,
iln faţa acestei noi situaţii presa ardeleană se însufleţi
pe neaşteptate,
începură să
circule liste de subscripţie, tineretul jubila.
La 4 Octom!:irie, la Deva, în mijlocul unui
entusiasm de nedes·cris, se tinu adunarea de constituir.e a noii' sode·
tăţi în fruntea căreia fu ales deputatul Iosif Hoc1.oş având pe Iosif
Vulcan ca secretar.
Idealul „Societăţii pen,tru Fond
de Teatru Român" _ după cum o
arată şi numele-era în primul rând
de a aduna sumele necesare ric:1.icării
unui palat al Thaliei, în care ar fi
avut să se adăpostească mult visata
scenă . român1ească.
Acest ideal n'a fost atins iar după

1918, în urma alipirii Clujului, el a
devenit cu totul inutil,
Palatul teatrului înceta de a mai
fi o proolemă. Cu atât mai roc,nică
a fost însă activitatea societătii dill!
punct de vedere strict artistic 'şi eul·
tura1, orasele ardelene - si chiar
unele com~ne rurale mai de frunte
--- avându-şi de acum înainte rezolvată problema
spectacolelor româneşti. Bineînţeles, nu pute.a fi vorba
de o completă satisfacere nici cantitativă ş1 mei
calitativă,
societatea însemna însă un pa.s strălucit în
drumul spre biruinţă.
Trupele teatrale străbăt•eau Ardealul şi Banatul dela un capăt la
altul, făcând să răşune pretutindeni
gluma şi spiritul românesc. An după
an adunările generale ale „Societă
ţli pentru Fond de Te.::ttru Romin"
ţmutt:, întocmai ca ·şi ale „Astrei", totdeauna în alt oraş - au
devenit adevărate evenimente naţio
nale şi artistice.
Vreme de aproape patru decenii
sufletul acestei societăţi a fost entuz'.astul Iosif Vulcan.
Dându-şi seama de lipsa unui repertoriu într'o, vreme cânc1, în Ardeal îndrăsnea a scrie piese de teatru doar uni Ioan Slavici (Fata de
birou, 1872), Vulcan n'a stat pe gânduri a creia el însusi unul, scriind
in timp c,e trei dec~nii peste două
zeci de comedii, drame şi tragedii
(Secretul, 1870; Gramatica, 1871;
Cuiu cu cuiu, 1872; Sultăniţa, 1879;
Chiriaşul fugit,
1889; Ruga dela
Chiseteu, 1890; Ştefan Vodă cel Tânăr, 1893; Sărăcie lucie, 1894; Soare
ploaie, 1898; Mâţa cu clopot, 1898;
Gărgăunii dragostei, 1899, etc., etc.).
Desigur, nici una d,in aceste piese
n'a putut fi salvate pentru posteritate. Peste toate a plutit duhul efemerului, piese cu vieaţă şi semnificaţie de o clipă. Alăuri de piesele
lui Vasile Alecsandri, foarte· gus0
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tate ~n Ardeal, piesele lui Iosif Vulcan, la care trebue să adăugăm şi
pe cele ale lui Alexe Teohar, ale lui
L. Bârsan şi Horia Petro-Petrescu,
mai apoi au construit însă un repertor foarte apreciat.
La începutul secolului nostru a·
pare pe firmamentul artei dram::ttice
ardelene o nouă stea. autor şi actor
în acelaş timp, în ambele ipostase
dovedind mult avânt şi multă perseverenţă:
Zaharia Bârsan. E primul mare actor al scenei ardelene.
Din 1900 şi până 'În 1904 Bârsan a
organizat nu mai puţin de cincizeci
şi trei de reprezentaţii,
activitatea
sa continuându-se fără întrerupere
până la 1913. Entuzistul
actor s'a
evic1.enţiat în acest timp şi ca delicat
poet, un trubadur liric în genul lui
Şt. O. Iosif, unanim apreciat în
cercurile revistei „Semănătorul". O
bună parte din izbânzile
postbelice
ale teatrului ardelean se leagă apoi
tot de numele lui Zaharia Bârsan şi
al soţiei sale Olimpia, cei doi artişti

dăruin,tl
întreagă

Teatrul:ui Naţional din Cluj
puterea lor de muncă şi de

creaţie.

Un moment interesant în activitatea , Societăţii pentru Fond de
Teatru RomJ.:n" prezidată
rând.
pe rând de I. Hodoş, Al, Mocioni,
Iosif Vulcan, Ioan Mihu --- se petrece în anul 1913, când, la stăruin
d-lui Horia Petro-Petrescu, apare
la Braşov , Revista Teatrală", cea
dintâi revistă ardeleană de acest
gen.
Nenumărate sunt nume1e cărtura
rilor ardeleni -cari ar putea ocupa
un loc de cinste într'o astfel de istorie: Aurel P. Băn,uţiu, animator -şi
actor; Ştefan Mărcuş, Iosif Blaga,
V. Goldiş, Virgil Oniţiu, etc., etc.
In cadrele acestei societăţi s'a risipit prea mult entuziasm, prea mult
talent şi prea mult românism pentru a merita omagiul unei ample
monografii.
Istoriografia ardeleană ne-a rămas
c1.:i.toare cu această carte.

--_
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CELOR CARE CRED
de GEORGE VRACA

ln afara treburilor mele de teatru
altă îndeletni~L e
vremeln~că mă o!>ligă să ·t;rec în fie1~re dimineat.'.1. prin curtea Conservator.uiu! cb

o

artă dramatică.

Din fundul curţei, privesc prin
fereasLra biroului. de lucru, forfotea:a plină de tinereţe şi entuziasm
a ecler care pornesc să cucercasc.
un loc cât mai sus in teatrul romf1
nesc de mâ ne. Caţi vor Mrui din
ei? vor fi bfrnuind ei Ja ce muncă
se înhama? Câţi vor inv'nge u:n e~f
Imi vine .să. es în curte, - să mă
amestec printre ci - şi să le spun
- gândurile şi simţămintc~e melc.
Să-i încurajez 1a muncă,. Să le urez
izbândă. Şi să le spu:n că nu-i uşor
lwcru să intri pe „poarta ·din faţă a
teatrului". Teatrul mai mult dedi.l
cricare artă,'..___ e ca natura - plin
de mis'.ere. Judei..:ăţile lui nu sunt
întc'.dcauna a!e noastre. El nu prea
vrea sfi ştie de rnăsurJe, ambi!iile
şi mai ale.s recomandaţiile noastre.
Ca şi natura, - teatrul - naşte
viaţa din moarte - şi creează forme
noi - clar nu eterne. Şi - aşi mai
vrea să le spun acestu tineret drag,
acestor copii en~:iziaşti-- că pentru
a înce11ca să deschidă poarta cea
mare a teatrului, îţi trcbueşte suflet
rnuU - şi tălpi sdrJ:vene - să te
poţi ţinc s:ngur pe picioare. Că
l'du2atiunea - arc nevoc de o deosebită' atenţiune, - şţ că şmeJ1eria
e degradantă.
Fără sentimentul datoriei şi al
răspunderiL dacă nu îl ai .să-l dobândeşti, altfel în zadar, tinere, intri
în r„Cetate".

Izbânda voastră - nu va eşi din
lucru de mântuială. Insuş·rae de
caracter - jo:ică un rol decisiv.
Stăruinţa, preciziunea, energia, voinţa, stăpânirea de sine, senLmentul datoriei şi-al răspunderii - sunt
aptitudini atât de neces:ire pentru
a reuşi în teatru. Fă.ră a~este însuşiri, toate daru,rile inteligenţei sunt
ncfoJositoare.
Şi totuşi uitându-mă aşa la ac.este vlăstare - mă gândesi.:: cu emoţie la soarta lor, pe care o doresc
din in!m::i să fie frumo:.;.să şi ; olo5itoare. Şi-aşi m:iî vrea să !•e spun acestcr tineri - că cei ce vor intra în
„Cetate'' - s.ă nu-i muşte şarpele
de in:mă. Să fie bu111i generosi cu
cei cu mai puţh:t noroc:
·
Şi aşa are să fie.
Să nu se creadă că lumea noastră din castele de lemn şi de carton <lcpe scenă e mai rea, mai superficialrt sau mai slab a - 1k ca~
ceabltă - din casele betonate. Nu!
-Sunt sigur ·că din aceste vlăstare,
mâine, unu} d!n ele - , va fi :i.1c1 in
locul meu, aşa cum au mai fost şi
alţii înainte. Şi va privi cu drag la alţi cop i înf'ă,~·ă:raţi să prindă·
meşteşugul atât de minunat al teatrului.
Şi toate aceste:i într'o lume diri ce
în cc mai bună.
Iar noi - ne-om duce la odihnă,
după ce ne-om fi făcut dator:a îrnpăca\i 1că rosturile teatrului românesc vor fi intrn!e în mâini sdravene şi'n suflete curate, şi-or ridica
arta scenei .cât mai sus - spre mândria neamului.

-------- ·------
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ZAHARIA BARSAN
de VAL MUGUR
Zaharia Bârsan s'a născut !n zodia
poezid. U rsitoa;rele i-au c1}1ruit vin
şi flori si i-au urat în. versuri să fie
fericit. Si-a ales m'!seda c1.e actor ca
să-·şi isdrobească timiditatea.
Altfel
n'ar fi întâlnit pe n:meni, şi n'ar fi
văzut pe nimeni. Scrisul lui a fost şi
este 11n fel le supapă, o isbuC'I'.'i\re fir.ească din notenta darului natural.
Altfel n'ar fi scris nimic, şi nu l'ar
fi cunoscut nimeirni. A avut funcţiuni publice în viata organizată, dar
nu i-a plăcut să le practice. Şi-a
construit averi pe pământ pentru că
n.'avea ce face cu banii.
Intreaga fiinţă a lui Zah:iria Bârsan. e diafană. Un personagiu din
„Domnul de rouă" şi poate chiar
Zefir din „Tranc1.:ifirii roşii".
Cu toate că e mare, abia atinge
pământul, şi sănătatea lui robustă se
oglindeşte haotic în cea mai bolnă
vicioasă dintre figuri.
Un chip de m'.'1.scă împodobit cu
puf de salcie plângătoare. Părul gri
şi întins îi apoperă tâmplele ca să.
ascunc1."i svâcnirile de sânge mereu
tânăr şi romantic. O pudicitate elegantă a pletelor cărurI1Jte.
Actorul Zaharia Bârsan, îşi joacă
poezia. Poet, îşi regizează via„a.
Răsfăţat de muze
şi îmbiat die
Bahus s'a izolat cu desăvârşire în
Olimpul fanteziei, de unde prin miros cl,e flori, prin gânduri de iubire
şi picături
de vin, zâmbeşte spre
trecut. Spre munţii Bârsei cu cuşme
de zăpadă şi fuste de smarald, spre
căile boemei din timpuri C!.e belşug,

spre Someşul cu Scripci şi alintări
de fete ...
Cine ştie ce misivă· lirică ne pregăteşte 'n viitor, ruptă din inimă de
zână şi scrisă cu lapte .de yele ...
Sau ce răbufn1ire eroică făcută în
trăsrretele exal·tatoare
şi ibirruitoare
ale lui Zews!
Fiu al Ardealului, se stabilise în
inima lui, Clujul! Vremelnic 1ş1
cântă şi-şi îmbată
jaiea la poalele
Carpaţilor braşoveni. Are figura în·
cruntată (pentru cei ce pot să-l vac1.ă) inima înecată,
liniştea
tul'lburată. Este destul de tânăr însă şi de
vânjos ca să· nu plămădească dintr'un
suflet eroic, arme scrise de recucerire.
Dela „Domnul de Rouă" n'a mai
scris teatru. A fost isgonit să ~ute
formule iniesuibversive, acest liric
care mei nu ştie ce este suversivul.
Piesa nu s'a reprezentat c1,in acest
motiv. O va adopta miine poimâine
antologia clasicilor români. Contem·
poraneităţile au fost totdauna servile
şi linguşitoare. Nu însă ou poeţii!
!nalt ca trup, m:ii înalt ca fante ..
zie, c0Hn1dător prin poveşti, prin
oameni nevăzuţi ~i printre aburi de
vin odihnitori şi inspir.atori, Zaharia Bârsan îşi astupă chipul cu plete
plângătoare pentru a rr.,u fi văzut de
nimeni acum, şi de toată lumea m:ii
târziu. Un timie., sau un dispreţui
tor?
1

Un artist !
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de MARGARETA MILLER-VERGHY

patruzeci de ani h1tre drama „Aur"
de Constanţa Hodoş şi avem un bo_
gat mă.nund1iu de piese femenine,
jucate sau nejucate, cu care s'a înavulit az; li'.eratura drama tică femenină. Piesa Constanţei Hodoş a fost·
reprezentată pe scellla Teatrului Naţional din Bucureşti cam pela 1902.
Di.rep~orul, Ştefan S "h'leanu, un original şi un artist în suflet şi-a dovedit spiritul de iniţiativă prim:nd
pentru întâia oară o piesă scrisă de
o femee. Ştefan Sihleanu mai are la
uctivul său o inovaţie feriieită: aceea de a fi interzis doamnelor ce
ornnau lr'\cnri in rparter să poarte
pă~1ării. Cei ce fn ' minte vremea
când bietul s,p ectator aşezat în fotoliu avea în fata lui o doamnă împodobită cu o pă}ărie cât o tavă, acoper'.tă d e fl ori şi pene care ascundea
întreaga f:cenă, desigur bine„„n.:mteaz ă. memoria lui Ştefan SihJeanu,
şi grija lui pâr:.ntească pentru amatorii de teatru.
D-ra Ticu Arhip
Dra:ma „Aur" cu carl'! cter n„~tic
Un fenomen vrednic de semnalat şi colorit sumbru, a cunoscut un
e neaşteptata şi îmbelşugata înilo- ' frumos succes.
rire a talentelor f emenine în ispitiUrmând în ordine cronolog· că gă
toarea grădină a I teraturii f.lrama . ~im pe la anul 1906 piesa „ Valurile
tice. La noi n.fnic nu înaintează pe Iubirii" de Manetta Hamal, f:ba lui
calea pr0gresillui h1 ritm oh · şu.uit. Hoi·ia Rosetti şi descendentă direct
Ne-a fost hărăzit nepreţuitul dar de a lui. C. A. Rosetti. P:esa tinerei aua face ca piticul din po'Veste, paşi de toare a fost jucată sub directoratu!
câte şapte leghe f ecare.
lui Alexailldru. Davila, care a avut şi'
In teatru nu s'au perindat decât el curaj'Ul .să deschidă ·porţile p.r:i-
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mej noastre scene tlllei delicate şi
talentate ·-iebutante.
In 1 914, su·b directoratul lui
George Diamandy, se reprezintă pe
soena Teatrului Naţional p"esa d-nei
Ella Negruzzi, „O , uiaţă p'erdu'ă",
în care debutează ~oi tineri artişti
cu mare viitor: Elvira Popescu şi
Valen!ineanu. D-na Negruzzi însă
nu se Iasă fermecată de sat'sfaceri~e
ce ar fi putut culege din succese li
terare ci a preferat să-şi închin e
viata nobilei meniri de a croi f cmehor o cale nouă, isbutind <lupu
lungi .străduin'e să fie înscrisă ca
primă avo•cată în barou.
Tot suh directoratuJ lui Diamandy
răsare un nou talent care avea să
ajungă în anii din urmă la cea mai
deplină desăvârşire: CI.a udia M:liw1
prezj.ntă un act: „Masca", jucatr1 în
1914 cu fon Livescu şi Lucreţia Brczeanu în :ro~urile principale. Piesa
e premiată de Comitetul de lectură
al Teatrului Naţional şi acest succes fără precedent pentru o scriitoa-re în frageda vârstă de 22 ani, îi
pecetlueşte soarta de aut-oare dramati::-ă menită tuturor biruinţelor.

D-na Aida Vrioni

„Fără re.azăm",
Smulsă prea de

de !gena Fioru.
timpuriu din viaţă,
talentul ei puternic şi tânăr n'a putut da roadele ce .se aşteptau dela el.
A doua ci dramă „La o curte

Vâltoarea marelui răsboiu întrerupe întrucâtva activitatea literară
domnea.scă" rămasă neterminată
femenină. In l!l20 însă Liga Cultu~ă dovadă de o bogăţie de inspira:
rală sub preşidenţia lui Nico'ae Iorga, organizeaz1ă un turneu în toată ţie c:ire-i asigura un v"itor slrălu.::it.
La ac.eeaşi epocă d-na Hortens·a
ţara şi în .s pecial în prov:nciile nou
alipite, pentru a face .cunoscut acolo .Prupadat-Bengescu, apreciată de pe
frwmuseţea, muzicalitatea, măreţia
atunci ca cea mai cu vază dintre rogra"ului ~i mai ales a v.ersu~ui r~ mancierele noastre, dă Teatrului
mânesc. Turneul sub direcţia soţi N:iţ"onal piesa „Bătrânu:/". E o lulor Arrnă'>escu reprezintă în dif crite crare de gândire cu cara.::ter viril în
oraişe emoţionan'a dramă .. M !cred" care e tratat un subiect cu toiluJ
(O pată pe hlazcn) de Rc·b ert nou: ado•ptiunea .spirituală. AutoaBvowning, traducere în versuri de rea arată că ni se nasc co•pii ai suMărgărita Mffer-verghy, având ca fletului tot atât de scl,Jmpi •Ca ai trupului. Această · idee centra'ă e desinterpreţi de frunte pe Lucia Ca:·omeri şi d-nii Armăşescu şi Gingu- voltată în cadru'l so~ial şi în m·ezuJ
agitJ.t al unei familii numeroase, în
lescu.
In 1920 Teatrul N:iţional reprc- care afirmarea sen timentu:ui de adopţune are de luptat cu obstacole
z~ntă cu un deosebit suoces piesa
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şie

nevoit să consimtă la renruntare.
ln -1924 vede lumina rampei p.icsa
•. Lulu", de aceeaşi autoare, adaptare scenică după romanul bine cunoscut al d-lui E. Lovinescu.
După o pau~ ă de câţiva ani, d-na
C1audia Milian prezintă Teatrului
Naţional comedia în 3 a~te „Rozlna", juc:tlă cu .succes ş.i scandat
sub directoratul lui Jony Peretz.
De acum calea e des~hi'să. Tot
ma.i des se vă<l prin .să"i!e de aş~cp
tare ale Teatrului Naţional siluete
femcnin.e grăbi:e. n2astâmpărate, ţi
nfrnd în mâna wi~ă strânsă în mă
nuşă un rotccol de hârtie şi pântlitnd cu o:-hi înirigur'.lţi uşa .sacrosanctului birou din care va ieşi muli
aştepta ta .sen t.in ţă.
Debuturile femenine .se su.cerci
fără întrcruper~. D-ra Ticu Archip
dă Tcatru'ui N'.ltional .sub d.irc.::loraful C::-lui Victor 'Ef:irr.iu piesa „Jnciul" căruia îi uymează „Luminiţa"
si m'.li re~ent „Gură de leu". Toate
(.lovedcsc un iscusit meşteşug laerar
si o dibace !ratare a sub.iedelor ccior mai dif'.cile, în special în ,.Lumi.
uiţa" und~ s'au faţă 'n fJ.ţă înfruntân.du,..se o mamă şi o fiică. Ullima
p"csă a d-rei Ticu Ar~hip. reprezentată în stagiunea 1938-1939 şi reluată în toamna următoare sub direct;a (-lui Camil Pe!re':cu, „Maria
naskirtcheff", c o excelentă adJplare şi a cunc·:::cut un real succes.
Ne oprim în .specia!: aserpra d-nei
Lurrf'ţia PPlrcsnu care reprezintă
în 1924 piesa ,,Păcatul" de o excepf onală valoare .t-:1 ca re a stârnit
~nare vâlvă. Con~acrată ca dramaturg de pr;m rang. d-na Pe~rescu
dă în allU~ 192.5 p'.esa „Anuţa", reluată în 1928. Cu dc~sehire de .,Pă
catul" ca-e tratează un subiect is'oric. cu caractere violente ş[ tiraniicc. .,Anuţa", pic.să în 4 ac!e. s~
desfăşoară în <'ac~re actuale şi înfă
!işcază un suhiect non în rteratura
noastră: soarta unei fiice de curte-

zană. A fost primită de cr:tică şi de
public cu mai multe elogii ch1„r decât „Păcatul".
„Puiul de lup", dramă în trei acte
de aceeaşi autoare, jucată pe scena
Teatru~ui Naţional în 1931. ne transpune iarăşi în trecut. pe vremea
fo,ptclor lui Ştefan cel ].\fare cu Lehii.
„Joc primejdios", ccmedie într'un
act, jucată Ia Teatrul N:iFonal în
anul 1933 şi reluată în 1938. ne arată
delicatul confli::-t între o mamă îndl
tânără şi fiica ei care ajunge să-i fie
rivală.
Acţiunea se desfăşoară in
mod firesc, u~or, şi se tcrm nă prin
renuntarea mamei care e fericită
de ferk~irea copilei sale. D-n:i. Petrescu a dat şi teatrului radiofonic
trei bucăţi foarte reuşite: OrbuJ, [lă.
vaşul, Tren de plăcere.
Doamn'.1 Ştefania Z-OttoviccanuRwsu, astăzi recunoscută ca poetă
de o puternică savoare originală.
şi-a început car"era literară prin
două lucrări drarnatii~e: „Urenicul
vră}itor",
piesă într'un ad jucată
în 1927 pe scena Teatrului N:iţional
sub d",rectoratuJ d-1ui Ion Minulescu
şi reluată apoi ce d-l Ccrncliu Moldovanu, şi „Mariana şi ceifaiţi", p'.esă în trei acte jucată în 1927 pc scena Teatru'ui Naţional d"n Chişinău
sub directoratul lui fon Livcscu.
ln 1929 d-ra Zoe Verbi~eanu prezintă Teatrului Naf onal o in.tcreS1intă adaptare scenică a unei nuvele de Rudyard Kiplin.g: „ffkL
Tiki.Tavi", care transportă'. pe cililor în mijlocul unui peisagiu indic.
Doamn::i AlLe Sturdzd, so\,!1 n>.
gretatului Stuvdza. joacă pc sicena
Teatrului Regina Maria piesa ,,Goana după dragoste'', apoi „Ce vrea
frmeca urea şi dracul", br în momentul de faţă face un turneu în
ţară cu ultima ei piesă „Un drăcu
sor de fată".
· In 1934 P:iul Prodan h in"tialiva
să pună în s:::enă piese prntrn' copii,
şi d-ra Nelly S~roescu dă Teatru:ui
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Naţional

o adaptare .s.cen:ca a povestirii lui Ion Cre·::ngă „RampAlb", care des!ănţuie în sală furtuni de râsete cristal"ne de copii.
Mărgărita Miller-Verghy prezintă
piesa de mare montare „Prin/ul cu
două chip.uri" creeată în jurul ide:ei
centrale a u:nui hasm cu subiect indian de Eufros·na Pal:·ă-Arion .. Piesa destinată tineretului c o glorificare a spir'tulni de jertfă. In ant:J
următor d-ra M1ller-Verghy dă Teatrului Naţional din Cluj piesa în
trei acte „Garden-Party" în care
tratează un conflict sent:mental intre •patimă şi catorie.
Doamna Claudia Milian, după
succesul r.:i.esei „Şapte .7âste ţ1Jtco
vile", jucată în 1932 cu un rea1 succes da trrit calită Ulor ei de umor cc
se îmbină îrn mod măestr"t cu efecte
tragi.cc foarte elogios apreciate de
critică, ct1:noaştc în 1937 cu piesa
„V11eau să trăesc" un adevărat
triumf. Teatrul Naţional îi acordă
marele premiu.
ln „Fericirea mea", piesa în trei
acte jucată în 1939 pe scena Studioului Teatru.lui Naţional,· şi în care
Marioara Voiculc·~·CU a avut o neuitată creaţie,
Clau1dia M"lian ur1păreşte imponderabilul fericirii în
situaţii de brutală rca:itate şi de vis
netrăit.

Ultima piesă a d-nei Claudia Milian C:'ste ,. Veronica Miele", în ;; ne.·
reorezenlH tă.
Tânăra şi ta•lentata romancieră
şi poetă, d-ra Lucia Demetrius. reprezintă în 1936 pe scena Teatrului
Naţional piesa „Patimile tânărului
lVer tlzer", prelucrată în colaborare
cu l\far"etta Sadova dwpă romauul
lui Goethe, în care d-na Elvira Gocleanu e fericit secondată de d-l
Emil Botta în primul său rol pe
scena Teatrului Naţ:onal.

Doamna Aida Vrioni, romanciera
conferenţiara,
debutase ca autoare dramatică în 1926 cu piesa „O
noapte .de. nw1tă" reprezentată pc
scena Teatrului Popular. In 1941
sub directoratua d-1ui Liviu Rebreanu, i se joal(·ă pe ~1cena Stu<liou'ui Teatrului Naţional piesa „Suflete 'n vâltoare", care e primită de
public şi c~e presă cu atâta favoare
încât e reluată în s!agiunea viitoare
cu un egal st:icces. Subiectul tratează o dramă fami:iară
uade păti
maşa şi violenta rivalitate
dinhe
două femei e magistral redat de
cl-ne'c Aura Buzes~u şi Maricara
Zimniceanu. Conflictul se rezolvă
tragic prin gestul răsbunător al tatălui. Măestria dialogului în care d-l
Pop-:\1arţian îşi relevă binecuvântatu! ta!ent, ţinuta literară a stilurui,
desfă~nrarea rapic1 ă a ai2ţiunii plină
de interes, dovedesc în autoare un
puten1ic şi necontestat talent.
DoJmna Sanidra Cocărăscu, cuno&~utr1 până acum pentru însuşi
rile ei de adstă lirică, a dovedit
prin debnlul ci în literatura drama1.ică un remal'2'.tbil talent care îi asigură un viitor strălucit în noua ei
carieră. Fiica unui om de mare cultură,
cunc.scă'or în a'e teatrului
cun1 a faist ScJ.rlat Coccrăs2u, a trăit
sub înrâurirea bunicu'.ui ei Teodor
As'.an, cunoscutul d'rc.ctor de teatru, şi a unchiului ci Edgar Aslan,
care a dat Teatrului Naţional câteva
din cele mai reputate traduceri dintre cari traged:i 1e lui Sofocle, traduse c1 in original. Mcdee:i lui Legonve, Mi.zantropu1, etc. S'ar putea
zice că d-na Sandra Cocorăscu, prin
origină şi educaţie are teatrul în
sânge. „Surorile A.man" a constituit
unu! d"n cele 1m ai frumoase suocese
ale literaturii dramatice feminine
cLn stagiunea trecută.
şi
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TONY rB UL ANDRA
de N.

GĂRDESCU

capabil să . facă altcerva? Nu! Atunci?
Atunci care ar fi fost profesiunea
în care s'ar fi simţit la largul său
aşa cum se simte pe sc.enă? Eu cred
că este una dar nu şi-o putea alege
singur, trebuia să se nască: „profesiunea" de pdnţ.
Alunec cu anii în urmă si vreau
să-i ghicesc chipul în anii copilăriei;
tre.bue să fi fost aidoma unui infante coborât de pe pâiniza lui Velasquez.
Adolescent apoi, un amestec· de
Lam3.rtine şi Victor Hugo la aceiaş
vârstă. Romantic
prin înfăţişare şi
temperament, aristocratul a păşit pe
scenă, siin1gurul loc unde putea purta
spada şi hlamida. Şi le poartă cum
puţini au .ştiut cândva să le poarte.
Dacă arta dramatică pare la prima
vedere că arie un caracter c:1,':!mocratic, pdn faptul că se oferă spre a
fi gustată tuturor deoporivă, ea în:să
prin esenţa e.i rămâne aristocrată.
Desigur că eternul omenesc nu
trebue căutat în palate, dar dacă
TONY BULANDRA
Eschil · şi Sofocle, Euri pi de şi Schakespeare au adus p.e scenă conflicte
In can,strucţia fizică a fiecărui ce se năşteE\U sub frunţi ce purtau
actor sunt ispitit să deslusesc ce o coroană sau meritau s'o poarte,
înfăţişare ar fi căpătat pri~ defor- cel ce vine să sufere ca Oedip sau
Hamlet .numai are timpul să gânmaţie
profesională în îm'Jrăţişarea
altei cariere. 11 văd pe Ies umil cl.ească că e prinţ, dacă asta n'o
funcţionar ac:1.u1
s de spat.e pe un vraf ·simte. Nobleţ·ea nu se învaţă.
Karl Heinz nu-i 1n;umai adolescende dosare, pe Y grec cu monoclu în
ochi şi picioarele încovojate de ca- tul la prima lui dragoste ci şi prinvalerist, iar pe Z:et îl văd cşhiar ţul care se pleacă raţiunei de stat
preot cu barbă ş i mustăţi. Dar pe · care îl smulge · din mijlocul Heideltinereţei
Când
Hang
Tony ~ulandra mă t rudesc şi nu-l bergului'.
pot v·edea c1.':!cât actor. De ce? E ceva îi spune: „ prinţii" trăesc singuri pe
în fiinţa lui din frecventa boemie tronurile lor, o prăpastie îi (!.':!sparte
a artistului ? Nu I Ar fi fost oare inde toţi cdlalţi chiar şi de acei.a
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nume şi rang sunt mai gloriosul palmares al lui Tony Bude ei". In Karl Hein se dă lanc1.ra în care acesta a dat toată
lupta între om şi prinţ aşa că şi măsura valoarei sale artistice.
actorul trebue să simtă nu numai
Păstrez o adâr.ieă veneraţie maresentimentul. comun tuturor murito- lui meu profesor Nottara şi mă
rilor, al dragostei de care te desferesc să revăd o piesă în care l-am
parte o cauză oarecare, ci şi, valoarea văzut pe el. Aceleaşi costume pe un
cauzei.
altul îmi fac impresia unor sacre
Cum ar fi scris autorul, folosind odăjdii luate după un sfânt şi puse
acelaş conflict, în loc de Marchizul
pe un simplu muritor.
de Priola. „D. Arhivar Priola" sau
O singură excepţie am făcut, am
„Comerciantul de stăm"'.:>uri Priola". fost de l-am văzut pe Tony BulanDesigur că în acest din urmă caz dra 'În Horatiu c1,:.n Fântâna Blanpiesa ar fi avut uin minunat sfârşit:' duziei şi p~ umerii lui toga lui
împăcarea
între Piere Morain şi Nottara nu era un sacrilegiu ci fluPriola iar ma~azinul ar fi mers de tura ca un stir1dard trecut di.n ge~.inune sub firma
„Priola şi fiul" neraţie în generaţie unind gloria
iar piesa n'ar mai fi avut nevoe de trecutului cu biruinţele prezentului.
interpreţi ca Le BargY., No1.tara sau
Tony BulaT'ldra este azi marele
Bulandra.
Ar putea Ragneau să facă gestul · urmaş al marelui Nottara şi unul
lui Cyrano? Ce ar fi acest Cyrano c1,in puţinii actori de „stil" într'o
serie de mari actori dar „maniefără nobleţe-ai gasconă?
Am citat trei role. numai t~ei din rişti".
cari prin

apropiaţi

„Teatrul - in general - tnbue privit ca o inaHă şcoală dl!' morală şi numai atunc·i vom 11ăsi pe actori mândri
de ~ fi pl'Dfesorii norod~ilui".
BARBU CATARGIU

,,Teatrul este o înaltă şcoală, de unde
se uot biciui moraVlll'ile, dobori relele şi
propăvădui arai ul românesc".

- - - ----------
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I. ELIADE

RĂDULESCU

Grigore

Mărculescu

(dreapta)

şi

Florin

Dacă nu l'ai cunoaşte
din nenumăratele lui creaţii, ai zice întâlnindu-l pe stradă, că trebue să fie vreun

provincial. om de afaceri serios". tată
a cine ştie câţi copii, un om de
treabă în toată puterea .cll\vâ:ntului,
care nu a avut deaface cu sbuciumul
vieţii
trud.nice în niciun caz. Oricum, n,i meni dintre cei care nu cunosc puterea de interiorizare, de
concentrare si de muncă scenica a
lui Gr. Măr~ulescu, nu l'ar descifra
pe actor din aspectul majestos de
părintească!
atitud.ine sub care se

Scărlătescu

în „Scrisoarea

pierdută"

în;făţişează

în viaţa de toate zilele.
'c u toate acestea, decanul de azi
al primei noastre scene, este un
idealist ca oricare mare talent ancorat în portul Thaliei.
S'a format la vechea scoală a disciplinei teatrale care te ·învaţă să
aştepţi,
să înveţi
mai rn:tâi. să te
trudeşti în experienţa bogată a altor
mai bătrâni, şi numai apoi să cauţi
treptele pe care reuşeşti să te înalţi
către lumină şi glorie.
A copilărit pe undeva ·p rin Bucur.eştiul d.e altădată, pe calea
RahoŞi
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vei, aproape de Bra:gadiru. A 'Început care făceau de asemeni, figuraţie,
liceul în Capitală, dar l'a terminat putea fi număraţi, pe atunci: lanla Iaşi, ca elev intern. După ce şi-a covescu, C, Toneanu, O. Brădescu,
luat bacalaureatul, s'a înscris la BuNae Săvulescu. Alice Cocea, Elvira
cureşti la Facultatea de drept, urPopescu, Sonia Cluceru, V. Valentmând în acelaş timp, Conservatorul. neanu şi alţii care fac astăzi mânIncă din copilărie avea inclinaţii
dria unei c:1. '.stributii.
către miracolul scenei căci îsi aduna
Ş_i-a dat produ'cţia cu ,.Trei crai
copii c1,tn mahala şi r~aliza ~cel tea- dela Răsărit" de B. P. Haşdeu, cu
tru „Haiec", de care pomenea, într'un un ansamblu din care făceau parte
articol, Tudor Arghezi.
numeroşi colegi c:15n cei citaţi
mai
La Liceul Internat din Iaşi unde sus. Marele Nottara plângea la aera foarte slab la matematici, dar cest examen, spunând:
foarte bun !a celelalte obiecte, diN'am avut producţie ca asta depe
rectorul de atunci Gherghe Lascăr, vremea seriei Maximilian şi Tony
îl scutea c:1.~ ora de algebră şi astro- Bulandra.
nomie, iar la finele anului interveOdată
terminat Conservatorul, a
fost angajat la Teatrul Ccmedia,
nea să fie trecut din oficiu zicând:
-- Lăsaţi-I în pace cli ăsta se face unde mai făceau parte c:1.1n ansamblu
Ion Manolescu, Maria Giurgea,
actor.
Intr'adevăr. Gr. Mărculescu
pro- Achil Popescu şi Ghibericon. Aci a
mitea, fiindcă la toate producţiile cu jucat doi ani, până când a fost cheprilejul serbărilor, el era animatorul. mat la Teatrul National si distribuit
Avea pasiunea de a deveni actor şi imediat în reperto~·iul de' comedii.
Fusese însă primit ca probist c:1,e
numai din cauza prejudecăţii familiei lui, s'a înscris şi la drept. La Davilla, pe atunci director; dar tâconservator
a
urmat clasa lui nărul actor a aşteptat să i se dea un
N ottara, pe vremea când director al rol, adică să fie „probat" un an de
Academiei de Artă Dramatică de . zile. La sfârşitul stagiunei, când se
azi, era director Popovici Beyruth, reînoiau angajamentele, Gr. Mărcu
tatăl d-nei Lily Popovici,
clasa de lescu a primit, prin Moş Alecu ca. fete Wnd condusă de Aristiţa Ro- meristul tuturor directorilor Teatrului Naţional, - un plic care conmanescu.
tinea următoarele:
In tot timpul con:servatorului Gr.
' - „Mulţumim pentru realele serMărculescu a fost ,.bursier" al Teatrului Naţional, făcându-şi ucenida, vicii aduse instituţiei, dar dela Sep- şi când era mai atent cu el câte tembrie a. c., restrângându-se bugeun Demetriad, Soreanu, Iancu Pe- tul teatrului, nu vi se reinoeşte antrescu sau alt ilustru fruntaş al sce- gaamentul".
n,ei româneşti i se părea că „la apuIn această situaţie, Gr. Mărcu1escu
cat pe Dumnezeu de un picior", --- a peregrinat prin ţară un an cu dicum îmi mărturisea într'o zi.
ferite turnee, jucând între altele şi
Ca toţi cei care au aeucat vechea
cu Niculescu-Buzău mai multe co·
şcoală teatrală, Gr. Mărculescu purta
medii.
A venit şi războiul, Gr. Mărcu
respectul înaintaşilor. Ca bursier el
a apărut în călăul di.n _,Viforul", în lescu a rămas în Bucureşti pentru a
„Apus de Soare", şi aproape în toate
juca la spitalele cu răniţi, - şi în
piesele unde era nevoie de figuraţie. acest timp, a fost angajat de MaxiIn aceiaşi categorie de bursier milian şi Leonard, care obţinuseră
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'învoirea

sa deschic.3.

un teatru de

operetă.

Gr. Mărculescu ·a jucat î>n, „Liliacul", „Paradisul Albastru" şi , Insurăţeii" în care a obţinut
un succes
subliniat de toată presa.
. Intre timp, Teatrul Naţional îşi
deschide porţile şi Demetriad care
era director, îl cheami pe Mărcu
lescu să facă parte c1.in ansamblu
fiind a111gajat ca stagiar. D in această
perioadă putem cita câteva realizări
de înaltă factură ca , Păpuşil e" ,
„Fata din Dafin·„ „Trandafirii Rosii"; , Ca să trăi esti fericit" , „Necu{ioscuta", „Două ~umetre", şi altele,
din 4i3 de spectacole, câte s'au jucat
în t1mpul răsboiului, Gr. Mărculescu
apărânc1. în · 427.
După război , a jucat la Comedia
cu Tim i că, î n „Mica ciocolatieră"
şi la Teatrul Ventura în ,,Dama cu
Camelii" alături de Ventura.
In 1924, sub directoratul lui Corneliu Moldoveanu, a fost î naintat la
rangul de societar. Din repertoriul,
din, această vreme în care Gr. Măr
culescu · a obţin~t biruinţe dominante, notăm: „Noaptea Regilor"
„Malvolio ), „Femeile vesele din
Windsor" (Falstaf) , „Ruy Blas" de
Victor Hugo, „Om şi supra om" de
Bernard Sliaw, C::l şi în „Barbara",
„.Astă seară s·e joacă fără piesă" de
Pirandello. !IP..( tot timpul acestei
lungi activităţi; Gr. Mărculescu s'a
dovedit, unul dintre 1cei mai harnici
şi mai disciplinaţi
actori ai primei
noastre scene.
Mărturiseste si astăzi, că nu dormea nopţi 'într'e:gi, chiar când era
vo11ba de un rol cât de mic. Din celelalte piese româneşti şi străine mai
merită să fie menţionate: „,S crisoarea pierdută", „Muşcata d\n fereastră", „Timpuri grele'', „Surâzătoarea
d-nă Beudet",
„Raţa sălbatică"
de
Ibsen ,~ :__ iar în ultima vrem'e, „Iluzia fericirii" la Teatrul Nostru, „In-

tr'o vară la moşie" şi „Ioana" la
Studio.
In 29 de ani de activitate, Gr.
Mărculescu a jucat peste 300
cl.e
pies·e. Iată o . cifră care vorbeşte elocvent dela sine şi care mărturiseşte
pentru grelele roluri în care se cere
ceiace e mai anevoios : 11aturaleţea,
vigurosul talent şi puterea de muncă
care se poate întâlni atât de ra!' la
tinerii de azi, cari abia ieşiţi de pe
băncile
Conservatorului, vor să ~i
joace pe „Hamlet'', . Gr. Mărculescu
aproape de pensionare, este un. actor
de neînlocuit. atât prin ţinuta lui
teatrală ,
cât şi prin marea experienţă pe care a ac1,us-o pilduior. în
cadrele actoricesti ale teatrului
'
.
nostru.
,

................................................ . . . . . . .
ACTORI DISPĂRUT!
'

JEAN ATANASIU în „Pagliaci"
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l'OMP!L/U RIAVE .
OESIPIRllE TfAT~~U\\

.

Teatrul este o şcoală liberă şi cu
p.lată în care nimeni nu e constrâns
să vină de nu-şi găseşte mulţumirea
sufletească

sa

sau interesul.

Teatr1:1l, r.ie putând fi confundat,
în rostul şi menirea lui cu nici un
fel de Ziar periodic- de mode, nu-şi
poate lua nici o obligaţie strictă de
actualitate.
In materie de teatru nu ce e mai
vechi e şi mai învechit. Ceeace a
stiut să înfrunte veacurile, aceea e
~ai tânăr. „Don Carlos", care a isvorît *din mintea lui Schiller acum
o sută douăzeci şi şase ·de ani. -Pompiliu Eliade scria aceste lucruri
în 1909. N. R. -- e mai proaspăt decât „Le Valeur" şi decât „]osette",
pe frunţile cărora se văd deja încreţiturile unei arte
neserioase ş i
n\C_d repte.
să

Să rărllânem
pricepem că

o clipă! gânditori şi
moralitatea artei stă

tocmai în a ,face pe om să . se uite
pe sine şi să admire un moment ncest a.devăr artistic care se cheam'i
, frumosul" si care nu este altceva
decât sublirilerea dibace a realităţii.
Teatţ:ul
gurătate a

nu este o lectură în sin,operelor dram3.tice, ci o
experimentare a lor în faţa •pu'b licului.
O 1piesă r:omâneascăl 'nu trebuc
judecată după lipsurile ei, ci după
calităţile
ei... Dacă . nu îngăduim.
piese român 1eşti cu însuşiri şi cu
lipsuri, acel cap de operă mult aş
teptat . nu va sosi niciodată.
O

piesă

de teatru .ce nu se repree ca o operaţie de matematici
neverificate.

zintă

Extrase din raportul fostului
director genernl al teatrelor oătre
ministerul instrucţi11ţJ":1.iJ~ publice şi
al cultelor, în 1.909. -
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VEaH/l-E LOCALURI DE
TEAT'RUD1NBUCU1lESTI
-

a începutul veacului XIX, când
încă erau Tur.di prin locurile
noastre, nu se găsia 'În Bucureşti o sală de teatru propriu zisă.
Istoria acelei vremi nu pomeneşte
decât de Taraba lui Nită~Pitarul
dela Carvasara si de Satrele din
Târgul Moşilor. '
'
Intre 1813 şi 1816 găsim însă - o
sală provizorie pe locul
unde ar fi
azi colţul străzii Edgar Quinet cu
strad;i Academiei. Acolo iş1 avea
panorama Sasul Mathias Brody care
dădea reprezentaţii de Teatru optic.
Clădirea făcută de el în curtea banului Manolache Brâncoveanu s'a
dărâmat curâncl, şi n'a avut altă înt:rebuinţ~re. Dar adevăratele spectacole de teatru şi adevăratele localuri
încep să ia fiinţă din 1817 sub îndemnul acelei figuri luminoase din
istoria noastră culturală care a fost
Domn.iţa Ralu Caragea.
In palatul Domnesc aflat pe locul
unde este azi „;:bbnl 'I merimii" di"!
Calea Victoriei, pe o scenă improvizată, cu decoruri de mucava şi costume fă·cute d,in h01ine vechi, încep
cele dintâi spectacole teatrale, jucate de diletanţi din protipendadă/
din repertorul clasic francez tradus
în greceşte.
In acelasi an, contii<t~ânc:1,u-si drumul încep~t, Domniţa Carage~ pune
să se clădeas.că. pe locul unde ar fi
azi casa cu No. 91 din Ca 1 ea Victoriei o sa1ă încăipătoare şi prielnică
unor spectacok 1m:i ţopulate. As,_·
fel se ridică sala „Cişmeaua Roşie".

L

Clădirea era făcută, în întregime din
lemn. Sala, aproape în forma oului,
ocupa o suprafaţă de 18 st3.njeni pe
9 stânjeni şi 5 palme, având trei rânduri de loji, îmbrăc-'te m postav roş
şi cu perdeluţe de chembrică, măr
gin,ite cu ciucuri alhi. Parterul ci..prinde 14 rânduri de bănci de lemn,
îmbrăcate tot în postav
roş iar în
rândul I, Î'n faţă şi la dreapta, era
aşezată o sofa roşie pentru Vodă.
Cortina zugrăvită frum:::s reprezenta chipul lui Apollon cu o liră în
mână, şi ascundea o scenl
încăpă
toare, ridicată cu şa·se palm~ dela

pămâint.

Sala era neornamentată şi arhitectura ei O.estul de fără gust.
Luminatul săli· si al scenii se fl!.cea cu lumânări de 's::u puse în sfeş
nice de tinichea. Intre acte. doi ţi
ga1ni îm~răcaţi în rciş luau mucurile
lumânărilor.
La reprezentaţiile cinstite de venirea lui Vodă, lumânările
de s1eu erau îlnlocuite cu lumânări de
ceară.
Preţurile locurilor
din parter nu
difereau. Un loc costa trei lei. Lojile
se vindeau cu 10 lei. afară de rândâl
dela mijloc rezervat p(.;ntru · protipendadă, consulii străini şi obrazele
deosebite. Acestea erau locuri c."! lux
şi se plăteau cu un gal"uen pe sear'.i.
l•n1 1825 s'au dat câteva reprezentaţii de teatru şi în casele lui Neculai Ghic3., fiul lui Sculat Ghica
aşezate cam pe unde este acum Prefectura Poliţiei, iar după 1830 au

--
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fost câteva spectacole în clădirea liîn trăsuri, cu hainele in mână. Scena
ceului Sfântul Sava.
era destul de mare, dar primitiv fă
cută.
Decorurilre, deşi în progres
După 1832 se ridică o nouă sală,
faţă de ceea ct: era în !".ala Pitarului
a Pitarelui Andronache, situată pe
Andronache .. erau totuş sărace şi inlângă Sărindar. Aici se juca de două
ori pe lună pe o scenă fără cortină, suficiente. Actorii aveau cabine înacu decoruri făcute din mucava bă , <lins construite trei pentru bărbaţi şi
două pentru femei.
tută pe şipci şi acoperită ·cu hârtie
Sala şi scena erau luminate cu
vopsită,
reprezentând, pe o parte,
copaci, iar pe cca l:.i 1t:d. !!arte stâli.j lămpi de uleiu d.e rapiţă şi cu lumânări de său în zilele obisnuite. Când
. şi pereţi de casc.
In aceeaşi vrc1ne, Ier0nim Momolo venea Domaitorul la T;atru, se puneau lumânări de ceară ca şi la
clădeşte pe locu: Logăfatului Iorda„Cişmeaua Roşie".
che Slătineall,'l unr!e-i azi Hoteld
Incălzitul s·e făcea cu sobe de fier
Capşa, sala .care i-a purtat numele şi
şi
de zid puse prin colţuri. Lojile
care s'a numit re.ai Llr.iiu, de cân:l
boiereşti se bucurau de o atenţie spezidăria Teatrului Naţi.:mal de azi
„Teatrul cel Vechiu" ;au „Teatrul cială. Lumi1nate bine de cele două
lămpi de pe stâlpii ·cad le despăr
cel Mic".
ţeau, aveau şi căldură
destulă dela
Zidurile erau făcute din paiantă
sobele aşezate în spatele lor, câte
cu moloz bătu·t ~ntre două învelişuri
una la patru loji.
de scândură. Safa, mai ]ungă decât
In sala „Momolo" spectacolele
largă,
era joasă în tavan şi n'avea
mergeau aproape regulat. In 1835, d~
decât un singur rând de loji, despăr
pildă, se jurca de două ori pe săptă
ţite între ele Cil un stâlp de lemn pe
mână. în 1836 o singură dată, iar în
care era aşezată o lampă. Loja de
1844 tot de două ori săptămânal.
lângă
scenă; foarte mică
dealtfel,
Erau în orice caz stagiuni întregi,
era amenajată special pentru Domdate d.e trupe româneşti ori străine.
nitor. Boierii aveau abonamente la
Printre actorii cari jucau acolo au
loji şi le mobilau cu lucruri trimise
fost: C. Mihăileanu, I. Lascarescu,
de acasă.
Raliţa Stoenescu, Zinca Mihăilescu,
Parterul •cuprindea 15 rânduri de Caliopi (L. Caragiali) Anesti şi Mali
bănci de lemn irwelitc cu chembricci.,
Cronibace,
Scărlătescu, Lăzureanu,
care formau cele trei staluri. In fund, Ţa1ncovici, Iorgu Caragial·e (angajat
de tot, pe şapte trepte cu laviţe la 21 Martie 1845 cu deibut în ,Fugoale de lemn era galeria. Intre sta- riosul" de C. Caragiale), Luca Caluri, pe sub loji şi la U1şile de in- ragiale (1846), Pavel Stoenescu, Zoe
trare, locuri în picioare pen1tru elevii Manoilescu. După zidirea Teatrului
şcolii
„Filarmonice" şi cei dela Sf. Naţional de azi, sala Momolo e pă
Sava.
răsită încet, încet, şi activitatea teaTeatrul avea şi •bufet, într'o sală trală trece dincoace, unde sala şi
mate alături 0.e s01la de spectacol. mijloacele telrnice nuteau sli cheză
Vestiar n'avea. Slugile boiereşti iş1 şuiască realizări a~tistice cu mult
aşteptau stăpânii afară, în bufet ori
su:prioare.
'

-----···-
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de ION BĂ LEANU
aillsamblul de însuşiri cumulate pen·
tru a se realiza o interpretare, plastică, intonaţie, gust, inclusiv cel de
al şaselea simţ al actorului, simţul
scenei, fără de care rămâne un bun
declamator, - este compus din linii
şi unghiuri: totul este bine determinat. nimic nu sare din complexul interpretării lui Vraca, după cum liniile chiar depărtate, prelungindu-le,
se vor întâlni undeva, - şi cât de bL
ne poate fi defjillJit Vraca prin axioma dreptelor paralele care se întâlnesc.„ la infinit. Sunt amănunte în
jocul său care par a fi uneori ef,e cte
descompuse, fără incidenţe unghiulare. dar care se limpezesc acolo, în
ceea ce am putea numi infinitul s tilului lui V raca.
Simţul scenic al lui Vraca, valoarea bemolică a glasului său impetuos
- .,l'es qualites maitresses" ale talen_
tului său - i-au conturat o siluetă
actorkească de o contem"Joraneitate
incontestabilă. Cineva definia mulţi
mea, - o femeie care te iubeşte atâta vreme cât. ştii s'o stăpâneşti , _:__ şi
mulfmea a rămas cu Vraca; are atâta
personalitate încât cucereşte, acum
ca si cu 25 de ani în . urm'i. si femeia
din' stal care-i iubeşte bărbăţia lui
scenică şi glasul său rupt din ecoul
munţilor de gresie, şi pe bărbatul
pe care emotiile complexe ale v ednei
sale de viaţă S3.U de sentiml'!nte îl
pun, subconştient . în minoritate.
Vraca are într'ânsul u11 soi de distincţie P-ravă , fără să f ie preţ1oas3.,
fără să-l izoleze în turnul său de fi1deş, are acea 1
b oerie spirituală. care
1

GEORGE VRACA

Printr'o linie fizică ireproşabilă,
glasul său - armonie de penumbre grave si mai ales cu talentul său
dramatiic d~ o individualitate si o sigu ranţă propie ,George Vraca' a stă
pânit şi stăpâneşte scena românească
de 25 de ani. Un ansamblu unitar de
forţe: plastica lui exterioară vigoarea stilului ·său autentic şi forţa inte_
rioară ·CU c'l.re proectează, în · scentă,
intrepretarea geometrică a personagiilor sal e.
Pentru un m "ltematician, cred că
jocul lui Vraca devine o problemă de
descriptivă şi , după ce o va fi rezolvat, îi va spune „teorem'l lui Vraca".
Stilul acestuia. pentru că are un stil
al său personial, d.:ică num'm stil . l;U
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nu poate decât cinsti clerul său. Fă
ră ca să-l oblige la un gen limitat de
teatru. Boeria lui spirituală nu este
de loc incomodă, după cum nu este
nici a lui Romald Bulfins.1d, acest
alt senior al scenei noastre. Vraca a
jucat bunăoară o varietate mare de
roluri, boeria lui esen.tială turnânduse în tiparele rolului' în măsura. în
care trebuia ca să le însufletească,
dându-le. fără a Ie strica valoa;ea lor
documentară,
un prestigiu de sine·
stătător.

Rolurile cre·eate şi-au păstrat astfel
Culoarea şi parfumul lor propriu:
unul a fost Vraca în „Coco!iul Negru", altul în ,,Prometeu", altul în
,,Hoţii", altul în „Macbeth:", altul în
„Henric. al lV-lea", altul în „Taifun",
altul în „Fraţii KaramazoI", în „Oameni în alb" 1 sau îp „Faust", - şi
toate la un loc au reuşit să se contopiască în rolul cel mare al
carierii
sale, după 25 d,e ani de teatru şi maturitate, în ,,Hamlet".
Rolul nefericitului Print al Danemarcei este piatra de îi{cercare a
maturităţii unui actor. Tocmai pentru faptul că este poate singurul rol,
din dramaturgia universală care nu
are o interpretare standardizată.
Hamlet nu este un tip, este o problemă, el întruchipează un s;mbol, -·
înseamnă drama permanentă a omului, nelinistea sufocantă a vecinicei
·nevoi d,e a' cuprinde totul cu mintea,
cu sufletul şi de a nu putea depăşi
limite prescrise decât trecând dincolo de marginile ei fireşti, la puinctul ei de rupere. Deaceia Hamlet înseamnă apoteoza unei cariere, cânc1.
candidatul la apoteoză a găsit, după
o viaţă de interpretare intelectuală
a rolului, după o perioadă de mare
efort cJ.e gândire §i de înţelegere fi_
losoficăi
a personagiului. acustica
proprie a rolului, abia atunci se poate turna pe sineşi în rol.
Vraca a găsit acustica aceasta a

personagiului şi a realizat un Ham-let în propriile sale dimen:siuni sufletesti,, dându-i o nuantă de cerebralitate excesivă, conv~nabilă temperamentului său incendiar, - un
Hamlet care a fost Vraca în unanimitatea aspectelor sale psihologice.
Apoteoza nu este, desigur un moment, un.ul singur, un prag de sus de
unde trebue să te întorci multumit
ca de un record sportiv; nu înse~nă
că, dacă ai făcut suta de metri în 9
secunde şi 8. o singură dată în cariera
ta atletică, poţi să alergi de aci
înainte în 9 secunde şi 9, moralmente
rămânând considerat la timpul re·
cordului. Apoteoza este, în teatru ca
.în orice domeniu d,e creatie care nu
se poate înregistra mecani c, o ep<fcă:
Al. Demetriad, Ion Manolescu. Sau,
contimporan cu subiectul nostru, Gh.
Calboreanu care după Hamlet-ul său
de o ironie cinică, dreaptă şi care.
de vreme ce 1n,u poate cuprinde într'o.
ecuaţie imponderabilul, îl
striveşte
în indiferenţa lui genială, a făurit un
„apus de soare'' care va purta sigiliul unei definitive creaţii personale.
Pe linia marilor actori, Vraca face
epocă. Cine 1-a crezut ajuns la maximum de posibilităţi în Hamlet şi s'a
întrebat dacă Vraca va mai putea ridica roluri Ia nivelul acestuia, va fi
înţeles că avem !n V raca w1 actor de
factură europeană, (1,:ică d:n măreţia
tristeţii şi din complexul sufletesc al
lui Ham1et s'a putut întruchipa în
Nae Girimea„. Vraca a jucat în Nae
Girirr•ea i:;i_ ;o_ fost în actul cel tare
al „D'ale. Carnavalului", de o prospeţime· şi de o autenticitate revela·
toare.
Şi acum, revenind la :::l':::cea boerie
spirituală a lui Vraca, de care
vorbiam mai sus, suntem în m"lsură să
ne explicăm varietatea diversă a
personagiilor întrupate ele c1.,nsul,
fără ca ele să-şi piardă autenticitatea,.
ci dimpotrivă 1chiar garantându-şi-o.
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Boeria aceasta spirituală care caracterizţază figura socială a omului.
este picătura de geniu pe care actorul lasă să creadă, cu indiferentă se-

niorială, pe rever.ul personagiilor
sale. Altfel nu ar fi cu putinţă me-

tempsihoza din Vraca-Hamlet-Nae
Girimea - şi, suntem sigur, Ot~lo,
care va fi cel mai bun Vraca din toţi
pe care i-am cunoscut şi i-am apreciat până acum.

ANTRACT
de COCA FARAGO

şi lampă,

:tes•eori, mutând privirea între manuscris
Mă surprilld a\•ând emoţii de înaintaş la rampă„.
Lucrurile, înciudate pe singurătatea lor,
Căpătă psilwlogia unui public spectator,
Ramele dela tablouri devin loji; pe rafturi, iată
Cărţile sunt instalate în benoare şi deodată
Recunosc, într'un fotoliu de orchestră - care nu-i
Decât pianul --- un prieten răzvrătit din umbra lui
Aşa cum, odinioară, ca să 'nveţe-o melodie,
Se oprea cu primăvară lângă toam11a mea pustie ...
Nici sufletul nu lipseşte dar pentru a-l auzi
Numai eu', mă urmăreşte - ascuns în golul inimii...
Rolul nu e greu: o fată care deapănă iar ce-i
ca şi-altă.dată de 'n zadar,-- tristeţea ei.
Când corina se ridică. moaie tocu 'n călimară
Şi surâde amintirii anotimpului de-afară,
(Seamănă, o clipă-două, cu aceia din portret),
Apoi îşi întoarce fruntea înspre mânii şi caet,
Fiecare din c.uvinte o întreabă şi-i răspunde
Care-i
mai drag şi care-ar Ii în stare, - acolo, unde
Cercul versului se 'n.chide, să se travestească 'n rimă,
Pe.ntru-a-şi împlini o soartă '1llai strident ne anonimă
... Şi spectacolul începe, ca o viaţă de pădure.
Murmură,

e

Cine, decât viersul tâmplei, ar putea

să

nu-1 îndure?
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de C. I. NOTT ARA

e dăduse multe reprezentaţii
teatrale în Bucureşti, unele în
greceşte, din iniţiativa Prinţe
sei ·Caragea, pasionată după teatru,
într'o sală din Palatul Domnesc, jucând chiar ea cu concursul unor jupăni ţe şi feciori de hoieri; altele, în
tocmite de Lazăr si Eliade, la scoala
dela Sf. Sava, unde, pe lângă 'unele
piese, s'a reprezentat şi Ecuba de
Sophocle şi la care se zice că ar fi
asistat şi Tudor Vladimirescu.
Mai târ~iu, Aristia, întocmi o trupă de teatru alcătuită în mare parte
din persoane cari se îndeletnicise, ca
diletanţi, şi cu meşteşugul actoricesc,
şi care dădu un şir de reprezentaţii
într'o sală dela Cişmeaua Roşie, unde, printre alte piese de Moliere şi
Regnard,~'a jucat şi Sau/ de A/fieri
cu actorul Curie, despre care se zice
că făcea spume la gură când, interreta furiile lui SaJJ. Acestea, îns-.1,
erau reprezentaţii sporadice, fără un
local propriu, fără o continuitate,
fără să se înfiripeze o stagiune teatrală regulată, căci în Arte, şi mai
ales în teatru, continuitatea dă naş
tere la perfecţiune şi la statornicie,
un îndemn sigur pentru actor, deoarece simte nevo~, pe lângă înfăptui
rea artei sale, şi de o chezăşie pentru traiul lui de toate zilele, care nu
se pot dobândi decât printr'o mll!lllCă

S

neîntreruptă şi controlată.

Se simţea, <lec1, rn:.vo;: de un teatri...
cu tot dichisul scenic şi in condiţii
de comoditate acceptabile pentru
public şi atunci se ir.jghebă în salcJ
M01II1ulo, aşa zis Teatrul cel mic,
după
oarecare renovare sumară, o
trupă de teatru, alcătuită din actori
de profesiune, din care făceau parte:
Costache şi Iorgu Caragiale, Costache şi Ştefan Mihăileanu, Androniescu. Mihaiu Pascaly, Lăscărescu,
Mincu, Maly Kronibace, Caliopi, Matilda Pascaly, Raliţa Mihăileanu,
Mariţa şi alţii, puşi sub direcţia lui·
Costache Caragiale, un bun actor şi
un om cult, care posedă cunoştinţe
largi despre tehnica t.:atrală şi pe
care a dat-o la lumină într'o broşură
oe se găseşte la Biblioteca Academiei.
De data
aceasta,
înfăptuirea
teatrală cu
eicmentc profesionale.
era o 1chezăşie de izbândă pentru
viitor, căci reprezentaţiile urmau regulat d,e două sau de trei ori pe săp
tămână,
cu un repertoriu alcătuit
din piesele lui Cornieile, Racine, Victor Hugo sau din piese originale ca
O tualetă neisprăvită, O seară Ia
mahala şi altele. Dar iată că soseşte
la Bucureşti Matei Millo pe care
Costache Caragiale fu nevoit să-l
angajeze în nişte 1condiţiuni dezastruoase pdntru întreprinderea lui,
căci, pe lângă apuntamentele
cele
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man. 1 se impune lui Caragiale să
dea lui Millo şi două reprezentaţii
de beneficiu pe fiecare lună, cu două
piese noui. aişa că întregul personal
teatral murnjcea exclusiv pentru realizairea acelu1i proc1JUs bănesc ceea ce
făcu ca întrep-rinderea lui Caragiale
să dea faliment si Ministerul cl,e Interne trecu concesiunea teatrală lui
Millo, pe care o avu încă mulţi ani,
chiar după instalarea ·lui în Teatrul
cel mare, care, tocmai pe vremea
aceea, pe la 184-. începuse să se clă
lească.
Ieşise

cu câteva palme dela pă
Teatrului cel mare, a
cărui clădire se înălţa
din porunca
lui V odi şi în care trebuia să încapă
cam ,la 500 de persoane, cel mult
fiind exclusiv un teatru pentru protipendadă.
Planurile
arhitectului
Heft erau insă aplicate 1pe un teren
destul de întins, ce se prelur~gea pe
povârnişul
pe care stă azi actuala
clădire, cl.e malul căruia, în vale se
izbeau talazurile eleşteului din Ciş
migiu, ce se întindea până la margic
nea acestui dâmb, cu papura cea
verde ce se ridica veselă din aipă şi
.cu gâlceava ibrotăceilor ce te asurzea.
Atât scen!a, 'cât şi sala cu toate dependinţele lor, erau menţionate
în
plan cu lărgimi din belşug pentru
un număr atât de restrânis de spectanaÂl?OJ aya.xrul?nrn~ ';;>rpnrnqqsa·A'Po*
rurile, erau însemnate să fie destul
de spaţioase, iar degajamentele dintre cu!ise aveau înle,,,nirea în lărgi
lor, ca maşiniştii să în:vârtească
decorurile fără nici o împiedicare
de strâmtoare, i::lr re..;:.;.ziterii să umble nestânjeniţi de nimic cu mobilele
şi accesoriile trebuindoase
pentru
piesele ce s'ar reprezenta. Se ·dusese
vestea în tot Bucureştiul de clădirea
ce se î'niălţa pentru Teatrul Românesc, a cărui însemnătate, pentru
marea majoritate a orăşenilor, era
sinonimă
cu a.ceea a comedianţilor
mânt

zidăria

1

mea

pe cari aveau prilejul să-i
în fiecare an la vremea bâkiului, cum scoteau panglic,e ·pe nas şi
pe gură; şi nu trebue, câtuşi de puţin. să ne mirăm de înapoierea, sau
de simplici'tatea oamenilor de pe
vremea aceea, can.d încă astăzi se
găsesc persoane cari n'au pus piciorul în vreun teatru, şi cari n'au o
concepţie predsă d.e menirea lui.
Şi zidurile
creşteau pe fiece zi,
carele cu cărămidă şi cu var, precum
şi cele cu
bu:şteni, se ţineau lanţ,
afară de acelea cari făceau la dreapta
şi la stânga pe lângă clădire,
de se
duceau pe furiş să se descarce, în
unele curţi, pentru nevoia altor clă
diri particulare, care ,şi astăzi, unele
din ele, stau ţepene prin apropierea
teatrului, ca mărturie vădită a smecherici de pc vr-::1.P.ea ::ic·-ea. Insă' clcidirea teatrului nu se sin1chisea de
astă
ştirbire
de material, fiindcă
cuptoarele şi pădurile Statului dă
deau cărămida şi lemnul din .-belşug.
fără vr'un control anu.ne hotărât, ·,;i
s'ar fi isprăvit mult mai de vreme
edificiul, dacă nu intervenea revoluţia dela 1848.
Din pricina asta a
fost o stagnare generală 'În toate întreprinderile din ţară, aşa. că şi teatrul a fost lăsat în părăsire, fără să
se ţie socoteală de angajamentul arhitectului Heft sau maiştrilor străini,
aduşi dela Viena pentru acest scop.
Inţelenise ca prin farmec zidăria
unsă cu var
alb pe cărămizile de
deasupra, de ţi se părea nişte imense
linii a1be, trase pe o .colosală suprafaţă de hârtie plumburie.
Dar cum
pe lumea asta toate au un sfârşit, avu
sfârşit şi revoluţia
care aduse cu
sine era de libertate, de c1~emocratie.
de a trezit deodată şi dela început
in sufletul cetăteanului, constiinta
de el însuş, de ~enirea lui şi de eg~
litatea de care era nerăbdător să se
folosească, aşa că şi clădirea teatrului a trebuit să întâmpine o modifi·
dela

Moşi,

vadă,
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care radicală de pe urma revolu.ţiei.
Nu mai era voriba acum d.e un local
zidit anume pentru protipendadă; libertatea şi egalitatea propăvăduită,
făcuse ca toţi
cetăţenii să aibă ace·
leaişi drepturi, atât la slujbe <Cât si la
petreceri şi atunci V odă Ştirbey se
gândi că teatrul ce începuse să se
clăd~ască trebuia să fie un teatru al
tuturor, un te"lLU .il poporţtlui şi
chemă pe arhlectul Heft şi-i p.:>
runci să facă cum o şti ca în sala
Teatrului să încapă cel puţin 1000
de persoane, 'ÎlJ.11 loc de 500 după cum
fusese croit planul Ia' început.
A încercat arhitectul să demonstreze că odată terri~liile aşezate nu
se mai pot ·clinti din loc 1pentru a
putea avea o sală mai spaţioa1 să . dar
Vocl.3. îi spuse pe şleau, că meritul
unui arhitect de soiu este să ,ştie să
mâtnuiască toate dimensiunile
când

viaţa

din
G olul
echivaleze cu

este la mijloc o :cerintă însemnată ,
Şi s'a pus pe lucrµ arhitectul: pentru
ca sala să câştige spaţiu ·î n lăţime, a
strâmtat ,culuarurile dela loji, reducându-Le la spaţiul de-acum; ca ea
să ·capete lungimea actuală, a micşo
rat vestibulurile, iar scena a lărgit-o
în pa:guba spaţiului d.intre ·culise şi,
Î'n sfârşit, pentru a face să rinc apă
cele 1000 de persoane, a câştigat un
spatiu în înăltimea sălii, construind
trei' rânduri d~ loji ·şi o imensă galerie. Numai •CU ·procedeul ăsta au
fost împăcate toate năzuinţele şi
toate aspiraţiile politke şi sociale
de ··cari Vodă Ştinbey a ţiin1ut s·eamă
d,eoarece publicul, drept necunoş
tintă, l-a ovationat cu frenezie când
a ~părut în ioja sa, cu un moment
mai înainte d'a se ridica ·C ortina, ca
actorul Mincu să rostească primul
cuvânt din Pies:; ZOE, in aceea seară
memorabilă .

unm actor nu se poate umple cu nimic care
lui de pe · scenă.

viaţa

AGLAIA PRUTEANU

Î răim

pentru lume, pentru glorie

şi

de loc pentru noi .

DARCL:EE
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să

:N ICU

BĂLTĂTEANU
'

·'
Făt Frumos Armand Duval, Contele
Vronsky.„., toţi întruchipaţi în silueta puternică a lui m)J.ţăţeanu.
Frumos ca un zeu, înalt ca unul
dela Garda C ă lare , cu muschiulatura
caldă a valmilor D u năr i i, apariţia lui
Nicu Bălţăţeanu pe sceil11a teatrului
românesc a fost apoloniică. Plastica
lui excepţio nală, fr um'usevea lui ~i
rilă, toată bărbăţia aceea sugestivă
d e amant ideal, făcuse .din dânsul înnaint e de a atinge pragul maturităţii
teatrale, un „adorat" . Da, Bălţăţeanu
a fost - s i a ră:mais încă - Uil1. , ooorat", un z~u pătimaş a l vise19r tuturor femei.lor cari îi trimiteau flori...
Flo r i unui bărbat! Şi totuşi aşa
este, nici un prim amorez n?a primit
a tâtea he catombe de flori ca Băl
tăteanu; cabina lui parcă era cabina
V~nturei sau a Mari oarei V o icul eseu. In spaţiul necontenitelor sale
transformări, în colivia aceea a far, dului si în ca~e actorul se îmbrăca
pompo's ca un Lord M.elbourne, din
„ Tinereţea unei Regine", sau se desgolia tot, rămân?n~ statuar - idol
- ca să-1 -întrupeze pe Hyppolithe
NICU BALTAŢEANU
din Phedra, Bălţăţeanu :r·e.s pira aerul
în „Ion" de Liviu Rebreanu.
de seră al succesului său moden.
Eram student pe vremea aceea
Tocmai .din ac·eastă cauză, cariera
când, într'o zi ireală ca un decor 'de lui actoricească nu începe decât când
Traian Cornes·cu, am pornit, cu un si-a aerisit cabina, dând afară tot aecoleg de facultate, după o minunată · ~ul acela de garoafe care îi parfuma·
femeie în părul căreia cerul turnase se si scena si viata. Asa s'a născut
to ţr ~heru~1 imii... Am conduis-o astfel
Din'.u Pături~ă, aş~ ·s'a~ coin iturat Ion, '
anonim, fascinaţi d.e parfumul fruSbilţ, excepţionalul S1bilţ _ cu golă- ·
··museţii sale ciudate, .din Edgar Quinia lui spirituală, substanţialul Don
. :net, P'e Calea Vi'Ctoriei, a traversat Carlos şi atâtea ·p ersonagii' de com:in Piaţa Teatrului... acolo o aştepta poziţie. Bălţăţeanu , cel care primea
1
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flori şi cutii cu cele mai fine ţigări sare pe imensitatea unei viziuni apodela admiratoare si iubitoare anonilinice a lumii: este un îndrăgostit lime, îşi încuia, în 'colivia lui cu chi- niştit, nesgomotos, al vieţii, din care
noroz vraja şi panaşul, ca să-şi pună omul face acum, aşa cum reuşeşte ac_
mască şi peruci, să-şi schimonisească
torul pe scenă, o serie d.-:: compoziţii.
înfăţişarea, mai curând cu gân- Dela Sbilţul de toate zilele, aşa cum
dul demonic de a scăpa astfel de a- ne-a obicinuit să-l întâlnim pe stradă,
tâta adoratie, căci Băltăteanu nu este cu mersul său domol si obosit de o
UJn, orgolio's, nu, nicid~c{im.
tinereţe prea lungă, până la silueta
A trecut prin viaţă ca un faun, cu- aceea elegantă şi renăscută a condulegând fără să facă efortul de a în- cătorului de turneu oficial al Teatrutinde mâna; cu o desinteresare care lui Naţional cu „Pat'.ma Roşie'', sco„Palace" -ului, la
a mers până la retragere în scoica U- borând treptele
niei filosofii proprii, a unui stil de Cernăuti, în primăvara anului treGut, câ~.d Ni~u Bălţăţeanure devenise
vaiţă de voluptate întârziată în mă
sura în care se consumă. Bălţăţeanu subit Brummel-ul de odinioară, comiubeşte totul, iubeşte floarea pe care· poziţiile sale sunt documente auteno calcă, fără să-i simtă decât sufletul tice de viaţă.
care se ridică agonic să-l întrebe de
Pentru el, -- un rol mai mult, sau,
ce a făcut una ca asta, iubeste vinul, mai bine zis - o reluare, cu mijloacâinele, tramvaiul, omul, ce~ul şi pă- ce noui şi m'.!i sigure, di•nr prima parmântul. Chiar şi pe casierul Teatru- te a reportoriului său, de pe vremea
lui, care nu i-a putut niciodată plăti când !lrim;a la cabină, flori, ţigări şi
bileţele parfumate şi anonime ...
tăciunii cari nu se aprind în sufletul
actorului decât când se îmbracă în
Dintre toti actorii pe care îi curol. Poate este singurul care nu a ce- nosc, pe r~ta Bucuresti-Berlin-Parut vreocl.3.tă să-i mărească salariul, ris Nicu Bălţăţeanu est~ cd m:i.i bun
sau să se fi declarat n,emulţumit cu In1terpret al vieţii noastre ·cea d,e toaîncadrările.Toate
acestea sunt atât te zilele.
de departe de el, mărunţişuri nece ..
I. B.

Datoria Teatrului Oficial, a teatrului plătit de fiecare, este să dea
pentru orice suflet omenesc ceeace trcbue pentru a face din noi
iarăşi oamenii care am fost.
N. IORGA

Actorul român nu trebue să aibe ambiţii superficiale. El trebu:e
să fie conştient de marele rol pe care îl joacă în ansamblul culturii noastre, să nu. se creadă, un simplu saltimbanc, trăind doar pentru
succesul facil.
LIVIU REBREANU
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Autori romani iucaţi 1n străinătate
Od.3.tă
cu pătrunderea primilor
factori mai_ însemnaţi ai 'Culturii român!eşti :dincolo de hotare, teatrul
nostru - fără a aduce .idei sau opere
revoluţionare _
îşi croeşte un drum
onorabil îni atenţia străinătăţii.
Dacă
ne-am. arunca o privire în
trecut am putea observa că cele dintâi manifestări ale teatrului românesc în apus au loc în cea de-a doua
jumătate a secolului
trecut, adică
odată cu începuturile în 1 seşi ale lui
pe meleagurile noastre; tot atunci
des,coperim pe primii autori români
jucaţi în străinătate.
Ar trel:mi să pomenim pentru început numele unui Malla -- provenit din românescul „mălai" nume stilizat şi transformat în pseudonim
artistic cu rezonanţe italieneşti, ·rezonanţe a căror fonetică era foarte
prestigioasă în lumea artelor pe atunci -- şi de Sabaru, a cărui piesă
„Cain" s'a reprezentat printre RomânJi d.i.n America.
„Fântâna Blanduziei" a lui Alecsandri a fost reprezentată la Viena,
iar Baba Hârca, într'un turneu a lui
Millo, la Chişinău, oraş situat în
vremea aceea din<:olo de hotare.
Caragiale a fost reprezentat' în
Germani.a iar la Paris i-a fost dramatizată nuvel.3. psihologică „O fă
clie de Paşti" de către Delordte fără
însă ca acesta să menţioneze sursa
inspiraţ1e1 sale fapt
care a stârnit
acum câţiva ani o puternică polemică. „Năpasta" a văzut şi ea lU'mina
rampei în străinătate, iar „O scrisoare pierdută" a fost reprezentată
şi ea în Italia.

A

Piesele d-lui Victor Eftimiu au.
fost deasemenea reprezentate cu
succes în câteva centre europene.
In 1924 teatrul Maturin d,in Paris joacă „Achim". Iar teatrul AI~
bert I, în 1928, „Fantoma celei care
va veni". La Studio Champs Elisee
în 1926, i se joacă d-lui Eftimiu „Comoara" iar :în 1941 „Achim" i se reprezintă şi la Roma. Tot în Italia în
1932, Radio Milan i-a radio difuzat
„Omul care a văzut moartea" în vreme ce , Prometeu" a fost tradusă
mai întâi în italiană şi apoi în germană
cu o prefaţă de Hugo von
Hoffmanstal.
In 1932 „Prometeu" e jucat la Bud,apesta şi în alte ornşe ungureşti
iar în 1939 „Omul care a văzut moartea" este reprezentat la Praga, Belgrad, Zagreb, Lwbliana şi în alte oraşe slave. „Cocoşul negru" este ra~
diodifuzat la Radio iParis cu actorii Comediei Franceze, în 1937, ca
şi „Ariciul şi soborul" şi „Inspectorul Broaştelor".
Anul acesta „Achim" a fost repre0zentat deasemenea la Lugano, în Elveţia.

D. Victor Eftimiu este până azi
autorul român cel mai mult jucat
peste hotare.
Piesele d-lui Tud.or Muşatescu
s'au mai bucurat de asemenea de o
foarte bună primire 'În străinătate.
„Titanic Vals" s'a reprezentat a~
nul acesta la Dusseldorf iar în 1934
la Praga, jucând.u-se de peste două
sute d.e ori. In acelaş an ea a fost
prezentată
publicului şi la Bratis~
lava pornind apoi în turneu şi repre-
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zentându-se în cele

două

limbi : ger-

Piesele d-lui Camil Petres·c u sunt
traduse în italienest e, în limba fran~
La Varsovia, la Sofia, la Atena si ceză şi în ungară, trn qiverse colecţii.
la · Belgrad, „ Titanic Va,l s" a fost de~
Opera dramatică a d-lui Lucian
semene prez ernt.ată p Ulblicului cu Blaga s'a r eprezentat par ţ ial la Lisucc.e s, iar un · scena rist aJmerican sabona, V iena ca ş i în alte centre
american Gilbert MiUer retinuse ale E uropei. D easerneni d•. Ion San
printr'un _ contract cu .a utorul 'drep- Georgiu cu Dud uca Sevastita obtine
turile pentru realizarea un.ui s'Cena- frumoas e succese pe scen~le gerriu care urma să fie turnate în film mane.
la Hollywood şi d.e a cărui soartă
„Omul cu mârţo aga" comedia d-lui
pentru un moment nu se mai ştie
Ciprian a înrergistrat un, strălucit
nimic.
succes în străinătate, pe unele . dintre
cele mai importante s'c ene la
„Visul unei nopti de iarnă" s'a
jucat la Viena şi -apoi la Budapesta Berlin făcându-i-se mai ales o priîn 1939, iar la Roma se repetă, se mire dinitre cele m ai frumoase.
Deasemenea comediile regretatup are, actualmente pentru realizarea
' lui A. cl.e Hertz ne-au purtat cu suc-.
'Unui fi lm ,
„Block House", s crisă 'În colabo- ces nume·l e p oporului nostru pe scerare cu d. Sică Alexandre,s cu s'a n eie apusene.
Cai şi în cdelalte literaturi drajucat .la Viena cu un foarte mare
matice
tinere cari se ridic ă acum,
succes.
s'a
putut
observa - ref.erindu-me în
Mai trebue mentionată cea dintâi oiesă a d-lui Tudor Musatescu, această •clipă la popoarele vecine
o lu-=crare într'un act „L es Fet'.ix Fol- nouă - că au pătruns în universal,
1-etis" reare s'a jwcat în:- stagiunea acele lucrări dramatice cari prezentau o viziune gene.r alelor însu1925- 1926 la Paris.
,,'Patima Ro şie·", comedie tragică şiri- şi deficien,te omeneşti. Pasiunile
a d.-lui Mihail Sorbul s'a juie at dea- fără a-şi putea epuiza vreodată gama
semenea ani de zile 'În străinătat.e . sirnuăzi tătilor lo•r ·Ca s.i tendintele,
Teatrul L 'Oeuvr·e jucân1d -o încă d.in visurile, Înaripările d.e 'totdeauna' ale
omului di~nân astfel obiectul prin1921 la Paris cu Elvira Popescu. Tot
cipal
, a~ literaturilor
dramatice 'de
„Patima _!o şie" se mai reprezintă în
totdeauna.
Polonia l~ Kraco.v ia şi în alte oraşe
ERNEST VERZEA
·e uropene.
mană şi cehă.
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ACT O RII

NOŞTRI

DRAMATICI

MIHAIL SORBUL
de C. ARDELEANU

Mihail Sorbul la masa de lucru

Privit dela distanţă, înalt, vo1inic,
cu me11sul legănat .să-şi. cumpănească
greutat ea trupului, So ribul .s e aseamănă burghezului
obsedat de grija
recoltei care niciodată nu-i produce
atât cât ar putea recolta de 1pe două
mos ii.
P.rivit c.e aproape, cu părul desorponat ce-i cade pe fru nt e, cu ochii
de cop il speriat, ochi n eastâmp ăraţi

ce caută să n.u -i ~caipe nimic nevă-.
zut ; cu ponreţ,ii obrajilor rotun'jiţi
ca două jumătăţi de piersică şi cu
un simulacru de cioc care dispare
în bărbie d e câte ori râc,e _ si Sorbul râde de~ si din toată inim~ - te
simţ! în faţa ' artistului .şi a omului
neb ă nuit .
·
Două imag ini
su prapuse p en t ru
.realizar ea u·nrui por tret.
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Gestul şi grimasa îi însoţesc cuvântul fără de cari înţeleg,erea n'ar
fi deplină.
Un amestec de Sbilţ şi d.e Silvestru Trandafir.
Un scepticism dobândit în viaţă
si o mândrie a cărui reminiscentă e
~ăpată în blazonul inelului ce-l po~rtă
în deget inel pe care, altă dată, îl
purtase străbunii.
Teatrul face parte el.în însăşi
fiinţa lui Sorbul.
E ceva instinietual. Scenele se precipită unele după
altele, ca să isbuicnească într'o explozie necăutată de mai înainte, fără
de nici o pregătire, fără de nki un
gând, eroii acţionând asupra clipei
ce-i pun în faţa nebănuitului.
Când se va scrie Istoria Teatrului
·Românesc, cân1c1. vor trece anii, abia
atunci se va vedea cât de mult datorează literatura noastră
dramatică

acestui scriitor care, fără să facă
sgomot în jurul personalităţii sale,
a ştiut, prin opera sa să se situeze
printre cei dintâi şi cei mai de seamă
autori de teatru.
Ca şi in teatru, în viaţa d.e toate
zilele, Sorbul 'e acdaişi; e dublura
propriei sale personalităţi.
Clipa, pentru el, are însemnătatea
ca pentru nimeni altul.
Proprietar al unei minuscule '1110şii de 3 pogoane,--situată în preajma
Piteştilor, u1n1de se duce cu pasiune
de gospodar, mai mult să-şi odihnească ochii pe ţarină, - - trăeşte cu
iluzia latifuncl.iarului pe moşiile că
ruia răsare şi scapătă soarele, moşii
ale căror hotare abia de pot fi cetite
în hrisoavele vechi, mucegăite sin·
gurele bogăţii moştenite pe lângă
inelul cu blazon.

EPIGRAME
de N. GARDESCU

Lui Toni Bulandra.
Deşi
Eşti

joci de trei decenii
tot tânăr şi voinic,
Căci, s'opune, me'reu, vremii
Marele-ţi secret... „toni-c".

Unui tenor.
Ce glas
Ce note

plăcut,

scoţi

d,in

Şi totuşi una-ţi stă
Neta de plată.

Mie
Pe mormânt doresc să -mi scrie
Enitaful următor:
Asta , om" putea să fie
De nu se făcea „actor".
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beregată!

în gât:

AURA BUZESCU

O

figură benedicti[lă

de · maică, pe

cărei chip citeşti
lămurit o nemărginităi !bunătate sufietească. Doi
ochi mari, expres.1v1, parcă miraţi,
continuă în faţa miracolului
vieţii.

al

Un glas catifelat, o ex•p rimare frântă
pe alocuri de ezitări interioare, după
·care ghiceşti omul care trăeste m:ii
mult lăuntric, dând formă ' trăirii
numai prin gesturi vagi, .sub cari .se
'Sbate un enor clocot sufletesc. Iată
1n câteva ·c uvinte portr.etul d.-nei Au-

ra Buzes.cu. Sunt actori m:iri cari înving realitatea prin forţa lor de a
circ.ea ·în afară de a dinam~za atmosfera şi a rupe , atunci când se. afirmă,
barierile neîncrederii obşteşti. Aceş
tia sunt cei cari poartă amprenta unui eroism vukanic, c·a ri i.scă mereu
puncte de vederie şi iniţiative, cari
dau jocufoi depe scenă căldura prin .
forimă. Da r su1n.t si actori mari cari
nu evadează nidodată din cercul anali tic al sobrietăţii, cari se înalţă
încet prin izbUtcnirile lor din afunduri, atunci când dă viaţă personajului . . Aceştia îndeosebi, nu fac atât
artă
teatrală,
(':ât trăesc teatrul în
plin sbucium. Deaceea cariera lor este
un şir lung de desbateri aprige suflete.sti de suferinte. , Am fost atrasă
sp~ţ un adevăr p'e care l-am fi ştiut
şi fără o proprie mărturisire".
Şi-a făcut · studiile pr:mare şi
secund.are în Bucureşti, _învăţând înt'un pension. Stilul ed,ucaţiei de aci
a imprimat artistei de m:ii târziu o
rară disciplină în felu_l de a privi
viaţa, o rară minuţiozitate în a
cer, ceta şi zugrăvi faptele , Lini~tea şi
seriozitatea, - iată două atribute pe
care le adaugă caracterului şcoala
particulară, fundată
:pe principii
spartane.
· A urmat la Conservator mai târziu, cursurile d-nei Luc.i a Stu rz'l Bulandra şi a fost colegă cu Ta'.'l tzi Cutava,- singurele· nume cari au rămas
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în teatru din atâtea candidate la gloria templului Thaliei. A început să
joace în roluri mari, încă din anul al
doilea nemai fiind silită să fa:ă stagiul tradiţionalei ucenicii ca să ajungă la piese ·şi personagii centrale.
N'a fost pusă nici la examenul d.e
producţie, căci marile calităţi ale artistei fuseseră verificate cu câteva
luni înainte de sfârşitul con:;c::vatorului, în „Modelul".
La Teatrul National, unde a fost
primită în rangul de societară, a jucat dela început în numeroase piese
de mare succe·s, cum au fost: Luminători, Magistraţii. Ana Karenina,
Fecioara r~tăcită, Umbra c!e V. Voiculescu, Biruitorul, şi altele.
A fost cunoscută într'o epocă stră_
lucită, când scerua românească
era
servită de eroicile figuri ale lui Nottara, Soreanu, Aristide Demetriad, a_
lături de care în Hamlet d-na Aura
Buzescu, a interpretat r"olul Ofeliei,
- Brezeanu, Marioara Voiculescu,
Maria Filotti, Agepsina Macry.
După o bucată de vreme, Aura Buzescu a fost chemată să joace la Teatrul National, uncl.e mai figurau capete de' afiş G. Timică, George Vraca şi alte cuno-::cute flg.ni ale teatru ..
lui românesc c·::mtemporan, şi unele
se prezentau ~i comedii dintre care
cităm: MeJ.o de Ber.steiu Nisba,Karl
si A na de Leonahr<lt Fr;mk, Tatăl de
Strimberg, Miss Ba, etc.
Apoi, a revenit în cadrele Naţiona
lului, unde a jucat rolul Edvigei din
Raţa Sălbatecă, Romeo şi Julieta, --şi în ultim.a vreme publicul a putut-o vedea pe Aura Buzescu, în Sufle-

N

te în

vil.Jtoare d.e Aida Vrioni, MarMiri o. de Alfieri.
Aura Bu·zescu este o chinuită a.
rolurilor fiindcă, repetăm, le trăeşte
cu toată' cutrem·urarea adevăratelor
trăiri dramatice. Am văzut-o
într'o.
seară, când ieşea din scenă, după ultimul act d.i.n Mirra. Era de nerecunoscut. Atunci am verificat încăoda
tă adevi:i.rul, că dacă un rol nu
lasa
nici-o urmă de oboseală pe faţa actorului. ca şi cum 11 u s 'ar fi întâmplat
nimk, e clar că în sufletul lui nu s'a
dat nici-o luptă, că deci n'a putut
simti nimic din freamătul suflet~sc
al personajului interpretat. „Mă d.uc.
cu teamă ia teatru, ori de câte oii
joc Mirra, _ mărturiseşte Aura Buzescu E un rol care mă istoveşte, şi
în ur~ căruia fac noapte albă". Ad~ărul este că greutatea rolului apasă pe umerii artistei fiindcă-I tră
eşte din ·plin. A preferat piesele clasice, - şi azi însă ar dori să joace
Electra lui O'neil.
Arta Aurei Buzescu într'adevăr,
este me:nită rolurilor dramatice. Aci
artista înaltă un ad.evărat imn poeziei, aci captiv-ează sala printr'o uriase transfigurare, care redă extraordL
~ara sensibilitate şi impresionanta
emotivitate care iau făcut pe critici,.
să o numească pe Aura Buzescu, Eleonora Duse, a noastră.
Nu e în aceasta apropiere un c·
magiu, ci o subliniere sinceră adusă
unei mari figuri a teatrului nostru
eroic în ceea ce r·edă el mai autentic:
ca substanţă dramatică.

şul Nupţial şi

se ajunge b excepţional în
fără dragoste.

1

A. R.

artă

fără

pasiune,

fără credinţă,.

IANCU BREZEANU
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de C. PANAITESCU

Nof'a dominantă a· stagiunii teatrale 1941-42 a fost pentru majorL
tatea tea•lre.:Or bucureştene o neobiş
nuită afluen,ă de public, atât
la
spetaoolele de dl':flmă cât şi la cele
de comed!e, la tevistă ca şi la ope_
retă. Sub imboldul acestui flux, neobişnuit în ultimii ani, teatrele par_
ticulare au avut po&bilJ.latoo de a
înfăţişa repertorii variat
alcătuite,
in care .am desprins wn eori şj preo- cupări altele decât stricta saţi.sface
re a inlereselor d e cassă.
Astfel, d ·n cele zece teatre saiu
companii paPticulare, care au activat .Î'll cursu} stagiunii 1941-42, „forţele artistice" s'au grupat „după specialită1ţ.i'" în două gnupe distincte:
TEATRUL DE PROL.:A, în frunte cu

d. Liviu Rebrea'llu, di:redoTul general al teatreloc, d_n.i,i George Vraca
şi To:ny BuJandra, Teatr.ul Municipal
J; L. Caragiale şLa început stagiunea în fosta sală a Teatrului Ligii

Teatrul Municipal-I. L. Caragiale,
Teatru Muncă si Lumină, Comoedia,
TeatruJ Maria Fzlotti; Teatrul Nostru
şi TEATRUL MUZICAL, grr.ipând
Teatrele Cărăbuş, Alhambra şi Teatrul din Lipsea.zi. Stag'.uni r e.s trânse
sau iJilcomplete a.u făcut Teatrul Tudor Muşatescu (în sala de sus a Tea_
trului din Lipsc::mi) şi Compania de

'-r,. V. MAXlM.d.l.A.1'.J _:

Cultmale de pe .sb.» Schitu Măgurea-_
nu, grupând în jurul firmei - care'
ccmedii a d-lui Mişu Fotino, adăpo_ s'a strădui·t să fie onorabil menţinu
S'fi:tă la Tcatir.ul Alhamhra în timpul
tă la prestig!.uJ impus de numele lui
cât ansamblul d-1ui N. Vlădofanu se Caragiale - aproape întregul an_
găsea în turneu.
samblu dela fostul teatru Regina 1
Maria;
în.ch'.s în ajunul împlinirii
TEATRUL MUNICIPAL I. L. CA_
unui
sfert
de secol de activitate. Lu_
RAGIALE
c!a Sturdza Bu1a1ndrria, Tony BulanRoorga:nizat şi pus sub conduce- dra, V. Max;lniliian, G. Storin, RC'llile
rea 1unui comitet de directie în frun_ Annie., Elvira Pe t'reanu, etc. au trete cu primarul general aÎ Capitalei,. cut „cu arme şi b ag.aj e" dela „Tea-
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trul de p e ·c hei" - 1~stăzi Opera Ro_ lui Spiro Melas „Papa se lustru eşte",
- la celălalt teatru de oe repr e.: e ntată în stagiunea 1939-40 la
ch ei, pe a cărui minusculă scenă · T eatrul Reg'.1na Maria, 'ieatruJ · MurehEzările de ar~ă au .gă1 sit ·deseori 'nicipal a re.p,rezen ~at co:rpedia „ Pă
o pr!mire· căJduroasă din partea p.u_ catu[ lui Nă , că"a d_lui C. C0ilonaş şi
blicului. doveriin<iu_se astfel încă o- a trecut apoi pe afiş „Soţul ideat''
lui Os.car Wilde, cu d. Tony BuJan_
da1l ă că l.n ma.t erie de teia tru reperw_
riul, ansamblul. şi realizarea specta_ dra, d-na Maria Mohor şi - împru_
ooJ.ului suint elemente de natură să, mrntati dela Teatrul Nat ·on1al - d-na
M:irietta A.11.ca şi d. A.' Pop Marţian.
facă vad orlc.ărei · săli, chiar
dacă
Piesa, reprezenta tă în direcţia de
uneori e.Ste :impropr.e unor prezen.
scenă a d.lui Soare Z. Soare, a avut
lări mai spectaculoiase. •
.
· Stagiunea a fost deschisă cu · pie- .
car l er:ă" cât se poate c!e frurnaia,.
sa lui H. Lavedan, „Totul penlr.u pa. · să, jocul iritcrpre ti1or fij.nd co~ple.
trie", în- direct.a de scenă a d_nei · ta1 cu •O montare ciintre ce e mai iz.
Lucia Siurdza Bulandria. Publicul· a bj.litite. O p esă pcJ'ţistă „Omu/. No„ .
pr:mit cu căldură această p!es:ă de 15" de Edgai· Woll, tradusă de d. I.
a dânci · rezonanţe su'fleteşti, cu care Mânzatu, :tot în d î r5".ţia de scen~ a
Teatrul Municipal a · în:eles să_şi d-lui Spare Z. Soare a fost un scurt
deschidă stag!wn1
eia, poate ca o delL ·iri lermezzo - piutin gus tat„de publi,c .
cată mâ.1straioe pentru celelalte scene ' __:._ pentru prez ntarea „Heide, be1(JUlui de allă 'dată'', . a lui' W. ~~Mayer
bucureştene ale căro1r -repertorii au
fost cât S<3 p101ate de detaşa•le fată de Forster si a comediei lui I. L. Cara.
marile evenimente pe cru·e le tr.ăeşte giiale „Conu Leonida faţă c.u reacţiunea", pusă în scen~ de un tânăr
neamul nostru.
.
regiiSor d. N. Niculescu.
După o scurtă reluare a oomedici
mână

a

„o

1

Scenă _din „ Ginerele lui Hagi Petcu". de V. Alexandri la Teatrul ,; Muucă. şi Lu.mn,ă"
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S,c..:nă din „l'urceluşul fermecat" de. C. Urendi, la Teatrul „Munc ă ş i Lumin~"
î

S'au reprezentat apoi oomedia e_
:l'01că a luj Alfred Mcş J iu „Siriana'',
în direct'a de scenă a d-lui Dinu
.Macecbnsky şi apoi, Procu rul HalJ,e rs" de Paul Lii1dau, în care d. G.
S1or!n a avut un răsunător ·succes. ·
Cu „Deschide ţi ferestrele," de Cur~
lo Venezziani si reluarea •comediei
,., Domnu/ de!a ~ra 5", de Hennequin
: ~ Weber, Teatrul Mrnnic;pal şi-a
continuat stagiun'eia până la data:
-când scr:em aceste rânduri şi când
pe· scena sa urmează_ să se j.o.aoe pie:sa lu.; Fritz Swizer ,.Margareta
fm vărtit ă la trei", în. · direc 1 fa ele
scenă ' a tân.ărului regi.sor Mihail ~ir~

glijat nici atât de importanta · P,ro.
blemă a tea-trului--penf..ru t .nerct, ' reprezentând - cu mare s.ucces __:. comedia „La stâna din vale" · de G;
Chirvăsuţă, în direcţia de scenă a
autorului.
TEATRUL MUNCĂ ŞI LUMINĂ
Alttă scenă bucureş~eană care ac.;
tivează intens şi diupă un · ·p·r ogram

alcătuit· este „Teatru/
că şi Lumină" de sub direcţia

terndnic

ilfun<lJui

Victor Ion Popa.
·
In sala . de lângă Arsenal. depărta· tă de centru, rpsită de vad şi nu
Ta.
chiar,, atât de proprie unor prezenDin s'mpla înregistrare a acestor tări · spe ctaculoa.~ e. d. Vi.efor Ion Po.
·piese 'se v~_de in'en,ţ r umea conducă pa a re uşit totuşi să realizeze o se_
torilor aoest.ui' teatru de a prezenta rie impre.s;onantă de spectacole, la
:un rcp e r~oriu variat. de dmmă şi de care part i C:ipă UD publ :C ' D,Umeros;
com edi e. d est in.a t să rnti.sfacă o e cât din toate straturile soci e+ ăţii bue u·p·c,slb ·1 şi gustul publicului şi iinpe- reşt ene. dar mai ales d in lume~
rat~ve1 e a r ~e t Teatrul, aflat sub dimuncito rească pentru care
scenele
-.recJii.a d_lui Horia Oprescu, nu a n e- centr ale sunt iru.accesibile, tn pri.mul
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rând d:in ca uza preturilor de intrare.
mult pTea mari -pentru b,udgetul restrâns al acestei categorii sociale.
Ar fi insă greşit să se creadă că la
Teatrul Muncă si Lumină se fac e
„un -teatru special", de ·UD nivel ar.

MARIA M ..>HOR

(„Muscata din ferea~·trii'), Marin
forda (10.000.000) etc.
DÎin repertoriul stre!n sau reprezentat: „Nas sus", comedie de H.
Nusici, „Musca" de Ccz.are L:idovici, „Hai_Hui" de Guido Cantini,
„Eu şi tu" de Paulo Ricorra, „Brânduşa" de Brieux şi „Milionarul" d·e
Iordan Iovcof.
De subliniat amănu itul că pre-·
mierele unei părţi din piesele înşi
ra te mai sus au fost prezentate îh
provincie, teatntl având şi o echip&
per.man entă d.e turneu. De.asemenea
pe sce:na a.cestui teatru s'au dat reprez entaţiuni pentru copii şi tineret
jucându-se în matineurj speciale
şa1se piese.
"' Pentru ostaşi s'.a u repre~enta t în
spitale şi cazărmi alte şase piese·
trei comedii _de Victor Ion Popa,
două de Marin Ior3a şi una de Ionescu Morei, ~n afară de contr "buţiia
pe care cea mai mare parte din ac.t ori a avuLo în cadrul echipelor
de teatru pentru răni,ţi,
T

tis.tic .anumit şi îm1t.r'o prezentare
oarecuni p erifet'icâ..
Dimpotrivă . pe scena acestui teatru am aplaudat piese de înalt nL
vei artistic, montate cu grije, inter_
pretate de actori sârguitori şi talentaţi, f.aţă. de care presa bucur eş tea
nă de specialitate pe n edrept - ·
a avut d~·oiri o lipsă de atenţie cu
nim~c îndreptăţită.
.
S'au jucat pe această scenă autori de prestigiu universial: Moli er e
(„Şcoala f em eilor"), ·, G.
Bcr'n ard
Schaw {Să .nu pui mâna în fo c")
apoi autQ:ri români într'o mă.sură
mult mat n:iare decât pe celelalte
scene partic'u1are : Vasile Alecsandri
(.,Gin erei e lui Ragi Petcu·') Mihail
Sorbu („Cartea de vise"), Ione cu
Morei („Sgâtia"), Victor Ion Popa

~TRUL

COMOEDIA

· Sce'lla teatrului din pasaj, aflata·
la începqtul stag.iunii sub direc~ia
d_lui Va~iliu Birlic şi acum - când
scriem aceste rânduri - trecută din
nou sub direcţi1a Q._lui Sică Alexandrescu, a înch ·inat p ertori
stagiunei 1941-42 aproape e ·clusiv com e dii~or uşoar e . Prima parte o stagiunii n e-a adus: „Fetiţa ta" . prelucrare de Sică Alexandrescu, „Prostul din. baie" de Ernest Friese şi
Karl Fehn1as, in r om:îneste de Chr:
Etterle şi Radu Beligan, ,,'Arde nevas tă_mea" de A. Vercurt şi J . Bever,
prelucrare . de Sică Alexandrescu şi
„Dragoste cu carte lă" de Frantz
Paul prelucrare de Va.siliu Birlic şi
Radu Bcligan.
O premi eră mai consistentă a fost
prezentarea melodramei „Papa L e-
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bonard", în transcrierea mo<lero~1 :1· tat la 1ncc.µutul stagiunii pe scena
dJui Mircea Ş tefă·nes·~u. piesa în • Teatrului Tudor. Muşa·tescu, în co~
care d. Mişu Fotino a avut o fru- media „Măgarul de aur".
n:;i.oasă izbândă personală. •
.Cu „Stăpânul sunt eu" d e Gino
. Reluave.a piesei „Mărgeluş" a lui Hocca, îşi f.ace ]n,fra.r ea în cadrul
A. de Herz, şi reprezentarea come- ansamblului dela Comoedi1a d. G.
cUei „Accident Palace" a. dJui C. Timioăi şi d-na Sylvia Dumitrescu,
care au activa·t in prima parte a. sfa,_
Colon.a.ş, au constik1it pragul intră
rii în acest teatru. a dJui, Ion Ianco. giunii la Teatrul . Alhambra, în. ·.ope'
v:escu care a juoat - alături de Gr. re tL
Vasiliu Birlic - rt0lul principal din
TEATRUL MARIA FILOTTI
comedia „Fiii marchizului'' de GheTeatrul din Sărindar, devenit de
r,ardo Ghevardi. Rolul interpretat
de Ion fancovescu. a desvălu.i t încă· câtăva vreme „Teatru[ Maria Filotuna din fa,ţet ele multiplelor sale po- ti" şLa ÎIIloeput activitatea în stagiunea 1941-42 cu reluarea unui mare
sibilită ţj artistice şi a prilejuit inte_
re.sante d eSlbateri în presă şi în pu. succes a lui laincovesclU: „Banii nu
blic asupra felului Îtl1 care a î~t~l es fac nici două' parafe", ooinedie de
Arm.ain1do Curc=o, rcprezent~tă în sa.
să se prezinte arest •c omediac în
momentele de dramă ·ale pi·esei. I.n la dela subsolul Teatrului · Comoe„Fi"i marchizului" a avut o izbutită dia, astăzi ,,Teatrul Nostru.".
Prima premieră a stagiunii. a fost
oonfirmare a caJi.tătiJ.rnr s1ale artistice şi d-ra Doma issiJ-, ·oa.re a debu. „Eva în vitrină" de Guglian.o Giia_

Dina Cocea şi Tantzi Cocea într'o scenă din „ Bărbatul" la Teatrul Nostru •
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nino, în directia de scenă· a d-lui SL
că Alexandi·e-scu, după care a urmat o comedie din repertoriul italian: „Oraşul fără av-oca~i" de N.cola Manzari. succes de mare durată,
împărţit între d-nii Ion lancovcscu
şi ltadu Beligan, interpreţii. principali ai aceslei piese.
„Frumoasa aventură" de Flers şi
Caillavet, şi „Mezelăria Colombo"
de- G!useppe Adami, s'au succedat
pe afiş, bine primite de public, .cedând însă repede locul comed:ei
„Omul care zâmbeşte" de Luiai Bonelli, un nou mare succes pen 1.ru d.
Radu Beligan, ionoontestabil unul
din cei mai înzestraţi comedieni
din tânăra gooer:aţie.
In această parte a stagiunii Ion
Iancovescu părăseşte ansamblul teatrului Maria Filotti trecând la Co_
moedia, de unde d-na Filotti izbu_
teşte să angajeze pe Nora PiacentL
ni şi M:rcea Septilici.
Cu oomedia muzica ă „Secretara talii" de Puiu -M.rximiliai11, Teatrul Maria Filotti înregistrează un
mare succes de cassă, asigurat de
text, de muzică şi de ansamblu. în
care întâlnim pe d_nii V. MaximL
lian, C. Lungeanu, Iordănescu Bruno, Al. G!ugafiu angajat dela
Teatrul Mund şi Lumină - Florica Demiien. Virginica Popescu etc.
ln linii generale Teatrul Mari.a Filotti a avut un reper:.oriu variat de
comed'e, în cadrul căruia au activat pe lâ'llgă an.şamblul permanent
al teatrului, cei mai buni. actori ai
scene!or bucureştene.
1

TEATRUL NOSTRU
Compania din subsolul teatrului
Como,edia, întitula~ă „Teatru! nostru'', a avut în aceas:ă stagiune o
activitate deopotrivă interesantă şi
îndrăzneaţă. Stagiunea a fost deschisă cu „Scadenţa dragostei" piesă
tn 3 -acte de Michelc Durau, în care

d_na Eugenia Zaharia a avut o per_
a c .uti-nuat cu „Iluzia fericirii" de Armont
şi Gerbidori şi a trecut apoi la re_
pertoriul greu: „Pigmalion" de G.
Bernard S.haw, prilej pentru <Lna
Oina Cocea să realizeze o frumoasă
compoz:ţie, iar pentru d-nii Marcel
Angelescu şi Chr. Etterle să se evL
den\ieze ir.:că odată în liniJe fr~
ta.şe ale nou.ilor elite actoriceşti.
Cu „Bărbatul" de Denys Arniel ş:
„Femeia dracului" de Schoncker, în
care d-ra Tantzi Cocea a obţinut un
mare succes. Teatrul Nostru îşi continuă liinia unui repertoriu de tinută reu,şind să întrunească, deopotrivă, .sufragiile criticei şi ale publicului. ,

esonală .şi izhu~it.i creaţ ~;

TEATRUL ALHAMBRA
Reînvierea operetei, subi.ed a~
tât de dISCut.at, deşi •atât de simplu
în fond - prin lip.sa elementelor care puitea -să-i asigure - conti.r1uitatea
dealungul anilor - a g.ăsil 'pp <;ecna
Teatrului Alhambra o soluţionare
fermă pri.Jo iniţiativa d_lui N. Vlă
doianu de a consacra activitatea
leatrului său exclusiv aces~ui gen.
Fără îndoi.ală trecerea tenorului
Ion Dacian din cadrele Operei din
Cluj în cadre!e permanente ale operetei şLacum de curând - „deşco
perirea"primadonei. Maria Marini, .
au ~nlesni1t mult efnrtur le întru totul izbutite ale d-lui Vlădoianu de a
impune din nou opereta în gustul
publ eului bucureştean.
Stagiunea din acest an a Alhambrei a în:fă\işat µuhlicului două o_
perete de Johann Strauss; „Un vals
viene.z" şi „O noapte in Veneţia'',
„Gheişa" a kti Sidney, „ Vânzătorul
de păsări" a I ui Zel er şi „Sărma
nul Ionathan" a lui M llocker, cu
ti.tlul schimbat în „Jocul milioanelor".
Ion Dacian, piYot permanent pen-
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muzicală, G. Tim:că, N.
Marcel Anghclescu şi Sylvia Dumitrescu, pentru comedie, au
fost mereu în gra 1ia publicului, care
a primit cu entusiasm vechile ope·
rete despre care „se vorbea alata
bine".
-In cadrul acestei „reînvieri" a unui gen crezut mort, şi~a sărbătotjt
jubileul de 25 de ani de teatru d. N.

tru partea

Gărd~scu.

Vlădoianu.
Sărbătorirea a avut loc ~ub patr<fnajul şi în prezen:a d.nei Maria
Mareş.al Antonescu, a reprezentanţi
lor Direcf e! genera 1 e a Teatrelor şi

Soc. ScriHorilor Român:, ai Soc. Autorilor Dramatici Români, S"ndica.
tului Artiştilor şi te~tre.or bucure~tene.

TEATRUL CARABU Ş
Activitatea Companlei Cărăbuş,
&'a împărţit între revistă şi comedie
muzicală, genuri „uşoare"
pentru
care d. C. Tănase şLa alcătuit două
echipe distilnc.e, faţă de care -;- în
virtutea unei tradiţii 1nedesminţite publicul bucureştean şi-a ar-ătat din
plin simpatia.
Comed!a muzicală, furnizată în
cursul acestei stag:uni aproape exclusiv de firma V. VasJache- Şt.
Cristodulo, a însemnat o trecere de
la spectacolul de revistă, propriu
zis, la cel de comed'.e de salon sau
bulevardieră, cre:ndu_se un fel de
gen intermediar, nepreten~ios, dest!nat exclusiv descret;rii frun'.ilor.
Am avut. în serie:_ „Firfirică", „Ca-

valer Gâ 1dac", „Sărmanul Gic.ă",
„Apartamentul 54" şi „Băidtu[ ta.
iii".
V. V asilache, N. Roman, Aurel
Athanasescu. Lulu Savu, Coco Demetrescu şi Tantzi Căp.ăţână au fost
invar;: ah I pivoţii accs:or comedii
muzicale, cărora în toarr:ma aceasta,
"Tănase. le-a intercalat un spectacol
de reviJStă care a do1vcdit încă odată

popularita:tea de care se bucură animatoru} de altă dată si de azi al re_
visei româneşti de mare montare.
Paralel cu ac~ivitalea dela Savoy
se cuvine s.ă adăugăm aportul pe
care d. C. Tănase şi .ansamblu} său
l'au adus în cadrul spectae-0lelor
ostăşeşti şi a celor destinate răniţi
lor.
TEATRUL TUDOR

MUŞA TESCU

In sala de sus a Teatrului diJil
Lipscani d. Tudor· Muşatescu ş~a
continuat, până în Maiu 1942 stag:unea teatrului care La purtat numele şi care astăzi activează exclusiv
pentru provincie, în cadrul unor repeta~e turnee.
Stagiunea s'a deschis cu „Amoll'
sovietic" de Katac'ff, jJD, direcţia de
scenă a d-lui Val. Mugur, o satiră a
sităr,Jor sociale din Paradisul bol~
vie, prilej de frumoase creaţii pcutru d-nele Mania Antonova, Maria
Mohor şi d. Niky Atanasiu dela Teatrul Naţional (în reprezentaţie).
A ur'lllat „Măg_aru[ de aur" de
Gaspare Cata1di; în care şi-a făcut
un promi:ător debut d.ra Doina
M.'ssir şi „Doi sergenţi", de Tudor
Muşatescu după Carlo Rotti, cu
d-nii G. CiJprian,Victor Antonescu şi
, N. Dimitriu, dela Teatrul Naţional
(în reprezentatie).
Sitagiunea deşi a înregistrat un
mare succes de stimă, s'a încheiat
cu mare deficit, iar redeschiderea
ei în toamna aceasta nu a mai avui
Ioc.
COMPANIA MIŞU FOTINO LA
TEATRUL ALHAMBRA
Plecat d~in cadrele teatrului Comocdia d. Mişu Fotino şi.a înjghebat la Teatrul Alhambra o compan!e de comedie des~inată să activeze pe timpul cât ansamblul d.lui N.
Vlădoiaru se găseşte în turneu.
Stagiunea s'a deschis cu reluarea
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melodramei „Papa L eboniard", în
transcrierea modernă a Q-luii. Mircea
Ştefănescu şi a comtinuat cu „Clopo_

Continuâuâd lliiia inau gurată c u
mare succeiS în cursul verii la AL
hambra, •CU parodia „Atlant!da",
„Contele· de Mon te Crlsto", a cedat
repede locrJJl un ei reviste ÎJ."ltii . .dată
·,.Tarzan 1943".
·
Deşi fără vaid, !l1101ul teatru a rer.işil
să a•tragă: repede su'fra.giile pllblicului, afişul cuprinzând o serie de ele_
mein.te artistice de frunte: C. Lungeainu, George Groner, H. -Nico' aide.
~utzi Pantazi etc.
·
TEATRUL MIC
Deşi

nu intră în cadnuI consem_
noastrie, întrucât abia si-.a
în;cep;ut stagiunea, totuşi se cade să
. înregi'străm înfiilnţarea unui nou
teatru, în P.alatu1 Mica, botezat T eatrul Mic. Un grup de actori, în maSILVIA FULDA
joritate tineri, în. frumte cu Ion Ta_
lianu; au reprez.o otat „Omul bestia
.t elul de., A.L.armă" de M. Henequin, .şi viPtutea" -de Pirandello, început
promiţător pentl(l1 o stagiune înca
in car.e aq . obţinut_ succes:e frumoase incertă.
. .
atât d. Mişu Foti'.Ilo cât . şi d-111.:i Syl- )
•
,I
via Fu\(la, · d_nii H. Nicolai de şi fon
TEATRELE DE VARA
Aurel Manolesct1.
nărilor

Stările excepţionale ·prin care trecem au limitat activitatea teatrelor
In :sa.la cinematografului Hoxy de var.ă la câteva forma:iuni care
'din tr. Lipscani,. ·d_nii PuilJ. Maxi- -au activat în săli: Cărăh~şul şi AlmHian si Oc-~av ApostoU,de au pi'.l<; ha.mbra · (cu parodia „Atlanti.d a")
bazele t{nui teatru · de pieşe rnui:1cale şi numai două grădini: Marcoini
·a cărui .stagiune s'a inaugurat cu („Femeile .n u mint niciodată") Şi
„Conteze de Monte Cri.sto~' fantezie. sa:rnb 'ul d-lui. Romeo Lăzărescu
(„Fructul oprii" şi ,,lncurcă Vane';)
eiomico-muzicală de P1uiu Maximi_
la gr.ădma dela Hala Traian.
lia:n rŞ} H. Nicolaide.

TEATRUJ_. DIN LIPSCANI

an-

•
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de POMPIL!U CONSTANTINESCU

Ideea de-a descoperi cât mai
·multe talente dramatice orig·n1le
'este excelentă şi nimeni nu pJate
·dori" ceva mai bun primei noastre
scelllc decât să joace cât mai muHe
opere românc~ti; dar talen;tu1' e'n
puterea lui Dumnezeu!
Ne plângem, rpe bună dreptate, că
.teatreJ nostru original e mai prejos
de poezie, de roman şi n,uvc1 ă; că
valoarea lui cali'at'vă este inferîoană. Dar să· nu uităm că repertoriul
nostru pe:rmanent c".J:prinde câteva
opere devenite clasice, care·-au câş'l
gat generaţi: <le .spectatori, au impus gencratii de actori publicului,
·prim creaţia ;rolurilrr d ·n producţi:l

foarte compkxă, atât în ordinc:1 evoluţiei soc.ale a timpurilor cât şi'n
conţinutu.I lor suf 1et'.'sc.

111 D'a/e Carnavaluiili, .mahalaua
ce'.l mai autentică c C:xată 'n mentalitatea şi limbajul ei spec"fic; în O
noapte f.•u·iilWJasă, o mahala şi un
mahalagiu mai pretenţios, ca stare
.socia~ă şi ica moravuri, sunt fixate
în alte timpuri caracter' stiice; mahalagii boemi şi 1"bertini, în prima
comedie, mahalagii înstă:riţi şi oarecum pasionali, în a d:::>ua; şi mentalitatea şi l'mbajul din O noapte furturwasă sunt al'ele decât în D'ale
Carnavalului. Pe l'nia ascensiunii
sociale, Conu Leonida e un m·c burclramatiră autohtonă.
ghez, iar alături de :;:âţiva maha~a
Comediile lui Caragia ',e .stau în gii, m'di şi 1rnuii burgl1czi ocupă
.fruntea oce.stui repertor"u şi cine cel (~intâi plan al atenţiei spectato.nu-şi aminteşte de pleiada stră 1ucirului, în O scrisoare pierd!zlă. Şi
ţilor interpre!i, care-au dat Yiaţă
pasiunjlc şi mentalitatea şi limbajul
scenică" Ce1ăteainulu: turmentat. O:::>- lor au altă nuantă.
.nului Leon,ida, Coanei Joiţi;:hii, lui
~n 'ritnl ciclic so~'.Îal fll comedic>'
.Caţaven~u. lui Jupân Dumarache,
caraţ!ia~ienc
derivă dintr'o strânsi>
.lui Rică Vcnluriano, lui Trahana- înlăntu.irc; a~: vedea o ordine a
che şi Dandana·~he şi tuturor f gu-· spectacolului, impusă de acest spirilcr mai rc~iefate sau mai schcma- rit. din care .să reiasă limpede tâl_tice ale ciclu.lui. carag a ~·an?
cul so;:'ial al comediilor.
Un· repertoriu C'lragialc ar trebui
Teatru'l marelu1 nostru cGmic trchue înl eles şi gustat, în spir tul lui să fie un .repertoriu complet; într'o
ciclic. Carag:a 1e n'a fost numai un stagiune s~1 se joace toate p'.escle,
noroccs creator <~e C"rmeclic; O scri- u:na după alta. în .su:ccesiunea indisQare pr'erdntă. O noapte f urtmwa- cată de sensul ~:or .so~ial: spcctaco'lul
ar câ.~tig'.l în amploare şi ramifica:\~ă. CQn11 LNmida f a 1 ă cu reacţi.1111.ea
si D' dk C'1n1aval11lui nu sunt nu- t" c, interpretarea -;'ar aclfinci ~i viinai p'ese i:wlal i1.huti~c: ele expri- zitmea omului e'.,mi.c caragialiau
s'ar pH'Zl'nla în toată. cDmplcxitamă o vizimw asupra omu~ui ţi asupra unei anunw socictă!i rom~heşti. lea ci.·
Ciclul Caragi~lle l'.ste uÎ1 tot orgaSemul ci:::ic al cdor patru, comedii
nir şi o ahilt1 regisnrtl ar putea subni. se înlă!i~l'azr1 azi c~1 o frcsci1
_51
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linia toate efectele şi nu:mtele pe
care tlpuri!c umane le înfăţişează.
Da.r nu numai sen.<tul .social al com.e.di ]or ne duce la concluzia reprez
ării unui dclu, în care patru
piese să se desprindă una din alta,
ca o p"esă vas~ă, spaţială tn mo'mentul e: de frescă. In:;.i.ş to1 okgi l
comediilor ne ahligă să privim câteva struc'uri umane care l-au pre0cu.pat constant r,e dramaturg.
Cochete e ş· adulterinele caragialiene, Didin'.1 Mozu, Miţa Bos!on,
Ziţa, Veta şi Zoe a:i~ătuesc, structural, un tip feminin; se deosebesc
prin starea so~ială, ·prin limbaj şi
mentalitate. Primti amore7i N'.le Girimea, Chiriac, Rică Venturiano şi
Tipătescu,

deşi

întrupează ace1':1ş

preţii să .scoată

îu evidenţă toate aş.
cestP însuşiri. a!P cf'ei mai mari
crean dramatice româneşti..
S'a făcut bterf'san'a experienţă
scooică a duhlădi şi c'iiar triplării
rolurilor. Hamlet a fost ·înfuţ şat de
trei dintre cei mai dotaţi actori contemporani. O as'fcl de exprr'enţă

este profitabilă şi autorului dramatic şi interpretufo ·: textul e s:ors de
s·emnificaţiile lui cele ma· .subti:e,
iar actorul e s'.imulat să pătrundă
cât ma~ adânc textul şi să-şi individualizeze creaţia scenică. Acecaş
experienfă s'ar putea foarte bine
face şi cu comedi 'le lui Caragiale.
Un .Jupân Dumitra.'.:he, un Trahanache, o Joiţkă jucaţi de d'.l'Î actori
ar fi un imbold de creat' e neîndoioasă; ba chiar s'ar pute~ face şi experienţa' contrarie: un actor, cu vădite şi verificate tnsuşiri de-a inter- ·
preta un tip sufletes~ (cocheta. în. cornoratul, etc.) ar putea să joace
. în t0af~ .nr.mediile acclaş tip, modelându-l d·1p:-1 expresia stării lui so..
ci ale şi după Jim!Jaj ul specific. Obligat S•ă-~i mlădieze timbrul vocii, în-

ti•p. în grade diferite şi în stări sociale diverse, formează un tip unitar
sufletesc.
lncoronaţii Pampon. Crăcănel, Jupân. Dumitrache şi Trahanache fac
·un' alt· tip,· dar""reaeţionează .diferit •
in raport cu mentalitatea lor s'.lcialii, folosind un limbai adecvat ci.
Nu e nevoe să stabilim aci toate
lipurEe care trăiesc în comec'ie, ca
făţişarea
vcst:mentară,
Ilµşcările
să ne dăm Sf'ama de câtă varietate
suf.etcşti, mentalitatea, după perindividuală dă dovadă geniul caragialian; e de-ajuns să c:m.s.talăm că, sonaj ul .t~ramalurgu:ui, actorul ·care
la sensul social al pieselor, se adau- ar in:erpreta un tip, în întrupările
gă şi un sens psÎhologic, structural lui cidkc. ar putea sublinia nuanţe
caracteristice, ar putea imprima un
.şi că ambele se 'mpletesc într'o semritm in'er~r şi o expres·e .scenică
n:ficaţie densebilă.
1
unei
structuri sufleteşti, individuHPersonagii~e
carag~a· iene
trăesc
zată
în
uiai mulţi oam<ni, dt proprin tipul lor sufdesc, prin starea
lor so'..'.Î:l]ă şi pr"n limbaj, care este fundă viaţă estetică.
Ci~lul Caragia!e este o experienţă
expresia amândorUJra. Ia ciclul celor patru come('ii, nuanţele sunt isp"'itcai e; autorul. interpreţii şi
atât de clar reliefate, îndt devine pub'icul sunt deopotr;vă angajaţi,
aproape un postulat ca spectacolul într'o realizare cu noi şi surprinză
să '1e prezinte succes:v şi ca intertoare pe~spect:ve.
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de CONSTANTIN NOICA

Sunt oameni cari cred că propaganfa~e prin idei. Dar nu: ideile
pure şi s1mp1e nu se propagă. Se propagă o credh,ţă. Se propag-a fJCul. Un
ponip!cr şt.e, poate. mai multe desore
esenţa prorxu!"andei decât un misionar
i;are nu crl:'-ie în nimic.
Lă_i actiune..l de-a propag-a ceva o spune mi se pare. chiar cuvântul e acti·unea ele-a mtluentd din aproape
în aproc;.pe: de a-ti cuceri aproap~le.
Cum ai să poti transmite o flacără pe
care nu o ai? Numai marii credincioşi
au putut fi mari prop~gandisti.
Cat desore idei, acele idei care n'au
rădăcini în su;Jete ci răsar numai din
min ti. ele nu pot, prin ele însile. converti OU:-adevărat. .Escntialul credintei
c să rămână
i: r~1rios de spus. dar tocmai ceea
ce rămâne la oameni. are obiceiul să
se 11„nsrnită si altora. Când cineva
scrie un roman, spre a dovedi si răs
pândi anumite idei, când asa. dar
scrie un roman cu teză, nu conving-e
aproape De nimeni. Când însă scriP.
un roman pur si simplu. adică o operă
de mare credintă o închinare înaintea foumosului. atunci are sorti siî
converteas::.l. $i nu c la fel si cu te'.ltru r? ln cartea d-sale de curând ap1ru'tă. în .. A~oecte din teatrnl contemporan". doamna Alice Voines:u descrie cu o snlindidă adâncime. ce convin!!ător e r;entru drepturile t;neretii
teatrul lui Wedekind. atun:i când e

da se

dCYar teatru, si cât de searbiid devine
el atunci când are •.idei" si teze dc"pre ace.aşi tir.erete.
Dar există un fal:ment fără pereche al oropag _,nde prin idei: femini~
mul. Câteva suflete i.:enenase de ambe sexe au întreprins în vremea noa3tră. a dovedi prin idei fireste di femeia este eg:ală bărbatului. Au
reusit? -- Cit;ti însă orice mare carte
· a drag-ostei (această întreorindere e~ential feminină. drag-astea) si veti ve.
dea bine câtă adân::ime. câtă intelii:rcntă, câtă putere sunt în sufletul unr.i
femei. Pe lâng:ă Julieta lui Shakesoiarc. fata aceea de 14 ani care simte
exorimă si hotărăşte totul. - Romeo
parc nitei carag-hios: se suie oe scară
si coboară de pe scară. se bate în duel
si nu se hate. a i1ubit înainte şi, dacă
st1pravietuia incidentului ar mai fi iubit. Nicio operă feministă nu m'a convins că femeia este eJ?:alul bărb1tului.
Romeo si Julieta (sau scrisorile Heloî~ci către Abelard !) m'au convins cil
·e suverioară lui.
Asa dar pronavanda. e o chcstiP cie
adcvă r si nu o chestie de zgomot. f
o chestie de a fi si nu ele: a spune
Acum. e adevărat, propag-anda din
ziua de azi se face cu multe. m'..lltc
vorbe si uneori nu tocmai cu putin
sgomot. Dar asta nu trcbue să supere: c poate un ex;:es, în mandnea
unui fenorrcn ade~ea îndreptătit. Căci
timpul nostru crede cu adevărat, câte~
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odată;

arc cu adevf1rat ce propag-a
;.:âteodat{i. Vă amintiţi unde s'a simtit
întfti nevoia propagandei? La câteva
popoare tinere (doar tinereţea propagă; bătrâneţea predă), înăuntrul că

rora minoritatea şi-a simtit înderrumi

să aducă o schimbare în valorile, în
ordinea şi chiar în tipul de om al socil:'tătii. Acele minorităţi aveau o cre-

dintă: restul societăţii avea doar ră
măşite de credinţe. Dar o credinţă vie
iradiază în artă. în vieată. în cu~
vânt. Propa~.mda c pur şi simplu în-

cercarea de.a org-aniza un asemenea
proces de iradiere.
Jn lupta a;::easta de-a întinde peste
sufletele oamenilor flacăra unei crcdinte despre Dumnezeu, despre
moarte sau desnre neamul tău - teatrul îti ,stă bu:::uros alături. Că:::i teatrul atâta tot aşteaptă: să-i d':li un
lucru viu, pe care el să-l transmită ne
mijlocit de viu. Ii dai un .~est. el nu-i

transmite ca descriere literară. ·:::i tot
ca gest. li trece o durere, el nu cunoaşte semnul de exclamaţie; ;,:i tipă
tul. De aceea teatrul are mai putin
decât orice nevoie de idei. - cât de
adevăr. Nu de adevăruri şi de adevăr.
Ceea cc este :::u-adevărat - şi este
acolo, pe scenă după puterea pe cnre-o ai să pui vieaţă pe scenă - trece
ncmijlo:::it în tine. Vine de aproape de
tot, ca focul ve:::inului. I: o problemă
de vecinătate. Şi după cum asculti :::âtodată d2 sfatul aela -· „cumpără-ti'
întâi vecinii şi <tbia apei casa" - teatrul vine sa-ti dea şi el un sfat: alr.-'
ge-ti întâi spectacolul şi abia apoi tră
eşte-ti vieata.
Jn fapt toti facem asa: trăim ca .
după un spectacol lăuntric. Şi se numeşte " propagandă prin teatru" ac-,
f lli1ea de-a S\;himba În ultimul moment programul, scot5.n<i de oe afis
spectacotul capricios şi lăuntric!

MARIOARA ZIMNICEANU
Niciod.ată arta nu va găsi căi lupe care zadarnic ne ostenim să-l ummmoase de exprimare, dacă inter·· plem cu idoli ridicaţi la rangul de
_pretarea ·nu e călăuzită (I.~ aceea vedete peste noapte.
com;tiinţă sacră,
care porne~te din
A avut parte şi c.~ dascăli de mare
convingerea artistului că tot ceea ce _clasă, cari ve11eau să şlefuiască un
··realizează este o satisfacţie proprie.
talen,t moşten,it (sora artistei, Ecateun cânteic serafic pentru sine şi nu o rina Zimniceanu, societară a Teabroderie creeată pentru publicul cu trului National) creiatoarea lui M-me
Sans-Gen~ de mai târziu, a copilărit
care vine în contact.
Marioara Zimniceanu, face parte prin culisele primei noastre scene,·
din aceea elită a actorilor noştri care dela vârsta de şase ani. Un astfel de
s'au desprins dintr'o generaţie de mediu nu putea să nu aibă influenţă
adeveăraţi creeatori ai scenei. Avem
asupra unui temperament artistic auneori impre.sia că între această ge- devărat. Mai târziu, m:uii maeştrii:
neraţie şi prezent este un imens gol;
Livesc, Nottara, au fost îndrumătorii

1
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spirituali ai artei şi cl,i.sciplinei de
a d-nei Marioara Zimniceanu.
Pentru un actor, __ şi rareori se
subliniază acest
lucru, --- regizorul
coincide cu marele dascăl al carierei.
Şi din acest punct de vedere, Marioara Zimn1iceanu, l'a avut pe maestrul Paul Gusti, marele profesor şi
strălucitul erudit, în materie tehnică
teatrală. A cl.~butat
în Comedia inimii de Caton Theodorian, mulţumin
du-se la început cu roluri mici, pentruca să avanseze r·epede, să-şi câş
tige cu uşurinţă galoanele: Lipsea
în acel timp, sub directoratul d-lui
prof. Rădulescu Motru - 1919, tipul unei cochete
silueta acelei
eroine pe care o realizase Elvira Popescu. Acest fapt ~- îl recunoaşte şi
d-na Marioara Z 'mniceanu, _ a determinat ascensiunea marei actriţe.
Dintre numeroasele roluri pe care
le-a susţinut d-na Marioara Zimniceann, pot fi citate acelea din piesele:
Patima Roşie, Femeia îndărătnică,
aproape toate Comediile lui Shakespeare: Mult sgomot pentru nimic,
Măsură pentru măsură, prinţesa Eboli
din Don Carlos, Electra, Manechinul
sentimental, Veste bună în. care a
dublat-o pe Maria Ventura, Bolna•
vul închipuit, _Oameni pe un sloi de
ghiţă, Dinu Păturică, Femeia
Cezarului, Vraja, Scan.dalu-1, Femeia şi
Paiaţa, M-me Sans Gene,
Casiliana.
Toate aceste roluri, cari au însemnat tot atâtea triumfuri, au fost etape
asemănăoare de trudă, de ardoare, de
„consumare interioară". - cum 11
place însăşj artistei să-şi definească
procesul c1,e creaţie.
„Cucoana cu ochii de flacără stagnantă, japoniizaţi
sub linia sprâncemuncă

nii, cucoana de colo, din scenă, cu
trartdafirul roşu la ureche, ~mbrăcată
în stofă aurie de stihar. că e frumoasă n'ar fi nimic, cu toate că e si
foarte mult: ea e mirea artistă 'a
ceasului prezent. E o recunoaştere
care i se cuvine. E biruinta ei smucită tretat unui destin trâ~tit în genunchi" -- - iată ce spunea Tudor
Arghezi, cl.~spre Marioara Zimnicean.u în M-me Sans Gene. Cu toate acestea e o mare modestă. „Plecăm
foarte mulţi ca actori , dar numai
unul la mie ajunge artist"-îmi măr
turisea odată „Castili:~na", adăogând:
„Caracteristica scolii la care m'am
format eu, a fost' o disciplină tainică,
o pornire invinc~hiHi_ de a iubi scena
şi· a respeeta publicul. Fiecare dintre
noi trebue să fie convins, că este
cineva în marele pubEc care vede
clar ce se petrece pe scenă. Plân.g
pe actorii cari cred că pot păcăli publicul. Eu am intrat pe porţile largi
ale teatrului şi am avut un adevărat
cult pentru spectator. -Cred. că actorul are de împlinit un înalt oficiu
sufletesc şi, deci, nu practicăm o
profesie ci ne supunem unei învestiri".
O astfel de mărturisire n.e aduce
aminte de cuvintele lui Nae Ionescu, care scria· despre Marioara
Zimniceanu: „O înaltă conştiin~ă nu
a meseriei ei căci nu cunosc fiinţă
omenească m:ii umilă faţă de valoarea ei personală, ci o înaltă con.ştiinţă
a funcţiunei pe care o are de împlinit".
Este cea mai frumoasă c,subliniere
critică,
pe care un artist o poate
râvnC vreodată.
A.R.

221

https://biblioteca-digitala.ro

dea MîHAIL SORBUL
Căutând să definesc cam ce ar fi
o piesă de teatru, într'o celulă pit!tă
în nu ştim ce circomvuluţie a creerului meu, icneşte neastâmpărat o
zicală românească: . „un nebun
az·
vârle o piatră în baltă şi o mie de
înţelepţi încearcă s'o scoată afară".
Se vede c'ă ·este o oarecare legă
truă, de inchtă ce ea nu-mi dă pa~e
şi mă
pişcă şugubăţ ca un purice
neastâmpărat.

Ei da, e mai mult decât o legătură,
nu cu definiţia piesei de teatru ci
cu felul cum o piesă începe şi sfârşeşte prin a se înfăţişa în faţa spectatorului.
lntr'adevăr cum începe? ...
Unui ins, îi vine într'o noapte in·
spiratia unui subiect oarecare, fie
cu„. tem).· fie: pur şi sim?lU un fapt
divers. De obicei ·o poveste sau o
.întâmplare ~.'! dragoste. (Dacă în·
tr"o piesă n.u .. i dragoste. atunci mai
bine să nu mai fie scrisă).
Insul acela, c;ire se num"!şte autor,
n'are altceva mai hun 'de făcut decât
s'o aştearnă pe hârtie, scriind-o în
dia 1og şi „ împărţind-o în acte şi
scene. o~iată scrisă, asta ar fi ,piatra", ·auto:':'ul fuge într"un suflet la
teatru. de obicei la Teatrul Naţion::il şi
o prezintă în dublu exem]lar directorului. Acesta la rânriul său o în·
credinţează la doi mem'Jri
din comitetul de lectară s~re. a i se face
un referat. Dacă se întâmDlă să Ee
unul favorabil, atunci lucrire.a intră
în citirea întregului comitet ac1.unat

într'o şedinţă oarecum solemnă pen·
tru autor. Cum s'ar spune, de aci
începe operaţiunea scoaterei din
baltă a pietrei. Piesa e citită cam în
două şedinţe, când cele mai adese·
ori cu toată bunăvointa comitetului,
piatra rămâne tot în b~ltă. Dacă însă
e găsită c:1,~mnă de a fi scoasă la lumina rampei, atunci operaţiune.a
scoaterei continuă revenind h direc·
tor, care o trece !~ timp potrivit cllrecorului de scenă:
Acest nou personagiu fără de car~
nu se poate închipui o reprezentaţie
de teatru, ia piesa, o suc~te. o în·
vârteşte şi cercetând lista actorilor
teatrului alege pe acei care vor trebui să scoată piatra la mal.
In acelaş timp însă mai ia înţele·
gere şi cu c:1,\rectorul artistic pentru
decoruri si costume. De aici, din aceast2~ întelegere apar odată pe ...
mal o sumă de oameni, înţelepţi în
felul lor, pc care privitorul nu·i
vede nicioc1;1tă. Aceştia sunt picto·
rii, tâmplarii, electricienii, tapi„erii,
peruch 'erii, recuziterii, clre odată
cu artiştii opintesc la punerea în
scenă.

E o strădanie în comu11 ce durează
de'a 4 săptămani în sns. în c<ire timp
directorul de scenă răgu1eşte, fiind·
că se simte ob1igat să ţipe,
artiştii
răcnesc de emoţie, iar autorul fierbe
de nerăbdare să se vadă m:ii repede
în faţa publicu 1 ui.
Şi
iată că. înt-'o seară
c:1pă ce
atâţia s"au opintit să ridice
piatra
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baltă, se ridică cortina şi apare
'insfârşit şi... spectatorul, C3 să complecteze mia de înţelepţi. Nu tre':Jue
să pună şi el umărul ca să desăvâr

din

şească

opera?... Intrebarea, pe care
pune acum fiecare e cum şi mai
ales unde va pune umărul acest
spectator, pe care încă n'm~ni nu
poate să spună, că-l are la sigur de
partea lui! Căci c1.•1pă felul cum va
·pune umărul depinde de soarta piesei! O va împinge pe mal, ori bâlşi·o

CARNET DE

dâbâc, cu ea în fundul bălţii, de
rân1dul acesta pentru toţc1.~auna?
Şi acum, ~ca, înche'iere ar trebui ,să
vă spu.n. adică să definesc, ce-i aia. o
piesă la teattii. ·
Eu cred, ,că n'nr ·fi tocmai nevoie,
pentrucă - de · Îi1dată
.ce spectatorul
vine la teatru ştie ce-i ·o piesă de
teatru, iat eu, drept să vă spun, deşi
am scris vreo douăzeci de piese, încă
niu m'am lămurit ce-i aia ... Totul e
să fie bună şi mai ales să placă!

RĂZBOI

TEATRUL ÎNTRE

.

CĂSTI

SI
BA,ONETE
'
de ION AUREL MANOLESCU

Timpurile nu sunt pentru stihuri. ţie şi oţ~Iindu-i as~unsele-i v:rtuţi
Mocnesc aprige în ca!endar, răstur ce leneveau uneori.
când bl..erile Iun i şi pregătind ziua
Ba ne.contenit, dela pr·mul ceas al
luininoasă a Vlctoriei când p.ămă.
ră. boiului sfânt, a ctorii naţiei, lă
di~ă din jertfe şi supreme avîrnrnri,
sând în cuş;ile loir din culise fr:ictulumea cea nouă a viilor.mei va râde rile şi cnlHe cu grime, au lml-i':-1cat
cu frrnntea înăI:ată drept :,i c;nstit. cu mâ nidr:.e h::iina onoarei romi1 t~cştl
spre soarele eternităţ 1.
şi au încă'ecat ză1 ile cu obrajii a.
Timpurile sunt mari şi aprip
pr"n5i de vântu· ie depărtărilor;
Fecare ceas al h„r, avarline inte.gral ducând în mij ~ocul ostaşi or de pe
.istoriei.
front - în ecasuJ lor (~e tihnă şi ră
Sub scrr.nul adânc al acestu .„de- g:iz pe care li-l lăsau slD'bod-învin.se~e oohorte de derbedei roşii. ~
vă;r e:ern. revoluţia renăs::ătoare de
hotare şi v r,uJ a ne:imu ui româ- gluma, stihul şi cântecul ncan1ului
nesc, plămădeşte pe amân do ud. fi on- rămas să_şi vadă in pace de Ir Imturile - cel <le fee si flacără de a- rile şi nevoile lui.
colo di.n inima blestemată a t: .... sie:
Acolo. departe. pe tă'fâmun p'1u~1 aces a al nc.stru,
intern. -- vre- rlate. tn mkz11l hle~temai a: stqwlor
m,~c1 lumino1să de mâ 11e. a ţării
pe neasu.pra cărora a pri.1s-::i visc'.'lli
Regelui M~hai şi a l\fareşaiului des- iarăşi. oriihnilor. albele aripi ale
:rc.hitor.
îngerilor lui Dumnezeu ca.r-i roiesc
La ace~stă rcvolutie român „iscă prin vi'..zduh ocrotind trnd~ ostaşilor
şi dreaptă, -- c~re purifică şi înal- crue·i. - cuvântul românesc sună
Jă. tca'rul românr.sc s'a a~ă'urat deplin şi rctund stăpânind şi învia"
lotal şi Eră ezită1 i. El a ţ nul trea- rând inim le. meireu prospete. ale
ostaşilor noştri.
ză şi p:ină de avânt inimfl f.rontu!Ji
intern µrir-;wnindu-i buna d:spozlPur~ătorii lui, pr"begele cete me1

1
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reu vesele <le actori. au fost şi sunt am JJriccput că meseria noastr, aff
pretutindeni pr"miţi de suf:etek o taină miru;tă de înţc'.cgere şi ne<lesehise. Soldaţii versului şi ai cân- ~f ute vrăji ca: e învinge şi cucerl'tecului românesc se întâlne; ;, în şle senin şi defir1itiv ..
umbra întăr"toare a frontului. cu
Cel mai frumos şi mni inalt o~na
giu pc care actcrii Lau putut ''t>r.mi
soldaţii drep~ăţii şi. ai iertfei ir1 îlli1ăcăratele ore ale întâlnirii lor. in!în ·cariera for mereu înfurtunată, a
mile se topesc ~ se înfrăţesc într'o fost si este aplauzele camar„1ulor ·
dulce şi cuceritoare armonie ...
d"n spitale şi de pc front.
Acolo, lângă Ei care sfărâmă ză
Jnţelegcrea şi dăruirea sufletelor·
rile şi hotarele depărtărilor, n< ac- lor este su.prcma biruinţă câştiga u
tor:i am în!eles şi înţelegem tot<lea- de meseria noastră, acum când în
una. - mai bine ca oriunde, mai spre soar ~ răsare, pr!n întinseil; ste_
adânc ca în oricare altă parte pe blestemate ale Husiei, Armata
rosiul înalt şi misiunea sfantă a noastră poartă pc umeri şi sapă în
meşteşugului nostru rar.
lespez]e sacre ale isloriP.i, dreµlatea
Lângă Erei, am cunoscut pentru
şi onoarea neamului ro'llânes,;
,..In umbra frcntu'.ui, între baio·
întâia oară, demnitatea şi slava me.
seriei mele.
nete şi că::-ti, între i.ni.mi şi j er:r~. Lângă sufletele lor tari şi oţelite
actorii români au câştigat galoanele
pe care le înmoaie atât de uşor şi de aur ale meseriei lor- sufle:dc .~i
.
de frumos versul sau arcuşul v~urii, .preţuirea ostaşilor desrobitori.
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127 de ani de activitate a teatrului "nostru din
primele zile până la stagiunea 1941-42
1826 - Penwuca µau·u ani ~iai târziu,
în Principate, să întâlnim tot trupe strit_
ine reprezentând mi,ş.careia teatrală, aşa
diletanţi români, . rcprezi111tă v,odevilul
cum spune subdelegatul commlului pru_
„Vec.inătatea p·e~·i1culo1a1să".
sian din Iaşi, Margotti. către consulul
1816 - A tre1a zi de Crăciun, proti-prusian din Bucureşti,
Krcnchcly, in
pendada ieşană .;;c întruneşte în casele scrisorurea dela 10 Martie în care vo.rhatmanului Costache Ghic1a, unde se rc- beşte de o trupă f,ranceză ele pantomime
pre~intă în limba strămoşească - lucru
ce se afla la acea dată in capitala MnJ_
Demaipomcnit până atunci! - pastorala dovei: „Nous sommes entoures de dia_
lui Flori.an ş.j Gessner „Mirtil si Bloe'', bles, Ies habitants en sont Ies plus me_
în prelucra.rea l'Ui Gh. Asachi şi a unei
chants; le thMtre nous fait voir de;;
strădanii însufleţite, a sa şi a interprediables au milieu de feu;
11e, prince
tilor.
des quel est tire par six diablJ_
tins, qui sont precCdes de deux autres.
1818 - Acelaş Gh. Asachi, în urrn.a primului său succes, tot în casele hatm.u- formant ders ma,s,sa,ladgis (porte_flamnului Ghica, prezintă ieşenilor ni1şte ta_ bP.:i.uxl. Cette charmante compagnie
blouri „vivante".
francaise, quf laisse en.trevoir la sotfse
ues p1·i11ce des lliiaJJlcs P1l"lll1cieni, qui va
1819 - Luând pildă dela Grecii culţi
ai Curţi~ lui Oa.rage·a Vodă, bucureştenii avec des massalas (flaimbeaux) des 12
întocmesc şi ei un spedacol române.se heures turques, a eu l'esprit de contenter Je public, et on dema.ndie toujom·s
- primul la nucurcşti - cu „Ecuba" la
repetition; en preuve de celle, j'ai
lui Euri:pide în traducere.a lui A. l'liă
nescu. Ion Helia:de-Ră.dulescu detinea ·J'honneur de d_joindre !'original"·
rolul principal - în trave,sti - iiar lan_ 1827 - Gh. A.;;achi se II'e:ntoarce în Iaşi
din călătoriile sale de studii 1Prin atrăL
cu Văcărescu compusese un proolog de
circumstanţă:
„Saturn (Zeul timpului nătate, cam în acelaş an şi cu acelaş
gând cu care venea din Apus, în Bucu<!au însfl,şi VTemea)".
reşti şi C. Aristia cu gând de incelă
1820 - Spectacolele româneşti nu s•au
a teatrului în limba naţională, în
putut însă, mentine. Cu greu îşi făceau tenire
drum tinerii nru)tri, îndrăgostiţi de tea- faţa publicului român. Mulţi ani le vor
trebui însă, până să învingă indolenţa şi
tru şi pătrunşi de mairea lui meni.re sociaLpedagogică. Asa se face că I:a 26 ignoranţa unora care nu vroiaucsă creadă
Seiit. POPQseşte la Iaşi o trupă rusească pentru nimic tn lume că se 'poate face
de comedi1, care ioacă în c'asele lui Gh. te·a'.ru în limba româneas·că.
Krupenschi: „L'ecole des femmes" a lui
· 1831. - La 7 Nov., tr'upa de operă a
Moliere, în limba rusă.
lui Ed. Kreiwil! reprezenta „Ioan de Pa_
1822 - In Braşov, Românii erau mai ris" a lui Boildieu.
cu teză to;ri. Cu toată stăpânirea duşmă
1832 - Când la 27 August, trupa de
noaaă, dilefiantii români, reus·csc şi acum
mâna a treia a fraţilor .Foureaux. vine la
- la 20 Dec. - să reprezinte o piesă Ia1;1i şi cere învcire de a ile st.albiii în
pe î,nţelesul celor obidiţi :
,,Liberarea easelP boie.rului Talnan şi să deschidă
Valahilor", cu concursul trupei i;mrmane un „ThMtre des varietes", stăpânire.a
a .Tos·eiphinei Uhlie, de la Weimiiw.
ti dă învoirea fără discut.ie. Aşa se face
1815 - La Braşov, îlL .;;·e.ara zilei dt~
5 Maiu, trll/Pa ge.mnană în unire cu niştl'
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că la. 4 Dec. ~n aceJ1a1şi 1a1n, s'a şi putut
des:chtde st.a~tunea. te.a,trului francez cu
vodevUul: „ID turnarea lui Grenade in
sânul ifam.iiiei".
1833 - Ln 'Plină activitate, trupa Fo.u_
reaux I'1lprezintă pe1ntru prima oară în
tara noastiră. melodrama „Treizeci de
ani (V i•Ja unui juciitor de cărţi) la 21
Ian. Pentru o mai îndea.proape supra..
veghere a activităţii trupe·i francez.e,
mişcarea teatrală ieşa:nă e t.recută sub
··ontrnl~1l politiei, 'a 1agieri, la 25 Mart.
1

1

183' - Este anul victo,riei punctului
de ved«'ll'e national: teatru in limba maternă. La 29 Aug. a avut Joc prima reprezentaţie a şcGalei „Filarmonicei"· S'a
iucat „Fanatismul (Mahomet Proorocul)"
I.rag. in 5 acte de Voltaire, tradusă de I.
lfe.liade_Rădulescu. Elevii ma.i târziu
actori .ai primei noastre scene - cart au
debutait in a.cea sef!lră au fost: Nicu Andronescu (Mahomet), I. Curie (Zopir),
\;icu Diama.nd (Seid), C. Mihăileanu
IOmar), c. Dimitriu (Fa.nor\ şi Raliţa
1\Iihăilleanu (Palmira.). De aci încolo. cei
,[e,1a ·„Filarmonica" vor re;prezenta. cu
na.recare regularitate. tot soiul de piese
din repertoriul francez în deosebi până
la 1836, când „Filarmonica" se va desfiinţa.

1835 - Ccmcomitent cu spectacolele
orgami,zat e în Bucureştii şi ~eişeni"i îşi au
r;pectacolele ·lor naţionale. l'ezultat al'
Rtrădiani.ei lui Asachi. Aşa, la 25 sept.
Re .reprezintă în casele logofătului N.
Canta, vorlevtlul „Piatra teiului". E pri_
ma lucrare dramatică a lui M. Millo,
care era elev încă, precum şi debutul
său ca actor. Millo iv.ca pe „Băkânul ·
JJorisăoaJr", iar al<ături de el: AL Asachi
(plăieşul Codrat) si N. Canta (Cimbru).
Sase zile mai târziu, la 1 Nov. ai!}are în
Bucureşti primul pe:-iodic român•t·sc de
teatru: „Gazeta Teatrului Nation3l", oficips al „Filarmonicei".

ele As3lchi: „Lape.iru:s" şi „Văduva vicleaaă". Spectacolul s'a început cu un
prolog .iuca.t ele: d-na Fabian şi Al. A_
s.achi. Succesul a fost imellJO, încântarea
·publicului fără margini.
'

Fiste anuJI pribegiei lui Cost.a,che Carngiale prin Moldova. Elev al
„Fi:La:rmonicei" din Bucureşti,
cânrl
şcoala
s'a desfiinţat, a trecut la faşi
unde aflase că Asachi are iacell Conser_
vator, neştiind că ,în 1aicel am şi „Conser,-atoru:I filarmonic_dramatic" îşi înceta_
:;e activitatea, A bătut 1'a toate uşile în
liarşi, dar n'a\ găsit snri.iinul III~oosar ca
să întocmeaaică un teatru românesc. ln
cea mai 11eagră mizerie, •spriii'lllit cu_
câtiiva galbeni de, un 'Prieten, Se. Vâr.nav, îşi înfidpă o timioă si se stabileşte
1838 -

î:n Botoşafdt.

Succesele trupei lui C. CaraBotoşani ajung la cunoşHnta
ieşenilor. J,a.şii îl ·cheamă acum îndărăt
pe 1Pri~onitu1 din 1838. Aşa, după 40 zile
de repet.Hie ,tmpa lui C. Caragiale jeschide. l.a 16 Sept.. prima stagiune de tea_
tru pe~manent tn laşi cu: „S·aiul" trag.
în 5 acte de, V. Alfieri. Este primul ade_
vărat triumf al lui Costache Caragialn
in carie mi-i actori·cească: im terpretează
Nlul principal, alături de Dim. Gusiti.
1·839 -

giale din

18'8 - Pentru o mai bună coordona.re
a activităţii trupelor de teatru din Iaşi
(era· .aicum pe lângă trupa franceză şi
cea rounână a lui C. Ca.ragiale), Offaul
gosipod. Nr. 11 din 27 Febr. numeşte un
comitet de conducere format din: M.
Kogălniicealnu. V. Alecoondri şi P. MCâmpeanu. Sub aceste auspicii. trupa.
română deschide si a doua stagiune în
Iaşi, 11a 18 Nov. cu: „Farmazonul din
Hârlău" corn. în 3 acte de V. Alecsandri.
Este debutul în dr.amaturgie al ~ardului
dela. MiT'ceşti.
„
18'1 - Trupa lui c. Caragiale vine la
1836 - Din indemnul conducătorilor Bucureşti. în turneu. şi reprezintă la
25 Iunie vodevilele lui V. Ale·csandri:
filarmcmici~ti. Domnitorul dispune cumpărarea unul loc pe care oă se riuice - „lnfe!ătoru1 iDşelat" şi „Modista şi Cl.
un loca,l p.ropriu de tea:ru în Bucureşti. n9vntcul",
E v•orba de locul pe ca.re s'a ridicai in
18'2 - La 16 Martie se reprezintă tn
1852 actualul Teatru 1'aţi.onal.
Iaşi pent"u pr'ma oară.
comerlia lui
1837 Gh. Aaachi izbuteşte. să-şi Mioliere „Ava.rol". trarlusă în 1836 de I.
Roset sub titlul „Sgârcitul".
aibă în laşi un „Conservator ri!armonicrlramatic". unde s'\ pre1pare viitoarele
18'4 - C. Ca1'agiale între 18H-18i3
elemente actoriceş'.i ale primei scene
a .riLmaia în Bucureşti, cu orilejul turnemoldovene. E.·a cey,a ast·,mănător şcoalei ului său din 1841. Nu ştim pentru ce
„Filarmc<n:cri" din Bucu:·eşti. La 23 Febr. motive, dar fa.pt e că abia i.n lb44 îl re_
î1şi vede vr~ul îmo·'nit: cl1evii „Consergăsim conducător al truoei române uin
vatorului" si'vJ înfăti<;ează publ:cului ic_ Ia1$i. în care calitate deschii-le noua sta~n două piese de Kotzebue, prelucrate
giune 1844-1845 cu „Coconul Iorgu dela
1
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S:idagura" i;om.

~•, wJ.ri.

18'5 -

w1

:l :Lctc de \". Alee_

6 Ma'l'tie: tca.t.rul r<u11:!ncsc su-

ii:r:'l o grea pierdere rrwin moartea lui

c_

Faca, autorul. comediei (gen Mol icre):
„Frantuzitt:)le". O compensaţie inegalabilă avem însă, prin aceo:i, că in <lce,;1
ui.. c. Caragiale păJ"fiseste definitiv laşii
~\ se sta1bileşte în But'llrt·,~ti
ctitorind
1u~tfel şi tea,trul permanent bucureştean.
Pe cheltuirulă proprie şi după o muncă
1-itovitoare, inaugureazri pr.ima st~.giune
,le teatru perma'ncnt aci, fa. 21 Martie
.·u o prelucrare a sa (d~s'.ul do. slaibj'i.):
„Furiosul''. în sala l\fornolo. 111 timpul
<tctivitătii îl ajut.i"L si pe frat.Pk său mai
mk, Iorgu să-şi facri debutul in teatru
la 8 lu.nie, în „Recrutul răscumpărat'',
ia,r Ia 28 Iulie prezintă publicului bucureştean una din cele mui bune lucrări
·•rkinaJe dj.n prima jumăliaite a veacuJut trecut: „O bună educatiE>•' comedia
·1ui C. Bălănescu.
18'6 - Ideea de teatru nationa.I e în
plini'i ase>cmsi1u.ne. Provmcia ţine tot mai
mult să .aiJbii si ea teatru în hmba stră_
moşeaiscă. Aşa, în Ianuarie, Bacăul îşi
Jnfiinţeaa:ă un teatru
:ml• con.ducerea
Cluceruliui Alcicu Vilner. ~e întocmeşte
o trupA de diletanţi, so am •najază o
!!ală, în casele Ma:r:.ei Mavrom,1 l'i, se pun
preţuri <I.o intrare: 2 sorcoveţi de scaun
„~i mai mult după filotimia t:cşte-căru
ia.", şi la :i:O Ianuarie se ina.ugurează
stagiunea cu „rann.alZIOD.ul din Hârlău"
aJ 1ui V. Alecsandri, cu ll. lrucobeanu
în rPlu l principal. Sala fiind neîncăpă_
toare, gpoctaco'.ul a fost numai pentru
'burgltie:dme, nob~limea fiind ,poftită la
Z7 Imulll'ie când s'a reprezentat „cc.
Iorgu dela Sadagura'' cu acela1şi D· I.a,_
cobea.nu în rolul principal. Cu timpul,
actorii-funcţionari ai tribu[lalul).li din Io_
calitate. sunt şi re+.r:huiti c11. câte 4-10
g-aJbeni luna·r. In 1847, direci:a e trecută
asupra unui comitet de trei: Gh· Hociun~
Di.m.. Talianu şi Gh. Livizianu. Durata
a.ce.stor specl.a.cole a fost i.n.leajuns de
marie,: s'a jucat timro de trei ani.
18'7 - Matei Millo e în plină activitate tieoatrală. Ca dovadli, l.a 6 Aprilie,
Em. Ffl:rpesou ii adresează pr'n „Alb'.na
româncasc.ă'' o scr~soa.~e în care ii invinuieşte de 'Plagiat.
Em. Filipescu îi
dă.duse traducerea vodev:lu'ui în 2 acte
al lui Scrilrn: „La, Iune de miel", p~
care Millo o prezenta acum publicului
ie.sau cia. fiind traducerc.a_i perisonală..
1848 - Cunoaşte două premiere cu rrt8urwt l::i vrerncrt lor: una. in Bucureşti.
"' ,,Amei.ia•' (Victima amorului) dramă în

:; acte de- \'. Maniu (actor la acea vreme,
iar n~ai târziu: avocat, magistrat, deputat ş1 membru al Academie~ Române),
iu seara z·ilei de 28 Aprilie; iar a doua
„~aba Hârca", vodevilul lui .MiHo (mu_
ztoa de Al. Flechtenmacher), reprezentat
a doua zi ele Crăiciun.
1849 - Dupl't ce în 1833, trupa FouJ'Pa ux w·ozontruse pentru pr~ma oară in
twiginal, mel;odrama „Jucătorul de cărti"
J.a 8. Febr., Millo (în rolul 1Prindpal) o
TJI'Czmti:i. pentru înt:lia dată. în traiducerea lui C. Negruzzi autorul vodevilului
intr•u.n a.ct: „D<)i t.ă.rani şi cinci cârlani"
a ctirui premieră a ·avut lnc tot acum,
la ' Dec.
1G50 - lncepo seria Chiriţolor lui A_
h•c:;;andri în serural de 31 Oct. când Millo
interpretează cu mult brio. în travesti,
:tCl'a po,zna;şă „Cocoană Chiriţă".
1.851-La 5 Aug., tMillo prezintă, şi bucu_
re::;te111ilo,r De aceeaş Cc. Chi.ri~ă. în vreme ·ce C. Caragiale lupta din răsputeri
s<l impună în gustul publicului seriozL
kttea melodramei, reprezentând la 23
Sept. „Faust" cu M. Pascali (rolJJ.l titular). Malv Cronibitcc (Margareta), el însuşi reze.rvându_şi pe MefistJo. ·
1852 - Şase ani dumă inaugurarea ncr
ului teatru ioşan „dela Copou•', işi ina'..l1-,rurează şi Bu,cureştii uri nou tea ·ru, actualul „Teatru Naţional", la 31 Dec. ocârmJ.I!rea munteană î.nsă, n'a fost chi.ar
aşa de vitr~v_ă ca coa, moldoveană, căci
noul local a fost ous dela început la
dispoziti.a
deopotrivă a trupei străine
(de operă italiană) cum şi a celei româno. Programul inaugurării a fost ln..
tocmit din col'aborarea ~elor două trupe:
Românii a.u reprezentat vodevilul „Zoe
(Un amor românesc") tradus de Bobei:icu
şi muzica de I. A. Wachmann; trupa
de operă şi-a asumat partea orchestrală
a. spectacolului, precum şi nişte fragrmente de opere cântate de primadona
Lesniewska. Sub asemenea auspici de
dreptate îşi începe a.ctivitatea noul teatru, cor.ces'.unca tru.pei române fiind dată
::;ie trei ani Jui C. Car.ai::dai'.e.
18~3 In rfLndul. oraşelor de provincie care ţineau să a:bă o scenă ·a lor.
1111\ionaFl. .q' ;„,qc~'e acum şi P'tP->'tiL
La 2' 11arfe. N. Coculescu cere ccmitetului teatrai din Lucureşti :;;a 1 se lei!.aJizoze regulamentul
teatrului său din
acea loca!'tate. Da~ faptul de important;°L crup:t.a'.ă a anului, o ni:mi·ea lui .\f.
Millo ca dil'eclor ele scenă la Bucureşti,
ne da+a do 9 Iulie. Pentru orima ·dată
gă.sim a,cest . titJ.u în l!mba.iul actoricesc
a.I teatrului române.~c.
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log cu prilc.iu!; reprezcnti"'u'ii
„Ecubei"·
Jn limba naţio11.ală la •1819, Iancu Văcă._
resciu autor şi t.ra.ducător a atâtor alte
Alccsallldri.
piese trece din lumea celoJ' vii, in ziua
1855 - Din îndemnul noului concesioel c 3 Martie.
nar, V· Alecsandri, Domnul Gr. Al. Ghica .
1865 - De multe nri, publicul triage
Vodă numeşte, prin Ofisul din 19 Dec.
foloase
din 11eîntelegerile între marii săi
nu comitet pentru controlarea pieaclur,
format din: C. Negruzzi, Al. Daniei, Gh. actori. Neînţelegerile d;au loc la ambiţii,
la întreceri de tot soiul, din care spectaAsaichi.
tor'ul nu are rle câ'. de câştigat. Aşa a
1856 - Circul Krauser introduce la noi fost şi cu schizma produsă intre actorii
feeria, înfăţi~;).nd uubJ1icului bu.cu.reştear~ trupei naţionale din Bucureşti. O parte
„Sborul nimfelor", în seara ztlet de Hi a. riirnas cu Millo în „Teatrul M.are",
Dec.
ia1· altă parte i-a urmat pe soţii PaJS1cali
la Boo;<iel, cu dorinţa de a"şi în~
1857 - Noua lucrare a. lui Alec:san.Jri
Crai nou" obţine un succes din cele trece advensarul. Aşa s'a făcut că bucu;,_ai strălucite, la 24 Ianuarie („G1azeta reştenii au cunoscut p1{ntru prima oară
„Dama cu Camelii", în seara de 2 Slltllt.
de Molda.via" Nr. 7).
în interpretarea soţilor Pascali.
1858 - In ziua care abia duprt 23 ele
1866 - v. A. Urechia, pr-0fesor uniani va căpăta un înţeles simboli~ pen- versitar şi autor .arhLcunoscut la vretru întreaga românime, la 10 MMu, u~ 111ea aceea, se oferă la 31 Aug. să preia
număr de 70 boieri şi negustori cu va,za
el conducerea trupei române din laşi,
a.i Botooianilo.r, cer printr'o suplică în- în condiţiuni din cele mai avantajo<l.6e
Q.rept.ată „Ministerului din r\ăuntru'', .să
g-uve,rn, cum: a) redeschide Con_
se dea tot concunsur. ncc~sar pentru 1n- pentru
scrvat.oruJ pe care guvernul, din motive
fiinţarea unui te atru naţional in <?ra::ml
de economie il suprimaae; b) întreţtne
lor teatru a cărui conducere să fle lll- pc
speze proprii o clasă de muzică pencre'dinţată boierilor Costache Bălăcea.nu
tru elevii teatrului naţional din Iaşi: c)
si Costa.che Vasiliu.
an~aj 1 ează prof·esor de dans pentru ace_
1859 - E vremea melodrrumei. Trupa
ia.şi elevi: d) decerne un premiu anual
dela IJucureşti sub conducere.a lui C. A. pentru 2 piese national•e; e) înnoieşte
R0<setti deschide noua stagiune la ZO trupa şi repertoriul, etc. Totuşi, guverSept. ~u „Fiamina'' lui Mario Uch~rd. nul, neintere.sându-se atât de bunul
care îi prilejuieşte un succes r~sunator mers al teatrului românesc pe cât de
Eufros~nei Popescu. Iar în Iaşi, la 2.9
interese personale, nu La acordat conNov. se reprezintă ,publicului: „Fetele de
cesiunea.
marmoră" melodT. in 5 acte trad. de T.
1867 - Teatrul din Iaşi, prin decretul.
PorfiJ"iu.
Nr. 1224 din 25 Aug„ trece sub egida mi1860 Solemnitatea; deschiderii Uni- nisterului de· Instrucţie ,n urma raporve:risită.tii ieşene,
se face cu. concursul tului întocmit fa 20 Aug. de către U.
trupei naţionale care reprezintă la 26 Gusti.
Oct.:
,JV[argo (B.inefacerile educaţiei)"
1868 - Exact un an mai târziu, tot
vod. 1 a.ct, „Sa.cagtul" cânticel comtc de în I·aşi, moare la 25 Aug. C. Negruzzi,
V. Alecsanrlri (spus de c. Bălănescu). animator din totdeauna al scenei m.oL
,,Nunta tirănească" de acelaşi şi. un ta_
doveneşti. Bo~eir de, v~ţă, o viată întreablou alegoric arania.t de M. Gal ltno (re_ gă şi-a închinaLQ e:JLclUsiv litereJQr. In
gisorul teatrului) precum şi câteva nu- domeniul teat_rulut a lăsait o sumă de
mere de concert instrrnme.nt.al. I.ar la 2' piese care au îmbogăţit repertoriul naNov. are premiera „Lipitorile satelor" de ti-0nal, cum: Muza dela Burdujeni (vod.
1 act), Doi tărani şi cinci cârlani (idem).
V. Alecsandri.
Carantina (idem): precum şi o sie,rie de
1861 - Alecsandri e în plină activitate dramaturgică. Răsfătatul .autor al Ja_ traduceri: „Maria Tudor" şi „Ange 1o tL
ranul Padovei" din v. Hug:>, „Treizeci
~ilar. an de an dă la iveală cel puţin
câte o nouă lucrare. La 27 Martie „Ru- de ani din viata UilJUi jucător de cărti'•,
·
saliile iu satul 1lui Cremene" văd lumina etc.
rampei.
1869 - La tnce-putul aceleiaişt luni. 1
1862 - Turnul Seve.rin adăposteşte
Aug„ după un an, la moşia Nucii din
timp de 6 luni o trupă germană a unuia jud. Ilfov, vine pe lume o mogâldeaţă
St. Schurek, cu începere dela 19 Dec.
care cândva aviea să fie un „ma.estru'•~
Iancu Brezeanu.
1863 - Cel ce scrisese neuitatul pro1854 -

La 20 Nov. conducerea trupei

ieşene e. concesionată pc 1U ani lui V

0

1
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1870 -

Douăzeci

de ani dela

creaţia

9i, „Cc. Chirita" lui Alecsandri colindase :până într•atât tara înc:it, la 6 Ianuarie se p·rezenta publieului icşan în ipos_
ta.za uruei! noui premiere: „cc, Chirita
în Iaşi".
1871
E un .an bogat rwu t.ru
teatrul românesc. Ziua de 10 Maiu este
o victorie pentru românitatea subjugată
în Tranailvani,a. Cutropitorul guvern
maghiar, în urma necontenitelor presiuni, nu poate să n:u admită Statutele
Societăţii pentru creearea unui fomd de
teatru .românesc în Transilivania. Era
un nou drapel de .românism suh egida
căruia vor învinge într'o bună zi transilvănenii.

1872 - Moart· la 27 Aprilie I. Heliade
H:J..i!ulescu.
.
1873 - La 10 Febr. un nou pilon al
mişcării noastre te·atrale apare în lumi_
na zilei: Haralamb Gh. Lccca, l,a. Caracai.
J se joacll: Bianca, p::>em dramatic în 3
cfrnturi; Câinii, dramă în 4 act,e; Can·
cer la inimă, dramă. în 3 acte; Ca;;ta
niva. dramă în 4 acte: Jucătorii de cărţi
dra1wl în 4 acte; Mo•artea lui Sherlock
Holme.s, dramă în 4 acte; Supr'ema forţă
dramă în 4 acte.
1875 Este 'anul înfiripării în ţara
no.astră, a genului operetei. Pfiml flh1n1:i
cmereta era prezentată. doar de trupele
străine. Cu seara de 1 Martie, publicul
ieşan asistă la un spect.acol de operetă
în hmlia naţonalii. când se reprezintă
„rata mamei Angot" (3 acte de Clairville
Siraudin ~i Koning, cu muzica de Gh.
LecocqJ, cu Ana lHinescu în roluli principal.
1876 - In anul acesta, Gr. Manolescu
părăseşte Teatml Naţional din Bucureşti
:?i trece la la.,:;i, dimpreună cu Frosa Sarandi. De amândoi, presa ieşană este îndestul de multumită, numai că despre
Gr. Marnnlescu scria „Curierul
de
laşi" din 17 Ianuarie - . că în „Două
orfleline" „în rolul său de prim amorez„.
ar trebui să aibi:I, o toaletă mai:„ mai
căutată".

1877 - Se pune caJpăt concesiunilor de
teatru national 'în Bucureşti.
Piină acum, Teatrul Naţional avea un director
genera] (Comis.ar general) şi un Comitet
(de trei şi mai tâ„rziu de cinci membri)
cari se îng)•i jau de m1ersul activităţii
teatrale nationa le. Dar a'ceştia nu for_
mau decât o direcţie generală. (ca azi
d!e J>ildă). Trupele teatrului fiind două:
una: străină (de operă) şi alta româ!!-i"t
(uneori ernu douit străine), fiecare dtn
lrupP >:e rliî(IPa în l'Onc'l'·;;iu11P pe un timp

lbmitat. Aş.a, primul concesionar .al trUjpei române in noul „Teatl'u Naţional"
a foat C. Caragiale (1852-1855). Dela el
înainte s'au
perindat o sumă de alti
conceoionari: C. A. Rosetti, Millo, N. Pa_
raschives<'u, Căpitan Dim. Budiişteanu.
etc. La anu} 1877 He dă o. nouă organL
za.tic te,atrului bucureştean. priv. proectul lui P. Gră.dişteanu, proe.ct votat
la 4 Martie la Calffim-ă şi la 17 Martie
la Senat. l'rin noua lege pentru orga_
utzarea şi administrarea teatrelor, se for_
ma o aşa zisă Societate dramatică, perman1entă, cu un director numit de gu_
vem. Artiştii, membri ai acestei societăţi, 80 numeau Societa.ri şi erau impftrtiti pc cl•~~e: Sodetari ci. I. ci. II
şi el. III. Iar tineretul abia intrat, auxL
Iiarii cte a.zi, erau: gagiş'.i. In chipul a.,.
r,estn se păşeşte într•o eră nouă pentru
teatrul. bucureştean: · er,a, modernă.
1878 - Ca dovadă, un an mai târziu
la 21 Maiu are loc premiera tragediei lui
A· Parodi: Roma învinsă. în traducerea
lui I. L. Caragiale. E :prima traducere
bunr1 care .~e înfi:i,ţişeazr1 publicului bucureştean.

unul din anii cei mai
pentru teatrul românescErnPst~ l~ussi mzervii Homânil~r un r1gal arhsllc în ,anul a;cesta, prin turneul pe care_l face în ţara noastră. Impreu_
nă cu Enrichetta Cataneo, joacă pe scena JaşiJ.or în s'e.ara lui 17 IBIDuarie, ma_
rele SJJcces ,,Moartea civilă".
A doua ?;i, la 18 IlliD.uarie, J. L. Caragiale prezenta publi·cului românesc.
nrima din seria capo d'operelor sale :
„0 noapte furtunoasă" la Teatrul Na_
tional din Bucureşti. Cu el începea. a.deviira'ta dramaturgie românească. Fe1·icitii cari au servit distribuţia acestei
premie.re sunt demni de reamintit : I.
Panu (jupân Dumitrache),
Şt. Iulian
(:\'ae lpingescu), Gr. Manolc;;cu (Chiriac)
~. Mateescu (IHcă Venturiano), marea.
Ar~stiţa Romanescu (Spir~don), Ana Dă....
nescu (Veta), A. Piopeoou (Ziţa).
In · viara aceluiaş an, la 1' Iunie, B::inifaciu Florescu, profesorul de limba franceză, urmând pe drumul lui C. A. Ro_
sctti din 1859, cere încuviinţ.area de a.
tine n~şte conferinţe teatrale în sala
'fratrului Naţional din Bucureşti.
1881 - I. L. Caragiale a.iută la prosperarea literelor româneşti, nu numai
prin operele sale originale, dar şi orin
traducerile Pe care le face pentru Teall'Ul Nationa1 din Ilucm•r·,şti. Afară de
„Homa învinsă", la 8 Oct. se reprezintă
„Cazacii şi Polonii" o melodrami"t în ii
acte a lui Derouledc, tra.dusri. ele el într•o
1879 -

J;)ste

importanti
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lhnb1l cir cea mai aleasă
expresiutH'Doui'i. 10,ăptiim1i;11i m;ui târziu, 1a 22 Oct.
se reprez10nta pe aceeaşi scenă. lucrarea
plină
de
r.u.rnanHsm a lui Meurice:
„Benvenuto Cellini" în traducerea cu_
noscutului C. Stăncescu.
1882 - llaza re•nertoriului prirn.<ci noastre scene, dela începuturi n fost dran1a franceză. Aşa la 6 Aprilie. lmeureş_
tenii apla:udau: „Dia.na. de Lvs" li.ramă
în ;'i acte a lui _\I. Dumas-fiu! în traducerea lui Gr. Manolescu. Iar la 21 Oct.
se rep.•·t~zP-nta tra'du.cer.ea lui G· Stei'iacle
„Fiul Coraliei". clu-pii drama lui Deljut.
1883
La 30 Sept. monre Mihail Pasc~L
.
1864
„Mitocanii" din llucurt>~ii, a-plaudii totuşi !:'i ele data aceasta ru mult;\
căldurii. premierek. lui Alecsandri, cum
a fo:;t la 22 Martie c;ln•l Nottara cu Aristrt.a Ho111a11e.scu intl'.cJJretcază,
unul
pc Honiţiu, cealaltă. pe Get.ta din „Fân_
tâna Blancluziei".
1885 - In ;;,em:a de Mucenici ".. 9
Martie - Bucureştii nisiist1l în haină de
siirbiîtoan~ la prerniel'a povestei neferi(·ituh1·~ „Ovidiu" i.n Yersurile romantice
ale lui Alecsand1·i, cu Nottarn şi Homancscu. Ia1· la 8 Aprilie, I. L. Caragiale
nrezinti"i cea 11iu i sin.hă. premieră: „D'ale
"8.rna.valului".
1886 - Bucure!)tenti petrec o seal';i tle
mult haz cu prilejul premie1•ei .,Chirita
in Iaşi" comedia în a acte a lui V. Alee_
sandri la 23 Oct.. In actruata stagiun'"
6 Nov. se reprezintii pentru prima oară
Ia noi: „O crimă celebră", melodra.ma
lui D'E1111cry, t.rarlusii de Gr. Manolescu.
1887 - In secolul lt·e·cut. a.p;\r;'a u unrnri foi ocazi•onale neutru tunwele sau
beneficiile d,iferiţilor no~tri actori. A',a
;zisul „period~c" se om1pa pe larg ([e activitatea şi per;;onalitatea a1·tistici'1 a
sărbătoritului. AŞa, avem în anul aces_
ta un progTam tipr1i·it cu prileju\ unui
benBficu al lui St. Iulian: ,,Iuli.an. Pro·
griamme", red.act.;1t în Iiirnha fr.a.nceză şi
oa.re se vindea cu ;un franc exemplarul,
Ia 8 Ianuarie itentrn i;,pec'.aco'1ul: „Cum
sunt toate'' o comedie Ia mrncli\. pe atunci şi o scenă din „R'.chard m••.
O lunii mai în urmri la 10 l'ebr., Th.
(le Banvtl\e l't'a 1prezentat la nucurc'!ti
cu al să'.! „Gringoii-e'' în intc•rpretal'('il
nu prea izbutită a răposatului c. Cosks_
cu, secondat ele C. Nottara .;;i Ari·sti\a
Hornancscu.
1888 Două seri la rtrnrl: 7 Ma·rtie
si 8 Martie- se reprozint.ii comedia în 8
acte a lui Jbucourt: ,.Bărbatul cu 3 ne-.este'' în trnrlucerea !I-lui P. Gusti. Pn_

tn1 seri 1na·i târziu „Fra.ncillon" comrdia lui Dumas_fiul. tradusii de D. Stăn
ce.scu, vedea lumina rampei bucureştene1889 Stagiune.a marikir premierebucureştene: 7 NOv. „Macbeth" cu Gr.
:\fanolescu în rolul titular; secondat de
,\rn1. Ci-p1rugea 'i111 L:tdy 1Macbeth, V. Len_
nescu (Banqus) şi I. Petrescu (Macduff).
14 Nov. „Tartuffe" cu Nottara, Aristiţ;;.
Hornanescu (Dorina), I. Petre.„~u. V. Lronescu. V. Toueanu. etc
1890 - I. L. Caragiale µn~zintr1 în pri·_
111ier:1, la 3 Febr. mult dÎl.'l!cutata „Nă
pasta", r~rilejuind cre1~tii iui Gr. Manolescu (D,11a1gomir), Ar. Homanescu !:\nea.
\'ottara (Ion Ocnwşul).
1891 - Şt. lulim1, creatorul lui Jpi11_
i.res('.U, du.p;l o i11:lelungată retragel"e. di11
teatru din cauza răului care_i miicina
plil.rri:lnii. revine pentru puţin, în sea r;i
i ui 28 Felu. "i r,„i reia o veche creatil·
in „Bomba cu apă tia•rtă". Bucureoştenîi
au „tiut să-l r;lspliHească dupi\ merit.
aliwi.ndu-i 1wferieirc~a cu 1ip1:1u;w C!~ 1111
111ai conteneau.
1892 firh~·o1·p Manokscu joac;i, b
28 Martie, peu tru u llim a o arii î 11 „Dam;1
c·u camelii". Sforţai•l'a Iu·i St. lulia11 •ha mai culege laurii victoriei, aplau'Zel"
capidii acun1 un senr; lrngic. La 30 A_
prilie moare ...
1893 „,\ murit rege.Ic...
trl'1i<.1s~'.;1
regele!" e o vorhă veche. La Iaşi îşi începe cariera la 28 Febr. U.our1 noi aclrit,:\fagclalPua Luehia11
(fiica lui N. Ludtian "i a Gabrielei Negroni-Ludtian) .~i
Eliza Gtlnescu (fiica faimoasei ~inv VaJfry), ambele debutârnl în
,,La · nuit
d'Octobre'' a lui l\fusset. Era acelw;d a; 1
r[1nd la 1 Iulie, sce11a rom:111c•asci\
\J
picnlt•a pc tnltil l\'[a,gdaie11ei, n" cn•alr.rul Comicului .:\irn 1!i11
„Piatra
din
casă" ~i al a1;\1or altor tbmri cari atl
rirnias p:ln1t a7i în t.radilia tC'atn1lu'.
nostru national.
1894 - Boierul >;i 0111ul politie V. Gl1.
Mortun apare în faL~1 nublicului ic-.şat1
ca autor dra:111;1I ic la. 29 Dec. când ar.loc premiPra p·Î.Pflelor flale: „Zu1Dia Bân_
cu" corn ..} aetc~ ,._;i „Ştefan Budici" ,1r.
1 act.
1895 <:oqtwlin <:n.dcl JH' vizil1~11z;,.
j11c;i11d la f.a';'i. 10 Febr.. „Avarul" lu\
\Ioliiii'<'. ~11111Pm in nlinii 111fluentii franccdt. O Jună mai t;lrziu, la 2.5 llrlartte.
ieşenii fac prima cuno~tintr1 cu Corneil !··
aplaudftnd
„Mincinosul" în traduDer.! ••
lui N. Tine. Si tot acum, la 22 Oct., ic'';'C'11ii î~i iau 1·ilmns hun dela Millo cai»
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î1:1i sărbăltoreşte ·retraiii;~r~ru diu teatru cu
„Cocoana Chiriţa la .Lafi". iar la 17
Nov. îl sărbătoresc pe Et"!Iesto Hossi
care le prileiueşte câteva cell3uri de
!naltă· şcoală teatrală cu „Hamlet".
1896 - Teatrul românesc ii înscrie în
galeria marilor di,s-păruţi şi ne M. Millo
ralle_şi dă obştescul sfârşit îu ziua de 9
SePt. Pentru ca trei luni mai titrziu, să
câşhg·e o frumoasă bătălie. La I Dec. se
i11au.gureruză noul teatru din Iaşi. 11e mai
punâudu....se trista, problemă
de acum 50 ue ani: cine să tr(•acă îu nou<i
clădire? Trupa r_omâ)lă ori cea stri'tină?
laşii cunoşteau acum un T1~a<ru_natio
nal. un focar de mândrie naţională. Festivitatea a f·ost din cele mai entuzia<:t1i.
lncepfmd cu sceneta lui N. VoJenti: „Deschiderea teatrului". co.ntinuaiă cu ver;;uri spuse de State Dimgomir şi Cârjă,
cu divertiisment muzical (Corul met-r.:;politan), a luat sfârşit cu o sumară revizuire a d,1·arnatu-rg·iei nationale: „Poetul
romantic" rnd1wi1lul lui Mino. „Muza1de
la Burdujeni" a lui C. Ne~ruzzi şi un act
tlin „Fântina Blandmiei".
1897 - Ar~stiţa. Homancscu şt ru n::iu I
ei part1•11er V. Leone.seu. prczimă pub!L
eului ·ieşan. pentru prima oară la 10 Aprilie, .:aprrciile .strnnite ale „Femeii îndărătnice" a lu~ ShakeSII>eare, în versuri
izbutite (aparţinând lui H. G. Lecc.a.).
1898 - II. G. Lccca c în toiul activttă_
tii sale de om de teatru. La 25 Sepl. se
în:fă'tişează publi1'.u lui ca actor, şi cu indea iuns talent. jucând oentru „Azilul de
~oa.pte" din Irusi. alături de Ar. Romanescu în „Iulia" lui Oct. Feuillet, sub
p.seudoniimul „Sybil". Teatru1._national
din Bucureşti introduce obiceiul matineurilor. I"e1prezentând la orele 2.30 ct. a.
„o scrisollll'e pierdută" în ziua de 11 Oct.
1899 - Eleonora Duse se gă1seştc in
t.urneu la Bucureşti şi dă. cinci ~lPe\!ta
e.ok: 29 Sept. Dania .ou camelii, 1 Oct.
Mag-Lia (Sudermann), ' Oct. Femeia lui
Claudiu (Duma;s_fils), 6 Oct. Antoniu şi
Clc:J,patra. (Shakcspeai'e), şi 8 Oct. Gio·
conda (D'Anunnzio).
1900 - C. :\ottara î.şi încearcă fortPle
iuterP·I"~·tând pe
„Hamlet" alături de:
A.r. Demetri1ade (Laert), I. Niculescu (Po_
lonius), Ana Ciupagea (Regina), etc., ia
24 Sept. Iar H. G. Leeca prezintă în pre_
miera dela 17 Oct.: „Sup.rema forţă'·, in
interpretarea magistralii a Aristitei Romanescu. a Luciei Sturza. (Miss Grc{\'g'>)•
a lui :'.\iottara, Drml?trinrlP, Livescu st nl-·

tii.

1901 ~
Uucu.t'eşti

:.\lal'ioarn Vcutura c\ebutea7d. Ja
în „Trecătorul" lui Coppee ~'.;
,C-0;pila din flori" comeuia lui Gr. V~n-

tura, secondată. fiind de IIHH'~lri ca :
:\'ottara, Demetriade, Liciu, Iancu Niculescu. Soreanu. Maria Ciucurescu.
1902 - Inceputul anului e ~i început <lt>
n~rnă epoc}i în teatrul românesc. Al. l).a_
nla inserte pagină de glorie pe rA.bojul
dramaturgiei nationale cu al .său „Vlaic.u~
Vodi" în Pl'emieră la 2 Fe·br ..
1903 - Ermete Novelli dă cinci j()ecta.coJ,e la B11·cure:;;ti: 12 Dec. „O d\!lhn:'i
nouă" dr. 3 acte (4 tabl)
Tam~\) y
Haus: 13 Dl!c. „P:;,.pa Lebonard" comedia
in 4 aiete a lui Jean Ai.cart; 15 Dee.. ,,Regele Leat"': 17 Dec. ,se,·astă-mea n'-irP
ohic" com. 3 .a1ote Bernard et Va.Ia:b1'L'.
gue; 18 Dec. „Femeia ktdăr~tt.n:că".
1904 Staigiunea 'J\>atrului_naţiona l
din Iaşi se desch~de în JJrez·enţa familiei
rega ~e si, cum era fire.se, .<eara de 20 Oct.
a fost consa.crată operei dramatice a La.r~
me.u-Sylvei. S'au reprezentat: „MărioP.r:i·
dr. 2 acte şi „Jn ziua scaden~ei'' dr .. I
act.
1905 --- Ermete N ovelli e î•n t Ul'lleu d Îh
nou în ţ.ara no.astră, de. dat.a aceasta în
Iaşi, unde joacă la 8 Ian.: „Papa Lebou1rn.rd".
1906 - La 15 Oct. ;.c face desvelu·1•;;,
bustu1ut lui Y. Ale·c,..audri di11 fat.a Te.itru1ui_naţional. Pe acelu~i luc, inailllt1·.
fusese bustul lui Gh. "\sachi, care acu1L1
e 3tri'tmutat în fata şcoalei „Trei Ierarhi'"
1907 - La 5 Febr. arm rP în Bu~ureşt t
.. (;azeta 1'ea trei.or, Bal u.ril01· ,;i Spectm„~1.
lelor" (jurnal artistic-ilustrat săptamâ
nn l ni lui I. OrP-i'.cu). Avea <iouri ediţi.„
un11 ce se Yindea cu zece bani şi altf!. de lux - cu iO bami. Cu litiu prea pom_
uos. nu era decat un sd;ptămâ11~11 info1mativ. N'au apă.rut decât 4 numere.
In -acelaşi an, la 1 O~t., Cona:n Doyle <"
prezentat Bucure<Şti.Jor cu al său „Sh1·,·lock Holml's'• clra.mahznt in 4 ac1L' de F.
Bonn.
1908 - Sindtc.atul Arhştilor Drnmat iei
':'Î Lidiei începe pubHcarea
buletinului
>1ău „Scena" la 15 Maiu. Exemplarul s·.~
,·iudea cu ,)5 bani şi avea un. bogat DHL
teri al: oficial, beletristic şi informat-IV grnnând în iurul lui pe.rsoane ca. Gh.
.\I. Stoencscu, I. I. Ro.~ca. S. l'inr, Luci<l
C;1lomeri, t'fc.
'
„Shngerea'', pJJternicw drnmt1 iii i aclL·
a lui Be:vel"lein,
Yelle .,lumina rampei
bucureştene la 15 April, îJI1r'o inter1Pre·
1
t.a,1·c aleasă: Lh eiscu, Belcot, Tonv Du_
la11L!ra. I. Petrescu. J. ~la110Ie.:;eu, l. Bre·
zranu, Gh. Storin si ?lfariotna V0i~i.;.lescu
j,909 - Ba•rbu -·Dela\Tauce.a se irnpunt·
ca dramaturg cu oca.zia prrmief'ei ,.Apu-;.
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de Soare" din ,sea1~a. zilei de 2 Febr. DL război. Se intr4'Lărestc pentru Români
putinţa întregirii
deftnttlvc a neamu.
rectia teatrului avuse15e 'l'riiă să rncredinteze d~st.ri.butia unei alese pleiaue ele lui. Transilvania, prin r.:!pl'ezt>ntanrnl ei·
sufletesc, Oct.avian Goga, ::Cll·a<JucP plinmaeştri: Nottara a creat rol11l lui Stefan_
cel-Mare: L Manolescu; Putu Jan;:ov~scu: .sul ei de totdeauna si în teatru, nu nu_
A. Mihalescu: p. Liciu: z. Bâr3dn: c.
mai îin l:irica de până atund. Seara de
Belcot: G. St-Orin: I. Petres(.;n: C. 'fQ_ J& Febr. e chezăşia durerii Jr t1 ansHvanea:nu: Cta Dem1etriade: M. Filotti: Vnd
nene. Piesa lui Goga: „Don1nul notar"
LeOJl.escu; Marioara Votcule_scu (Oana)
vine să ne spună străşnicia celor ele P'este munţi, prin izura marilor intl'rpreţi
Ias•il comemorează ne Emt'?e~•!u pe.n.
t.ru 10 ani dela moarte. Teatrul-nal1t1_ Iancu Petrescu si Iancu Brezea.nu.
nal reprezintă, la 1' Iunie, printre a•tele .
1915 - Caton Teodorian, boier de neam
adaptarea lui State Dragomir „:3ărm~ de P'e• plaiurile Banilo.r Craiovd, purtânfl
nul DionDs".
ln sâng·e dragostea de tcaku dela ina'nBucureştii •.şa.se luni duoă succesul lui
tasul său Eugeniu Carada, dă la iveală:
Delavrancea c~.Jll'Apus de soare", ii re.
„Bujoreştii", ce se jio.acă la 25 Martie.
nrezintă la Z6 NOV. un al doilea succes:
1916 - O nouă piesă definitivă se tn;.
,,Viforul" cu P. Liciu, inimitabil illl roscrie în repertoriul teatrului române~c.
lul lui StefănHă. Vodă.
cu premiera dela 7 Martie. E vorha de
1910 - Cont.inuuă seria marilor suc.
piesa lui M. Sorbul: „Patima Roşie", p'l'"icese. Alfred{) de S.anctiiS vine ia Bucu.
lej de noi oreaţit pentru toţi in'.er'preţhi:
resti şi ioacă la '/.7 Jan. „Ne-cinstita" de
Elvira Popescu (TGfana), Fany Rebreanu
G. Rovetta: 29 Ian. „ca frunzele de G.
(Crina), I. Ianco.vescu (Rud·i), 1. Bre,zeanu
Giacosa şi 1 Febr. ,,iMoartea Civilă" a lui
ISbilţ) si R. Bulfi111Schy (Castri-5). Data de
Giacometti.
1 Aprilie e rămasă în traditia aidminL
22 Febr., bucureştenii admiră „Electra ·,
strativă a statului modern, ca data penîill interpretarea lui V. Leonescu. I. Petrescu, P. Iancove.scu, Eug. Clucurescu. sionărilor. lin anul acesta, TeatruLnational din Bucureşti inscrie pe lista celor
A. Macri. etc.
pensionati, pe: Maria Ciucurei3cu, Iancu
1911 - Ce,a ma:i izbutită te~rie în rlra.
Petrescu, P. Sturz,3J şi G. Achille.
maturi.da noastră basmul „In~ir•te M1lr1917 - Suntem în toiul războiului şi
a:ărite" de V. Eftimiu, înfruntă rampa tn
noi. E anul pribegiei. Avem o trupă ro-sie.ar.a de 2 FEbr., având printre inte.r. mânească
sub ocupa1ie la Bucureşti, a
preţi ~le: I. PetresCJU (Alb împărat), Ar.
cărei activitate însă n'are prea mare în_
Demetriade (Făt: Frumos), N. So.reanu
semnătate (pă,t•ăsise' chiar sala T.-nat. şi
(Smeul Smeilor), C Beleai, P. lanco.
juca la „Com&dia"). Activitatea teatrală
vescu, N. Săvulescu, M. Filotti etc.
propriu zisă se desfăşoară la laşi. Acolo
1912 - „Conul Leonida fată cu re.ac.
avem o seric de premiere de aleasă ţi_
tiunea", a doua lucrare a lui \I. L. Caranută artL3t,ică: 21 Martie „Nora" cu M.
giaJ1e, în ordine.a. compunerii, abia arnrn Ventura: 15 .Maiu „Regele Lear" cu Notla 16 April se vede .relJ)rezentat't, intr'o tara: 25 Maiu „Prostul·" cu Mi·şu Fotino;
interpretare de neuitat: l.1ilcu Brezeanu 5 Oct. „Dama cu Camelii" cu M. Ven.
în rolul titular si Jancu Nic„ilesru în Cc. tura, Tony Bulandra, Ion Mainolescu: 1'
Bfimiţa in travestl Cu 3 zile mai înaOct.•„Marşul nupţial" cu M. Ventura, Ion
inte. la 13 Aprilie, murea in Sa111atoritJl Manolescu, etc.
Olkowski din Capitală, vicitmil a unei
stupide flebite. cel care fu.>ese o glorie a 1918 - Se confrnuuă strugiuneru 1în refu_
teatrului românesc în plină tinereţ;e., a. giu. D.ar, ce e mai dureros, acesta e anul
bia de i1 ani, Petre Liciu fiu nu numai marilor pierderi: în dimineaţa lui 29 A_
11rilie moare la Bucureşti Gh. Cosbuc, cel
.1c1J FocşanHor ·săi :natal, dar şi al întregii
ca,re lăsase pentru teatrul românesc, tra_
tări.
ducerea „Sacuntalei" lui Calidasa. Şi ca
1913 - Duiliu Zamfirescu se inserte în
n conseciintă bizară si dureroa.să, la Iaşi,
istoria literaturii române <:a c1ramatun1,, in aceeaşi noapte închidea ochii pentru
cc1u premiera. din 25 Ianuarie: „Poezia di:l_ vecie. Barbu Delavrancea.. J)a.r n'a fost
>•i'irt:'\1·ii". n v_ F.ftiinin. in (j:1: 3.!li d•
clestuHi încercare pentru teatrul romf1~
! ~.. ~ : . ~ ' _; „ ' '
neoc. căci tot a.cum moare si neuitata Aprepara o nouă feerie tot atât· de izlmdstiţa F:oma:1eisru, adevărata creatoare a
tită: „Cocoşul negru", reprezentată în_
Ofeliei şi Desdemonei în ţara noa,stră.
tâia dată la 8 Febr. cu Nott;i."a :;;i d-r,a A
1919 - Anul îmcepe cu drama natio\1acri în rolurile primctPal2.
ua!U a profesorului Ion Peretz: „Bim.
1914 - E anul suferi!ltelor tr }C:itului
basa Sava" (;J acte în Ye1·.;mriJ, a căi·ei
0
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premieră are loc la H lan. ln acelm;i an.
ge.neralul Văi'.oiainu prezintă houa sa lu(~rtld"e, la 3 Nov., piesa în 3 acte: ,.Amurg".
1921 - TenJrul-nati·onal din Bucureşti•
comemorează centenarul naşterii lui v.
Alecsandri la :U Nov.
' 1922 - La 17 lan.. are loc un festival
„Moi.ere" cu al cărui prilej se reprezintă
piesa profesorului N. Iorg.a.: „Mo1iere se
rilzbună". In ac-e.Ia,ş an, la 13 sept., d.
Vidor Ion Po,pa :prezintă publicului bucu_
trn,tean, în premieră: „Ciuta•'.
1923 - Se împHneac o sută de ani Liela
mo..1'rtea lui Gh. Lazăr. La Teatrul-national din Bucureşti. fostul „dasciU" al
Colegiului dela. ,,S.f. Sava", estJe comemo_
rat printr'un spectac:>l festiv, in seara
z:ilei de 29 Sept.
1924 - Se prez•iintă pentru prima 1.ată
l-a Teatrul-naţional din Bucureşti, comedia d-lui Liviu Rebreanu: „Plicul", ·în
p,remiera dela 17 Febr. Câteva luni mai
tâ.rziu, in toamna aceluiaş Ml., la 7 Sept.,
e.ste comemorat A,vra.m Iancu, eroul
Tl'lansilvaniei noastre• dragi, cu „Doamna

Activitu.tea se inagurează cu premiera
dela 4 Oct.: „Muşcata din fereastră'' de
V. I. Popa.
1938 Ros 1de boala crudă care-l
chinuia pe înde.Iete, Ar. Demetriade se
hotărăşte să se retr.ai.gă din teatru. Sen.r~
de 19 Febr. a fost alea.aă pentru a SI)
:nune punct unor frământări de titar.
pentJ·u un „mai 1'ine" artistic. Pie!>a aleasă a. fost poemul discret şi ră1scolito.r
„Trandafirii roşii" al lui Z. Bâl}"Hi.Il. Z•e_
fir era vechea creaţie de acum 15 am a
„mn,estrului", şi tot el trebuia să . fie
simbo1l de adio. A fost o seară de neuttat.
A plâns publicul în ataluri fiindcă plân~
aeau actorii şi au plâns adorii îndutoş.aţ1
de public. Si toti plân~eau fiindcă plân_
gea „maestrul" în mijlocul torentului de
aplauze ce nu se mai o:prea.
1931 - Ion Morţun se retră.gea şi el, la
2 Febr., luându-şi rii.rnas-bun dela pu_
hlic min textul lui Chirică din „Omul c;u
irn1rtoaga''·
1932 - n. Tudor Muşatescu se prezln_
fa la Z1 Nov. cu „Titanic_ Va~s".
1933 - In viua de 2 Ianuarie se întocMunţilor".
mPşte Hegulamentu1 pentru
acordarea
1925 - La H Ianuarie a.re loc premiera uh~miului „Teatrului-naţional'' şi e pre_
piesei lui M. Rădulescu: „Bizanţ", cu M. miată, în .a1celas an. comedia lui T. Mu·
Filotti şi Ar. Dometriad în .roluriJ.e JWin- ~atescu: „Titanic_ Vals".
cipale.
193' - Corpul neînsufletit al lui Al.
1926 - Bernard Shaw îşi face loc îu
\lavrodi. foatul diTc-ctor ani dea.1·ân(lul al
repe•rtoriul teatrului românesc. „Medicul Tca:trului-nU'tional din Bucure.şti, e dus la
în dilemă" e prezentat în premierii la locul de veci în ziua de 27 Sept.
Bucureşti în seara lui 15 Dec.
1935 - La 25 Ianuarie are loc sărbă
1927 - Primul nostru director de acenă torirea a 50 ani ele teatru .ai lui Iancu
.Pau,l Gusty, es.te sărbătorit, la 28 lan.,
Brezeanu. Tea1ruLnaţ10,nal î,i închinii o
urint.r•un spectacol ·cu „Greşala lui Dum".' se.ară ornaigială cu „Noa1ptea furtunoasă."
nezeu", în :Hstributie fiind d_nele: so~ a lui I. L Caragiale în care, sărbătoritul
rana Ţopa, Puia Ionescu. Lulu Cruceanu
interpretează· rolul lui Ion o·cnaşul. S'a
şi d-nii:
So.reanu, Calboreanu, BăHă mai jucat tot atunci şi actu.I IV dln ,.O
tea,nu, Finte:;;teanu. Către sfârşitul ace_ scrisoare pierdută", in care „nenea Ian·
tui.a,.şi an, lui 7 Oct. Gh.. CiprirnJ. obţine
cu" h'ecând la m1 gen cu totul opUiS. a
primul său mare succes în cariera-i dra- dcdiostrat întreaga gamă a virtuozităţii
maburgică. ,.Omul cu mârţ0aga.'' sic. imsale în Cetăţeanul turmentat.
pune dela Pl"hna reprP:tc11tatic.
1936
Evenimentul cel mai de
1928 - Ibsen a cule.s mulţi lauri pe seamă, î111 prima jumătate a a.n:ului,
·ocenele romf111eşti. S'au re:prezentat pe ·au fost cele douii 6·pcctacole ale Comerârud în decunsul vremurilor : Stâli:Pii
rliei-francezc: 10 Martie .Nu se glumeşte
societătii. Un duşman af po:porului. Nora .. cu dragostea" a lui Muaset cu Mario.ara
Rata sălbatecă, etc. La 26 Sept. cor. vine V<.•ntura. în rolul pri.nc:1pal, si „Flăcăi"
la rftnd „Femeia măJ"ii într'o interpretarn rk P. Geraldv: 11 Martie „Vicleniile lui
a<..l<înc µ-;îndi·Ui, a lui P. Sturza :;;i M. FiScap·iu" cu Andre llmnot în rolul titular
ldtti.
')i „J:icul dragos~ei şi al norocuJui" de
1929 - In acest aa ai·:· loc prinrnl di- Marivaux, cu acela.ş A. Brunat.
rectorat al d_lui Liviu J '.. ·ea.nu la Tea1937 - Ion Creangă, c·stc comemorat
trul-na,t.i.onal. Din ini(b·~va-i personală la 25 Martie, pentru „Hara, 0 Alb". dr.ise pun· bazele celei de a doua, scene ofi_ matizarea d-nei Nellai Stroescu, dupii basdale a Bucureştilor: ,,Teatrul-Studio" în mul cu acelaş nume al autorului „Afr)l.<;tul tPnlru „Mic" din piata Palatului. mintirilor din copilărie". La 2 Oct. se
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redc.schidc „Studio-ul" Tcatrului-.1i;1\.w_
tia.n-\'rarn_Finteşteanu ;prezin:ttL ·publi~u
nal, de drut.a aceasta, în sala din pia.ta
lui hucu1·eişt.ean, pi·e°S'a lui Heinz CouAirnz'e~„ cu: „D'ale Canuwalului" şi „I.o_
bicr: „Aimee", care cunoaşte un,u1 !lin
iml Leonicla fatit cu rea,cţiunea".
celr mai ntn• ;;;uccic.sc de 'Public. Reg~ o
1938 - Este a.nul cfrnd îşi începe scria .iscălea d. Soare z. Soare.
succeselor bucureştene, regi.~orul ierian
10 Martie - Povest!'la bătrâ.nului Qa._
Ion Sava, oal"l' debut.caz.ii pe prima noaniPl de Foc este re·rnvtată pe sce!1a St~
strrt scentt cu un Pirantle.Jlo: „Şase perdiu-ului, în interpreta.Tea.
d_lut Tom~·
sonaigii în ctmiarea, unui autor".
nirnitriu. D'ircctia de i'JCCllă d. Paul Gustt.
1S39 - La 4 Aprilieo se j·oacă „L'An· 17 Martie - o satiră . ~~trem de us.tuna.nc.e fa.ite a Ylarie" .U!l lui Paul ClaUr1itcxire la a<Ll'l'.Sll famtlt~t,
aducr.
d.
drl. 1piesii oa.re jnccp1l11d cu Dresda, POV. '\-lardarc cu pie;;a dumtsalc: „Camcleo
posea acum î.n Bucureşţi in traduc;erl'1·~
nii", care a dat foarte mult ~e ~ueru ~
J>Ociului de fină exprcstmw Ion Ptllat ·
t1U cli'rectiei de scenă (I. Şahtghtan), cat
,.lngc1,ul a ve:;tit pe :Vlari<•". . • .
si inte1·preţilor: 1LncJe ;\na ~uca. Eug.
Teatrul-naţional din B'ucureştt caşttga
Zaharia, Mary J'\-fa.gda şt d-llll C. Anto„
1
o frumoasii bătălie a1<i,stktt in sem a de 18
11 iu, o. BriLdes.cu, N. Săvulescu_, N. Br,an_
Ocl. cu µremiera „Casa inimilor sfftriîeomi.r, s. Gab<Jr, :\. Clonaru. Gh. Hul1ga.
mate". Bt'd.·rwr<l Shaw e prezentat publ•9 Aprilie- Grtl!rparzer c comemorat la.
C'Ului hueuref;'tcan în intcrpretarea _manoi cu premi1cra t~ip;ecţic~ o;;~l~ „Her~.• ~t
g-i.~trală a d-nei ~ln:rietta Anca (Hcsto11a·)
Leandru" (Ale mărit şt n1l11nt valm 1 ).
Şi a decedatului C. Grigoriu
(C_iipitn11
De inspkaţi.e cla.si-că.. c~ar '.le factură. 1P:_1r
Sl10tovcr). Iar Gh. Calboreanu obţtne u11
romantică, trage.dia lut G.rtllparzer a. gafrum.os succes în p1;emie.ra „Profesorul
sit o interpretă ver~di~J. în d-na Ma.rietta
Storiţin" a lui L. And.reey, 1:1 4 Nov„
Anca. H.cgia: I. Sava.
sc,condnt de d-11elc Sorana Tupa. Dtdy
5 Misiiu - D_na Aida Vriooni pune pr~
Teodorescu si d-nii Ciprian,
Bălţăţcnm1
hlema iubirii privitii p.ri~ p~~·sma pat.1~i Griigoriu.
m1ei si prin prisma devotmntt, în drama
1940 - Pentru a doua oară. prima noai11 .4 "tab\.: „Suflctc'n vâltoare". .
!'lnT 1'Cl't!ii :ul11pu,_;tc>:<IP tunieul ofieial· al
15 Maiu - Ze;ce zile m:i.i tâ.ntu, tot
ComNliPLF1·a11ceze, îu serile de 13 Martie
Stllllio-uJ prezintii lucrarea 1l_lui Im1e,:;~
„A1t1l1·0Jn:1rruc" ~i „La Carossc rlu Saint_.
cu-More·l:
„MiHuşica".
Pentru d. Fl.
Sac1"d1tl"llt" 1·u You1wl, \Inrie Re!) şt
Sc1trlătescu, ;premiera aceasta ia. fost una
Germainc Ho~·p1·: 14 Martie un rnatii~Pll
din cele mai binecuvântate, de vreme ce
poetic (dt•la \'il!o1~ la Paul Val~1-y), 1a.1;
talentatul n~tru COJiliC Sl' P)':ez~nta !a
scara ,,()11 11!' lrndttH· pa,; a\'Pt' 1 anwur
1·ampi't cu caietul în mână, dkt htuhuu_l
şi „.Le yoy:1geu1· et J•111not11··· de
Paul
rolului f;(' îrnbolnăvi'Sc subit. Şi totu.;>1.
?.lorand; 16 •Martie, mat.incu ~r ,;;eara „Lt)
cu toate cii îsi cetia rolul. ci. Fiorin Sc.ăr _
mi,.;autJ1n>1>e'• ~i „II faut qu'unc porte
lăteiscu a at1'.1J1S aplauzele entuziaste ale
r;oit ouverte ou fermee". In to;'.J.mna acea_
unui public ca1·c dcobioeiu l' foarte pusta, un mal'e ·cntac1ism se abate pc biata
ţin darnie: pulilicul 1le premierr1.
noastră tartt: Cutremurul dPln 10 Nov.
16 Ma1iu - A doua zi, în sala „ComeIn urma lui, loca.Iul Teatrului_uatiomd
11iei", d. Jon Sa·Ya prezint.fi un spectacol
d'rn Bucureşti ~ubreziindu-!ie, stagiunea 1•xclus·iv Tl1nruton \Vild~r: „,o:r:aşul n~
se cO'Il.tinuuă în 'oala „Comedia.•·.
,;tru" (era. o reluare, căci premtera av:µ1941 - Din pricina evenfo11p11telur. iusese loc î11 ÎiLrna lui 1940 la Studio) şi ~,o
l.re Z6 Ianuarie_16 Februarie spectacolele
nl:imJbare'', in oaTe d-nele Nataşa Alexan_
î.Tl!cep la ·orele 6 d. a~ In luna Feb.ruarie
d.ra, Ana Madelehte Andrones·cU, Mimy
începe directoratul d-lui Liviu Hebreanu.
Botta. şi d-nii Ion Finteştcanu, A. Clo_
Haru si Ion I. fon interpretau îndrăz
12 Februarie premiera „Ifigenia", tra~edie
de Mii-cea Eliade, cu Aur11 nPaţa 'sr.enl\ti'i ,a. ingeniosului amerk1:.u1.
Buzcscu în rolul titul·ar, in regia. d_lui
1 Iunie -- Se închide sta~riunca Tea_
I. :)a.ltighia11.
iru lui-natioual cu !ii'tl'bi'ttorirca a. 300 dl'
17 Februarie - ele aci înainte, Jlttnrt la
reprnzeutaţii a „Scri,„orii pierdute". Spe<'sfârşitu.I stagiunii, i'opectacol•ele încep la
taeolul a început cu conferinţa d_Jui luorele 8 sear,v._.
nrl Teodo1·eanu care a on1agiat în eu24 Februaxie - Studio-ul reprezil!tă.
vrnte c.a•llle. JJIJl'SOUaJiiatea lui I. 1.. C:a1>icsa talentatului actor Florin Scărlii
1·:t~dnle.
tcscu: „Cn om ca toţi oameni~". în r111_
P. S. Evenimentele stagiun~i 'ce urmea111•rca îu s·cenă a d-lui C. Grorgescu.
ză 8ttnt înregistrate la prezentarea docu_
1 Ma!l'tie - Quuirtctul: tio.l1l'111m-'.Vfar_
mentară a: anului.
1. D. X.
V
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11 chiamă Costi.că Tănase si s"ar fi
fi putut numi, c3, să fie tot a:t ât de al
nostru şi tot atât de repr·ezentafrv,
.Ghiţă Ilie. . Reprezentativ, pentrucă
rimează cu mămăliga ş i cu ardeiul,
cu ţuica şi cu ceapa, - pentrucă sub
paritalonul în:vrâstat şi sub jachetă
i-se văd mereu iţarii cu găetaine ol teneşti . şi cămaşa de cânepă cu che1:toare. In definit iv, dacă am pomenit

d,e jachetă ne putem permite să pu.,.
nem î111 <:ompania acestei haine atât
de nobile si occidentale si numele lu i
Bergson din .care, pour 'cause, cităm
o susţinere şi anume: într' o operă de
ar.tă efectul este cu atât mai comic
cu cât · ne explicăm mai natural cauza lui .
. Dece este comic Tănase? _ fiind
numai un artist, nu o operă de artă t
- e uşor de ghicit. Pentrucă 'În Io- ·
eul brâului în <:ttlori natiornale Tă 
nase apar1e ·cu · bretele ..dnericăn~şti,
în locul 'Că-ciulii cu ţugui îşi pun e
cilindru iar cheutoarea a transfor mat-o în cravată d.e măţase cu pui .
Dece ne este drag Tănase? Pentru
că e al nostru. Ca Gruia lui Novac, ca
Păcal•ă, oa Barbu Lăut.aru, ca. „ De ş
teavtă-te române", ca doina.„
Si nu e numai atât. Dacă fostu l
pl~tonier a a.dus, la în ceput, lumea
la teatru ·Ca ·să-i aidttnire nasul şi caraghiozlâcuril.e, a ştiut să: pună apoi
stăpânfre pe această lume, să o ţină
mereu în sală.
Nu i- s•e poate contesta lui Tănas e
nici meritul de a · fi d.at cel·e di'rntâiu
spe.c taicol•e mari de revi·stă, att"ăgân<l
o lume ·care •se dist ra până atunci la
„Mosi" ·s i -din care î~susi Teatrul
Nati~niat si-a recrutat ~ai târziu.
·no~i şi n~ui contingente de spe-ctatori.
Bun gosp odar, T ă nas e si-a înche -gat o tru pă de du rată ş1 a\ făcut u n
vad: „\!-ărăbuşul". O casăJ ·d.tn ·car e
mănâncă pâine câ teva ze.ci de familii .
La saiz eci d.e ani, Tănase e totuşi.
cel :m ;i bun .cupletist. Se ţine b ine şi
mai ar·e un vis: să facă un turneu în„ .
Ardeal şi să joace pe „Cyra.no de
Bergerac".

V. B.
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Pentru o istorie a teatrului românesc
de I. DIACU-XENOFON
să se mai vor•
teatrul:ui ca de
atâta vreme, is•
ocupat locul de
cin.;;te printre celelalte capitole de cer•
cetare istorică. Şi totuşi, pentru noi
Homânii rămâne un adevăr că: isto•
ria teatnu,lui este o no,uă disciplină
pentru noi.
Dacă in străinătate, teatrul şi•a gă•
,;i t cercetătorii săi competenţi din
nemuri îndeajuns de îndepărate
11ee1asta nu se PQate spune şi de Ro•
mânia. Până în anul trecut când a
apărut prima fascicolă din mon,umen•
tala lucrare a d•lui Ion Marin Sado•
nm1u, ţara noastră putem spune că n'a
avut cercetfltori în domeniul istoriei
teatrului.. Lipsa cercetătorilor pe acest
larâm s'1a datorit întotdeauna, numai
uşurătăţi cu care ne•am obişnuit să
privim această formă de cultură: tea•
trul. L•am considerat întotdeauna ca
pe un simplu diverlisment.
De altfel, şi astăzi încă, ne ducem
la un spectacol clasic absolut cu
a.celaş simtimânt cu care ne ducem la
un divertisment rev1u1sLic de ultimă
c-alitate.
TeaL•·p l în genere cere o civilizaţie
ir•nintatc1, c·r oar8c<uo 'echime, o ci•
viliz:aMe care să fi tors pe fusul vremii
multe caiere de sbateri culturale.
Teatrul, fiind una din cele mai oom<
plexe ,arte, se ridică numai pe un
fundament temeinic, pe o civilizaţie
cu un trecut glorios.
Chiar la originea lui, teatrul ia fost
uHima, în ordme cronologică. printre
arte. S',au clesvoltat mai intâiu cele•
lalle arte: muzica, arhitectura, sculptura, poezia, pictura şi abia la urmă
de tot a înmugurit şi aceJst unic vlăs•
tar al divinilatii: teatrul. ln chiar
st.ructurn lui se cerc plămada tuturor
celorlalte arte, căci ce este teatrUJl alt
decât armonia înfăptuită ·între un text
(drama) şi un interpret (actorul). Se
roc:tr- imagina teatru fără text?

Pare curios, desigur,

bHtscă azi ele istoria
o nouă disciplină De
toria teatrului şi•a

este o artă, şi dacă
este tot o artă, şi
dacă
în fine decoratia ,însăşi nu o
altceva decât o artă, teatrul - armo•
nia ilor - n.u poate fi decât: armonw
armoniilor.
Şi 1
atunci, dacă teatrul este o a.riă
atât de complexă, oe ne îndrituieşte
să vorbim de el ca de unul din cele
mai uş~are exhibiţii publice? Fără
îndoială că numai lipsa :unei tradiţii
teatl'lale, ne face să ignorăm adcvă<
!'lata valoare a teatrului şi să nu•i re•
bunoaş'tem calitatea de: formă corn<
plexă ·de cultură umană.
Dar atunci trebue să•i pătrundem
în cele mai intime fibro ale lui, tre<
Jrne să•i desirăluim misterul în intre•
gime, trebue să•i răscolim trecu~ul,
t.nbue să<l cunoaştem cât mai de a<
f.·l'Oape. Numai cunoscându•l nd pu•
tem apropia, ni•! putem însuşi.
Cunoscând trecutul cât mai amă,
nuntit ne putem da seama de o su<
medenie de adevăruri pe care altfel
nu avem de undo le afla. Cercetând
desfăşurarea
faptelor in treaut şi ur•
mărind până la zi evolutia fenomenu•
'lui „teatru", putem şti dacă a ur<
mat un drum bine definit, dacă a şo•
văit pe diverse căi, dacă a Luat drumul
cel adevărat, ce influente a suferit şi în ce grad, -- "au întrucât a fost
ori nu national. Numai .aşa se poate
intelege ce valoare ia avut în trecut şi
cum şi dece această valoare a dimi<
nuat azi, şi numai aşa putem hotăr•
•,ici vi•ata lui în viitor. Prin trecut se
întelege mult mai uşor şi mai bine.
prezentul, şi se poate tiiia hrazdă
nouă pentru viitor.
Ce ne împiedică de a studia în
amănunti111e
trecu tuii teatrului'! Este
\Teo ratiune anume care poato dicta
o touailii. indiferentă fată ele această su<
hlimă latură
a culturii umane? ln
8fera „teatru" găsim notiuni care se
opun cercetării istorice? Nu se supune
~i teatrul ·aceloraşi norme ele cvolutie
Dar
jocul

dacă drama
înterpre~iJor
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cărora li•se supune orice
formă de·
cultură? N'are şi toatrul, ca întreaga
,societate, epocă de regres, de stagnare,
de prop~ire? Nu se desfăşură şi m1Ş"
oarea teatrală a unei epoci în pas cu
.ritmul vremii? Tatrul an~ic grece&e,
bunăo:.Jră, nu are aceleaşi dominante
pe care le gasim în structura intimă a
victiii sooale din ant.id1itatea greacă?

concep~1a de viată nu•l
găsim deopotrivă şi în teatrul lui Sofo•
ele. Euripide? Aceeaşi netezire a tutu•
ror asperităţilor pentru a da un tot
uniform, corespunzător colectivitătii

Fa'.alisrnul din

greceşti, nu este ş1
şi în orice ramură

în teatrul antic ca
c.le activitate a ace•
lor vremuri? Spiritul Evului mediu
nu•I gă.'.:iim în formele Pasiunilor şi
ale Misterelor? lntoarcerea Renaşterii
spre opera clasică nu este aceeaşi în
BC',JUlptură ca ş1 in teatrul de
atunci?
Felul de a veJea al romanticilor din
viata zilnică a sec. XIX nu este acelaşi
cu discursurile din teatrul lui Hugo?
Şi in fine, frământările
epocei de
transitie de a.z_i, din alte domenii,
nu se resimte şi în teatrul modern?
Deci, pentru a face istoria unei epoci
in omenire, nu treube să cunoşti şi
teatru1I ia.celei epoci? Nu se poate ig•
nora o formă de cultură în care se răs•
frânge toată evolutia omenirii dela
un timp la altul.
Şi totuşi, noi am ignorat cunoaşte•
na ştiinţifică a trec~utului teatrului
nost.ru românesc. Tot ce s'a scris până
acum în acest domeniu formează doar
un neînsemnat material monografi~ al
unor improvizati cercetători: literati,
publicişti
sau chiar numai actori
cu o br.umă de cultură, în orice caz,
nu oameni de specialitate. Şi ce e mai
eurios, e că unele din aceste mono•
grn.fii mai au şi prekntiosul titlu de:
Istorie. Să ne oprim o clipă aten\ia
tocmai asupl'a acestor lucrări c.u titlu
ee nu corespunde textului, şi apoi
vom trece în revistă şi o lucrare care,
cu toate că n'are titlul de: istorie, a ră•
mas totnş1 în trad1t1a celor mai multi
eu această falsă calitate: istoria tea•
trului românesc.
Din prima ca.tcgorie titlul de Istorie. - avem

lucrările

cu

următoarele:

„Istoria teatrului român" a lui M. N.
Belador, apărută la 18!J6 şi închinată:
„Cu cel maz profund respect" Carmen
Syh'ei; 20. „Istora teatrului în Mol•
dova" a lui T. T. Burada tipărită în
do.uă volume (primul la 1915, a.I doi,
le·a la 1922); ao. „Istoria Teatrului Ro•
mânesc"' a d•rei Maria Mihăicescu, şi
în fine 40_ „Istoria Teatrului Nationol"
a lui I. Massoff, apărută în 1937.
10. 111. N. Belador,*, actor al Teatrului na(ional din laşi. absolut fără
nicio pregătire ştiintifică, se decide
prin 1896 să dea l1a lumină un volum•
broşură în ca.re să facă istoricul scenei
româneşti. Foaţte pretentios cu sine
îns,uşi, nu se mulţumeşte cu studiul
trecutului scenei ieşene, ci se avântă
să ~;crie şi despre teatrul muntean.
Eelador îşi împarte lucrarea, i'in
două: Partea I•a cuprinde minusţ:.'!ule
capit.ole referitoare atât la scena mol•
doYenească, cele mai multe - cât
şi alte câtevia - mai puţine - .Pentru
aceeaşi perioadă de timp (1800•1850)
relative la trecutul scenei din Bucu•
· re:;;li. Insăşi perioada pe care îşi pl'W
pune s'o trateze ne poate uşor da ideea
de ce a putut scrie actorul ieşan, având
în vedere că este una din cele mai
înourcate, mai nebuloase epoci din
trecutul teatru.lui românesc. Şi au,
lorul. cu .o rară siugrantă de sine,
intemeiat numai pe date de pură tra•
ditie verbală, probează în paginile
primei părti a lucrării sale o totală ne•
cunoaştere temeinică a subiectului.
Jn „Partea Il•a" strânge în mănun°
chiu, lipsit de orice omogenitate, ur"
mătoarele
mărunte capitole:
Repers
to·rful.- teatrului român - o sumară Îll"
ş:ruiro de diverse piese ce s'au repre•
zentat la noi -; Vasile Alecsandri aprecieri de ordin critic literar fără
nicio însemnătate -; Moartea lui Ya=
sile Alecsandri; Moldova (1850); Tea•
tr11. National•Tim'[YUl Dramatic 1850•
1851; Societatea Dramatică - dela
*) Mihail N Belador.. Art" st al Teatrului Nat:onal din Iaşi. Istoria Teatrului
Român cu moito : ,.Teatrul e o şcoală
capod'operă a sociefă!ii".
Cra ova, R. şi lg. Samitca [1896].
119-120 p. - H.5X23.
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18;)() sare brusc la !879 -,

şi în fine.
!Herita un atare titlu trebue să gă·"
„documentat" capitol: 'sim normele după c;are s':!liu. desfă"·
Reprezentaţia de retragere din teatru
şurat evenimente,Je, şi planul în ca.re
a artistului 11'1. Millo, pe care o poves• a C\'ol uat mişcarea teatrală. Trebue să
teşte cu
multe amănunte fiindu•i găsim, în primul rând, sbaterile de
contemporan.
erdin artistic ale acestei arte, ale celor
Iată cum, după
impresia bună ce cari au scris şi •ale celor cari au jucat.
~i·o dă
titlul: ,,Istoria Teatrului" Trebue să avem un fir oonducător
Homân", dacă răsfoieşti cele 1i9 pa• dela început şi până Ia ultima pagină,
gini ale improvizatului ist.orie teatral, fir conduditor caro să ne demonstreze
nu poti să•ti retii o întrebare fireascii: punctul de vedeTe al istoricului, me•
Ce I~a făcut pe bietul actoraş ieşan să to:ada sa critică, felul său de a înţelege
dea la lumii:iă o asemenea lucrare, ..;are subiect11Jl şi de a•l expune şi pe înte•
nu e nici măcar o contributie monogra~ lesu1l citit-Orilor. Cine mai POate scrie
fică deoarece, hpsită total de o metodă
azi o istorie a unei natiuni oarecare
de cercetare ştiinhfic' îndrumată, nu sau ia unei literaturi de pildă, prezen•
poate intra - decât cu titlu de in• tând nesfârşito liste de n urne, de ti•
ventar - în bibiliografia •unui .ade• tluri şi nenumărato citate, cari toate
la un loc•să nu reuşească decât să b1fr
vărat ceircetător aI trecutului nostru
teatrial?
. măcească cititorul, iar nicidecum să•l
lămurjl!ască?
20. Istoria Teatrului în Moldova•·)
a lui T. T, Burada e departe cu IIll1lilt,
Şi Burada tocmai o atare compilaţie
enorm de mult; fată de lucrarea lui de liste de nume, de titluri, de citate
Bel1ador. Nici nu se poate compara de prezintă publicului dornic. de a fi lă•
altfel.
murit .în ce priveşte oadrul în care
Nu este o istorie, aşa cum o pre• s'a desvoltat scena românească. Nu se
înfăţişează cititorului cu păreri per•
zintă pretentios.ul titlu, dar este o do•
cumentată
monografie, indispensa? sonale, decât la început1ul primului
volum, vorbind de cauze pentru care
bilă conlributie pentru cunoaşterea
nu s'ia făcut teatru mai de vreme la
trecutului teatrului moldovenesc. Nr.1
e.ste istorie a teatrului, cu toată serio• noi:. E de a}uns citarea câtorva rân•
zit.atea tratării subiect.ului, deoa.rece duri pentru a tntelege cât de mult îi
neglijează total
primele două ele• mai lipsea fincă lui Burada, ca să fie
mente componente ale acestei arte: un istoric teatral aşa cum t:radi•
drama şi actorul. Burda i•au în con• tia a tinut să•l consacre pe nedrepL
sidernl"b frământarea artistică, sufle~
EI consideră ca o cauză unică a întâr•
tească a scenei, ci numai evo 1luţiia ma•
zierii ten,trulm la noi, faptul că „ac•
terială a ei. Cu nesfârşite liste de ac•
tarii şi rnuzican(ii (? j erau consideraţi
tori, de piese jucate, de cheltueli ca formând o clasă de oameni ce nu
tehnice de tot soiul, şi cu intermina• meritau a se amesteca sau a face parte
bile, obositoarP şi 1nut.ilE1 citate din din eghemonia clase-i boereşti". Dar
toate dosarele şi arhivele pc care le•a tot el recunoaşte mai departe că şi
consultat, nu se face istoria teatrului în Occident chiar, actorii erau trataţi
In is oria teatrutui trebuia urmărită la foi, ncpermiţându•li•se bunăoară să
evoluţi·a integrală a scenei, evoluţia şi
fie măcar înmormântaţi în cimitire, la
ar'ist că şi
administrativă.
Intr'o un loc cn toti ceilalti muritori. Bu•
istorie de teatru - ca să•şi poată rada c.onfunclă astfel, cauza cu efectul.
In ce priveşte însă datele publicate
*) T. T. Burada. /s/Oria Teatrului in
de el, sunt riglJ.ros studiate şi nu pu•
Moldova. Voi. I. Iaşi.
tem avea decât un regret: că cele
Tip. N. N. Şterăniu. 1915. --- 356 p. două vo1lume nu merg decât până la
1Ci 5A23 5 - ; Voi. II. luşi. Tip. H. Poldanul i879, când are loc înfiintaroa
ncr. 1922. -- 428 [ - .432] p. - 15.5X
22.5.
Societăţii dramatice din Iaşi.

un ultim şi

1
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30. ln ordinea
cronologică a datei
a.paritiei vine în al treilea rând teza
de ci.octorat in litere a d•rei M. Mi=
h.iilr:escu: Istoria Teatruiui Românesc•.
O bună lucrare de doctorat, câtă
vreme juriul a decnitat•o ca atare, lu•
crarea d•rei Mihălcescu nu face decât
işi propune
să studieze istoria tea"
t.rului muntean .în perioade: 1850•
1859. Buzatu pe o superio,ară concep•
ţie: teatrul ca mijloc de propagandă
a frumo.su1\.l/i în păturile societăţii
noastre, autoarea comite însă marea
greşală de a urma în
expunerea su•
biectului. şi în cercetarea Jui acelaş
drum pe care l•au bătut şi înaintru;ii
în ale istoriei teatrului românesc.
. Tratează subiectul, - în partea I ca şi cei ce 1•ruu precedat, împărţind
perioada respectivă (1850-1859) pe
stagiuni - metodă tOtal greşită; dă. ca definitivă cauză a •întârzierii
teatrului la noi faptul că am dus în
trecut o vi•:ttă prea sbuciumată po•
lit1ceşle ceea ce nu este un punct
de vedere prea fericit; - şi în fine,
pe lângă. alte .mărunte şi originale
apre.::ieri diE~utabile, greşeşte enorm
vorbind, - în capitolul: lnceputurile
teatrului cult, despre circuri - (cel al
lui Mathieu, de pildă). panorame. dio•
rame, care fără îndoială nu•şi pot avea
ros.tul într'un studiu despre teatru.
Partea II a lucrării - Estetica tea=
trului muntean - este lăudabilă, a"
rată un progres fată de luc.rările ~na•
inlaşilor, dar încă nu
este tot ce se
cere unei istorii de teatru.
40, In chipul acesta ajungem la cea
mai recentă lucrare, a lui /. Massoff:
Istoria Teatruiui Naţional'. Titlu vag,
pe care•! lămureşte „Introd 1 1~erca"
anuntând că în paginile ce urmeaz~
nu~i vorba decât de istoria „Teatrulm
Naţional" din Bucureşti. Deci, din pri•
mele pagini ne dăm seama că avem
*) M. Mihălcescu.
Istoria Teatr.ului
Românesc.
Bu~. Tip, Căr!ilor ffsericeşti. 2 f,
+ 104 p. - 16.5X24.
*) J. Massoff. Istoria Teatrului Naţ'o·
nai. 1877-1937.
.. Bucureşti. E.d. ..Universala" .A!calay,
TIP. Socec [1937] - 370 (- 272) p. 12.5X19.

il. face cu o simplă monografic. Me•
toade de lucru?„ Din pnme'1e rânduri
autonul ne spune că „domeniul acesta
(domeniul teatrului) nu este, cum s'ar
putea crede de strictă specialitate.
„Nu mai am nimic de adăiugat.! Opi•
nia dumisale mă copleşeşte! Insăşi
lucrarea dovedeşte naivitatea ilarian•
tei păreri a autorului.
Tocmai findcă nu•i .un specialist, ci
un iutrus în ale teatrului prezintă
publicului o lucrare pe care singur
n 'o poate califica.
Pe copertă îi spune ,'_istorie, 11a pag.
30 numeşte ,,monografie".
Lucrarea e dmpărtită în trei părţi:
Partea I - Istoricul; -- Partea II Repevt.ori1u.l, personalul artistic, coroi•
tetele de conducere; Partea III Anexe.
Singură cea de a doua parte, care
se compune din liste de piese, de .au•
tori şi de conducători, liste copiate
după afişeile şi programele „Teatrului
national". este singură demnă de a•
tentia cercetătorului serios.
Hest; .LI, sunt anecdote culese prin
tradiţie verbală, \anecdote
povestite
de unul şi de ·Diltul, şi care nu pot avea
decât valoarea„. unor anecdote.
Dar în cele din urmă să ne îndrep•
tăm privirile
spre' lucrarea care,
fără a avea titlul ele , istorie", din voia
întâmplării a ajuns să şH asigure în
ochii publicului. E vorba de Mono•
grafia: „Teatrul la Români''*) a lui
I>.
C. Ollănescu=Ascanio. Au~orul
fiind Ia acea dată - 1897 - membru,
al Academiei Homâne, şi•a citit lucra•
rea în trei şedinte ale înaltului for
cultural.
Cuprinzătoare
de idei frumoase:
., 7 •]atru e privelişte fără de seamăn în
care cu glasuri meşteşugite auzul se
îmbată şi firea
fiintei adânc e păa
trun~ă
de o vrajă aevea" - frumu•
seti cari· dovedesc talentul poetic al
1

*) Di.mitrie C. Ollănescu.
Teo.Irul la
Români. Extras d'n Analele Academ'ei
Române seria II. Tom. XVIII. MemoriJ~
Secţ;un i Vtcrare.
Buc. Tip. C. Gobl 1897-1898 - 21X27
- vol. I: 85 [-- 86] .p.; voi. li: 1 f +
155 r- 1561 .P·
1 f.; vol. III: 1 f,
+ 167 [- 168] p.
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auwru ui, - ş1
e unele a evărur1
lucrarea lui Ascanio păcătuieşte .însă,
de toate cele multe defecte ale tutu~
ror cari s'au ocupat de acest domeniu
până azi, şi cari la un loc se exprimă
prin: lipsa unei concept1i în tratarea
obiectului. Neglijează elementul ar~
hst1c - dran:a şi actorul - în evo~
Iulia lui. Dă întâietatea deplină ches~
tiunilor de pură administratie, refă•
când alt decât compilatii de liste de
piese. de nume de actori, de cheltueli
âiverse şi de obositoare şi zadarnice
citate. Nu cunoaşte cum trebue in•
eputuri'Ie teatrului românesc, oon~
fundând reprezentatiile străine cari n'au fost decât simple petreceri
pentru noi - cu însăşi materia tea~
trului naţional. Vorbeşte pe . larg,
foarte pe larg de spectacolele de circ.
de panorame, diorame, şi alte dis•
tractii cari n'au avut nimic aface
cu teatrul. şi nici nu pot să aibă. Deci,
lui Ascanio îi lpseşte ce . le lipseşte
tuturor: o pregătire serioasă şi o ve•
dere critică msupra subiectului ce şi•
au propus să•l trateze. O asemenea
lucrare nu poate deţine titlul de istorie
a teatrului, şi nici măcar nu poate
fi privită ca o monografie ştiin '.ifică.
In chipul acesta. teatrul românesc
îşi aşteaptă istoricul care va aduce
desigur, lumină şi pe .acest tărâm a•
tât de important pentru vieata unei
natiuni. Viitoarea lucrare a d•lui Ion
Marin Sadoveanu, lucrare ·pe care o
aşteptăm cu nerăiJuare pentru primă~
vara anului viitor, va împlini golul
dE: azi. Sprijinită pe un material docu~
ment.ar cercetat cu constiinciozitate
şf intiflcă şi desvoltată.
cu priceperea
căltlura şi talentul
domniei~sale,
va
pune capăt la, o serie de l;psuri pe c~·
re le observăm în discutiile de istoria
cuUur,i noastre nationale.
Aşa, în istoriile noastre literare a~
bnnrlă irreşelile in ce priveşte trecutul
dramei româneşti. In cele mai multe
chiar, se confundă cele două notiuni
complet distincte: drama şi teatrul.
Afară de mult regretatul nostru pro•
fesor N. Iorga care se ocupa pe larg în
toate i&lori ile sale literare nu numai
de drame. dar şi de teatrul nos'ru na„
tional - toti ceilalti sunt vitregi fată

de trecutul nostru LeatraJ. Foart
multi nu dau altceva decât unele no
tite fuga.re, şi acelea pline de apr
oieri caro de care mai curioase ir
aprecieri. incât dintr'o istorie. literar:românească foarte cu greu
se poate
desprinde evolutia dramei româneşti .
Dovada cea mai bună e că toti ce·
cari, doritori de un viitor mai bm
,pentru cullura românească, au por"'
nit la lucru să ,fritocmească naivei
noastre enciclopedii, pe lângă atâtea
alte greşell, la rubricele Tetrului le
găsim pe cele mai multe.
Dr. C. Diaconovici în •. Enciclopedia
română" (Sibm
1898•1904), nu cu.
noaşte decât teatrul
dela Bucureşti .
In putinele rânduri consacrate acestu ·
teatru, afirmă că actuala clădire a
Teatrului naţional a fost terminată
la 1854 (sic!).
Enciclopedia „Minerva" dela Clu ·
spune undeva că trupa lui Costa.eh
Caragiale juca Racine şi Corneill
·(n. Vorbind de teatrul din Craiova
îi atribuie ctitoria lui C. MihăHean
şi c. Serghie (bietul idealist C. Cara~
giale!). Şi câte şi mai câte ar fi d
adăugat.

"sau ce ştie să ne spuie „Dictfonaru
al c~ii româneşti
(publicat sub îngrijirea prof. Gh.
Adamescu), referitor la Costache Ca•
ragiale. M, Pascali, şi altii de talia:
lor?
Precizează cmeva: anul naşterii, a
mortii. al debuturilor scriitoriceşt'
sau actoriceşti. creatiile, etc.? Nur
Ce ihvată copiii de azi despre tre·CU
tul teatrului nostru? Ştiu ei că teatrul
românesc n·a · început cu Millo şi
Alecsandri? ci dimpotrivă, ca şi celo
de ieri, li se spune şi celor de az"
că fără cei doi ;,titani" ai
mişcă~
rii noastre teatrale ·î n secolul trecu
n'am fi avut teatru. Aşa se transmi
dm generatie in generatie tot soiul de
aberatii, fiecare neştiind mai mult
despre teatru. decât au ştiut predece
sorii.
Şi va dura această falsă situaţie
atâta timp cât nu vom avea o lucra
serioasă, din
care să putem învă\ia.:
oe a fost, într'adevăr, teatrul nostru
din secolul trecut.
'.istoric~gieografic"
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MATEI MILLO
in „B•!bu Lăutaru "

PETRE LICIU , G.
ACHILLE li C. BELCOT
i n „.Lipitorile ••tului"
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PETRE LICIU
în „Punctul negru"

IANCU PETRESCU
in „Lipitorile setului "
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6R. MĂRCULESCU

ln „NoaptH Ratilo.r "

V. VALENTINEANU

.-;„

„Noaptaa Ragllor ,'

A, POP MATIAN
în „Scrl1oar•• plerduti "
A&EPSINA MACRY
in „Vlalcu Vodi"
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SOARE Z, SOARE
'Director. de 1c:eni

ION SAVA
Diroc:tor de 1ceni

Î. DIACU XENOFON
Re9l1or

I. SAH16HIAN
Director dţ 1ceni

V.
1

1

BUMBEŞTI

Director do 1ceni

V. ENESCU
Director do 1C011i

IONEL rLIESCU.
llo9l1or

T. CIOCALTEU
ALEX. BOTEZ
N. KIRILOV
Rogi'lo_r_ _ _ __
llo9l1or
--~~---Ro9i1or
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l. F INTEŞTEAN U

GR. MĂRCULESCU

ELIZA PETRACHESCU

SORANA TOPA
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ION MANU

•

MARIETTA DECULESCU

AL. GHIBERICON

._.ARIETTA ANCA

N. BALDOVIN

SONIA CLUCERU

MIHAI POPESCU

CLEO PAN CERNATEANU

ELVIRA GODEANU-

MARIETTA SADOVA

AL. CRITICO

NIKI ATANASIU

KITTY· MUŞATESCU

I. ANASTASIAD
H. BRANCOMIR
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LILY CARANDINO

M. GINGULESCU

NATAŞA

ALEXANDRA

ELENA 6ALACTION

SYLVIA HODOŞ

DIDI TEODORESCU .

N. SAVULESCU

I. ULMENI

MARIA VOLUNTARU

FIFI MIHAILOVICI

VICTORIA MIERLESCU

TILDA RADOVIC I

VASILE LAZARESCU

ANGELA
E, KOZ~IEVIC
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C. ANTONIU

NkLLY DORDEA

C. MITRU

JENY

ARGEŞEANU

N. MOTOC

AGLAIA
ENESCU METAXA

CARMEN TAUTU

ST. HOLRAN

AL. CLON 4-R U

STROE ATANASIU

M . BAl, ABAN

ILIE Al.J<: XANDRESCU

N. PERIANU

C. MOR'f UN

SORIN GABOR
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E . CASSIAN

HORIA OPRESCU

G. STORJN

LUCIA STU .RDZA BULANURA

TEATRUL MUNICIPÂL
I. L. C A R A G I A L E

TEATRUL
MUNCA
51 LUMINĂ
I

Scenidin „ Yl11 bobocii", de
Marin lorda.

Actorii Teatrului 11 Munc.l ti Lumini"
intr'un Htobu1 in drum spre un spital
de răniţi, ln dreapta, ln uniformi de .
ofiţer, d. Victpr Ion Pope, directorul
tHtrului.
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G. Timica, Sylvia Dumitrescu, !on lancovescu. Aurel Atanue l li , M.111.1 I• ilott 1
şi V . Maximilian în „Noapte.Furtuno111•" de Cara1iale, !a 'teatrul Comoed ia (1937 )'

TEATRUL COMOEDIA'
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TEATRUL
NOSTR 'U
CHR. ETTERLE

TE AT R UL M A.R I A F 1 LOTT I

MARJA FlLOTI.

RADU BEl.IGlAN

NORA VlACENTlN l
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fi T-.ntzi. Sindule•cu·P•n•itescu, intr'o

uzlceli „CAVALER GANDAC"
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T E A T R

u

L

ALHAMBRA

COMPANIA DE OPERETE
V L Ă DO I A N U
. „.

· G. TIMICA •i N. GAROESCU
i n ope re+• „ Gheila"

•

din Opereta .,Jocul milioanelor "'
de Ka rl M illoker

Sărbătorire a
t~atru a i

de
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jubileului de 25 ani
scriito rului şi humo ri!ltului N . Vlădo 1 anu

TEATRUL
TUDOR

In ter preţii

MUŞATESCU

r11e lodram"i „Dol Sert••tl", de Tudor lt•fo t a·
te&c u, dupi C. Rottl, lntr'o peuzi dintre · ecte.
Dela stâng e le drHpte : Victor Antone&cu, G. Cipri• "· l.
'
Georgeacu, Nicu Our11itriu,
Rândul el doilH: Eceteri"• Nifuleacu Sehighian, llHn•
Brituiuu, loe"• Meteche, ln r11edel ion : Tudor Muteteacu

T E ATRUL 01 .N LIPSC ·A NI

Puiu Maximilian, N. Kirculeacu
ti H. Nicolaide. In medalion
Nutzi Pantazi, Georie Groner
ti C. Lunihnu
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emo 1onan a mar ur1s1re

D. George Franga ne spune cum a aiuns să
inighebeze Muzeul Teatrului Rom~nesc
câţiva
ţară.

De
în

ani doar

mă· găsesc

întors

Pi:rtru ani apr-nape încheiati, am co•
lindat lumea şi •a rătăcit pe căi ne•
umblate până atunci , învăţând să în '
Crunt umilinţa şi să înving neajun•
surile vieţii.
Acolo departe de sătucul m eu drag,
străin printre s·treioi, plec.1t fără a•
d r:esă, ~m învăţit să fiu român ş:
să•mi iubesc ţar.a.
Ci: rpiitalele !umil vântura·te mi•au
des.tăinuit taina marelui cwll ce,l au
popoanele diq occident, faţă de va:lo•
ri'le lor, faţă de predecesorii vieţii lor
spirituiale.
·
Incepând cu anul 1935, frnimântat
de nostdgia ţăl"ii. am căutat 8ă•i fiu
de folos în vreun fel.
Din cllpa când am revenit în Bucu•
reştiul părăsit cu ani în urmă, moder•
nizat, am reuşit să•mi găsesc loc prin•
tTe actorii Tei:trulu.i Naţional.
Nemal putând juca tei: 1tru, m'am
simţit mu1lţum : t că pot trăi cel puţin
pe lângă teatru.
·
Şi, incertul cu încetul, am tnceput să
indrăgesc trecutul
teatr.iului nostru
glorios, şi să•i devin rob sutf'le.lesc.
Inputernicit de autoritatea directo•
riailă a d·lui Liviu Rebreanu, am în '
cepul să colind Bucureştiul, să colec•
tez materialwl necesa„ pentru înjghe•
baea unui muzeu al teatrulu~ româ•
nesc.
Nici când nu m''.lm simţi1t m ai .,fe•
rici'l" ca atwnci când am început să
caut urmele cărtunirilor şi artiştilor
noştri de seamă. Odată începând lu•
crul, d r1Umul m i s'a părut mai puţin
anevoios, iar calea mai ~or de stră •
bă tub.

o cameră mi•
pentru păstrarea „lucruşoarelor"
adunate zi ş.i noapte, obiecte ·ce•mi
vorbeau ca de o taină a l@r, din viaţ i: 1
acelora ce nu printre noi se mai· află.
Olădirea muzeului, jos, ce lângă tea,
tru , dcpe str. Câmpine~ nu, 3. - era
aproape gafa, 1n schimb .mobi'lierul
nici nu se începuse să fie confectio•
nat aşa cum im~ era dorinta.
.
Adunasem, până Ila începutul am~
lui 1942, tort ce.am găsit dela fami•
liile unui Ion P etrescu, VasU.e Leones•
cu, Petre I. Sturdza, C. Radovid, Ca•
zilmi~ Belcot, Ion
Brezeanu, C. Gri•
goriu, G. Achille, etc.
·
Coroniţele
p1wite ca omagiu din
partea admiratorilor, fotografiile sau
scrisorile lor, cai şi contrBC'lele ce an•
gaj i: ment, toate aceste .lucruri moar•
te pentru mine însemnau bogă;tii ne•
închipuite şi începeam să aim viziu•
nea muzeului dJntr'un târ21iu.
Despre actorii ce-.a1111 t'1ăit mai apro•
piaţi de noi, mi•a fost md uşor să cu•
leg date şi să dau de urmele fami•
liilor lor; dar despre Matei MiUo, Mi•
hail Pasca·ly, Euf. Popescu•Vl.asto,
Fmny Tardini, N. Luchian, M. Gallino,
C. Bălănescu, Mai·ia Thoodorini, Ar.
Romanescu. C. Dimitriadii sau ailte
mari personalităţi artistice ce.au trăit
în a dou1i:1 faza: a teatrului, mi•a tre•
blllit multă răbdare şi pe·.is.everenţă,
până să pot descoperi urme de-a!le
nepoţi.lor sau strenepoţilor lor .
Am' început prin a ceroota a<h"ese!le
pensiona~ilor, apoi cam cine îngri .ieşte
de mormintele cutărui mormânt, oo
să sfârşesc prin a foce investigatU
pela fişele de imobile de:la Poliţia Ca•
pitale:.
As,tăzi, după' două-trei: 1
l uni dela
ina:uguirarea muzeului, poate orici:ire
vizitator să vadă mam1sc1•isul tradu•
în

încăperea te~ 1.rwlui

cuţă

Era. la începutul liu Augu:;~. 1!141.
Su-s. sus de tot. într'o incăoe-e
!lcundă şi mohorâ tă, mi <>':.1 <l:.it chi:lr

257
https://biblioteca-digitala.ro

cerii primei piese de teatru,

FANA·

'nSMUL lProphetul .Mohamed), scris

de mâna lui I. Heli::de·Rădulescu pentru prima oară în graiu
românesc în Mullllenia, la ~lomolo, în
ziua de 24 August, 1834.
Acest p, ieţios document ne•a fost
încredinţat de d. Av. Longin I. Helia•
de Rădulescu, strănepotul lui Hel.i::de,
ca şi ms. unor versuri de.ale lui C.
Aristia, primul! dască·J de declamaţie,
regisor, sufleur şi actor din Ţa ia Ro•
mânei:scă, donate de d. dr. Anananes•
cu şi sora lui d•na Maria Saegiu, ne•
poţi de•ai marelui revoluţionar, prie•
ten bun cu Domniţa Rr1Ju, Lica lui
Caradigea•Voevod.
Scrisorile lrni Vasile Alecsandri, că•
tre Fr. Mezzelti, autorul Gintei Latine,
către „Getta" (Arist1:zza Romanescu),
către Th. Aslrn, ·ca şi pergamentu1J lui
Enrico Canusso pentru celebra noas•
tră cântăreaţă Elena Theodorini, etc.,
etc. - le,am cules cu muJltă trudă şi
ele reprezintă adevărate victorii, bălă•
Iii câştigate după zile de alergătU1ră. A
tneil:>uit să colind puţintel până să' le
descopăr la neporta marelui animator
de muzică, <l•ra Dacia Erico :\'.lezzelti
sau la d•na Ritta d'Oria (luca şi d.
M. av. TipoiL
Treptat am aflat dela fi!3care nou
donator o altă adresă: dr. Flechten•
machr, George Stephănescu (primul
1m re întemeietor al Operei Române
dela noi), Ion Băjenaru, I. Anestin şi
Nicu Poenaru, Gătlu1şcă, Grigore Mano•
!eseu, Agatha Bârses,cu, Francisco şi
Ed. Caudella, actori şi muzicianţi, dIW•
matu~i şi foşti
directori de teatru,
etc.
Astfel, urme de•ale lui Pompiliu1
Eliade au fost găsite la d-na Mrnrătes•
cu, ia cele ale lui AL Davila, Ia d·na
Ortenzzia Buzoianu şi d·na General
Perticari•Davi:a.
Muzeul Tea•trulu Naţional s'a inr u•
gurat 'la 10 Septembrie 1942, de faţă
fiind pe lângă un mare număr·. de do•
natori şi d. prof. Ion Pcl.rovici, Minis•
trul Culturii Naţionaile şi ::11 Artelo[",
d. Liviu Rebreanu, directorul TeatrlU•
lui Naţional, gazetari şi oameni po•
!itici'. In afară de tnd1iţionala cere"
şi jucată

monie religioasă ce \a oficiat, d. mi•
nislru l. i~etrovci şi d. Livu Rebre.a•
nu au cuYântat, aşa cum nici în visele
melc cele mai frumoase nu mi·~ fi
putut imagina.
Dintr'un ungher, prin mulţi!mea a•
sistentă la sărbătorirea acestui „sanc•
tuar" - priveam dbumrnl Arislizzei
Romanescu, deschis la oagina unde se
vede ser.îs de mâna lui M. Eminescu
„La steaua care f' răsărit" şi•m,i. rea•
duceam în minte, versurile saie. Cât
de departe vine uneori lumina şi to•
tuşi vine!
D:n fiecare vitrină:, figmile se des•
prindeau parcă Eevea, vorbind înpă•
ciuiţi Hmba unei mulţumi i de
din•
colo de .lumea noastră, a deseslio!unii
şi mai ales a indiiferentii. Pe mulţi nu.j
cunoscusem şi totuşi p:: rcă îi cunoş•
team de mult, •ca pe nişte o::meni
ce•au trăit cu noi, aceştia din sala
mică a muzeului...
De câte ori iau cheile pentru a
descuia fie un sert::ir fie o vitrină, am
impresia că tu1lbur cu zăngănitul lor,
liniştea lui Caragiale şi•a lui Delavran•
cea ce s1trlljuesc panoul din interio•
rul sălii. Am început să simt cew
sfânt şi tainic în misiunea pe care
mi•a încredinţat•o d. Liviu RelQ.reanu.
R.01lul de păzitor sau păst'Jător al
acestor relicve şi documente, ce„au
devenit bun pulblic, este pentru· mi•
ne un vis realizat .şi drag, aş::-1 cum drag
mi•a fost să le adun şi să .Ie văd în•
frăţite, ca
odinioară, cu
costumele
purtate de C. I. Nottaa, Arj. Deme•
triade sau cu rochia Doamnei Clara şi
Coanei Joiţica cu ea.re au jucat cândva
Ag. Bârsescu sau Ar. Romrnescu şi
Maria Ciucurescu.
Tragicul V. Toneanu şi nedespă:~ţi•
tul său coleg Bre21eanu, ambii tot dât
de tragici în comediile julcate, pe cât
de iresistibil era mareile Ioan Nicu.Ies•
cu sau Coana Frosa S::randy dene
vremuri, îmi surâd fieca!Je în felul
lor, fie dintr'o fotografie cu autografe
sau dintr'rm portret semnat de cine
m::i ştie care pieton.
Tunica cu care a stors Iacrămii de
râs Ştefan Iulian în „Noaptea furtu"
noasă", stă ermetic închisă, [n aceiru,i
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vitrină

de!::• mijlocul peretelui din
fund, cu r6chfa „Coanei Chiriţa în
P·rovincie", rochie mândră de succ·e·
sele aplauzelor lui Millo .
Haina nefericitu1lui Prinţ' al Dane•
maroei• - îndol1iată · c::-1 şi tinereţea
frântă a lui Grigore Manolescu tăinu •
eşte cu amintirea lui C. I. Nottara sau

cu „Răutăţile" lui Constantin Mur•
geanu.
In muzeul acesta al trecutului nos•
lru grăeşte recunoştinta noastră tea•
trală pentru t-0ată strădrn1ia, de gene•
raţii, a celor mai mari personalităţi cu
cari ne putem mândr[ şi faţă de cei
din apUJs„.

i'

TEATRUL PARTICULAR DE ODINIOARĂ

G.

Timică,

Elvira Godeanu

şi

Ion Iancovescu în

„TOVARAŞI"

la Teatrul Comoedia

~~~~~~~aG~cl".i@fu4W' V<EYYil.iKîR!~'
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Ion Manolescu

şi

N.

Gărdescu

în „ Acela care
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PERSONALUL AD:\11:\'ISTRATIY
LIVIU REBREA.."U, Dircclor al Teail'LL
lui National si Studio.
H. Serafi~. administrator; N. Negrea,
casier central; P. Banu, ~;ef de birou ci.
I; T:!tiana Trifan. casieră bilete; Const.
Manolescu, inspeC'lor; Radu Ya.silL·scu, şer
cabinet; C. Ci orei, arh . .prin.cipal ci. II;
P. Răcaru, Reg. ajutor ci. I; Gh . .Miculescu, şef de birou ci. II; Gh. Axente,
dact. şef c]. I;
Gaby Bălă.nescu, clact.
principală ci. II; Pl•tria Croi!oru, clact.
stagiară, Lucia Novacovici, b'bJio'.ec. impieg. ci. II; Aurel Călinesou, impiegat ci.
II; Georgeta Tomcscu, lelcf. 'şef ci. I;
Ioana Postcfoicu. secretară literară; Margareta Victrocec, ·casieră bHete (Studio);
Teodor Scar1at, funcţionar (Programe);
George Franga, custode (Muzeu).
TRUPA

Directori de scenă: Paul Gust~", Soare
Z. Soare, Ion Şahighian V. D. Bumbeşti,
Ion Sava.
Artişti:
Gr. Mărculescu, V. Va.len tineanu, G. Calboreanu, N. Bălţăţealllu, A.
Po·p-Marţian, I. Finteşteanu, I. Manu, AI.
Ghiberkon, AI. Critico, Niky Alanasiu,
Ovid Brăde:scu„ C. Antoniu, G. Baldovin,
I. I. Ulmeni, N. Brancomir, N. rDimitriu,
C. Mitru, H Polizu, Dcm. Georgescu, I.
Anastasiad, M. Gingulescu, FI. Scărlătescu,
V, Lăzărescu, Stroe Atanasiu, M. E. Balaban. Toma Dimitriu, C. I. Mortun, Marioara Voiculescu, Marioara Zimniceanu,
Aura Buzescu, A.ge.psina Macri, Sonia Cluceru, Ana Luca, '.\fariel1a Sadova, Nataşa
Alexandra, Clco Pann-Cernăţeanu, Lilly
P0<povici, Sorana Ţo1pa, Elvira Godeanu,
Marietla Anca, Marietta Deculcscu, Tanţi
Economu, V:ctoria Mierles.cu, Lulu1 Cruceanu, Sih-ia Hoclo~, Nelly Dordea, Atena

Dumitrescu,
Maria Voluntaru,
Kitty
(iheorghiu, Fify Mihailovici, Eugenia
Popovi-ci, Victoria Corciov.
Personal artistic plătit dela art. 10:
George Yraca, arlisl, Mihai Popescu,
idem.
PEHSONAL ARTISTIC AUXILJARNAŢIONAL

Hegfzori: I. M. Diaru.
Artişti: Emil Botta, Dobre Ene, N. Moloc, N. Pereanu, I. Horaţ;u, I. Rădulescu,
Al. Alexandrescu. Elena Galaction, Tilda
Raclo,·ici, Marcela Demclriade, Cella
Dinia, Madeleine Andronescu, Angela
Teodorescu.
Artişti auxiliari „St11dio": C. Rădules·cu,
E. Stoiceanu, P. Pătraşcu, Al. CJoraru, C.
Ncac_şu, S. Holban. C. Economu, Al. Demetriad, S. Gabor, Eugen Cassian, Ion Ilie
Ion, Nora Peyov, Lilly Carandino, lrl.s
llarbura, Carmen Tăutu, Mi:mi Botta, Emilia Cozachievici, ~largareta Dumitrescu,
Tantzi Saviani, Febronia Stănescu. Eugenia Voinescu, P. Stoian, Gh. Buliga, Gh.
Atanasiu, C. Niculescu, C. Cristescu. Didi
Teodorescu, Nelly Sterian, Gclta Chernbach, Antojnette Vrisidi, Corina Constantinescu, bursieră

PERSONALUL TEHNIC
Traian Cornescu, director tehnic; I.
lliesou, N. G. Kirilov. regisori; P. Popescu, N. Duţulescu, Nik; Niculescu, iprimsufleuri; I. Bot eseu, :pidor-:şef; V0turia
Oancea, Natalia Bragalia, pictori; N. Nicolae, Ecaterina Ar~ăreanu, Ion D.utu, aj.
p'·ctori; Ion Dumitrescu, şef orchestră;
FI. Georgescu, şefă croito·rie; Ion Popa,
Gh. Secoşeamu, Natalia Manolescu, Maria
Stroe, Anastaisia Badea, Maria Dimitriu,
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Sim:on Pu.'}caşu, croitori; Marta Stroes·cu,
şef recuzitor; V. Ghiţescu.
Gh. Şerban,
Gh. Ciuvăţ, Gh. Nicolae, Gh. Rădulescu,
T. Dâmboviceanu, recuziteri; I. Romaniţă
peruchier; Son'a Popescu, coa1feuză; ·valeria Retty, aj. coafeuză; Al. Sălceanu,
şef tapiţer; D, Dinule.<;cu, tapiţer; C, Lapedatu, aj. tapi!er; D. Ghin ca, ni. tapiţer;
P .. Şerbănescu, şef ma·şinist; D. Z. Matache, Al. Roşculescu. N. Pârâla, Al. Ionescu, Gh. Ionescu, Al. Cristea, Gh. Prcdeiscu, Gh. Zorliu, Ionescu Tache, maş.i
nişti; M. Ivănescu, Pr. Mcd'weSichi. :\fiha'
S. Mihai, I. Spineanu Simion Potora,
tâmplari; Emil Cos;gărăscu şef figuraţ' e;
Radu Cornescu, Const
Grnma, pidori;
T. Butnaru, regis. sunet; Gh. Rădulescu,
Gh. Biolan, St. lvanovici, cro'.tori,

ţescu, violoncelistă; Armand Duh:, I. Dragomir, aj. tapiţeri; Cornelia Nedelcu, Marcela Breb ea nu, ucenke croitorie; T. Codiţă, control. galerie;
Gh. Comănescu,
Ion Dinulescu, plasat. galerie; I. Codită,
I, Tintaşu, U1şieri într. pr.; Maria G. Andreescu, bucătăreasă cantină; Ni 1 ă Lăză
rcscu, cabinier; I. Solca, Gh„ Vâlvoi, Gh.
~[arin Şerban, •plasatori stal; Al. Aura de,
şef garderobă; Rafia Gheţea, M.ar·a Teodor, Ei. Aurnde, Alexandrina Irod, Elena
Comun, Paraschiva I. Cristea, garderobiere; I. Vasile:scu, plasat. galerie; N. Barabos, Albu Carol, ma~iniş.ti; Maria N. Ionescu, foyer; St. Tiriachiu, curier ziare;
A. Andrei, :portar.

TEHNIC
CONTROL

ŞI

INFERIOR

P. P. Tacu, ~ef controlor; Victor Glod,
verificat.or; Gh. Niculescu, aid-tor imob.
el. I; Gh. Ignat, Şt. Cont, cameriş'li el. I;
V. Bălălău, curier d. I; Emil Frenco, Victoria 1'-lrescu, camerişti el. I; Florea Mo'.,
I, Şofleka, curieri el, I; Const. Fumurescu, ;portar d. I; Vasile Ursu, Ilie Buzatu, ·paznici el. I; Toma I. Păuna, Ion
Gh. Ion, N. Gr.rndeanu, Ion Ispai<>, H.
Pârvulcscu, camerişti el. I; Anica N.icule.s•cu. Elena Modiga, Ana Soceanu, cameriite el, IV; Floarea Sanda, Maria Moţ,
Dionisi·e P. Vlad, Matei Stângă. Anica Sa.
Iapa, Maria Po1povici, '.\-!aria Cristescu, cameriste ci. V.
LUMINAT ŞI INCALZIT
Aurel Zoican, inginer; Coost. Poppa,
şei electrician; S. Ni.cules cu, M. Jones.cu,
r. Şoita, electricieni; Dumitru Lazăr, mecanic şef. Dumitru Bratu, mecanic.
DIURNIŞTI

PE STArGIUNE
Ionesicu Gh„
\"iolonist; S. Stoenescu. pianist; Tita Ghi-

I. Machauer, perUJchier;

ŞI

UE SERVICIU „STUDIO"

Al. Botez, T. Ciocâlteu. Petre PQpescu
(P.ctripa<p) regiso·ri; P. Nicolau, sufleur;
Lucreţia Lazăr, şef recuzită; Gh. Nkules.cu, electrician; Eugen Florea, intendent: C. MarCIU, portar; Maria Tudo-r,
măturătoare.

ANGAJAT PE STAGIUNE „STUDIO"

I. Coman, S.

Vlădu!ă. Ioana Ivan, Ioana
croitor·; FI. Râovcanu, tâmplar;
Vasilica Danciu, c-0ifeuse; F'uJmaru C-tin,
Gh. Bordcianu, S. Gan.gal, I Volintiriu,
recuziteuri; C. Mihalache, N. Gâju, Gh.
Zamfira, I. Zamfira, Al. Petcu, ma:şţ
nişti; Anghel Dumitru,
ajutor electr.dan; Ilie Zamfdrn, Gheorghe Constan
linescu, .maşinişti; Ion Şelaru, măturător;
D. Ionescu, electrician aj.; N. Zamfira,
G. Glomnicu, N. Voinea, măturători; G
Pepencaţă, Al. Chintescu, uşieri Ia într.
prindpaJă; A. Ionescu,
Ioana Bălălău,
cabinieri; Comănescu Elena, toaletă; Ana
Niculescu, Miţa Grindean:u, Maria Iosif,
Elisabeta Ciovică, Maria Ene, Maria Fătu,
Ana Gro-fu, garderobiere,
Ştefan,
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Directia Generală a Teatrelor,
Operelor şi Spectacolelor
I

Făcând parte din Ministerul Culfică şi iPJdrum.are constructivă, dar
turii Nationale si al Cu:telor, c::m- totod,3.tă şi ca arhivă (documentară)
dus d.~ 'd. Ministru Io.n Petrovici, pentru istoria teatrului românes'c.
Direcţia Generală a Teatre.lor, OpeIncepând cu stagiunea 1941-1942,
relor şi spectacolelor este constituită orice spectacol, d,at în premieră în
şi
funcţionează în felul
următor,
Capitală sau provincie, î.şi are FÎ!ja
aivânid ca director general pe d. Liviu de Spectacol, în care sunt menţio
Rebreanu:
nate date bio-1bibliografice privind
Activitatea se împarte între Sub- pe autor, textul ori!ginal, traduce.
direcţia Administrativă şi Inspectorea, apoi d,ate privind subiectul,
ratul Teatrelor. SUibdirectia Admi- distribuţia (cu notări caracteristice),
nistrativă, cond,uSă de u~ subdirec- realizarea :scenică, reţeta şi numărul
tor, îşi are Serviciul Administrativ reprezentaţiilor, cheltuelile şi cosşi Servidul A,utorizaţiilor.
Primul . tul organizării spectacolului, presa
are la rândul său, Biroul Adminis- şi ..:. :tica, turnee, etc., aceste fişe
trării Teatrelor Naţionale, Operelor
fiind redactate de Inspectorii TeaRomâne, Sindicatelor Artistice, Tea- trlero, pe baza prezenţii lor la spectrelor particulare etc., precum şi tacole şi a datelor riguros sistematiBiroul Arh.iv'ei şi Registraturii. La zate, la Fişă adăugându-se uneori
rându!l său, Serviciul Autarizaţiilor fotografii înfăţişând scene, decoruri
are Biroul Autorizării Artiştilor şi pe actorii principali, precum şi exDramatici şi Lirici, a trupelor, tur- trase din presă, programul, etc. In
neelor şi agenţiilor teatrale, iar, ca fine, Directia Generală a Teatrelor
al doilea birou, pe acela al Autori- îşi constitu~ o bibliotecă de specializării Artiştilor Instrumentişti, diletate, utilă regiei şi oamenilor de teatru, precum --- totodată - colecţio
tantilor si artistilor de varietăti.
I~spectoratuÎ Teatrelor, aicătuit nează textele tuturor spectacolelor,
d,in Ini~pectorii Teatrelor din Capi- afişele şi programele respective.
St11bdirectia Administrativă are ur_
tală şi provincie,
ar.e trei servicii:
1. Controlul Spectacolelor şi al Au- mătorii fu~cţionari: d. Gh. Popovici,
torizaţiilor; 2. Oficiul de Studii şi
subd,irector; d. Ion T. Borea, d-nele
Ioana B. Theodorescu, Sevasta PanFişa de Spectacol, şi 3. Biblioteca şi
Arihiva teatrală. Controlul spectaco- delescu, Maria Harghel, Ofelia Vilielor priv_~şte ·întreaga organizare a gheci şi .Margareta Nevi.an.
Inspectorul Teatrelor are urmă
unui spectacol, dela actor la text şi
dela decor la programul tipărit. Ofi- torii Inspectori: Anton Balotă, sub·
ciul de Studii şi Fişa de Spectacol, inspector general, şeful serviciului
ce funcţionează cu începere din ul- controlului spectacolelor şi autoritimul an, are misiunea de a strânge zaţiilor; P<etru Comarnescu, subinssistematic şi organiza util materialul pector general, şeful Oficiului de
privitor !?. viaţa teatrală românească, Studii şi al Fişei de Spectacol; Otiastfel ca acest material să slujească lia Cazimir, subinspector general,
drept mijloc de cunoaştere ştiinţi- delegată cu controlul spectacolelor

264

https://biblioteca-digitala.ro

din Mol·dova, locuind la Iasi; Emil
lsac, subinspector general, ' delegat
cu controlul spectacolelor în Ardeal.
locuind la Sibiu şi Turda; Ion Muianu, subinspector general, Ion Dimitrie Suciu şi Ion George Ghioca,
inspectori, dintre aceştia trei din

urmă,

pri.mii CI.oi având conducerea
Bibliotecii şi Arhivei teatrale, iar
ultimul legătura cu reprezentanţii
din provincie· ai Direcţiei Genera le
.'!. Teatrelor, care şi-a găsit în d. Liviu Rebreanu, conducătorul, însufle·
ţitorul ş1 organizatorul necesar.

Activitatea comitetului de ·le :tură
în stagiunea 1941 - 1942
DEia !ostul Comitet de

Lectură

de pe

lânaă Directiunea Generală s•au primit
d·e către &C'tualul comitet 123 op·ere dra_

matic.e, di·ntre care după o primă selec.
tionlll'e, .15 manuscri.s.e - despre cari s'a
· constatat că fu.seseră mai demult respbise de comitetele anterioare - a.11 fost
depuse i:n arhiV'lll teatrului, rămânând
78 manuscrise pentru a fi examinate•
de către Comiletul de Lectură.
Dintre acestea U de piese au fost citite şi rezolvate de către c.omitet, iar 28
manuscrise, cu toate înştiinţările 'la Radio şi ziare. n•au îndeplinit formele le1ale pentru a putea fi luate în c'.>n.stde.
rare, urmează deasemenea să fie depuse in arhiva teatrului' la dispoziţia eYentuali a autorilor. Nouă manuscrise

se mai 1 BJflă pentru lectură
la d.uii
membri ai comitetul·lli.
ln cursul stagiunei 19'1-19'2 s•au prim.it la comitet 46 1lucrări dintre care '2
s'au citit in comitet, iar 4 sa afli.\ pen-.
lru lectură la d-nii membri.
Comitetul de lectură a. tinut şedinţe
între 9 Iunie 19'1 şi 26 Iunie 19'2 şi a
examinat în 95 de ş'ldinte 83 de manufcrise dintre care 72 au fost respins'"'·
iar 11 au fost adJDJise: dintre cele a.dmL
se, 5 piese s'au reprezeutat chiar în
Cl."rsul acestei stagiuni.
Comitetul se compune, în timpul sta.
giunii 1941-42, din d.nii: Liviu Rebreanu, preşedinte şi membri: Corneliu Mol.
doveanu, Dem. Theodorescu, N. I. Be_
resrcu, Ionel Teodoreanu, A. Pop.Mar_
tian.

inovatii
. făcute la
în timpul stagiunii 1941 - 1942

Reparaţiuni, îmbunătătiri şi

Teatrul

Naţional,

Se şlic care era situatia Teatrului
~aţional, după cutremur şi după re<
beliune. Nu e vorba doar de sitm,tia
morar!ă, dezastruoasă şi ea, ci de cea
materială.

Noua

direcţie

a

in•iţiat

o

rcţiune

de
care a
Ca un
organism bolna'" clădirea şi institn<
ţi,:;:• Nationalului a avut nevoie de o în<
delungă consultaţie şi apoi de vinde<
·c:O:·re fundamentală. In cifre -şi d:1te,
reparaţiuni şi de îmbunătăţiri,
aitras, după sine şi novaţii.Jc.

prezentăm
mai jos trbloul
acţiuni; ele grăesc dela sine.

acestei

Cunoaşte1n

rezulta/tele aces.~ei ac<
ea a dus la o adevărată renaş„
tere a teart.rului românesc în plin răz<
boi. Publicul şi<a recăpălat încrede<
,rea în instituţie şi arn avut de înre<
gistnrt o afluenţă la spectacole, ce
întrece chiar pe aceea din vremuri
de pace. lată în ce fel au putut ii aco<
perite o ma:re parte a cheltuelilor prin
beneficiile înseşi de Naţionalului, per<
ţiuni;
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miţând direcţiei
cele mai
drăsneli în înfăptuiri noui,

mari în•
cum ar fi
iM uzeul, constructa cantinei, - a cabi·
netului medical pentru actori, Biblio•
t.eca, p::warea curţii iinterioairc, - în·
făptui•ri
neîndrăznite,
altădată,
în
vremuri norrnalle.
Din re.gistrele de cheltueli ale Na•
ţionalului, am extras ace~tă listă a
înfăptuirlor; cititorii vor şti să ci•
terncă şi dincOllo de stereotipa inşi•
rare de titluri, în stil funcţionăresc:
1. Refacerea s.cenei, ziduri exte•
noare, perete despărţitor sală, atelier
croitorie; cabine noui, foyere reptitii
camere recuzită, instalaţii sanita:re.
rpă caldă şi rece Ia toate cabinele şi
faianţă1 la foaile lavoirele.
2. Instalaţii electrice si; aparaturn
mecanică r1 scenei făcută din nou
(scoase în vederea dărâmării Teatru•
lui).
3. Sistemul de lum:inat al scenei,
orizont lanternă. aparatură de lumi•
nat; modernă, sak· de spectacol.
4. Sala de spectacol: refăcut tava•
nu1, aurit •Şi vopsit, precum şi ane•
xele (totul făcut din întregime) . Re•
făcut mOlbilier (partea lemnoasă îm•
brăcat cu pluş, toate scaune1le, precum
şi lojHe doi şi trei).
5. Kork linoleum în sală (n'a fost
niciodată).

6. Căntu~it tavan scenă
sârmă împletită.

cu

plută şi

7. Construit W. C. Direcţie.
8. Zugrăvit toate birourile adminis•
traţiei. El. I. tapetat. Refăcut t::vane
loje, tapet nou. Ştucaturile tavanului,
sală.

9. Inlocuit parchetul cUJloarelor, Io.
jile I, II.
10. Zugrăvit intrare Teatru, hali,
garderobă, fumoir,
bufet, cabine şi
anexe.
11. Poleit cu fir alb candelabru
maie sală, şlaburi loji şi scaune. Gri•
le de fier, ferestre exterioare, garde•
robă cassă, control.
Oglindă'
mare,
scară foyeir şi W. C. doamne.
12. Refăcut instalatie de calor!ifer,
lucrări
noui. Refăcut cazanele de a•
buri, ţevărie fierbătoare nouă şi zi.
dărie cărămizi refractare.
13. Clădiri noui: Constructi::! canti•
nei, cu două săli de mese şi .anexele
necesare.
14. Cabinet•medical•dispensa·r, uli•
lat cu toate apaatele necesare.
15. Muzeul Teatrului transformat
învelitoare, z1du.ri.le exterioare, insla•
laţiuni elect-·ice şi sanitare.
16. Bibliotecr TeatTului: (dulapuri
moderne).
17. Instala fi de colectarea zăpezii.
18. Pavarea curtii interioare, uzină:
calorifer, cantină.
Cos.tiui acestor lucrări s'au ridicrit
la suma de 17 .586.355 lei.

Cantina Nationalului
.
După
nişfri din

decizi::• Consiliului de ~fr
Septembrli.e 1941, cr• fiecare
instituţie să aibă câte un oficiu de a,
provizionare, cât şi cantina respecti•
vă, personalul inferior şi superior al
primei noastre scene i::• ajuns la reaQÎ
zarea unui vechi deziderait•.
Incă cu o 1lună înainte de 15 Octom•
brie 1940, consumul „Seca Româneas•
7

că:"

a prins viată prin sârgufoţa acto•
rulu1i G. Baldovin, - care după indi•
caţiile d'·lui Liviu Rebreanu, a şi În•
ceput aprovizionarea, cu materii strict
necesare vieţii familiare.
Greutăţi inerenle
unei aJSemenea
înfăptuin s'au ivit mai ales cu reali•
z::rea cantinei, unde, în afară· de cu•
răţenie şi un serviciu
coredt, - cei
90-100 de muncitori, soboli anonimi

--
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al teatrului, găseaUJ o masă zilnică
sub cost.
I:iitr'o ţinuită demnă\ fiecare dinrLre
ei găseşte o supă S[U o ciorbă ca1ldă
şi o mâncare cu sau f ilră carne la
un preţ derizo.riu de 10.__20 lei.
Acolo„ în spatele atelierului de târn;
plărie a teatrului, se află s.afa de mân•
care a muncitorilor t'eatrului. Iar in•
tr'o altă încăpere tot aitât de sp·aţioasă
. şi de curată, ia m~sa personalul infe•

rior şi personalul [Ttistic, lf:ehnic şi
administrativ.
Intre cele doură săli aimem·1jate anu•
me pentru masa de prânz şi seară, se
găseşte şi bucătărlia cantinei, prevăzu•
tă cu pivniţă şi bufet.
Apr<;>vizionare·a
„consumullui" şi
„cantinei" peirsona.lului, se fr1ce după
cum dictează nevoiil e si în măsura vre•
murilor, cu înlesniri. simţitoare pen•
tru cei ce reprezintă, în plin răsiboi,
arta scenei româneşti.

Biblioteca Teatrului National
,
Unmându·se o bună idee, ' aceea a piesei respecfâve tipărită odată cu premiera, direcfia actuală a introdus o me•
todă nouă şi în această privinţă. Jn loc
ca volumele Bibliotecii Teatrului National (Seria III-a) s'ii se vândă la librif.rii.
in adăstarea amatorilor, ele sunt oferite
spectatorilor, în sală, odată ca Programul,
la pre/ul de 30 de lei.
In acest nou format, Bibliote'ca Teatru·
lui Naţional s'a îmbogăţit, în u[lima stagiune, eiu următoarele . volume: . ·
1. Copii Pământului de Andrei Corteanu.
SANDRA COCORĂSCU
No. 2. Doamna Bovary de Gusiave Flaubert.
No. · 3. Timon II de Ion Sân-Giorgiu.
·
No. 4. Astă seară se joacă fără piesă de
Luigi Pirandello.
UN EPISOD IN PATRU INCIDENTE
No. 5. Pălăria Florentină de Labicbe.
No. 6. Patima Roşie d:e Mihail Sorbul.
No. 7. Tineref e de Max Halbe.
No. 8. Marşul Nupţial de Henry Biataiille
No. 9. Gelozia de Saicha Guitry,
No. 10. S'a stins candela de C Mano·
Jache.
Edilura SOCEC & Co„ S. A. R.
No. 11. Castiliana de Delin. Theodores.cu,
dua:iă Lope de Vega.
No. 12. Fascina/ie de K. Winter.
No. 13. Lucrezzia Borgia de Victor Hugo.
No. 16. Mirra de Vittorio Alfieri.
No. 14-. lntr'o vară la mosie de Aurel şi
No. 17. Ultima noapte de MiJan BegovLci.
Lucia ŞerbăneS1Cu:
No. 18. Surorile Aman de S:andra C-Ocoo. 15. Iancu Jianu de Maior Const. M.
răiscu .
Mihăilescu.
No. 19. Hamlet de William Shakespeare,

o.
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Piese jucate pentru întâia oara*)
Titlul piesei. Autorul. Ţara. Data premierei. Distribuţia. Dir. de scenă. Regisor. Nr. repetiţiilor. Nr. reprezentaţiilor.
Dubluri*"-'). Extrase din presă.
Turnee***).

DOM.INA BOVARY
Draimă

în

:1

acte de Gaston Baty (Fran-

ţa) -- pusă în scenă după romanul lui

Gustave Flaubert. Traducere de Dan Pctraşincu. Data premierei: 22 Serpt. 1941.
Distribuţia: Age,psina Macri. D-na Bovary; I. Ulmeni, Charle.s Bovary; N. Băl
ţăteanu, Rodo1phe; Mihai Popescu, ·Leon;
G. Calboreanu, Homais; T. Dimi,triu. Lhe.
reux; N. Săvule<S1cu, Abatele Bornrnis.en;
Al. CJ.onaru, Justin; E. Casian, Hyppolile;
C. ~ca•C·~U. Binet; C. Iliescu, Girald; Clco
Pan-Cernăteanu
D-na Homais· Nellv
Dordea, D-na Lefran9ois; Ele~a Cru~
ceanu, D-na Carron; Margareta Dumi~rescu, Felicite.
Dir. de scenă: Soare Z. Soare. Regisor:
T. Ciocâlfeu. No. re~petiţiilor: 33. No. reprezentaţiilor: 30.
Dubluri: Maria Botta dublează pe Agepsina Macri; N. Dumitriu dublează ·pe I.
Ulmeni; E. Sloicesou dublează pe C.
lliescu; I. Horaţiu dublează pe C. Iliescu.
0

„Spectacolul acesta... a alcătuit pentru
Teatrul National o isbândă pc drept
merit•aită. D-l1Ui Soare, poet al scenei, sensibil la nuan!e, de un perfect bun gust
* In ordinea
* • Dacă sunt.
* • * Idem.

jucării.

şi precisă cunoaşi!ere,
îi revine în primul rând meritul unui spectacol disc.re.t,
duios, artistic."
,,D-na Age,psina Macri, în rolul d-nei
Rovary. a :s:butit magistral o compozitie
care prezintă multe pericole. In s_pectal
gama naivă i-a stat uimitor î11 mijloace".
(/011 Marin Sadoveanu--Timpul,
25 SctPt. 1941)

„D. G. Calborcanu a s~os în relief tipul
farmacistului Homais printr'o interesantă
com_pozi!ie şi eu o nll'anţă eom:că de bun
efect."
Rom1)c.11s („Universul'_'.)
„Piesa a s.uferit în reprezenta1·ea dela
Teatrul National unele amendări. In afară de „Corul Frumoaselor", pc c~re l-a
suprimat, dire.cloriul de scenă a introdus
un tablou nou. a tăiat altele, a amplificat
rolul Emmei şi a modifi~at finalul. Ope·
raţia a fost
întotdeauna ÎJI11plinită cu
gust, chiar cân.d oonisiumile erau cel pu·
ţi,n din pun::.tul de vedere al
bogăţie:
spectacolului, contestabile".
(N. Carandino--,Revista Română,
An. I, No. 3-6, Iulie-Oct. 1941)
„In spectacolul aces·ta rece - care a
convenit doar interpretărilor d·lor Calboreanu (un pitoresc Homais), Băl!ăteanu
(o lichea fără cusur) Toma Dimitriu (un
mieros şi arogant Lhereux), Ulmeni, Să
vulescu şi d-nclor Cleo Pan-Cernăţea.nu,

268

https://biblioteca-digitala.ro

Elena Cruceanu, Kelly Dordea şi Margareta Dumi1rescu -- răldura a fost doar a
deconirilor pline de farniec dens şi intim, aJe d-lui Traian Cornescu... "
Mircea Ştefănescu ( „Cu ren tul")
TIMON AL II-LEA
Dramă în 4 acte, de Ion Sân-Gior.giu
(România). Data premierei: 10 Oct. 1941.
Distribujia: G. Calboreanu, Nae Dragoman; Sonia Cluceru, Mita; Maria Volun. taru. Zoe; I. Ulmeni, Titu Huţupa.ş; EmL
lia Cozachievici, Irina; I. Manu, Papadiode; T. DimHriu, Un medic; N. Brancomir, Un avocat; N. Mot-0c, Un judecă
tor; C. Neacşu, Un pro.curist.
Dir. de scenă: Paul Gusty. Regisor: I.
llie.rn!l. No. repetiţiilor: 20. No. rcprezen1-aţiilor: 14.
Dubluri: Florin Scărlătescu dublează
Pc Ion Ma nu; C. Morţun dublează .pe N.
Moioc; D. Ene dublează ·PC T. Dimitriu;
I. Anaslasiad dublează pe N. Brancomir.

„Masivul şi precisul v1zmnii scenice,
in realizare, se simte sub mâna marelui
ş.i venerabîlului Paul Gusty."
Jon Marin Sadoveanu („Timpul")
„D. Ion Sân-Gio.rg':u s'a menţinut în
cadrul comediei satirice fără să ţină totdeauna seama de optka teat,rală şi de
cerinţele unei acţuni dramatice. D-sa a
localizat şi modifica.t fabula lui Timon
d'in Atena, de~~:brăcând-o de elemen~ele
sale arhaice şi înlăturând to·cmai situaţiile şi stările sufleteşti în op-0ziţie, care
în fabula elenă, ca.şi în opera l'lli Shakespeare, srot în relief nu atât mizan·rop'a
exagerată a lui Timon,
cât eterna comedie umană şi slăb'ciunile oamenilor,
prin satirizarea lor."
Romi'c.us

Dislr1butia: Marioara Ziminceanu, In.es;
Elvira Godeanu, Don.a Ana; Kitty Gheorghiu, Dona Elena; F1fi Mihailovid, Pascuala; NeiHy Dordea, Manuela; Ne:a Dirnitriu, Beatr.ice; Felbronia Stănescu, Iulia; AI. Critico, Don Felix; N. Brancornir,
Don Pedro; M. Gingulescu, Don Urban;
I. Anastas ad. Don Fulgen~iu; M. C. Balabar, Don Juan; F. Scărlălescu, Lope; G.
Baldovin, Nebunul; C. Neacşu, Bartolomeo; I. Horaţiu, Hernan do; C. Niculescu,
Maestru de ceremonie; N. Motoc, Un student; E. Botta, Un flăcău; N. Pcreanu,
Alt flăcău .
Baletul condus de Iris Baroora.
Dansaiorii ducelui de Leone. Oleg Danowski ş.i Sanda Dimitriu-Bârlad. Solişti
ai Operei Române. Muzica de scenă şi
conducerea orche:stre,i: Ion Dumitresicu.
Dir. de s·cenă: I. Şahig.hian. Reg·sor:
Al. Botez. Dir. tehnică : Traian Cornescu. No. repetiţiilor: 58. No. re:prezentaţjilor: 51.
Dubluri: TanH Economu dutblează pe
Elvira Godeanu; Emilia Cozachievici dublează pe Kitty Gheorgh'u; Irina Dogeanu
dublează pe N. Diimitriu; H. Polizu dublează pe I. Anaslasiad; C. M.itru dublează pe M. Giu.gulescu; S. Holban d'llblează pe E. Botta.
„Colorit, lumină, gust. In acest cadru.
un ritm viu, adecuat.
„Cu lot scandalul provocat, Castiliana
poartă aIIl/Prenta sclipitoarei
verve a
d-lui Dem. Theodoresicu."
(Claudia Mi/lian-Familia, Ianuarie
Februarie 1942, No. 1-2)
„Pe Ines, o întruchipează în mod ded-na
Marioara Zimnicean'll.
.. Te.mperamentllll d-nei Zimniceanu e totdeauna .un stimuJeil.t de viaţă scen"că şi,
în a.ceastă „'ărancă din GetaJfe" personalitatea art"stei conduce par<;ă toată a:!-

săvârşit

ţiunea„."

(„Universul")

CASTILLIANA

Mircea

Ştefănescu

(„Curentul")

,....pentru prima dală am fost satisfă
de iveala !Pe scenele noastre ale acrobaticu.Jui actoricesc. El ni s'a prezentat
în înţelegerea şi cxecµţia unui artist tâ·
năr, d. Fl-0rin S)ărlălescu, ce va fi 'inteles un lucru in definitiv sim!Plu: că instrumenLul meseriei. sale e ,propriul său
trup. Şi, cu această elementară convingere. s'a stră1d'uit să scoată valori. Şi a
isbrntit ·pe deplin. Adăogân:d.şi tot ceea ce

cuţi

Tillul original: ,,La Villiana de Getafe". Comedie în trei acte de Lope de
Vega (Spania). Traducere: Al. P. Telega.
Prelucrare, în 8 tablouri, de Dem.
Thcodorescu. Data premierei: 6 Februarie 1942.
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aducea interpretării, d.
a înmi.s în al său Lo:pe un
germen de mare ·producţie în viitor, tocmai pentru registrul major al unei comedii universale."
Ion Marin Sadoveanu („Timpul")
talentul

său

Scărlătescu

„Piesa e o răcoritoare
culoare."

mină şi

(Dragoş

LUCREŢIA

adiere de lu-

Protopopescu)

BORGIA

Dramă

istorică în 3 acte, de Victor
(Franla). Traducere •de Dan Petraşincu. Dala 1premierei: 4 Martie 1942.
Distribuţia: Marioara Voiculescu,
Lucrezzia Borgia; Marcel Gin.gulescu, Alphonse id' Este; Mihai Popescu,, Gennaro;
Toma Dimi.triu, Glllbetla; AL Hemetrjad,
Maffio Orsini; A. Alexandrescu, Ge:ppo
Liveretto; N. Motoc, A:postolo Gazella; N.
Pereanu, Ascanio Petrucci; P. Pătraşcu,
Olererno Vitelozzi; G. Soare, Rusti.nghello; G. Buliga, Asfaldo; Tretineseiu,
Bautista.
Dir. de scenă: Soare Z. Soare. Rcgisor:
7'. Cwcâ/teu. No. repetiţiilor: 31. No. re-

Hugo

prezentaţiilor:

32

„Mai mult de::ât un cuvânt bun se cu
vine d-lui Gingulescu care în ro·lul lui
Alfon.s•o d'Este a vorbit frwn-0s şi a eclipsat tot anturajul prin gustul şi aleasa eleganJă cu care a .'}tiut să poarte costumul
epo.cei atâta de pretenţios."
Alex. Anestin („Ordinea")

.

Dubluri: C. Economu dublează pe N.
Moto::; I. Horaţiu dublează pe G. Buliga;
I. Horaţiu dlllblează pe Trctinescu; C.
Neacşu dublează pe N. Motoc.

„ „.Cu o artă rafinată, bazată pe un joc
admirabil disci;plinat şi bine studiat în
amănunte, 1pe o nuan!are a textului, ce a
scos în relieif şi ceea ce trebue să se subînţele.aigă. şi pe o savantă gradaţie a stă·
rilor emotive; d-na Marioara Voiculescu
a învins toate difi::uJtăţile, cre'nd un 1personaj dramatic interesant ·Şi imiIJresioaant."
Romicus (,,Universul")
„ .„In Gennaro, domnul Mihai Poipescu
a redat simiJ)aliie aspectele •suflete'şti ale
unui adole,scent al veacului italian, in
care COiPilăria stă alături de bărbăţie şi
poate merge fires:: până la răzbunare şi
crimă ... "
Mircea Ştefănescu („Curentul")
„ln concluzie, un spectacol de ţinută
medie. în care sclipiri neaşteipiate suscită nostalgia unui teatru serios, a unui
teatru veritaibil. în vederea căruia e'1emente actoriceşti aşteaptă pe marele
maestru vrăjitor."
N. Carandino („Rampa")

IANCU JIANU
Piesă în 3 acte (9 tablouri), de Const.
M. Mihăilescu (România), drupă „Haiducul" de Bucura-Dumbravă. Data premierei: 28 l\iar!ie 1942.
Distribuţia:
A. Pop Martian, Ian3U
Jianu; O. Brăidescu, Damaschin, pustnic;
N. Săvulesou, Vasile Moangă; C. Mitru,
Tudor VladLruirescu; H. Pol izu, Cârc Ser
darul Pervanoglu; G. Baldovin, Alexe; P.
Deim. Dragoman, Amza .Jianu; I. Radu,
Dumitru Jianu; C. Economu; Mihail Jia
nu; N. Pereanu, Boer Cretescu; A. Demetriad, Boer Co1umbescu; I. Horaţiu, Boer
Jinga; T. Dimi'triu, Stareţul mânăstirii
Căluiu; F. Scărlătescu, Ţiganul Florea; E.
Cassian, ŢLganul Ilie; N. Dimitriu, Toader
Prisă3arul; D. Ene, Mo'şul din Vaideei; H.
Ionescu, Toma, fiul lui; P. Pătraşcu, Bă
trânul din Studina; G. Atanasiu, Un
preot din Studrna; N. Făgăidaru, Iabraş;
C. Neaoşu, Gruia; Ş. Holban, Serdarul lamandi; P. Pătraşcu, Un căpitan de arn-ăuţi; E. Stoiceanu, Un arnăut; G. Bu!iga,
Alt arnăut; C. Niculescu, Un moş; C.
Rădulescu,
Un flăcău din Vaideei; N.
Cristian, CârŞ1111arul Ilie; I. Peticu, Un
tăran; I. Ben::iu, Alt ţăran; C. Eugen, In.
tâiul călugăr; E. Stokean.u, Al doilea că
lugăr; D. Aureliu,
Al treilea căl~ăr;
Kitly Ghel'lrghiu-Muşatescu. Doamna Jinga; Eugenia Popovici-Mateescu, Doamna
Voichiţa;
An:toinette Vriside, Doamna
Creţescu; Margareta Dwnitres::u-Săileanu,
Catinca Amza; Emil:a Cozachievici, Sultana Gălă;şescu; S'lvia Hodo'Ş, Domnica
Hangiţa; Nelly Dordea, O ţărancă; Victoria Corciov, O femeie; Flavia Caligari,
Ileana Golfineanu.
Dir. de scenă: /. Şa,highian. Regiso.r:
N. Kiri/ov. Decoruri: Traian Cornescu.
No. repetiţiilor: 31. No. reprezentaţii
lor: 30.
Dubluri: Florin ScăroJătescu (Se scoate
rolul); Carmen Tăutu dublează .pe Eugenia Refini; Floria Caligari ·dublează pe
Carmen Tăutu; G. Soare dublează pe S.
Holban; I. Radu dublează !Pe C. Rădu
lescu; Emil Botta dublează pe I. Radu;
C. :Morţun iduhlează pe Eugen Cassian;
N. Dimitriu dllllhlează pe Sorin Gabor; C.
Economu dublează pe A. Alexandrescu.
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„Calitatea dcosebilă a lucrării d-lui
Con.sit. Mihăilescu este s'guranţa ~ simţul propor!iei. O limbă ;'.Urală îmbracă
dialogul viu, drnpă cum dă şi fioruJ unui
anumit lirism."
Ion Marin Sado11ermu (.,Timpul")
„Cu toate unele slăbiciuni de ordin
s'.ructural Lehn ic, lU1crarea drarnat ,că a
d-lui Const. Mihăilescu este unitară şi se
~mpune atenţi.uinci publicu:ui prin ~inuta
şi le.ma sa; ca şi prin tendinţele sale patriotice şi m-0r:.:lc.„"
Romicus („Universul")
I

„Tehn1:1ceşte, d. maior C. M:hă'Ies·cu
este tributar aceleiaşi şcoii literare, iprin
gustul afişat oarecUJlll ostentativ al culo-

ni locale, ririn caracterul linear al per
sonagiilor, prin utilizarea valorii dramatice a contrastelor şi mai ales prin evitarea acţiunei proipriu zise, în folosul faptei petrecute pe ·scenă„."
N. Carandino („Rampa")
„Dacă, din punct de vedere patriotic şi
social, piesa e b :ne văzută de autor, şi ou
inttligen;ă ridicată până la valorile ei
morale, dn 1punct de vedere pur dramatic -- cu toate unele contraste cari ii
servesc cu efect teza -- ea nu atinge plafonul Ia care o indrituia conţinutul ei
sufletesc„."
„Meritele autorului sunt evidente, dar
sunt sur:prinse de ingratitudinea materialului, generos doar prin capacitatea lui
Poetică."

Mircea

Ştefănescu

(„Curentul")

MIRRA
Tragedie în 5 acte, de VittO!"io Alfieri
(Italia). Trnducere în versuri de Alexandru Marcu. Data premierei: 29 Decembrie 1941. •
DistriV,uJia: Aura Buzescu, Mirra; G.
Storin, Clniro; Ana Luca, ·Cecri; Sorana
Ţopa, Euriclea; Mihai Popesicu, Pereo.
Dir. de scenă: Fernando de Crucciali.
Reg1sor: N. Kirilov. No. repetiţiilor: 51.
No.· reprezenlatiilor: 8.
Dubluri: Cleo Pan-Cernăteanu dublează
pe Ana Luca.
·
„Vittorio Alfieri reprezintă una din
marile personalităţi ale literaturii italiene„."
„ .„Direcţia de scenă, foarte artistică: şi
foarte izbutită a d-lui Fernando cfo Cru<'ciati. .. a materializat mânia Afroditei p.-i.1
baletul Eriniilor, al Furiilor, ce întovjră
~şte desfăşurarea patimei Mirrei nu nu-

mai ca un fundal coreografic ci, determinând prin gesturi stările sufleteşti ale
victimei..."
„Un ales şi nobil spectacol al Teatrului Na!ional."
(Ion Marin Sado11eanu-T;mpul,
26 Martie 1942)
„Zona ireală de puritate, în contrast
c11 frământarea mistică a eroinei, a fost
redată după concep1ţia clasică,

de către
d. de Crucciati, într'un cerc 'inchis, susţinând
demnitatea unor colonade, care
mărrau presti~( u~ moral al eroinei.„"
(Adriana Kiseleff-Rapid,
26 '.\fartie 1942)

R
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VLAICU-VOiDĂ

Dramă în 5 acte, în versuri, de Al. Davila (Român a). Data premiereii: 20 Sep- ·
tembrie 1941,
[)istribujia : G. Calboreanu, Vlai::.uVodă; I. Ilie Ion, Rumân Gme; M. Popescu, Mircea Basarab; H. Polizu, Costea
Muşat; I. Ulmeni, Banul Miked; P. Dem.
Drugoman, Spătarul Dragomir; M. Gingule.scu, Groza Mo1dovanul; O. Br<'.1descu,
Prea Cuvioswl Nicodim; A. Demetriad.
Pala Italianul: N. Branc.omir„ Baronul
Kaliany; C. Neacşu, Vlad Dobceanu; N.
Motoc, Manea; N. Pereanu, Aldea Algiu;
N. Făgădaru, Rumân Herescu, S. Holhan.,
Murgu; Emil Botta, Baldovin; I. Radu,
Pârcălabul Curţii;
I. Anastasiad, Solul
Sârbes~; T. Păunescu, Moş Neagu; P. Pă
traşcu, Un Căuşe!; G. Atanasiu, Un boer;
C. Morţu:n, Un boer bătrân; C. Rădulescu,
Un mo~nean; Agewsirui. Macry, Clara
Doamna ; Lilly Carandino, Domniţa
Anca; Emilia Coza,chieviici, Sanda; Carmen Tăutu, Un copil de casă.
Dir. de scenă: Victor B.umbeşti. Regisor: Ionel Iliescu. No. repetiţiilor: 23.
No. reprezentaţiilor: 15.
Dubluri: I. Demetru dublează pe M.
Popescu; CeJla D'.ma dublează pe Lilly
Carandino; I. Rădulescu dublează 1pe
Dem. Dragoman; I. Anastasiad dublează
pe M. Gingulescu; C. Rădulescu dublează
Pe Ion Hadu; C. Ni-culescu dublează pe
N. Motoc; G. Atanasiu dublează pe S.
Holban; G. Buliga dublează pe I. Anastasiad; I. Anasnasiad dublează 1pe M. G'ngulescu; T. Dimitriu dublează pe G. Callloreanu; Cleo Pan-Cernălcanu dublează
pe Age.psina Macri; N. Făgădaru dublează pe M. PQpescu; I. Horaiţ'u dublează

----~
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pe N. Făgădam; T. Dimitriu dublează pc
G. Calhoreanu; Stroe Atanas;u dublează
pe M. Popescu; D. Ene dublează pe T.
Păunesrn; D. Ene dublează pe C Rădu
lt>~cu;
S. Holhan duhlează oe :\'. Branrornir.
„După 40 de ani reprezentarea dramei
lni AJ. Diavila pe aoeeaşi scenă, a dovedit,
că tim1Pul nu macină operile de valoare,
ci le :'.-Onfirmă dretp!ul de existen!ă ... "
„Confhctu.J ce a:limentează drama izbu.rneşte şi se dezvoltă din cauze de ordin srnperior elnic-naţionnl, religios şi
polit'c .. "
„D. G. Calboreann este un demn interpret al acestui personaj (Vlaicu, N. N.).
Campoziţia sa e 1fin şlefuită şi dezvălue,
pe lângă: ta.Jent, stUJdiu în amănunte şi înţele<gere a psiho]o,giei personajului lui
V!aicu, rare nu-i numai voevodul păslră
t-Or 'şi ap~rătm al datinei şi patrimoniului naf1onal, ci si maestru di•plomat şi
comedian, care prin jocul său. bine condus, indu:-e în eroare atât pe adversari,
cât !)i pe boerii săi. până când triumful
poli1icei sale este asigurat..."
Romicus (,,Universul")

„Clara D<Jamna, a doamnei Ageps'ni
Macri nu lipseşte de n'mic, din l!:ima
expresivităţ'i '~ale. O dticf:iune preoi.să şi
volubilă
s'a evidenţ'at mai ales, pe
nuante. în fai.m-0asa tirndă a „eu"~tilor,
~are în actul doi, face prezentarea personajului. O desroman tizare a gestului pentru a -0 face să se aor0tpie cât mai mull
-- în intenţia unei unităiJi de stil - de
partizanul său cel mai 01pus ci. '.\1ihai Popescu (Mircea Basarab) i-a dat ele mulle
ori o ezi1are, car.e însă nu i.a s!ricat ronceplia rolului..."
„Iacontcslabi! că, doamna L'lly Carandino, este în pro:grcs. O facilitate mai
mare a trecerilor, o legă·tură aruncată
peste toate elementele prin care îşi construe~te rolul, legă!tură ce-i dă unitate 'şi
linie; o a.pariotie deosebit ele agrcabi.Jă şi
o puier.e dobân:dită, în a transmite em-0tia sa. fac din ci-sa interpreta multor roluri de viilor 'în repertoriul teatrului ... "
Ion Marin Sadovean11 („Timpul")
„Spă!arul Dragomir era o moştenire
g1·ea, fiindcă cine l-a văzut pe lan cu Petres{'.U, nu-I p-0ate uita; cu atât mai mare
P meritul
d-lui Dern. Dragoman care a
impresionat [publicul cu tirada celebră
rlin actul IV ... "
Mircea Ştefănescu („Curentul")

HAMLET
Tragedie în 5 acte \ 16 tablouri), de
Wil1iam Shake.~peare (Anglia). Tradu.
~ere de Dragoş Protoipopes.cu. Data pre.
miere!: 22 Octom'brie 1941.
Disfribufia: George \'rara, Hamlet; N.
Băilţăţeanu,
Clauditt'i, regele dantrz; I.
F:ntcşteanu, Polonius; C. Mitru, Horaţiu;
(i. Demetru, Laer1; N. Atanasiu, Rosenkranh; F. ·Scărlătescu, Guilde•ns 1.ern; N.
:\loto~. Osrick; G. Soare, Umbra regelui
Haim!.d; I. Radu, Ma1r.cellus; N. Fă·gădaru.
Bernardo; C. Rădulescu, Francisco; C.
Neac'şu, Pastorul; E. Cas'an, Un corăbier;
G. Atanasiu, Craini~ul; Ion Manu, Primul
gropar; I. Horaţiu, Al doile'l gropar; N.
Hrane<~mir, Primul actor; Tanţi Soviani,
Regina actriţă; C. Niculescu, Regele actor; G. Buliga, \'oltlmand; S. Holban,
Cornelius; P. Dem. Dragoman. Forlimbras; G. Soare, Slujitorul; Age:Psina Macri,
Regina; Lilly Carand'no. Ofelia.
Dir. de scenă: Soare Z. Soare. Regisor:
T. Ciocâlteu. Muzica ele s~enă: fon Dumi1resc11. Decoruri: Traian Cornes_ 11. No.
repetjţilor: 48. No. rqprezentaţiiJor: 66.
Dub.l•uri: Marcela Demelriad dublează
pc Tanţ: Soviani; E. Cozachievic.i dublează pe Tanţi S-0viani; AI. Clonaru dublează p.e ~- Atanasiu; H. Deanetriad diublează pe N. Atanasiu; G. Buliga du'bJ.ează
pc S. Holban; G. Calboreanu dublează 1pe
George Vraca; V. Yalentineanu dublează
pc George Vraca; Marcela Demetriad dublează pe Lilly Carandino; Didi Teodoresc~u dublează pe Lilly Carandino; Angela Teodorescu ·dublează 1P•C l)]Jy Ca·
randino; Cella Dima dublează pe Lilly
<:arandino; A,. -Ale'Xandrescu dublează pe
P. Dem. Dra·goman; C. Economu dublează pe I.
Fin!eşteanu;
I. Ulmeni du·
blcază pc I. Fin teşteanu; E. S:oicc-scu du·
bleuză pe F. Seărlătescu; S. Atanas'u du.
blează pe S. Holban; P. Pătraşcu du:blează
pe S. Holban; S. Gabor dublează pe G.
Demetni; N. Dimitriu dublează pe G. Demetru; E. Botta dublează pe I. Radu; M.
Xieo!ae cl.ublează pc N. Făgădaru; H. lones.ru dublează pe C. Rădulescu; D. Ene,
dublează pe C. Rădulescu; N. Percanu,
c'.ublează pe C. Rădulescu; B Em ii dublr·ază pc C. :\frac.u; P. Dl'm. Dr~go1man
clll!bleHză pe C. Niculescu; A. Alecsandru
clll'blează pe G. Buliga: H. Polizu dublează pe N. Brancomir; P. Dem. Dragoman
dublează pe N. Bă!ţăţeanu; Clco Pan-Cer·
nă:ieanu dublează pe Ageps:·na Macri; C.
2\fortun dublează :pe I. Hora[iu; C. Nicu·
]eseu dublează pe I. 2\fanu.
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TURNEE:
Bacău (23.I.942); Piatra Neamţ (24.1.
:942); Tecuci (25 I.942); _Buz~u (26.T.
942) · Ploe·şti (27.I.942); Ca~p111a (28.1.
942) ~ Braşov (29.1.942); Sihiill (30.1.942);
Turda (31.1.942); Deva (1.ll.942); Ara<l
(2 11.942); Tim;şoara (3JJ.942); Turnu
Severin (4.II.942); Târgu-Jiu ((i.II.942);
Craiova (7.11.942); Garacal (!1.11.942);
R.-Vâlcea (9.II.942); Slatina (10.IJ 942);
Alexandria (11.11 942); Turnu-Măgurek
(12.II.942); Târgo'Vi'şte (14.1'1942); Piteşti (1311.942); Călăraşi (15.II.92); Con
anta (16.11.942); Brăila (17.11.942);
G.alati (18.Il.942); Roman (19.II.942).
Distribu/ia turneului: G. Calhoreanu, D.
Am.igdalis, C. Rădule·scu, N. Duţulescu
N. CJ·istescu. V. Eghert, D. Dragoman,
.4ntoinette Vriside, C. Economu, I. Hă
dărău, G. .:Welisanu. Didi Teod'Orescu, Cleo

Pan-Cernăfeanu.

aplecat' peste enigma morţi;
Reg·e~e Danem.arce', întru
nedumerirea de.o;.tinului. frângere·i
conştiinţei: tensiunea supra-umană a inteJ'genţii crealo:t.re, ~'rHu:l răităcitor iIJes.te
prăpastia .crimei. O viaţă de sbucium, u
moarle apocaliptică ... "
Claudia M1llian („Familia")
„Hamlet.

tatălui
pează

său,

,.Hamlet". prima din seria marilor tragedii ale lui Shakespeare, se •proiectează
pe fundalul Teahului Naţional, într'o amploare de stil şi relief dramatic, care
imJ>llln ... "
Adriana Kiseleff („Rapid")
.,Noua traducere a lui Hamlet a d-Ju1
Protopo-pescill, făcută din engle
de si~1ir, în urma consultării textelor tuturor comentatorilor, este superioară celorlalte din trecut, atâ-t d!n :pu:nct
de vedel'C literar - limba e mai curalii
şi armonioasă -- cât şi din .punctul de
vedere al redării iideilor, sentimentelor
'şi joourilor de cuvinte ... "
„Trecând la punere-a în si·er:ă d. Soar~
Z. Soare a ţinut să redea pe ,.Hamlet".
intr'un cadru demn, stil'zat modern, în
linii simple si armonioase. care ~ îng··due şi ra;paditatea succesiuni; lablouril<Jr
şi creear-ea atmaisifere'. necesare„."
Romicus (,.Un :versul")
Drago.ş
zeşte şi

„Hamlet" s'a jucat în decouri noui, cu
o cromatică frumos strud.ală -- o mon·
tare la înăllirnea celor mai reuşite înscenări ale d-lui Traian Cornescu„."
Mircea Ştefănescu („Curentul")

„Nu, să o ştie orice actor, orice director de teatru: Shakespeare fără gând şi
poezie nu mai e Shakes,peare, e fapt diYers şi melodramă".
/
Dragoş Protopopescu („Galer:a")
.Jnlerpretarea d-lui Vraca rămâne de o
11iare valoare artistică şi constitue o
e:nslc pentru scena românească".
Al. Anestin („Orei n~a")
„D. G. Vraca a izbllllit, prin ţinutli;, ati·
tudini şi ,prin nuanţarea debitului verbal,
să redea aceea dramă interiowră a !tui
Hamlet, de ordin uman, intelectual şi
moral."
Romul,us Seişanu („Un 'ver: ul")
,.D. Vraca ne-a redat acest Hamlet cu
multii înţelegere, cu mult talent şi mai
ales eu mu1'tă, artă" .
At.irel Tila ( „Evenimentul")
„Cu rolul ăs~a. Vra·ea îşi înscrie pag'na
de glorie a car'erei sale."
Horia Oprescu („Gazeta Miun:c:pală") ·

„ „. D. Calboreanu, actor de teatru
realist, s'a simţit pe adevăratul drum al
talentului său, eliberat de drama unei
tră'ri com;>Jexe. Şi a jucat din ce în ce
ma' b'ne până I.a final, -izbutind să..J. depă:Şeas-că pe d. Vraca atât în scena duelului, cât mai ales 'în aceea a morţii. Chiar
dacă d. Calhorean.u a dat morţi o corn_
poziţie cam teatrală, trebue să recunoaş
tem că momentul capătă ulJI prestigiu, atât ,princiar, ·cât şi artistic."
Mircea Ştefănescu („·Curentul")
„D. Valenlineanu este un artist de de
prindere schematică ş rapidă. E un modernist. Pentru d-sa celula shake:speariană se onganizează în altfel: merge direct
la nucleul pe care îl întrebuinţează, neglijând protoplasma plină de must de
hrană, de viaţă. -lm.presia e, că' sare laborios prin găuri de lup.
„Totuş, în Shakes!Peare, un actQr, oricât de S(perio.s. se poate întâlni oricând.
cu: Shakespeare, care are pentru fie•care
câte ceva. Şi Hr:smul d.lui Valentineanu
îl cântă em.otionat de multe ori, atunci
când i se întinde struna ... "
Ion ,Uarin Sadoveanu („Timpul")
„D. Valenline,anu, care a .slud;at bine
„Hamlet" şi di.spune de mijloacele necesare unei interpretări ce ese din obicinuit, a înteles a,ceasla şi a asigurat acestui
personaj plin de ,presllgiu teatral, echilibrul şi unitatea, ţinând seama şi de -complexitatea structurii sale inti:me dramatice."
Romicus („Un \·ersul")
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„ .„Incă o constatare multwnitoare este
aceea că, atât domnii Vraca şi Valentineanu, cât şi domnul Calboreanu, au ambiţionat deşi sub aceeaşi regje la
trei interpretări cu totul deosebite, în
primul rând influentate, cum era şi firesc, de lem,peramentul 'şi str.uctura sufletească a fiecăruia. Dar, ce merită să
fie re!inut, e că din cele trei irnterpretăr',
s'a desu:irins absenta oricărei a!ierviri
fală de vreo şcoală oarecare, inte·rpreţii
căutând să înţeleagă şi să redea prin mijloace proprii tragedia nefericitu!llli prin!
al Danema.rcei. Efortul de persona.I1tatc
rămâne astfel cel mai interesant aspe::t al
acestei competiţii, El dă o notă bună şi
regizorului, care a înţeles să respecte libertatea de ex.primare scenică a competitorilor".
Mircea Ştefănescu (,„Curentul")
„D. Manu a avut succes incontestabil,
în Groparul... Gr~panul lui Shakespeare e
atât de identif,i·cat cu înteleisul simbolic
al pământului pe care 'ii saipă ~ a devenit
până într'atâta un fragment al destinului,
încât prin glasul lui vorb~şte veşnicia
insăş.i."

Alex. Anestin („Ordinea")
PATIMA

ROŞIE

Comedie tragică în 3 acte, de Mihail
Sorlbul (România). Data premierei: 17
Noemrbr·e 19.41.
Distribu/ia : Marietta Anca, Tofana;
Anca Şahighian, Crina; E. Bolta, Castri'ş;
A. Munteanu, Rudy; N. Bă.Ltă!eanu, Şbilţ.
Dir. de scenă: Victor B.umbeşti. Rergisorj: Al. Botez, Petre Pop şi T. Ciocâlteu.
No. repetiţ.ilor: 26.
No. reprezentiaţii
lor: 46.
Dubluri: Carmen Tăutu dublează pe
Anca Şahighian; Eugenia Voinescu dublează pe Marietta Anca.
TURNEE:
Buzău

( 17 .III.942); Brăila .(18.IU.942);
(19.III.942); Bârlad (20.III.942);
Vaslui (21.III.942); .laşi (2.2.U1.942); Bo-.
toşani (23.III.942); Rădăuţi (24.III.942);
Roman (25.rIII.942lŞI; p:atra-Neamt (26
IJI.942); Bacău (27.III.942) ; Tecuciu
(218.III.942); R. Săr:at (29.111.942); Ploeşti (30.111.942); Câmrp.ina (31.III.9,t2);
Braşov (UV.942); Sibiu (2-3-4-5.IV.942);
Deva (6.IV.942); Arad (7.IV.942); Timi'°ara (8.IV.942); Caransebeş (9.IV.942);
T.-Severin (10.IV.942); Tg.-J1u (11.IT
Galaţi

942); Craiovu (12.IV.942); Caracal (13
IV.942); R.-Vâlcea (14.IV.942); Alexandria (16.IV .94 2) ; T .-Măgurele (17 .IV
942) ; Pite'şti (18.IV.942) ; Târgovişte
(19.fV.942).
Distrrb-uJia turneului: Aurel Munteanu,
Rudy; N. Bălţă!ţeanu, Şbilţ; Emil Botta,
Caslri~; Marietta Anca, Tofana;
Anca
Şahighian. Crina.
„Lucrarea dramatică originală „Patima
cunoa!/te., .dup·ă un sfert de veac,
adevărata sa isbândă, înscriindu-se astfel
în rândul realizărilor fruntaşe ale dramaturgiei româneşti. .. "
Emil len.cec (,,Evenimentu!")
Roşie"

,,Ein handfestes Theatcrstikk ! Es verdiankt seine Wiirksam.keit hente, 25 Jahre
nach seiner Entstehung, der entsprechenden Mischung von echt Meschlichen und
theatralisch Wirksamen ... "
B. Capesi:us ( „Bukare.s.ter Tageblall")

„ „Jn rolul Tofanci, d-na Marietta Anca
a dat o •creaţie de incontestabil talent...
O Tofană ver.idică, amestec de ccrebra!ilate şi porniri instinciuale."
„Rolul lui Şbilţ, icoană vie a arivismului 'Şi prăbuşirii umane, a fost întruchipat de d. Băltăteanu. Un rol dificil, pe
care domnia sa l-a ştiut realiza totuşi, în
anumite :privinte, cu mult talent şi autentică personalitate."
C. Adrian („Româftia Viitoare")
MARŞUL NUPŢIAL

Piesă în
(Franţa).

4 acte, de Henry Balaille
Prelucrare de G. Acsinteanu.
Data premierei: 8 Decembrie 1941.
Distribufia: George Vraca, Ro-ger Lechatelier; V. Valentineanu, Claude Morillot; M. Gingulcsoo, Generalul Duplessis-Latour ; N. Moto·c. Vicontele
de
Saussy; N. Dimitriu, Oozieres; E. Casian, Eugene; C. Rădulescu, Joseph; C.
Niculescu, Fnrn;ob>; Ş. Roiban, Georges;
I. Horaliu, Julien; G. Buliga, Şeful de
orhestră; Aura Buzescu, GrâJce de Plessans; Elvira Godeanu, Suz:llilne Lechabedier; Maria Botta, D-na de Clozjeres;
Maria Magda, D-ra Verneuil; Flavia Caligari, Maguet; Carmen Tăuliu, d' Andoly;
Marcela Demetriad, Aimee; Mica Kitty
Mateescu, Nelly Lcchatelier.
Dir. de s·cenăi: Soare Z. Soare. Regisor:
T. Ciocâlteu. No. repelitiilor: 28. No. reprezentaţiilor: 39.
Dubluri: Emil Botta dublează pe li.
Ginitllescu; S. Gabor dublează 'Pe C. Ră-
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· dulesicu; Al. Clon aru. dublează pe C. Niculescu; G. Atanasiu dublează pe C. Ni·
culcscu; Emil Botta dublează pe S. Holban; Emilia Cozachievki dlllblează pe
Marcela Demetriad; EmH Botta dublează
pe N. Dimi!riu: Migry Avram N'colau
dublează 1Pe Aura Buzescu; Atena Demetrescu dublează pe Aura Bu.zescu; Angela Teodorescu dublează pe Aura Bu·
zescu; Tilda Radovici dublează pe Maria
Magda; Ana M. Andronescu dublează pe
Maria Magda.

„In rolul princ~pal am admirat-o pe
d·na Aura Buzesoo, tragediană de scenă
mare. D-na Arura Buzescu are calitatea să
impresioneze printr'o sim1plitate scenică
de desăvârşit rafinament. Vocea d-sale,
violoncel obosit, fâlfâire lunară, delestă
com;plicatiile de conservator, aşa că resonanţele î sunt omeneşti şi profunde ...
D·na Elvira Godeanu a prezentat o con-

„Henry Bataille a tratat ,„cazul" acesta
al femeii de elită ce se sacrifică pe allarul iubirii, atunci când realitatea i-a distrus iluzia. pe iPlanul dramei modernesociale, cu c.ele mai bune metode de ana·
list psihologic, dar cu mijloace dramatice
ce n'au :Putut deipăşi, în toate situaţiile,
1
faptul divers ... "
Ro.micus („Universul")

Continuări

1

,,Despre pi~ă, nu se iPOate constata
mai mult decât lipsa de reacţie a publicului, adică indiferenţa to'.ală fată de un
text veştejit în toate încheclur le lui, pe
care nu s'ar fi 1puiut realiza nici măcar
o grefă modernă. Oiperaţia n'ar fi folosit
la nimic (dacă s'ar fi gândit cineva s'o
încerce), pentru că tot ce se petrece în
monotonia acestei piese a sunat iniţial
fals, iar timpul n'a servit decât ca megafon ·pentru am,plificarea sunetului pe
care criticii de valoare l-au 'înregistrat de
la început ca al.are ... "
Mircea Ştefănescu („Curentul")
„D. Soare, pasionat de stil/Ul strălucitor
al decorurilor şi cunoscător bun al
seismografelor mondene dcalungul a treizeci die ani, a montat preds 'şi a recomandat. Că n'a fost întotdeauna realizat,
mai ales de tinerele elemente feminine,
d-sa nu .poate fi fă.cut răspunzător ... "
Ion Marin SadovellIIJU („Timpul")
„Ce căula marea Aura Buzesc,u în
Grâce de Plessans? Ce rost avea Elvira
Godeanu sub formă de rivială nefericită?
George Vraca 'şi 'V. Valentine11n11 nu co·
respuns, c:u personalil'ate v:irilă cel dintâi, şi ru rafinat sentimentalism cel d<:! al
doHea, sarcinei grele care li se irnipusese.
Quartetul s·chio1păta grav în,~ă. în latura
lui feminină.: Elvira Godeanu a jucat
par;că mai exerior, mai sulJ)er;fidal ca de
o.Jlicei, iar Aura Buzcscu, mai adânc, mai
tragic. In acest violent dezacord, 51pec'acolul afla printre atâtea altele, motin
noi de stridentă ... "
N. Carandino („Rampa")

fidentă agreabilă."

Mircea Streinul

(„Viaţa")

din stagiunea +re cută

O SCRISOARE PIERDUTA
Comedie în 4 acte, de I. L. Caragiale
(România). Data reluării: 21 Sep tem·
brie 1941.
DistribuJia: A .Po·p-Marţ'an, Ştefan Tipătesicu, prefectul judetului; I. Manu, Agamemnon Dandanache, vechiu luptător
de la 48; I. Ulmeni, Zahar a Trahanache;
Tache Farfuri1di; F. Scărlătesicu, Iordache Brânzovenescu; Ovid Brădescu, Nae
Gaţaven ~u; Ş. Holbau,
Ionescu, institu
lor; C. Neacşu, Popescu, institutor; A.
Morţun, Ghiţă Pristanda„ poliţaiul oraşuJui; I. F,nteşteanu,
Un cetăitean turmenitat; E. Sioiceanu. Un t1ecior; Elvira
Godeanu, Zoe Trahanache.
AIMEE
COiJ11eid· e în 3 acte, de Heinz Coubier
(Gerrrinnia). Traducere de Soare Z. Soare.
Data reluării: 23 Septembrie 1941.
DistribuJia: Elvira Godeanu, Aimee; A.
Po[J>-Marfan, Gaston; G. Vraca, Georges;
I. Finteştcanu, Jean - şi Două pistoale.
l>ir. de scenă: Soare Z. Soare. Rcgisor:
Al. Botez. No. reprezentaţiilor: 28.
M-ME SANS-G:f::NE
Piesă în 3 acte, de V. Sardou (Franţa).
Data premierei: 11 Noembrie 1941.
DistribuJia: Mar oara Ziimniceanu, N.
Dimitriu, O. Brădescu, Dem. Dragoman,
C. Mi1tru, I. Horiţfu, D. Ene, A. Alexandrescu, A. Clonaru, I. Ră~hnleseu, E. Stoicescu, S. Eugen, N. Motoc, c. Niculescu,
E. Cas.siian, P. Păitra)CU, C. Neacşu, I.
Badu, C. Rădulescu, S. Holban, I. Buli.ga,
K tty Gheorghiu, Ge.Jla Dima, M my
Botta, M. Demetriad, E. Cozachievici,
Tanţi Soviani, Silvia Ho,doş,
Marg. Dµmiirescu, Tilda Radovk', ele. etc.
Dir. de S'Cenă: Sao.re Z. Soare. No, re
prezentaţiilor: 10.
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STAGIUNEA 1941-1942
Piese jucate

pentru

prima

oar .J

COPIJI PAl\UNTULt;"I
în 3 acle, de Andrei Corteanu
(România). Data premierei: 24 Septembrie 1941.
'
DistribuJia: Ana Luca, Caterina To.ad«1r
Lungu; Sonia Cluceru, Maria Moglan, Mhrietta Sadova. Doctori ta; Sorana Ţopa,
Mar;a Târz.u; Eliza Petrăchescu, Leana
Târziu; Maria Voluntaru, Tuidora Drăgan;
Getta Kernbach, Baba Irina; Antoinetle
Vriside, I-a vecină; Silv·a Hodo'.:;, II-a vecină;
Cella Dima, Farmac·s.tra; Viţtoria
Corciov, Jiga.nca ·:u co:pilul; Eugenia V:<>inescu, Ţiganca tânără; Tan!.i Sovian, Marandra Ion Stoica; Fe:bronica, Mrarin Moglan; Gr. Măreulescu, PrefecluJ Chiroiu;
G. Balde>vin, Po•pa Ionescu; I. Anastasiad,
Plutonierul Tăruş; P. Dem. Drage>man,
fonescu; D. Ene, Nae Târziu; C. M.orţun,
Petre Niculescu; M E B~lahan, Rovineanu; T. Păunescu, BW.:rba~ra; S. Holban,
· Cocioarvă; N. Făgădaru. C.a:pora!ul Năstu
rel; I. Horaţiu, Plantonul; I. Radu. Şeful
mo.;nenilor; P. Pătra)CU, Sergentul jandarm; E. Slo··rescu, Jandarmul.
Dir. de s:enă: I. Şahighia.n. Regisor:
Ion Diacu. No. repetiţiilor: 29. No. reprezentaţiilor: 21.
Dubluri: C. Niculescu dublează pe N.
Făgădaru; Victor'a .Mierlescu durbleaz'i p_e
Eugenia Voinescu; Getta Chcrnbach dublează pc Sorana Ţopa; Silv;a Hodoş dublează pe GeUa Chernb.a'C'h; Nclly Dordca
dublează ·P{' Sonia Cluceru; Atena Demetrcsru dublează pe :'.\-laria Voluntaru;
Emil Botta duble::.ză pe M. E Balaban;
Margaret:.i Dumitrescu dublează :pe Ta'.lţi
Soviani; An Io· nefle Vriside dublează pe
Tanţi Sov::mi; N. Brancomir dublează pe
C. Morţun; A. :l\.lexandrescu dublează pe
S. Ho.Jban .
.. D. Corteanu ... avea, din cunoaştere şi
mai ales dintr'un foarte precis simţ rde
observatie, un material de frescă din
viaţa rurală. Ja care nu ,putea, şi ar fi
fost pă·eal să renunţe. Dar avea în acela~
t'mp de respectat şi legile vii ale dra·
mei. Fresca în desfă'5urarca ei se în.cadrează mai de grabă în .romain. Şi de ari
Dramă

lupta, frământare10.. :nvcntarea formulelor
can sii salveze şi pas:unca 'şi necesarul.
Ş d. Corteanu a izlmtit în s.ensul c.ă sunt
foarte puţine elemcnle de fre;:că ce nu-şi
găsesc o jus11i în lrchuin 'are în economia
piesei.."
„ ... După cum se v~de, <leş· la prima sa
Jucare automJ învinge• d fi.cuJtăt Ic, an·mă
în lregul său ma lcrial, me)teşu,geşte
abil, şi· izbu.'.eşte în a1cest fel, să creeze o
ioarte bunii piesă de teatru."
Ion Marin Sadovean11 („Timpul")
„Copiii pământu:u" snnl ş r~mân: nu
o dramă, ei un episod drcimatic; în care
găsim: nu acJiune. c mişcare; nu carac·
fere, ci co/oare."
„Luată
ca atare. p:csa c un lucru
reusit."
.:... Dar mai e mi succes, nu st"u dacă nu
mai mare decât toate. Cu această piesă
leatrul române;:c a:e o actriţă în p.Jus.
E Leana Târz'u, pe nume de n•casă Eliza
Pelrăchescu. N'am văzut de mult un joc
de atâta simplitate :;i lipsă de ostentaţie.
Ială prima actriţă română care nu joadă."
Dragos Protopopescu (.,Gând 'rc1")
„Piesa ·de debut a eminentului ziarist,
frescă a mizeriei fizice şi morale a ţă
ranului nostru, e o splendidă galerie de
oaraclere autentice, reliefate DU 1Un simţ
sigur şi înlr'un dialog de o pr~cizic c1re
încântă. Piesa a aş.te,ptat direct a d-lui
Liviu Rebreanu, ca să fie scoasă d .n car·
toanele· Naţionalului."
„Autorul - acea.-;ta c s"ngura noastră
rczen•ă nu şi-a urmărit drama până
la sfârşii. Dacă o urmărea, ne găse<!m azi
în fa!n unei capo d'opere, .. "
„In decorurile sugestive ale d-lui Traian Cornescu, d. Ion Şah;ghinn a caşti
gat, montând „Copiii pământ:utni", nu
ntFmai prima bătălie regizorală n stagiunii, dar una din rele mai victor· oase etape alt; reg·ei românc:;ti ... "
• Mircea Ştefănesm („Curen~ul")
„Piesa d-lui Andrei Corleanu, cu diialogul bine susţ'nut, cu personagi.i 'e •prinr',~J.ale su fie en t car.a.eterizate, cu acţiunea
sa gradai dezvoltală şi cu lema sa ele or-Q
dinc socială :;i etnică, are însuş.rilc esenţiale unei lucrări dramat'cc ... "
Romicia („Un"versul")
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!'P}esa d-lui Andrei Corteanu nu seamana cu încercările de până astărzi, de a
red'a mediul şi pasiun le satului. Ea este
deadrc[ptul revoluţionară ca viziune şi ca
material, tocmai pr:n ·caracterul ei strein
de to·t ceea ce literatuira a putut adăoga,
ca frum:uiscţc de 'im:pni.mut, une·. lumi
total diferite de a oraşului."
„P esa d-lui Andrei Corteanu ar fi meritat altă soartă spectaculară. I s'ar fi cuvenit adică o regie care să urmărească
sublinierea intensităf i textului şi cane să
aibe odată cu simJul specific al vie!ii ţă
răneşti, capacitatea de a exploata s:pectacular elementele d'e folklor ... "
„ ... Tuturor acestora le răspunde piesa
d-lui Andre'. Corteanu, o capodoperă, uma
din cele mai bune ,piese din câte s'au
scris în româneşte, m1 accentul ei de sinceritate 1sUJpremă si ou acel neaisemuit cu·
raj în a pune 1sub .aspieictul lor, fundamental dramatic, problemele."
N. Carandino („Revista Română")

vială", ba ar însemna chiar o quintesenţă a gândirii şi manierii dramatiice a lui

Luig'. Pirandello. Numai cine a pierdut
nopunea elementelor logicei, în materie
de artă dramatică, ar putea accepta „pi·
randelismul" ca o formulă demonstrativli
dramatică, alşa cum se prez ntă şi se reprezintă în compoziţia fantezistă şi paradoxală, cu elementele ce ating ~ro
tescuJ. .. "
Romicus („Un"versul")
„ln „Astăseară se joacă fără piesă", autorul dis·pare complet şi personagiile, e
vadând, încearcă să-şi joace propria lor
d1 ramă o dramă a ,geloziei trecutului.
Dar tocmai această evadare se 1confundil
cu haosul şi nini. c nu mai are sens. ce
e ciud.at, e că partea abstractă reţi:ne mai
mult atenf a decât d·rama proipriu zlsă;
dar e ex,plica:bil fiindcă prima făgădu
eş.te ceva.
pe când a doua dezamăgeşte
orice aşteptare .... "
Mircea Ştefăneser!l („Curentul")
„Prin „Astăseară se joacă fără piesă"
ASTĂSEARA SE JOACĂ FĂRĂ PIESĂ
- traducerea cam improprie pentru titlu
Comedie in 3 acte, de Luigi Pirandello - „Teatrul Naţional" acceptă 'În reper(Italia). Traducere de Alex. Marcu. Data
toriu nu o lucrare' dramatică - ex:ceJ.entă
prem·erei: 15 Octombrie 1941.
- ci un magistral discurs dialogat - o
Distribuj'ia: Marietta Anca, Prima ar- lec'ţ,je pentru actor, şi una pentru putistă C\fommina);
A. Pop-Marţian, Priblic... "
·
mul artist (V·erri); Nataşa Alexandra, ArMircea Slreinu1 („Viaţa")
tista comică (D-na lgnazia); Ion Manu,
„Cec.a 'ce constitue partea de rezistenţă
A~toru]
C01mj.c
(·Lanpognetta); Cella · a spe,ctacolului dela „Studio" este omoDima, Totina; l\limy Botta, Dorina; Magenitatea pe care a reuşit să i-o imprime
ria Magda, Uene; Mincea E. Balaban, Pod. Fernando de Cmocialti. Cu toată diver.
marici; Stroe Atanas·u, Nardi; N. Motoc, sitatea de planuri, a piesei, s"mţul artistic
Sorelli; A. Demetriad, Pometti; N. Peal d-lui Crucciatti a ştiut să racordeze vareanu, Mangini; C. Nj.cuJescu, Clientul
riaţiunile de tehnică şi planuri, realicare a făcut gluma; I. Horaţiu, AI doilea
zând un spectacol de înaltă ţinută esteclient; S. Holban, Al treilea client; P. Pă
ti:că."
traşcu, AI ,patrule.a client; G. Atanasiu,
Vlâicu Bârna („Galeria")
Un domn din stal; C. Rădulescu, Altul de
PĂLĂRIA
FLORENTINĂ
la galerie; N. Făgădaru, AI treilea din
stal; Emi1J Bo.fta, Un domn dintr'o lojă;
Comedie în 5 acte, de Mare-Michel şi
Eugene Labiche (Franţa). Traducere de
~- Stoiceanu, Un dom·n în vârstă; G. Buhga, Un tânăr spectator de alătur:; Nelly V. Timuş. Data premierei: 5 Noembrie
Sferian, La Chanteuse; Gr. Mărculescu, 1941.
D-rul Henkfuss, cond. scenică.
D~stribuţia: Aurel Munteanu, Fadinard;
Dir. d'e scenă: Fernando de Crucciali. · I. FJnteşteanu, Nonacord; I. Anastasiad,
Regisori: N. Kirii/.ov ş\ Al. Botez. No. reVesinet; F. Scărlătesicu .. Bobin; N. Făgă
daru, Felix; I. Ma nu, T1al"d!iveau; I. Ulpetiliilor: 45. No. reprezentaţiilor: 35.
Dubluri: C. Nea~u dublează pe N. Fă meni, Beauperthu's.; G. Atanas.iu, Emil;
gji:daru; E. Cassian dublează pe G. Bu- M. E. Balab:a.n, Ac.bile; C. N" culescu, Ca·
liga; A. Alexandre.seu dublează pe S. Roiporalul; G. Buliga, Un domn bătrân; C.
ban; A. Alexandrescu dublează ,pe A. De- Rădulescu, Un llllcheu; Nllltaşa Alexandra
metriad.
Claire; Marietla Sadova. Baroana; Febro:
nia Stănescu, Helene; Victoria Mierles-cu, ·
„Nu credem că i s'a adus un serviciu Vir·ginie;
Maria Magda, Anais Beauteatrului lui Pirandello reprezentând perthius; Antoinette Vrisid·e, Clotilde.
„Astaseară se joacă fără piesă",
ca şi
D"r. de scenă: Soare Z. Soare. Regisor:
când această compoziţie ar „ilustra teo- T. Ciocâlteu. No. reipetiliilor: 23. No. re·
riile cu privire la fic.ţiune, la humor .5i la ;prezentaţiilor: 13.
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Dubluri: I. Ilie Ion
dulescu.

dublează

pe C.

Ră

„Trebue să recunoaştem, Studio-ul a
îmbrăţişat cu prea largă generoziiate, elaborări.Je artistice ale secolului XIX-iea, cu
o lucrare care nu depă:ş.eşte cadrul „unei
muzici de cameră sau de salon" ...
Adriana Kiseleff („Rapid")
„Teatrul lui Labiche apar.ţine trecutului, în mod iremed'.abil şi e probabil,
'încă de mult, că nimeni ~i nimic nu va
mai reuşi să-I aducă vreodată .. în domeniul actualităţii el neavând nic: una din
calitălile necesare unei logice resurecţiuni artisti"ce ... "
Alex. Anestin („Ordinea")
TINERETE
Piesă în 3 acte. de Max Halb~ (Germania). Traducere de Ion Marin Sadoveanu.
D,ata premierei: 22 N oembrie 1941.
Distribu/ia: George Calboreanu', Preotul Hoppe; Marietta Deculescu, Ana; I.
Ilie Ion, Amandus; M. E. Balaban, Capelanu) Gregor von Schi·gorsk:; Mihai Popescu, Hans Hartwig; Antoinette Vriside,
Maruşca.

Dir. de scenă: Jon Sava. Regisor. Al.
Botez. No. repeti!Llor: 29. No. reprezentaţiilor: 45.
Dubluri: C. Neaoşu dublează pe I. Ilie
Jon; Al. Clon aru dublează pe I. Ilie Ion;
Tilda Hadovic~ dll!biează pe Marietla Deculescu; N. Săvulescu duiblează pe G. Calboreanu; Tanţi Soviani dubleaz'ă pe Antoinette Vriside; Marg. Dumitrescu dublează pe Anto'ne.tte V·riside.
„Lumea nu vine la „Tinereţe".
„De ·ce.'}
„Piesa este totuşi bună, regia excelentă, intenpreţ:i de calitate„."
N. Carandino („Rampa")
„Max Halbe a afirmat în opera lui de
teatru, aceleaşi . conceiptii şi vederi, cu
mai multă concilianţii 'însă. în modul săJU
de a pune •chestiunile, dar şi o preocupare mai redusă fală de cerinţele ş.i. de
obligaliile scenice."
Alex. Anestin (.,Ordinea")
„Condusă de mâna energică a• :d-lui Ion
Sava, care a învins scenele statice ale piesei, drama Anişoarei a luat aspectul unui
regal artistic„."
L. Voita (,,Chemarea Vremii")

GELOZIE
Comedie în 3 acte, de Sacha Guitry
Traducere de Soare Z. Soare.
Data pre.mierei: 20 Decembrie 1941.
Distribu/1a: I. Finteşteanu, Un soţ, Albert Blondei; Marietta Deculescu, O soţie, M:ulhe B!ondel; ·Marietta Sadova, O
mamă, d-na Iluzenay; A. Munteanu, Un
literat, Marcelin Lesi·gnau; M. E. Balaban,
Un detectiv particular, d-l Coutwfond;
Fifi Mihailovic:, O dactilografă, Henriette
Vetivert; E. Stoiceanu, Un valet, Emil
Pretendu; Antoinette Vris'd·e, O subreta
Julie Cervelat; G. Atianasiu, Incă un valet, Louis lJeenskerque.
Dir de scenă: Jon Sa.va. Regisori: Al.
Botez, Ion Diacu şi Petre Pop. No. re:petitiilor: 20. No. reprezentaţiilor: 59.
Dubluri: E. CaSisian dublează· ipe E.
Stoiceanu; N. Cristescu dublează pe G.
Atanasilll; Tanţi Soviani dublează p.e Antoinette Vriside; Margaireta Dum trescu
dublează pe Antoinette Vriside; Niky Atanasiu dublează pe A. Munteaoo; Victoria
Mierlesou dublează 1pe Fifi Mihailov ci;
Kitty Gheorghiu durblează pe Marietla
Sado va.
(Franţa).

„In rolul solului Blondei,· d. Finleş
teanu a scos în relief stările suflete·:;ti ale
bărbatulu\
chinuit de demonul geJoz:ei,
printr'o interesantă gradatie şi nuanţare
a textului."
Rom1'cus („Universul")
„ ... Guitry înfăţişew;ă, inlel"gent şi spiritual în ·piesa sa. mecan· Sllllu:l sufletesc
în baza căruia ia naştere ş: se exacerbează sentimentul geloziei, ca un efect al
greşelii săvârşite de a proecta, in personal" ta te a altora, de o altă construcţie IPSÎhică, propriile noastre stări ide suflet şi
modul nostru Jlersonal de a reacţiona şi
a gândi. .. "
Alex. Anestin (.,Ordinea")

.

„Totul e simplu, e firesc în teatrul lui
Guitry: v;aţa curge liniştită, cornpl'.caţia
pare netrudită de fantezia autorului, desnodământul, logic, natural. Acest suflu de
firesc, traversează tot teatrul lui Guitry,
autorul atâtor sumedenii de piese, un·de
v'aţa .sburdă în voe după <!apl-iciul ei, lips?tă de corsetul conven/ionaJ al canoanelor care învestesc cu eticheta „artei",
elaborările dramat'ce substanţiale„."
Adriana Kiseleff („Rapid")
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S'A STINS CANDELA
Dramă în 3 ac'e (6 tablouri), de C. Ma.
no Tache (România). Data premLrei: 2
Fehruai·ic 1942.
Distribuţia :
A. Pc>p-1\farţ" an, Ir' mia
Runcu; O. Brădescu. Păr.nle'e Zaharia;
N. Săvrn·e·cu l\!o·> Tr'fan: T Dim tr·u,
Sârgh e; S. 'Atana.s"t1, Ilcbe lanopol; S.
Gabor, Toader Piă eşu: A. A 'exandrescu,
Jareghca; Lilly Carandino Mllina Runcu; Ana Luca, Lis·aveta; Son·a Cluceru,
Sanda; Eugenia Voinescu, Flor cica;
.Getta Kernbach, Baba Neaga; E Sto:ceanu, Un ţăran; I. Atanasiu, Alt făran.
Dir. de scenă!: Victor Bµmbeşti. Regi·
sori: Jon Diacu, Pertre Pop şi Al. Botez.
No. re.petifilor: 22. No. reiprezentatiilor: 43.
Dubluri: Jeni Argeşeanu -dublează pe
Lilly Carand.no; Maria Voluntaru duihlea·
ză pe Getta Kernbach; Nelly Dordea dublează pe Sonia Cluceru; Victoria M"erles,cu. dublează pe Eugenia Voinescu; E.
Stokeanu - se scoale rol'l11; Silv' a Hodoş. dublează .pe Ana Luca: G. Atanas'u
dublează pe T. Dimitriu; C. Eco-nomu dublează pe A. Alecsandrescu; N. Făgădaru
dublează pc S. Gabor.

„Chiagul dramatic a fost argint viu
pentru autor. Totuşi are un material pe
care-l iubeşte şi care şi pe noi n~ at~g~,
fermecătoare. E o moldoveneasca plJna
de culoare, de viaţă, de p"toresc, tăiată
şi
distrihuită ,personagiilor cu foarte
mari calităţi de dialog sprinten şi de cea
mai bună calitate. Pentru merjtele sale
~tilistice, lucrarea
dă cuprinzătoare desfătăr;,„"

Jon Marin Sadoveanu („Timpul")
„D. Manolachc a izbuf'it să atace cu
succes partea cu1minantă a dramei ş~
să-i asigure
un desnodământ uman şi
etic simbo.f zat pr: n reaprindere.a candelei..."
Rornicus C:,Un'.versul")
„D. C. Monalache ~ realizat 'in parte
ambianţa satului,
atât în atmosfera realistă., cât şi în ceea sUjpranatu.rală".
Mircea ŞtefănesCJ!l („Curentul")

O'Lindcn; Eliza Petrăches·cu, Iudith
O'Linden; George Vraca, David O'Lindcn; Mihai Po1pescu, Mickei O'Linden;
M. Giugulescu, Henric O'Linden.
Dir. de scenă: Soare Z. Soqjţ. Regisori:
Petre Pop şi Ion Diacu. No{?~epcti!iilor:
26. No. reprezentaţiilor: 53.
„Fascinaţie" e o piesă frumo-asă, dar
frumoasă ca şarpele, ca argintul viu 'ş: ca

otrava„."
„Această dramă interioară, sub stratul
rece al humorului resemnat, e marca frumuse!e şi mica adâncime de pră:pastie, a
unei .piese scrisă numai ·de un mare dramatur••
Dr~go,~ Protopopescu („Gând'rea")

„Un spectacol care face cinste „Stutlio"-ului şi răspunde în adevăr uneia
dintre chemările acestei scene: aceea de
a juca ce e mai reuş·t şi mai reprezentativ din teatrul stră:'n contemporan".
Mircea Ştefănesciu („Curentul")
„Spectacolul „Fascinaţie" este altceva
decât piesa • Fascinaţie". Direcii.a de sce.
nă, de~i susţinută de admirabilul concurs
al d-lui Tra'an Cornescu, n'a înfăţişat
drama fugosu.lui autor no-rdie".
N. Carandirno („Rampa")
„Dacă d-ra Marietta Deculescu a ratat
un rol mare, în schimb, d-ra Eliza Petră
chescu a reusit să transforme un rol m c
într'o mare vidorie„. Teatrul d-rei Petră1chescu î'şi găseşte inslindiv sau după
labor· oase căutări (ceea ce i-ar spori .meritul) expresia unui stil de înaltă artă.
Jocul ei sobru, măsurat, sigur, dă sentimentelor perSJ()nag"ulul pe care"l întruchi,pează o mare
putere de comunicativitato".
Aurel 1'ita („Evenimentul")

,,D. Mihail Popescu, ÎIIllipetuos.. degajat,
vioiciune şi tinerele. Singurul personagiu care venea să str ce .atmosfera de monotonie, când devenea
prea încărcată. Şi izbutea".
Adriana Kiseleff („Rapid")
destrămând

, Umorul sec cu care a jucat d-ra Na-

taş~ Alexandra a avut mult ecou 'in publicul spectator".
Horia Ră<Julcscu („Vremea")

FASCINAŢIE
Piesă în 3 acte ( 4 tablouri),
·de Key
W'nter (Anglia). Traducere de Dan P~
traşincu.
Data premierei: 19 Februarie
1942.
Distribiu-tia: Marietta Deculescu, Ma
riella O'V nden; Nataşa Alexandra, Anna

DEMONUL VESEL
Comedie în 3 acte
ş'. un ·m;.ster de
Protop-0pescu (România). Data
premierei: 10 Martie 19•42.

Dragoş.
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Dis(ributia:· Ion ~!anu, Pană Grozea; C.
Antoniu, Dănilă; FI. Scărlătescu, Puzderică; C. Mitru, Darie; M. E. Balaban, Diamant; S. Gabor. Mancas; I. Radu, Codin;
N. Săvules<;u, Mimi Năsturel; H. Po!izu,
Turcul; C. Morţun, Schapira;· I. Horaţ:u,
Ordonanţa;
C. Niculescu, Ionescu; E.
Stoiceanu, Pedelul; E. Cassian, Un cocoşat; P. Stillu, Alt cocoşat; Nataşa Alexandra, Ada CaFpso-Ionescu; Lilly Carandino, Eva; Tanţi Soviani, O fată.
Dir. de scenă: Jon Şahigh'an. Regisor:
Al. Bofl!'z. No. repetiţiilor: 29. No. repe
tiţi'lor: 18.
D,Ubhlri: l\far,ga Dumitrescu dulblează
pe Tanţi Sovi1ani.

. INTR'O VARA LA MOŞIE
Piesă

în 3 acte (5 tablouri) de Aw·el
Lucia ŞerbănesclU (România). Data
premierei: 30 Martie 1942.
DistribuJia: Gr. l\'fărculcscu, Conu Şte
făniţă Todirescu;
Sonia Cluceru, Smaranda To.direscu; Elv:ra Godeanu, Gra
ziella; Eliza Petrăchescu, Ju~ietta; Mihai
Popescu, Radu il)eleanu; I. Ulmeni, Doctor Ricu Petrescu; Mircea E Balaban,
Preotu1 satului; A. ·Clonaru, Răzvan; N.
Motoc. Călin,; I. Anastasiad,. Vasile Vătaifu;
Maria Voluntaru, Mama Lina; Tanţi Soviani, Angelica.
Dlr. de scenă: Vfotor Bu.mbeşti. Regisorl: Petre Pop, Al. Botez şi Jo,n Diacu,
No. repetiţiilor: 30. No. reprezentaţiilor:
„Piesa d-lui Drago:ş Pro!oipopescu are 1 37.
- după părerea noastră ·--- numeroase
Dubluri: Carmen Tăutu dublează pe
scăder·.
Elementele de c-0medie nu sunt
Tanţi Sovian!.
de .cea mai fină calitate, iar înseilarea
lor în ceea ce din lipsa altui cuvânt ade„ ... E qpera a doi spectatori apli.caţi,.
cUJat trebue să numim acţiune, nu mul
pasicmaţi, cari au învăţat cu creionu) în
tumeştc totdeauna bunul gusl „"
mână cum se scrie teatru, după cum, dacă
,,Dar odată aceste ob~ervaţii făicute, se
ar fi fost roman, ar fi fost cartea a doi
cuvine să deschidem capitolul elogiilor
cit 'tori studioşi. Metoda aceasta de o.ape care atât de mulţi 1-au neglijat şi să meni cu râvnă şi ·cum· nţi. a izbutit, căci
sublin'em îndeosebi valoarea poetică a
material.ul este bine disldbuit, gradat.
lucrării..."
menajai pentru efecte si.gure".
.
„Piesa nu conţine numai frumusdi liJon Mari·n Sadoveanu („Tim.pul")
terare, frumuseţi de stil, pe care o_p;nia
curentă le socoteşte, cu un cuvânt poate
„In desfăşurarea ae<ţiunii - cu toate
prea cuprinzător. ;poezie ..Ea are în comunele scene parazitare - ca şi în expJoa
ponenţa ei un Uon liri.c de o rară puritarea stărilor swflete ..ti ale :personag ilor
tate 1pe care atât regia cât şi interpreta
şi a conflictului dramatic, desprindem o
rea ~·au străduit să-l exprime".
p\<iiho.Jogie ingenioasă şi suibtilă. amestecată cu o doză de sentimentalism tempeN. Carandino ( „Ram pa")
rat printr'o fină ironie; :Precum şi o mer
„ ...De aceea „Demonul vesel" cuprinde şteşug: tă îndrumare a piesei spre un desnodământ, fără să fi recurs la „lovituri
toate elementele comedie' dramatice, code· teatru", la forţarea situatiilor spre o
medie,i satirice şi de observaţiune şi suse obţine Clfecte ieftine".
feră consecintele aşezării sale Pe atâtea
Romicus („Un.versul")
planuri deosebite în ce ,priveşte expune·
rea subiectului, tratarea temei 'şi desvol,Ne aflăm în faţa a doi diletan·ti cari
tarea conflktulu'. său dramatic ... "
vor să aduc·ă artei orna,giul unor preocu
Romicus („Un.versul")
pări delicate şi familiare".
Mircea Ştefănesc.u („Curentul")
„ ... Dar da.că materialul cuprinde unele
indicat·ii interesante, el nu-şi revarsă conţ:nutul (fiindcă !Prea sună a gol) şi nu-şi
ULTIMA NOAPTE
găseşte în nici o clipă o formă dramatică viabilă".
Piesă în 3 acte ( 9 tablouri). de Milan
Mircea ŞtefănesCJ!l („Curentul")
Begovici ( Croa!fa). Traducere de Soare
Z. Soare. Data premierei: 8 :\!·ai 1942.
DistribuJia: Maria Botta,· Agnes; Kitty
„Spectacolul, văzut jn întregimea lui, ii
Gheorghiu-Mu:şatescu, Sora de caritate;· S.
pune pe cronicar 'in greaua situaţie de a
Holban, Med;cul; C. Mitru, So1ul lui Agnu vorb: în termeni 1prea buni desp-re un
nes; N. Bălţăţeanu, D-0m.nul cu vesta in·
o.m pe care-l admiră cu tot entuziasmul
florată; N. Motoc, Un tânăr bine crescut;
tinereţii lui".
G... Buliga, Amorezul brutal; Tanţi EcoTraian Laie sem ( „Uµiversul Literar")
şi
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nomu-Weselo.w.sk', Cristina; Cella Di.ma,
re. Are totuşi multă pri.ză asupra publiD-na Rubricius; Carmen Tăulu, O doamcului, care de altfel l-a aplaudat Ia scenă
nă bolnavă; Tanţi Soviani.
O doamnă
des·chi să".
brună; Marga Dumitrescu-Să 'leanu, Liz:i.
AdriaM Kiseleff („Rapid")
servitoare.a lui Agnes; Febron a S.ănescu,
O servitoare; A. Alexandrescu, Un invi- ·
SURORILE AMA~
tal; N. Fă•gădaru, Alt inv·tai.
A Pop . .Marţian: Necunoscutul, ProfePiesă 'in 4 tablouri de Sandra Coc0<sorul, Cond:U·ctoru'J de Wagon-Lits, Ultirăsau (România), Data premierei: 3 Iulie
1!142.
mul prieten; Re·g isorul, Comis!a.r'UJl, LamDistribuţ,a : Marictta SrudCYVa, Caterina
pagiul, Apaşul, Direciorul unu.i atelier de
A.man; Lilly Po,povic, Eliza Aman; Cleo
monument~.
/
Pan-Cernăţcanu, Jana Aman; M•hai VarDir. de scenă: Soare Z. Soare. Regisor:
Petre Po!>. No. repetiţiilor: 31. No. re- iam, Toma Dimitriu; Maria Voluntaru,
prezenta!iilor: 23
Maria; N. Motoc, Ionel Aman; E. CozaDubluri: S. Holban dublează pe C. Ră chievici, Viorica; Cella Dima, Getta.
dulescu; D. Ene dublează pe C. Rădu
Dir. ele scenă: Sică Ale:randrescu. Relescu; E. Cass'ani: Un fecior; G. Atanagisori: Petre Pop şi Al. Botez. No. re:peti.
siu dublează pe A. Alexandrescu; A. Deţiilor: 35. No. reprezentaţiilor: 18.
metriad dublează pc A. Alexandrescu.
Dubluri: Emil Botta dublează pe T. Dimitriu.
„Pies.a scriilorului croat Milan Bego·
„O piesă bună, de o reală v,aloare estev:ci ami1nte.;te prin tinuta ei p.oetică şi
tică 'şi care consacră un nou amor dra,prin jocul de simboluri acec3 atmosiferă
matic".
determinată
în v:aţa tea'rală de după
I. Valjear1 („Rampa")
marele război, de expresionismul german. Regăsim, poale, cu mai mult echi,,Din trad··tie de familie şi daruri ,p·erlibru dar desigur cu ma· :PU~in accenson~tle d-na Sandra Cocorăscu a cunostuală ,originalitale.
'in textul
„Ultimei'
cut mai de mult variate preocupări artisno,pţi'', ceva d'n ,pas:unea lucidă a lui
tice. Astă·zi. umbrind pe muzican'ă, trece
Wedek nd şi ceva din •parfi·mul misterios
pe primul plan scritoarea ce-şi faee deal pieselor lu Hasenclever".
butul cu piesa „Surorile Aman". Un nuN. Carandino („Rampa")
me nou în drama românească e ,pentru
bunăvoinţa criticei şi a ,publicului o .făgă
,,Direcţia de scenă a d-lui Soare, a îndu ală şi o manifestare care atrage inteteles că, depărtându-se în realizare de elementele pur expres:ve şi intelectual'za· · resul „"
Ion Marin Sadoveanu <..Timpul'')
te la exces, va asigura mai mare favoare
în prezintarea piese'. Şi socotim că nu s'a
„ln ce constă valoarea „Surorilor A'înşelat. SpecLacoluJ izbutit s'a datorat
man"? In primul rând în gravitatea te_însă în aceiaşi măsură şi artiştilor cari au
mei şi adâncimea ei psihologică. Sandra
izbutit în frumoase tipare".
Cocorăscu nu ser· e teatru conventio.nal.
Ion Marin Sadoveanu („Tim,p.ul")
Arc adică acel dar de a pătrunde în artele sufleteşti ale personagiilor ş.i de a
„D. Pop M.arţ'an a fost nevoit să joace
â 1a Frizzo Fregoli, mai multe transf'gu- înfă·ţişa probleme din cele care supără,
care irită 'şi care sgudue fi'nd deopotrirări ale aceluia:ş ,personaj ciudat şi sinisvă şi de veridice, ·probleme ale omului de
tru, cu toată ·con.şti'ndozitatea., cuvenite".
totdeaun.::i i;i ale vieţii".
Romicus („Univ·ersul")
N. Car.andino („Rampa")
„D-ra Maria Botta a pus multă .ambiţie
„D, Sică Alexandrescu a făcut tot po·
în studierea rolului delicat ~i co1111JJlical
sibilu1 să pună cât mai bine piesa în
al lui Agnes; şi cu retuşarea anum'.tor
stridente şi, dacă se po.ate. o intensifi- scenă şi trebu.e să recunoaştem că a izbutit".
care a vibraţiei interioare, d-sa dovedeErnest Verzea („Viata")
şte m'jloa,ce dramatice capabile să-i asigure o carieră foarte onorabilă".
DESTIN
Mircea Ştefăn.esc1u („Curentul")
„D. BăHăţeanu în rolul unei canalii
specializat parcă anume talentuL
pentru realizarea unor astfel de caracleşi-a

Piesă în 3 acte de Fernanda de Castro
( Portugal' a). Traducere de Dan Petraşincu. Data ,premierei: 29 Iunie 1942.
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Distribuţia: M. Gingulescu, Manuel; M.
Popescu. Joâo; E. Botta, M:chcl; E. Balaban, Levy; A. Demetriad, Necunoscutul; T. Econoonu-Weselow~k', Helene;
Kitty Gheorghiu-MUJşatescu, Clara; Migry
Avram Nicolau. Isabelle; Nelly Dordea,
An.a.
Dir. de scenă: Soare Z. Soare. Regi sor:
Petre Pop. No. repetiţiilor: 21. No. reprezentaţ'ilor: 14.
Dubluri: Getta Kernbach dublează pe
Nelly Dordea.

„Lucrarea portugheză de astăzi proec·
totul pe tragedia unei iluzii hrăni
doi imaginativi. Şi nu odată, cu un
lirism feminin care intervine, se .subliniază importanţa hotarului greu de
tras
între real şi ireal".
Ion Marin S.adoveamu (,,Timpul")
tează
tă de

„Bineînţeles că tema asa cwn a tratat-o
autoarea acestei piese este interesantă
din punct de vedere ·psihologk; dar expunerea 'şi demonstraHa sa !PC ,planul
dramatic su:feră din cauza lipsei grada·
tiei şi a nuanţelor. care să desvă!ue faza
de tranziţie a person11gi lor din situatia
lor iniţială, la ace;a provocată de iluziile,
sau de falsele lor credinţe".

Romicas („Universul")
O CRIMA CELEBRA
Melodr.amă

în 5 t'ablouri de D'Eanery
Cormon (Franţa). Versiune modernă
de Tudor Muşatescu. Data premierei: 22
Iulie 1942.
·Distribuţia: Emil Botl.a, Jean; N. D'mi.
triu, Lazare şi Contele de Mornas; M.
Gingulescu, Ducele;
FI. Scărlătes1cu,
Chamboran; N. Motoc, Raoul; P. Pă
traşcu. Joseph;
G. Atanasiu, Primarul;
C. Rădulescu, Sergentul; E. Sto'ceanu,
I-ul ocnaş; G. Buliga, Ii-lea ocnaş; Lilly
Popovici, D-na de Vernay; Nora Peyo·w;
Ducesa de Nerville; Ana M. And'ronesca,
Angele; Victoria Corciov. Madeleine;
Getta Kernbach, Sofie; Tilda Radovici,
Valentine; Tanţ' Soviani, Louise; Febronia Stănescu, Julie.
Dir. de s·2enă: I. Şahighian. Regisor:
Petre Pop. No. repetiţiilor: 21. No. reprezentaţi lor: 50.
„Rudă săracă şi populară a dramei romantice, melodrama, păstrează în ea re-

ţeteJ.e

si,gure pe ciocnirea puternică a aib·
solutelor potrivnicii Şi oricât ai fi de
înarmat. nu se poate să nu.li umezească
ochii, mai ales când eşti aju'at în.emo!ia
ta de o simplificare binevenită cum este
aceea d-lui Tudor Muşatescu''.
Ion Marin Sadoveanu („Timpul")
„Versiunea d-lui Tudor Muşatescu a echilibrat cu multă pricepere economia
piesei, dându-i un stil cât mai modern
iposibi l .. fără a-i lua totuşi acel P'arfum
specific al melodr:amei care-şi are, retrospectiv, farmecul lrni. Numai talentul şi
meşteşugul
unui autor ca d. Muşatescu
putea să realizeze această adaptare nedenaiurată,
la cerinţele teatrului de azi.
Versiunea d-sale are nerv, nu stărue nici
un moment asupra inutilului, nu se întinde !Pe fragmente discurs:ve sau patetice ... "
Mircea Ştefănescu (.,Curentul")
1

Continuări

din stagiunea trecută

JOCUL DRAGOSTEI
Comedie în 3 acte de Bruno Corra 'şi
Giuseppe Achile (Italia). Da:ta ooluării:
25-9-41.
DistribaJia: Nataşa Alexandra, Mariietta' Deculescu, Febroni.a Stănescu, Maria Botta, Antoinette Vriside, M. POlpescu,
N. Brancomir, G. Baldovin, F. Scărlă·
tescu, -N· Motoc, I. Atanasiu, I. Hora!iu.
_ Dir. de scenă: I. Şahig,hian. No. repre·
zentaţiilo;-: 10.

şi

SAP HO
Piesă în 5 acte, ,de Alphonse Daudet şi
Adolphe Belo! (Franţa). Traducere de
Soare Z. Soare.
Data reluării: 26-9-941.
DistribuJia: M.arioara Voiculescu, Sonia
Cluceru, Nai.aşa Alexandra, Maria Voluntaru, Eugenia VoineSicu, Ana MadeleineA:n.dronescu, Doina l\Hssir-Drăguş, Mihai
Popescu. I. Finteşteanu, Ion Manu, G.
Baldovin, M. Gingulescu, M·rcea E. Bala·
ban_ V. Lăzăres-eu. G. Conabie, micul Tili
Mateeseu.
Dir. de scenik Soare Z. Soare. Regisor:
.4.. Botez. No. reprezentaţiilor: 11.
Dubluri·: C. Antoniu, I. Ulmeni, Suzana
Sava, Nelly Dordea. Al. Botez, C. Rădu·
Ies-cu, S. Holban.
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SUFLETE 'N VALTOARE

MĂTUŞICA

Piesă în 3 acte de Ai<l:1 vr· oni (România). Data reluării: 28-9 941.
Disthbufia: Marioara Z mn·ceanu. Aura Buzescu, A. Pop l\hrl!an, N cu Dimitriu, N. Motoc; M. G;ngulescu, S. Holban,
N, Cristescu.
Pir. de scenă: Jon Şa/Jigh'an. Rrg·sor:
N. \.Gh. Kirilov. No. reprezentaţii:or: 9.
Dubluri: Nelly Sterian. Vally M.c_escu.

Comed·e în 3 acte de D. Ionescu Morei
(nomânia). D:ita reluării: 6-10-941..
D '.~trib.'.ltia: F. Srărl le cu, I. Ulmeni,
A. Cr'.tico; M. E. Balaban, N. Pereanu,
N. Motoc, Soh!a Cluct:ru. L'lly Carand'no, Carmen Tăutu, Maria Vo'untaru,
Do'na Missir, Margareta Du.mi,trescu.
Dr. de scenă: Soare Z. Srare. Regisor:
Al. Botez. No. reprezentaţLlor: 9.

SEZĂTORI'

FESTIVALURI

LA TEATRUL NAŢIONAL
10 M~iu 1942.

22 fonie 1942.

Festirvalu:J 'Independenţei, în folOiSul
refugiaţilor Ardeleni.
Conferenţiază:
Prof. I. Simionescu,
Preş. Acad. Rom.: Unirea futuror românilor; D-nii Tudor Arghezi şi Nichifor
Cra'nic citesc din operele lor; D-nii Gh.
Calboreanu, A. ·Pop Marţia·n ş.i Gh. Vraca
citesc din poetii clasici români.
Urmează .poemul dramatic în versuri:
Se face ziuă, de. Zaharia Bârsan. (Vezi
pentru distribuţie 'şi istoric, la capitolul:
Piese înlr\un act juc.ate la Naţ:onal).
\
14 Junie \1942.
Spectacol \011113.gial Jon Petro.viei la 60
de ani. 1) „U~ertura la Maeşlrii Cântăreţi'"
de R. \Vagnet, executată de orcheslra Filarmonică, suJ:i cornd. George George~cu.
2) Piesa O sărutare, cu distri.buţia dela
premieră; 3) Conferenţiază d-nii: /. Simionescn, Preş. Acad. Rom .. G. I. Bră
tianu, I. C. Petresoo ş.i Liviu Rc:breanu.
Urmează: Lohengrin, .primul act. de R.
Wagner, sub conducerea d-lui Alfred Alexandrescu.

Şezătoare Iiten~ră închinată armatei şi
eroismului romanesc, sub ipatronajul
d-lui prof. Mihai Anlonescu, Vice..J>reiş.e
dintele Consiliului de Miniştri.
Recit, versuri şi proză: G. Vraca,
George Gregor.·an, A. Pop Marţi,an, Sorana Ţopa, Mihai Popescu, Marioara Voicuiescu. N. Brancomir, V. Valentineanu.,
Marieta Anc~, Grig. Mlirculescu, G. Demetru, Marietta S_adova, I. Anastasiad,
N. Dimitriu.
Cântă orchestra Teatrului Na~ional.

20 Julie 1942.
Fe·stivalu! „Ziua Av'aţiei",
la „Stu·
dia". S'a reprezentat, în matineu, ..piesa
„Se face ziuă" de z. Bâns·an, ou distriibuJ.ia dela premieră.

27 Iulie 1942.
Primul festival al Asociatiei RomânoGermane. Contribuesc: Filai-monica, Teatrul Naţional şi Opera R0mână.

Piese intr'un act jucate ,la Teatrul Nationa,I
I

\

Aoeste .piese a:u fo~t jucate consecutiv,
in speclaoole cu.pate \(câte două şi câte
trei ,piese într'un ,spec~ 1col).
DOI

ŢĂRANI ŞI

CIN.CI CARILANI

Vodevil într'un act de C. Negruz.zi. Da-

ta premierei: 19 Martie 1942.

DistribuJia: I. Anastasiad, Terinte;

I.

Horaţiu.

Miron; F.fi Finteşteanu, Domnica; Vicky Corciov, Voichi!a: Fl. Scăr
lătescu, Ionescu.
Dir. de scenă: Jon Diacu. Re.gisor: T.
Ciocâl{eu. No. reprezentaţiilor: 1.
„ ...Nici vodevilul lui C. Negruzzi

n'a
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r

strălucit

prin calităti dram.ati·ce atât de
mult încât să eclipseze succesul con,sorelor de protgram, cu care a îm:părtăşit acela-ş tr:st destin".
Aurel Tita („Evenimentul")

„Doi Jăran.j ş.i CÎ'nci cârlani", a dat permanent impres;1a unu' joc „de-a baba
oarba'', executat 'insă, d'e oameni... în
toată firea .. "
Adriana Kiseleff („Raip·id")
PE MALUL GARLEI
1 act de Dem. C. Olănes.cu-Ascanio.
Data premierei: 19 Marfe 1942.
Dis.trib,uJia: Sonia Clu~ru. Arghira Busuioc; Cella Dima, Smărăndita; M. E. BaIaban, Beizadeaua; FI. Scărlătesoo, Ionică: P. Dem. Dragoman, Stoica.
Dir. de scenă: Ionel Iliescu, Regiso1·:
T. Ciocâ/teu. No. reprezentaţ'ilor: 3
„Piesa lui Dem. C. Olănescu te amuză
prin ·altceva decât pr n ceea •ce a vrut autorul, - şi ,pe seama lui".
Aurel Tita (,,Evenimentul")

„Pe malul gârlei", o simplă şi banală
cu preocupări didactice, lansând
o morală :pentru elevii de liceu ca să nu
spun de curs primar, unde singurul merJ.t îl au actorii. cari se străduesc să întregeai.o;că un a'şa zis spectaco1 ş.i regisorul
care a doved't ,puţină grije de amănunt
'şi adevăr (calitate care lipseşte unora)"
Adriana. Kiseleff, („Rapid")
p'esetă

O

SĂRUTARE

Poem drama tic în 1 act de I. Petrovici. Data premierei: 19 Martie 1942.
Distrib1uţia: Lilly Oarandino,
Ca.stelana; Eliza Pelrăchescu, Pajul; Al. Critico,
Gonzalo.
'
Dir. de scenă: Soare Z. Soare. Hegisor:
T. Ciocâlteu. No. reiprezentat.iilor: 9.
Dublmi: Tanţi EconC!l11u dublează pe
Lilly Carandino.

„ ...E o lucrare de tinereţe, în care se
simte influenţa nedistinctă a unui romantism francez, venit fie direct dijn izvorul
ce:I mare, fie din modele mai târzii. Ver·
sul larg, evocator, mai ales precis şi limpezit în t'parul său de Jimbă şi în tăetllJI'a
sa dramatică. ne face să bănuim, formal,
o înrâurire a neoromantismului, care la
epoca „Sărutării" d-lui Petrovică avea
tendinţa de a înflăcăJra nou'Ie talente,

fapt care a stăruit apoi încă d~uă-trei
decenii".
Ion Marin Sadovea1~u („Tin1pul")
„Poemul dramatic al d-lui I. fetroviici
ne face să întrezăr m un confliot dramatic făgăduitor, dar conf1ictul ncesta , nu
mi se pare destul de ,puternio pentr;Uca
să justifice desnodământul .pie~ei".
1
Aurel 1'ita („Evenimentul")
„O r'sipă de romantism care ameţeşte
ca o mircazmă prea îmbătătoare, din
care :perSQnagiile apar estompate 1'11 P.lllI'pura visului care le învălue, dând permanent senzaţia irealului, a im.precisulu;, un
sentiment de şovăire şi îmbiere tot odată,
o viziune abstractă, de op it'm". / ·
Adriana Kiselef~ („Rapid")
„In tipare romantice îşi fa.ce loc o
rază dintr'o frământare snlfletească ·ce le·
deipăşeşte, ve.st.nd
abia, ·în lr'o adiere o
a:ltă lume mai tragică, mai adevărată şi
mai adâncă. Mai mult decât o .ubire, în
piesa d-lui Petro'vici e un orgolu licărit
ce construe)te catastrofa ,'iu.fldească.
Tri,sta .ş: neştiutoarea dorinţă a co:JJllului
de a fi lu.al în serios în s.buci.'Ulmul 'şi ,pasiunea sa. e noutatea 'intrezărită, intuită
numai, nesubl niată dar descoperită. Iar
întrucât priveşte fonma, totul se exprimă într'o l lmbă
proaspătă ,Şi
iQlr'un
ver:s legat de o ureche precţ·a, cu accen·
te juste şi o artă a rimei, oale cu o
prea mare migală de ateii · .pentru trecerea iute a scenei, dar Cil/ atât mai .preţioasă şi semnif.cativă pe~tru simţ.ul ar·
tistic al tânărului Ion Petrovici. De această ;p' esă, de truda şi buituria ei se leagă,
cred, organ'·<! ataişamen·tul pentru teatru,
căruia i-a rămas credincios până azi, că
ruia i-a făcut mari servicii, d. Petrov ci.
Un dor tineresc l-a mânat să !icrie. Putea să răJmână un bun, şi fecund autor
dramatic. Avea totul pentru a·ceastă carieră în :devenfre: v zlune, clari late,
un
,desv:oltat simţ al simetriei, lo·gică ş.i un
'annonios ar.c a] construqţiei, 'dluiPă C1U1m
neîncetat îl dove.ideş.te în discursur.le
,sale. Ispita .altor constrncţii însă l-a a·
tras. Şi depăMându-se de frământările
suibiective ale unui 1'temperament îndi·
nat s·cenei, a rămaf, tot atât de aproape
d.e ea, ·poate ca 1ckl mai pr1ceput .ş.i pasionat de teatru , academ'cian, universitar şi om (politii din· contemporanitatea
noastră".

(Ion Marin Sa.doveanu, Preocupări Li·
tera.re, No. 6-7, An. VII. Număr omagial
de 60 de ani ai' prof. I. Petrovici).
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UN LEU

SE FACE ZIUA
1 act de Zaharia Bftrsan. Dala premierei: 29 Mai 1942.
Distributia: Ovid Brădcscu, Preotul
Castan; P. Dem. Dragoman., Cri~an; K
Făgădaru, Solde;;.;
Somn.a 'fova, Jlina;
Maria Voluntaru, Achim.ia; M. Andronescu, Marin.a; I. lfadu, 1-u•_ ţăran; I. Horaţiu, II-iea !ăran; G BuJi.ga, Iii-lea ţă
ran,; Gr. Niculesrn, I V-lea ţăran; Stroc
Ata/nas·u. Baronul.
Dir. de- scenă: \'. Bumbeş/i. Regisor:
T. GiocâlteJI. No. reprezentaţiilor: 4.
ACOHD FA:XllLIAR
1 act de Victor Ion popa, Juca'ă intr'un matineu literar de Duminică.
Distribuţia:
I. L'imeni, Ilie Bocăneţ;
Nelly Dor dea, (]eopa!ra;
Al. Clonaru,
Hanibal; I. Horaţiu: Decebal; Victor:a
Mit:rlcscu, l\~csalin.a.
Dir. de scenă: N. Kirilov. Reg' sM: T.
Ciocâlteu. No. reprezentaţiilor: 1

ŞI

L'N ZLOT

1 act de D. R. Rosetti. Comedie. Data
7 April e 1942.
Distribuţia:
N. Săvulescu, Evdochie
Trifan; I. l\fan-tt, Tache Sărăcilă: I. Atanasiu. Mişu Anest ; M. E. Balaban,
Testipof: Sonia Cluceru, Tarsi!a Trifan;
Tilda Radovici, Nataliţa; '.\'larg. Dumitres•cu, Lina.
,
Dir. de scenă: M. Zirra. Regia: T. Ciocâ[{eu. No. reprezentaţiilor: 1.
reprezentaţiei:

LAUTARUL DIN CRE.l\WNA
1 act de Fran1,;o's C0:pee. Trad. de Tr.
Demetrescu. · Data premiere : 29 Mai
1942„
Distributia: H. Polizu (Taddeo Ferrari); T. ri:mitr·u (Filip,po); M. Popescu
(Sandro); Tanţi Economu (Giannina).
Dir. de scenă: Soare Z. Soare. Regia:
Petre Pop şi T. Ciocâl/6'.1.- No. reprezen•
taţiilor: 3.
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Opera Ro.mana
d-i n

Bucureşti

Personalul artistic al celei dintâi înjghebări oficiale a Operei Române
,în anul 1918, în faţa.~'Teatrului Naţional din Iaşi.

In Decembri'e 1941 s'au împlinit .
de ani de când Opera Romana şi-a început acţţvitatea ca
instituţie de stat, până la acea dată
funcţionând sub forma unei .sodetăţi.
Deşi dela înfiinţarea ei a trecut
un timp destul de îndelungat, Opt!ra
Româ.nă nu a fost înzestrată cu un
local propriu. Lipsa lui este resimdouăzeci

foto .~rafiat,

ţită mai ales acum când -

dw~ă cutremurul din ll{oembrie 1940 \_ "-a
trebuit :să fie ·părăsit şi teatn\l în
car;e a funcţionat până la acea ~ată,
adăpostindu-se provizoriu în Teatrul
„Regina Maria".
·
Acest local -e ste cu totul impropriu
cerinţelor ;arti'.sti1ce şi tehnice ~le
Operei, fapt ce a avut serioase re-
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\

percusiuni şi asupra repertoriului,
Acţiunea de propagandă în ţară a
neputându-se reprezenta, pe acea fost mai activă ca oricând, cu toate
scenă, decât opere de montare mai
împrejurările grele
determinate de
redusă.
Pentruca totlllşi să se el.ea vremurile excepţionale pe cari le
posibilitatea reprezentării unor ope- trăim. S'a organizat astfel un turneeu
re de ansamblu, s'a pus la dispoziţie, la Cernăuţi şi Craiova, unde s'au dat
- odată pe săptămână - sala Tea- câteva opere. Un alt turneu a fost
trului Naţional.
făcut la Braşov şi Sibiu, unde s·a
Cu toate condiţiile neprielnice în deplasat întreg ansamblul Operei şi
care s'a desfăşurat activitatea Ope- unde s'au dat câte işase reprezenrei - ale cărei servicii erau risipite taţii în fiecare oraş cu operele:
în diferite puncte ale Capitalei, -- „Carmen", ,,Boema", „Paiaţe„, ,Nuns'a reuşit totuşi să se dea două pre- ta lui Figaro" şi operele originale
miere: „Ariadna la Naxos" de R. „Alexandru Lăpuşneanu"
de Al.
Strauss şi „Capra cu trei iezi" de Al. Zirra şi „La seceriş" de Tib. BrediZirra. S'au reluat apoi două impor- ceanu.
tante opere: „Maeştrii cântăreţi din
Acest prim turneu oficial în ArNiirenberg "de R. Wagner şi „Don deal s'a bucurat de 0 primire şi un
Juan" de W. A. Mozart, cari, deoa- succes excepţional, remarcat de altrece nu au mai fost reprezenitate de . fel atât de ziarele din Capitală, cât
mulţi ani, au fost considerate ca şi ·
nişte premiere, având şi 0 distribuţie şi de cele din provincie. Elogii denouă.
osebite au putut fi citite mai alei
In afară de activitatea ei în Capi- în ziarele grupului etnic german din
tală, Opera a reuşit să organizeze o acele oraşe.
scamă de manifestări cu caracter de
Activitatea Ooerei, atât în Capitapropagandă, naţional-culturală, atât lă cât şi în pro-;,incie, sau peste hoîn ţară cât şi peste graniţe. Astfel tare, arată străd.ania conducerii acesun număr însemnat de solişti au tei Instituţii, al cărei director este
cântat în diferite arase ale Germa- d. Tiberiu Brediceanu, de a coresniei. La rândul ei, Opera a invitat pun,de 'intr'o măsură cât mai mare
câţiva artişti germani cari au dat
memru pe care Opera Română o
câteva ·reprezentaţii la Bucur~ti, are în viaţa culturală a ţării, cău
printre care şi celebra noastră corn- tând să învingă toate greutăţile ce
patrioată Maria Cebotarl.
i-a stat în cale.
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Repertoriul stagiunii 1941-1942
Bizet Georges: Carmen.
Brediceanu Tiberiu: La s'eceriş.
Cimarosa Domenico: Căsătoria secretă.
Constantii:iescu Paul: Nunta în O.al'paJi (balet). Noaptea1 furtunoasă.
D:ionizetti GaetaJno: Lucia.
Drăgoi Sabin: Năpasta.
Delilbe1s Georges: Coppeli1a (balet).
Fll<lndor Tudor: Noaptea Sit. Ghe:oruhe
Gounod Charles: F,aust.
Leonaa·w1Jllo Ruggiei'o: PaiaJe.
Ma.sc.agni: Cavaleria Rust,jcană.
Mo:z.art A. W'OLf: Nunta:• lui Figaro,
„Don Juan" (reluare la 2.IIJ.1942).
Puccirni Gtaic01UJ0: Boema. D-na Butter·
fiY. Tosca•.

Rossini Giiacino: Bărb:erul din Sevilh„
SitT1auss J ohann: Liliacul.
Stria1uss HiChat~d: Ariadna la Naxos
(premie.ră la 23.ILI.1942.).
Sidm1be·K Fmntz: Casa cu trei fete
(re'. ua.re hru 23.II.1942).
\V1agner Richard: Vasul fantomă, ML
eştdi cântăreţi (reluare k1 11.II.1942).
Verd.i Giuseippe: Rigoietto, TrublllduruJ,
Aida, Traviata, aa1 mascat.
Weber C. M.: :rnvftaJia la vals (balet)
(rel"UJare 1a 13.lI I.1942.).
Zirr•a Alex•a:ndrm: Alexandru Lăpuş·
neanu. capra cu trei iEZi (premieră la
1~3.XII.1942).
.

Personalul artistic, tehnic
PERSONALUL TEHNIC

şi

PERSONALUL

George Niculescu Basu, Is~raty Edgar,
Oprişan Georgescu,
Secăreanu Nicolaie,
Păun Nicolae, Teofănescu Nicolae, Şte.
fănescu Gheorghe, Bârsan Constantin, Bu,
ciu Mircea (başi); Bădescu Dinu, Mari<

nescu Emil, Lazăr Mircea, Temei Spă•
taru. Apo.:>tolescu N·cu Valerian, Chic!,
deanu Viorel, Ştefanovici George, Şerbă,
nescu Nkol.ae, Ştirbey Mihail, Puican
Ion, S.1su N;coară, Munteanu Petre ( 4 e<
nori); Ştefănescu Goangă Petre, Tassia.n
Şerban Grigore, Lupescu Alex., Alger Ale·
xandru, Arnăutu Mihail, Enăceanu Alexan.
dru, Alexiu Ion Vasile, Du:ni rescu Nae,
Teodorian Constantin, Borneanu Aurel,
Mărgineanu Ion (bui toni); Aca de Barbu
Birăescu. Creţoiu Valentina Tas>ian, Gu.
ţianu
Alexandresc1 Emilia, N estorescu
Mimi, Metaxa Margareta. Lucia Bercescu,
Groze,a Alexandra. Pomponiu Sofia. Ba.
sarab Elena S.einer, Costescu Duca Vie,
toria, Elefterescu Alexandra, Costine>cu
Evantia, Bădescu Urania, Corfescu Zoe.
Blejeanu Maria, Popovici Floric,J, Lise'.te
Dima (Elena), Boilă Pia Zguriadesc;i,
Savagian Arax. Rămurescu Thea Dogeanu
Irina. Dumitrescu Vergi Turcu, Tălmă•
ccanu, Ana Dinescu (soprane); Snejina
Maria, Moreanu Maria. Mănescu Tana
(Sultana), Dimitriu Nella Mar:a, Grozow,
~ka Mar'a (mezzo soprane).

administraiiv.
STUDIILOR MUZI·
CALE

Cadrul definitiv: Alfred Alessandrescu,
Egissio Massini, Jean Bobescu, Umberto
Pessione ((şefi de orchestră); Pavel Con.
stantin (director de scenă); Kulibin Gh.
şef de cor): Georgescu Lisette. Carp Ra•
du ( corepe .i:ori).
Cadrul provizoriu: Zaleschi Sigismund.
Victor Feodorov (directori de scenă);
Floria Capsali. maestră de balet; Silvestt-i
Constar1tin. şef de orchestră; M hai! An.
dricu, Nicolae Brânzeu, Aglaia Toscani,
Con:;t. B.:~eanu, Denise Rudeanu. Lucre•
ţia Popovici, Niculina
Andronescu. co•
repeti-tori.
PERSONALUL BALETULUI

Cadrl! definitiv: Mary Georgescu, Ele·
nn Liciu Penescu (prime b:ilerine); Josefina Krannich, Marie Jeanne Livezeanu.
Carol Apos:olescu, Ni.c. Iacobescu (so"
!işti).

Cadru provizoriu: Magdalena Rădule.
sc:J. Dumitru Dumitrescu, Oleg Danovschi. Rosina Krannich. Cap. Tamara, Şte
fania Ignat, Julietta Sandovici, Negoescu
MiHca. Maria, Maria Niculescu, Teodoc
siade Vera Botez. An1 Ionescu, Teodo.
siade Angela Rădulescu, Chacais Dumitru.
Gelu Mate:. Cinski Sanda, Alexandrina
Neubert. Irina Livezeanu, M.Jrgare'a Păun.
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Luiza Sorocinschi, Maria Nicolau, Nata•
lia Floricică, Elena Gherman, S lv;a Ioa.
chim, Giov.ana Abetti, Maria Bateşcov,
Paul Popescu, Sterie Popescu. Nicolae
Veria Bazaca.
PERSONALUL CORIST
Cec'l'a Costinescu, Elena Dumitrescu,
Victoria Mălureanu, Jenny S'mtion, Elena
Stănesca, Liuba Duşescu, Margareta Bu,joreanu, Victoria Bonea, Eugenia Gâr~
leaiiu, Ane a Boicescu Schmidt, Teodora
Dumitrescu, Amei'. a Murbaz, Victoria Dobrescu, Iul'a Drăgan, Sofia Nica. Sevas<
tiţa Duminică. Caragin Dania, Maria Savin (soprane); Elena A.ana>'u, Comm
Ana, S'.ela Moţăţeanu, Ecaterina Halace•
va, Aspasia Brândemu, Maria George,
Susetta Uşurelu, Lucia Papazolu, Eudoxia
Gârlea, Florica Constantinescu, Anastasia
Riabov, !sar Lidia, Elv'ra Ionescu, Laura
Sachelarie, Angela Buică, Neonila Zarmu.
Ioana Năsoiu, Ioana Dunitrana (mezzo
soprane); Grigore Dimi,lriev, On"sifor
Buzuleac. Comr antin Niculescu, Ion Buf•
te.a Popescu, Mircea Zverca, Andrei Ma·
chedon. Mihail Sachelarie. Ş· efan Mure.
şeanu, Ion Tâmpeanu, Emil Fanea, Ispas
Ch;rilă Mirciu. Luca Nicolae, Chiv,:.i Io•
nescu, Cons·antin Caiter (tenori I); Con•
stantin Const1ntinescu, Albert D' Andree,
Eugen Atanas:u. Ene Vla3e. Dumitru S 'an.
ciu, Ion Muşetescu (tenori II; Dragomir
Grigorescu, L:.ilu s:m· onescu, Constan~in
Simionescu, Alexandru E!fando, Ştefan
Pe'.rescu. Aurel Mora. Augustin Biucă.
Marin Viziru. V. Catalince1 (buitoni);
Iov Roşca, Florică Niculescu, Alexandru
Ne.grean:.i, Valeriu Iacobescu. Ion Bănes•
cu, Ştefan Mălureanu, Dan Pope:cu, Oe•
tavian Isar. Ludovic Hidegh. S', Uncu,
Corfescu Alex.Jndru, ·Gheorghe Popescu,
Ion Bucştaru (başi).
PERSONALUL TEHNIC
Pana!·t Cottescu (secr. studii muzic. şi
regis); Dumitru Zavodnicu (secr regis);

Ştefan

.

Gheorghiu, Gheorghe Marinescu
(sufleuri); Heinrichi Rohrbofer (pictor);
Vic~or Perieţeanu
(şef croitor);
Petre
Modran (pictor) ; Alex. Kozorezenco, Ele.
n3 Dinu (ajutori p!ctori); Alex. Neagu
(ucenic pictură)~ Tinca Arţăreanu (cusu.
toreasă); Jean Danielescu (peruchier da·
me); Vic-loria Trandafirov (ajut. peruc.
dame); Sogoreanu Const. Vasile Nictor.
Const. Perieţeanu (ajut. peruc. bărb:i.ţ;);
Musliu Elisabe.a. Ilie Sghioiu, Nica Co.
man. Ion Bercea, Florea Brosbă, Maria
Bănică, Nic. P. Disanca, Sof·a Berescu.
Emma Dafine.-cu, Const. Mocofănescu
(croitori); Drăgan Cons·antinescu (ciS<
mar); Nistor Pamfil (şef maşin'st); Tu<
dor Câţoiu, Gheorghe Hodorogea, Const.
Petrescu. Ilie Nedelea, Gh. Luca, Vasile
Vasilenco, Lupu Duican, Popa Grigore,
Emil Po·.aki, Il'e M. Stănescu, Anton Jo,
ne:cu. VL:i.d Constantin. Gheorghe Olaru,
Gheorghe Suci~u. Gheorghe Comşa (maşi,
nişti); Ion Mar~ (mecanic): Ion Ducaru
(şef recuzitor) ; Ispas Gh. Chriţă. ~heor
ghe Ducaru. Bucur Iacşa, Ş· efan Nicolae
(recuzit.); Pan~azi Beliciu, Mih1i Malanciuc (tapiţeri); Ion Ruse, Virgil Burcea.
Ion Laslău (tâmpi.ari); Mar'n Firescu
(şef figuraţie);
Fotino Constant'nescu
(acordeur); Andrei Binder (şef elec-tri,
cian); Victor Ghereş. Gh Deciulescu.
Ion Vasile (electricieni): N. Cioroacă
(fochist).
PERSONALUL ADMINISTRATIV
Dorin Iosof, administrator; Eduard Săi•
ceanu, con· abil şef; Traian Rădu~escu.
casier central; Antoniu Vasile, inspector
sală; Manea Gheorghe, inspector; N 'co•
lae Liubomirov, bibliotecar; Nicolae Pe•
gulescu, contabil; I. Simionescu, aj. ca•
sier; Nic. Seceanu, arhivar; M. Cazacu,
Nina Pateli, dactilografe; Mia Pârvu, ca•
sieră de bilete; Victor Enciulescu, _me•
aic.
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TU\T~Ul NAî/ONA[
-ln Teatrul
decursui

stagiunii 1941-1942,
din Qluj la Ti<
misoara. având ca director pe d.
N. Kiritescu, a dat 137 reprezenla·tii,
stag. unea dcschizându•se la 4 Oe tom„
·hr.e cu Vla:cu•Vodă de AL. Da„11ia · şi
$nchizându-se la 28 Iunie cu Avram
Iancu de d. Lucian Blaga.
· S'au -reprezent.ait 29 pies.e, d'rn tre
care 16 în premieră. Din ::ceste 16
J 1 au fost piese româneşti. Dm totalul de 29 p cse jucate, 15 au fosl ro-llnâneşti. Din cei zece autori Tomâni
contemporani patru sunt ardeleni. iar
doi loca:li.
Repertor:ul a clrut~'t să Hnă seama
de nevoile diferitelor categorii sociale
şi de imperativele vrenfr. Pentru eul<
tiva ·e a sentimentelor eroice şi patriotice s'au jucat Vlaicu~Vodă, Avram
Iancu. Zestrea Trecutului (de d. AL
Ceuşeanu). In .slujba ţării, (adap'are
de d Titu Lapteş, după H. Lavedan).
1.:azemata Voluntarilor (piesă de d•nii
lt. col. Ionescu Radu şi N. Neamţu•
Otoncl), Verde cu două slele (de d.
Iosif Vanciu). Domnul de Rouă (de
Naţional

Violeta Pescaru Boitos

Jenny Moruzan

I. ·Neamtzu Ottonel

d. Za:lu:ra Bârsan) şi Egmon:t al lui
Goelhc.
Dint ·,e autorii clrnici, s'aiu jucat comedi : de V a sile Alecsandri şi L L. Ca•
ragiale, precum şi drama istorică. a
lui Al. Davilb.
Pentru s.pectator:i mi:i pretenţioşi
s'au reprezenl at în supcrioa c condiţii •
artistice ş ! te'tinice, căutându•se a s<~
stiliza ş( spiritualiza internretarc::i ac•
torilor. precum s~ ::• se relie'·a atmos•
fe ··ia prin decoruri şi muzică anum·te:
Egmnnt de Guethe (cu m·iz ·c-. ele
Beethoven, tr~ducere ele a G. M nr"ll~.
direcţia de se::mă d. Vint:lă Rădules"
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·<:u,. decoruri d. Eug~n Trucnsky); ln=
gerul a vestit pe Mar :a, misferul lui
Paul Claudf•! (t iaducere de d. Ion
Pillat; d'recJia de scenă d. Ionel O!·
tei:nu; decoruri d. Trucinsky; muzica
-Oe scenă d. ~1ircea Popa) şi Daria de
<1. Lucian Bla~ (în valoroasa regie a
ddui I. Olt·~ anu).
Des'gur •.:ă publicul timişorern fi•
ind încă: tânăr, şi, în marea.i majori•
tart:e, încă in curs de formare, el a a•
rătat aten tie nu numai spectacolelor
de ţinută ~mperioară s::u repertoriului
-elas · c, ci. în mai ma --e măsură, spec•
·tacolelor Jistractive Afluenta mare a
publicu~ui dovedeşte neces ita'.ea în+ă•
ririi vi'!tii teatr rfo române~.ti acolo,
-precum şi o iniţiere progresiva în- ma•
r:ele r~pertor'n. Receptivitatea spr>cta•
torilc·r dela Timisoara este remarca•
oi 1 ă ~i noate fi utiliz::i ti\ cu cel
mf.i
mare folos nentru nrouăşirea artei şi
sphtualitătii aclevăr.ate.
l ·n număr de comedii,

de diferit
nhci, completează lista repertormlui,
în rn re cu timpul desigur că nu vor
:m ai figurn acelea menite, deocamdată,
·să atragă la teatru un anumit public,
-1.:a ··il:! poate că între timp s'a si eman•
-ci pat. La ce'e 137 de reprezentrn t'i -~ă nu uităm i:u as.'stat 55.523 de
·sµectatori. care au o formaţie artistică
heterogenă.
In afară de reprezenti;tţiile

obişnu•

ite, Teatrul National din Clui la Timi•
~ua-,a a dat numeroase spectaicole sn"•
-dde în localitate şi în restul ţării.
' Specta.colele gratuite pentru munci•
'tori şi mil'tari, S"U cele •Cll nrc ~ t'.:'i re•
-Ouse pentru eonii şi tinerel ...: :.1 n1h1c;
1-a teat·1u un pu!bl;.c nou, su:scentibit
-de a răspunde ma; viu l'Î mai sincer
1a misiune~· educativă, dar prin artă
.~devărată, a teatrului.
·
Deasemenea, ins.titutia a organizat
.s turnee, viz'tând 40 de localităţi şi
jucând 98 de spect:: co.le cu 14 piese,
la acestea asistând 20.749 sl)eotatori.
'S'a jucat în toate comunele din Ar•
.<lealul libe1 şi din Banat, unde există:
-săli de teatru, precum şi în or::şele
principale - del.a Sibiu, Brru)ov şi
_\lba Julia la Cernăuţi Echipele ~rtis•
tice ale Teatrului au dat un continuu
1

I. Olteanu

N. Sireteanu

t:?ncurs pentru i:'Ctivitatea de spriji·
m ie morală a războiului nostru, pre•
cum şi pentru operele sociale cerute
de condiţ ile prezentului.
Teatrul Naţional din Cluj la Timi•
şoara dispune de un personal actori•
cesc destul de numeros, în parte vi:"
Io ·os, iar aproape în întregime utili•
zabil.
·
Pentru dramă sunt preţu'ţi, d·na
M:agd.a Ţâlvll:Il (interpreta Dariei şi ::1
Mare· dm misterul lui Claude!) d·na
•
V.
io' eta Pescaru•Boitoş (interpreta
Violainei din -Cl::rt1del, da- remarcată
acum şi în comedie, da~orită rolului
principal din Frumoosa Aventură de
Flers 1;i Caill.avet), dma Virgin' a Cron•
wald (Margareta de Parma din Eg•
mont) d•na Nunuţa Hodoş şi d•nii N.
Dim't ·„:u, Ion Tâlvan (Avram Iancu),
N. Bulandra (Vlaicu Vodă), L. Diva•
rius, dar mr i ales. dintre cei încă în
mare evoh1tie artisrcă, d·nii N. Sir~
tem:m şi Titu L:m~eş. iar ointre tL.
peri d«nii Liviu Doctor şi Titu C ·oi.
toru. unii flin aceşti.a fiind ind'caţi şi
pentru piesele de car.ader.
Penlru piese moderne şi comed;i
teatrul He o echipă mai egală, şi mai
nume „ oasă. 'din rare fac parte
d•na
Lily Bulandra (Elisabeta de Rosa <'lin
Eva în vitrină), Jeny Moruz~n Puica
Perieteanu . . Mi.a Matees.cu. Viorica
Dnrnitri11 . Si 1 lv Munteanu. Tanta Bră•
tăşanu. Dai.a Nicom:ă Andron, şi d,nii
N. Nei:mţu.Otonel (cunoscutul decan
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Pentru direcţia de scenă Teatrul
are pe d. Ionel Olte~nu, format în stre•
inătale şi fa curent cu evoluţia .teatru•
lui, p:::-ecum şi pe d•nii Vintilă Rădu·
)eseu şi I. Dinescu.
lnstituf.a este în necontestat .pro•
gres, chiar dacă are de rezolvat atâter
dificultăţi, unele fireşti, altele iscate
din condifile grele ale momentului
actual, când ref~iul dela Cluj a pus
şi pune dâtea probleme.

al actorilor teatrului, comedian, apă•
rând, însă şi în Petru Filip din drama
Daria), D. Moruza.n, (indicat ca şi
soţii:· sa în piesele de salon), N. Po•
pescu•Voicu, Iosif Vanciu, Al. Rădu·
leseu, Al. Economu, G. Aurelian, P.
Dragomir, C. A. Rusei, Hristea C ~stea,
Virgil P.otoroacă, M. Mateescu., în sta•
giunea trecută jucând acolo şi d. C.
Toneanu. Dintre actorii m~i tineri
mai trebuesc mentionati d•ra Vi iginia
Bude, d•ra Adelina Vulcu şi d•nii M.
Lapteş şi C. Ionescu.

Personalul artistic, technic
PERSONALUL ARTISTIC
PERMANENT
Neamţi O'toneL, Tâlvan J:oan;, Moru•
ran Dem, Dimitr"u N:c., Popescu Voicu
Nic .. Bulandra Nic la'e, Vanciu Iosif,
Aurelian Gh.. Toneanu Const.. Economu
Alexandru. Divarius Leonard. Liptes
Ti1.us, Rădule:cu A, Mateescu Mih.,
Hr'stea Cristea. Sireteanu Nic, Cons·an•
tinescu D ',, Potoroacă Virg., R ·sei
Const., Dragomir Pe'ru., Balaban M"hai,
Fârâi•3n Ioan, Perieţeanu Puica. Matees•
cu M"a B•1'andra Lily, Moruzan Euge•
· nia, Cr.:>nvald Virgin:a. Hodoş Nunuţa,
Brătă~anu Tanţa, Dim'triu Viorica. M·m·
teanu Mar'.11, Juga Vodă Viorica. Tâlvan
JVl<1"""'"'· Jllfun·rann Ersil'a, Borsa Marcela,
.Teodorescu Aurelia. Boitoş Violeta. Pă;
curaru Margot. Nicoară D3ia. Drăgoiu
Virginia.
·

PERSONALUL ARTISTIC AUXILIAR
(corp de figuraţie)
Doctor Liviu. Lapteş Miha'l, Croitoru
THus, Ionescu Const. Popescu Victor,
Matache Gheorghe, Pop Sabin, Stirbeţ
Viorica, Ciura Florica. . Bude Virg'nia,
Comloşnn Cornelia. Vulcu Adelina. Ne•
meş Maria, Duşa Veturia

administrativ.

PERSONALUL TEHNIC
Trucinschi Eug. (pictor scenograf);
V.. Ol'eanu Ion (d"rectori
Crin5''ant;n"Scu. St., .Suclhi !He
(sufleuri); Josan Em"l, Dinescu Ion (re•
gisori) ; Pascu Cri:tescu, Mureşan T.
(şef croitor);
Arsene _C. ! Ghiţ~ A;na
(croitoreasă); Turcu M ha•.. Coro:u Nic.,
...ndrone Tr. Pin· ea Ange~3, Fa·1r Au1„.
lia, Golguţ Mad."I, Golguş Viorica (croi•
tori); Andrei Alex. (şef tâmplar); Si•
mion Gr., Moţ Gr .. Pop Nicula'e, Jurcan
Ioan, Mora~ V;isile (tâmplari); Eminet
Ioan. Rusu EmiEI, Drăghici A. (p'ctori);
Vădeanu V., Pinten V. (mob'lari); Bâr•
san Gh. Cacovan J., Ro'.ar Valer (re•
cuzit); Ursuş Iacob ( f:ef maşinist); Bo•
găceanu Ion. Rusu Vasile, Moldovan Ion,
Rizu D.tru, Boancă Sofron, Bot;şer N·c.,
Cuibus V, Cuibuoş N„ Crăciun Tr.,
Dreve Vas:le. P:puc Pe·re, Câlb3.jos
Vas , Simon Ioan. Pop Ioan (maş;nişti).
Rădulesc:.i
scenă);

PERSONALUL ADMINISTRATIV
Klriţescu N'c.
Oi: rector); Pop Ioan
(administrator); Cosmuţa Gheorghe (şef
servidu); Abrudan Gavril (casier); Bota
Mihail
( cont'Jbil); Moarcheş Aurelia
dactilografă);
Hudrea M. (impiegat);
Brediceanu Al. (casieră bilete) ; Bilteanu
Cornel (contabil şef).

vremelnică:

actorului e
G loria
reflectoare
panglici.

.•

SI

o

minciună colorată şi goală,

între

şi

GEORGE MIHAIL ZAMFIRESCU
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O eraRomana
·,ilm4f
palu;e,

•
Operele cântate

A

11')

I. Premiere
1. Mireasa Vândută, muzică de Sme·
tana, dir'jor Eug·en Lază.r, regie Weinhold T"bor: ma.esit1ru cor: H. Klee; mrtestru ba'iet: I. Marcu.
2. Făt Frumos, muzica de lfoT'ffianp
Klee, libret de Jon D1:1m. după Victor Ettimiu; dirii'::>ir: H. Klee; rei:ria: Ion Rân·
zcscu: decor'urile de W. \Vtd:nan, balet:
J. Marcu.
3. Kir la.nulea, op.eră comică de Saib1in
Dră1"'0-i Ii:bretul dup1 Carn.ghle
de H.
Urlă'ţe~nu; dirijor: Gh. Ua;vel: . re1gia:
Weinho'd Tib'::>·r: de·coruri: W. \\'"dman;
m1w~·.tru cor: H. Klee; ma1e.f ·r'U balet: I.
Marcu.
4. Turan·dat, muzkă de G. Pm.dni,
libretul de Ada.mi si Simoni, tradt.rcl'~
de Tr. Gnvrile~C'U: dirijor: Eugen Lazăr;
dtTf"rţia de sc.cmă.: Ioa.n Rânze.socu:
m'I•·
estru de (1::>t': H. l{)e•e·: maest:ru de ba.let;
Ionel Marcu; decoruri: W. \Vid.man
5. Trubadurul. muzica 1dte G. Ve.rdi,
l:ibre·. de s. Oa•mrnia.rano, t.ra.ducere de
N. Af)ostolescu. d;ri.ior: Gh. Pa.\le,J; rl'gi111: Weinhold Tibor; mi,estru cor: H.
Klee· mae.~tru balet: I. Mat'cu.
(l. Rerina Dunăreani operă dnamiatică
·după Stri1goii de M. Emine~.cu. Muzica. ~i
textul de M. Andree.sct.:-Skele .ty; d1n·
jor: Lenntin Anca: maestru cor:
H.
'Klee· mae:stl'u b:ilet: I. M·a.rcu.
7. 'omul, omt•::>riu p~n«ru sollş:i, cor
~i orchestră, textu•! de c. Miu
Leroa,
muzic.a de Filal'et Ba.rbu; dirijor': Gb.
Pavel.
s. Vidnva Veselă, muzira de Fr. Lehar
·dirijor Leontin Anoa.: regia: Ionica Mi·

stagiunea 1941-1942
hai, maestru de cor H. Klee, maestru de
balet I. Marcu.
II Relulri
9. Nipas·ta, dramă muziciaJlă după
piesa mi Cara.g'a;•e, muzica şi l"bretul
de Si'.l1bin Dră,goi, dirijor Ph. Pia.vei, 1 r-giiia
Weinhold Tibor, maestru de cor Her'"
mann Klee, m.3estru de cor Ionel Marcu,
r'egisor: Alexandru Jarotki.
10. Traviata1, IDUr.ica de Verdi, dirijor
Leontin Anca.
U. Aida, muzica de Verdi. dirijor Gh.
P·aJ\"el-9 . Ticudeanu.
,
12. cavaJer'.a Rus~ic.!tlli, muzica de
M;i.scagni, diriior E. Lazăr~Mircea Pc,pa.
1~. Pa.gliacci, muz:ci:i die Le•oncav:;U::>,
dirijor Eugen L .... zăr-Mircea. Po.r>a.
14. Birb'erut din Se.vina de Rossini,
dirijor Mh'cea Popa.
15. Csirmen, muzica de Bizet, dil"ij•:>r
Eugen Lazăr.
16. Fau.st. de Gounod, dlrijor Gh. Pa·
vei.
17. Tosca, de Poccin;, dirijor Gh. Pavel.
18. Rigoletto, de Ver'di. dirijor Gh.
p,av•e1J
19. Manon. de J. Massenet, dirijor Jlermnnn K'ee.
20. Liliacul, de Johann Strauss, dirtjoil'
Mircen PoTJ.a-Gh. Pavel.
21. Martha, de Fl::.'ow, dirijor M:1•ce.a
Prna----Euge.n Lazăr.
.·
.22. Doamna. Buterfly, de Puccinl, di·
rFor Eugen La;zăr.
23. Eoema, de Puccini, dirijor Eugen
Lruzăr.

24. Ripirea din serai, de M~art. dr
ri.ior Hermann. Klee.
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Personalul artistic, technic
PERSONALUL ARTISTIC
PERMANENT
C. Ujeicu, I .. Andreescu, Tr Nicolau,
H. Demetre:cu, G. s:mionescu: Tr. Ga.
vrilescu, Gh. Znamirovschi, I. Rânzescu,
N. Soc lschi, N. D · ducencu, I. Tudor an,
M. Nicolescu, Al. Iarotzki, Gh. Mo3rcăş,
N. Avrigeanu, C. Ursulescu, S Chirvai,
Gh. Busuioc, li. Dinculescu, I. M'cu, M.
Almă~anu, Lia Pop, A. Rozsa VasU:u. F.
Nico!au. A D··cu, L. Hubic, S'. Simo•
netli, FI. I:trati. M. M:hai. F. Piteiu
Georgescu. M. Ciolac, S. Bos'ca, Livia
Pop, E Solovieva. L. Mărcuş Anc'l, M.
Albiş;, M. Ştefanov.

şi

administrativ

geţeanu, S. Boghiş, I. Suciu. N. Drăgoiur
Al. Boroş, C. Muntean\l, V. Ilea. M. CEna. C. Solea. I. Roşu. V. Tabarcea, E.
Novacovici, C. N. Radu, T. Bura. A. Co•
rutiu, A. Dragomir, P. Kle·n. D. Pop, MGangaliuc, A. Chis:dji, P. Cornea, N.
Radu, CI. Popa, I. Christ. Gr. S elian.

PERSONALUL CORULUI

H. Klee. E. Lazar, Gh. Pavel, W Wid.
man, I. M'hai. D. Tibor Weinhold, L
Anca. M. Popa, I. Marcu, Dr. M Să•
veanu, R. Florea C. Tomici. S. Chio.
reapu, M. Alexandrescu.

A. A1măşanu, C. Leon, N. Mihalevschi,
N. Prseme!lschi, W. Tirjer, A Ar:ama•
şov. T. Ghincolov. I. Voron"uc, Al. s·1aşi.
D Mihai, P. Buraga, Gh. Frum.:.~ache,
S. Olos. P. Bălănescu, I. Tripşi1, N. F.
Sasu. I Morariu. V. L'povan G. Mar'an.
ciu, L. Boxan. Mihai Dragomir, E. Grop•
şianu,
C. Găpuşanu. M. Artamasov. L.
Sevcenco. El S laşi, M. Tarţ1, E. Gavri•
!eseu, E. Lazar, Al. Romart D. G'.-iica. E.
Prsemenschi, M. Voron:uc, E Băceţeanu,
M. Clipea, A. Doctor. M. I•·dea„u M.
Kovach, El Popa, M. Suciu, N. Modval,
E. Săbău, A. Diduc~ncu A. Ciobanu, O.
Vancu. Ad. Huban, M. Lăzăreanu.

PERSONALUL ORCHESTREI

PERSONALUL BALETULUI

PERSONALUL STUDIILOR MU'ZI.
CALE ŞI TEHNICE

Gr. HocJ, FI Breviman, El. Capatti, V.
Boar. P. Drăgoiu, I. Jurca, D. Dumitres•
cu, V. Ht:drea, N Jurca, Gh. Popa, Gh.
Nicoară, Adam Remus, I. Rep·a. N. Pop,
I. Magheţiu, ' I. Lang. E Fran;ieş. A.
Chioreanu, I. Urcan. S. Hudrea. S'. T:.
cudeanu, I. Florea, Al. Casavan, I. Bă•

M. Lap~eş, Al. Ba!aban,
Stegărescu.
I Sorompe.

I. c:ura"!, A.
El. Sârbuţ, I.
Sarea, E. R:;su, V. Lupea, M. Mesareşiu,
R Lobonfu. A. Stefu. P. Corpade E Hu.
sach E. Fon·a. M. Oance3, N. Todea.
Sabin V. Drăgoiu. d'.rector; Caiu3 V.
Olariu, administra~or.

Mar_µ chestiune în arta de execuţie a actorului este temperamentul
şi marele secret al unui teatru este acordul perfect al tempramentului.
L L, CARAGIALE

matorule de teatru, nu face-ca unele persoane din logi - con
renţă de declamaţie actorului, fiindcă asta supără pe alţi spectatori, care întorc involuntar privirile către d-ta. sâsâindu-te ; şi dacă
din nenorocire mai eşti şi urât,. nu şade frumos să se uite atâta lume la
. d~ta şi să şoptnască: după ce e urât, mai e şi prost şi obraznic.

A

I. L. CARAGIALE

1li
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ThAT~UL NAî/ONAl

şi Opera Română· a Moldovei

Scenă din „CRUCIADA COPIILOR" de Lucian Blaga. Decor de Th. Kiriacoff

1941-1942,
I npes.t.agiunea
d:n
având
d. Pro'.'esor Andrei
Naţion al

faşi,

Teatrul
di ·ector
Oţetea, a

cunoscut o seamă de experienţe
::-rtist:ce vrednice de relevat.
Repertoriul a avut mai puţine piese
ca de obiceiu, dovedindu•se astfel că şi
la Iaşi se poate mări numărml ·iepre•
zenlaţiilor
aceleiaşi lucră·ri. dacă se
frce o bună alegere şi o aldecuată pu•
nere în scenă.
Deasemenea, încasările şi aifluenţa
publ:cului au crescut simţitor, fără a
se face concesii în materie de reJ)'er•

toriu. In fine, datorită unor condiţii
prietn:ce, câtevai pies.e de va:o :::Te au
putut li puse în scrnă cu ampiloarea
şi măreţia cuvenită.

Sl;.;giunea s'a deschis la I Noembrie
1941 cu dramaUzăT ' ,Je unor Momente
de I. L.' Caragiale. Valoarea dramatică
a Momentelor se dovedise incă din
1933, când au fost aduse pe scenă,
sub directoraituf d•lui Ionel Teodorea•
nu ,şi in regia d·lui Aurel Ion Maican,
care şi acum :::· dat indicaţiile necesare,
a"ând colabo.r a~1or pe d. C. Raima<lan,
interpretul principal al s-pectacolului.

•
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.<\'.!te piese româneşti,
mol.dovenerncă, au fost

cu atmosferă
Crxtihefii dela
Humuieşti, teatralizarea lui I. I. Miros
nescu după· Aminti.;ile lui Creangă,
Zile Vesele după Război, pre:Jucrarea
după Laihiche şi Martin a d•lui Mihail
Sadovei:nu, dar mai cu seamă Baba
Hârca de Matei Millo şi cu muzică de
Flechtenmacher, oare, p otr vit 1.radi·
ţiei teatrului ieşan, se reia de obiceiu
la Anul Nou şi totdeauna cu mi:Te
succes. Tot la reluări a figurat şi Coa• •
na Chiriţa a lui Vasile Alecsandri, în•
sotită de ci:.nţoneta Ba:-bu Lăuta,rul,
căreia acum câţiva ani. ca dealt.fel şi
altor canţonete, r·egiso-rul Ion Sava îi
dăduse o nouă: iş i totuşi fidelă prezen•
tare în adevănt stiil. Cu prilejul re•
luării Coa.nei Chiriţa, pictorul rleco ra•
tor Th. Ki ·iacoff a făcut unele ino•
va.ţii pline ele humor, î.nfăţ"şând pla·s·
tic hulubăria şi găinăria dm primul
act. Pen tru cop"i s.'r · 1cait feeria Me•
rele de Aur de d. Vladimir Tudor ( ,·c·
gia d. N. Massim, decorurile d. Th .
K:riacoff) .
Dintre piesele româneşti. Cruc;a·da
Copiilor de d. Luci an B!iaga s ·a bucu·
rat de o realizare scenică superior
sUizată.

Aurel Ion Maican

S'au jucat astfel următoare le „mo•
mente" : Amici, Petiţiune, Justiţie, s:.
tuatiunea, Un pedagog de şcoală
nouă, C. F. R., 1 ApriHe, Căldură m a•
re şi Art. 214.

Gina Sandri

296

Angela Luncescu

Regia a fost încredinţată: d„lui Du·
mitru St. Pe>truţiu, ca!re a uus şi pe
scena Teatrului Naţion al din Cluj, în
1940, .acest m ister reiJ"gi os. d•Sf ve•
nind anume dela Sibiu. A iulat de pic•
lorul scenograf K'ri i:·corf, d. Petruţiu
a dat o substanţială stil"za ie b:zrn•

Tudor

Călin

•
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Elena Chiosa

tină, deci oarecum statică intregii a~
mos feri.
Umtre piesele stre:ne, montare ex•
ccpţ10nailă a nut i'austul lui Goethe,
pentru care conducerea inSititutiei a
înţeles să facă toate sacrific;1le şi ex•
perienţelc neccsa ·e. O traducere nouă
a d ~nei Otilia Cazimir, r,egia îndelung
gândită şi
pregătită a ddui
Aurel
Ion Ma:can, decorurile, adevărate
opere de artă, ale d ~ lui Th. Ki•
ri:::rcoff,
în
fine
alăturarea
de
Prima parte a lui · Faust şi â unor
anumite tablouri din Faust, Parlea
:/oua , iată: o seamă din însuişiri'.e cu
·tot-ul europene ale aoestui spectacol, la
care totuşi montarea excepţional de
spectaculoasă a precumpănit uneori
asupra 'text'lllui, shtornicit de d irec•
torul teatrului, d. Prof. Oţetea şi de
traducătoare aJStfel ca înţelesul goe•
theM să reiasă cât md deo.Jin şi mai
semn' fica1tiv. Numeroasele decoruri,
muzica de scenă, co 111rile, orga. cân·
tecele. baletu'1, jocurile de lumini. Îl\
fine atmosfera de mi sticism medieval

Th. Kiriacoff
Pictor decorator

Scenă

din „DOI

SERGENŢI'·

de C. Rotti. Decor de Th. Kiriacoff
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şi de visi:ire păgână, cu apariţiile-i su.
pranail:urale d .st:fageau uneori atenţta
dela semnificaţia textului, desigur din•
colo de intenţ . a regisorulu.i, c:::·;\C a
că·utat să se întreacă pe &<ne. In:er•
pretarea tragediei goelheane a cuprins
pe d. Tudor Călin (Faust), d. Aurel
Ghiţescu (Mefistofel), d•m· Pet tone.a
Popescu (Margareta) şi d•na Ange.!a
Luncescu (Marr·ta).
Din l.ter.a~iura germană, s'a mai .iu•
cat JVJinna von Barhelm de Lessing
(traducere de d. Al. A. P..1i lipide, cu
d . C. Ramadan în rolul ordonanţei .
Just) şi Cu:bul Coţofenelor de A. von
Kolzebue (t aducere şi reg:e de d. N.
Massim), iar d in cea ita'iiiană Fiica lui
Jo:io ele G::; br:ele d'Annunzio (tradu•
cere de d. Al. Marcu, regia d"'lui F. de
Cruciatti). Din literatura clraima:ic'.i.
engleză s'a jucat Femeia lndă:ă ! n'.că
de Shakespeare (reg a N. M::: ssim, ro•
Iul Ca1larinci fi ind interpretat, rând pe
rând, de d·na Margareta Baciu şi de
d•na Atem· Marcopol), ia "' mai mult
C. Ramadan
pentru copi i Micul Lord de Friances
Burnett. O r elu are a p "esei Mama de
Karel Capek (în regia d· lui N . Mas,
tenţ io ::: să decât se crede îndeobşte.
sim) a prilejuit un nou succes .
In privinţa actorilor, instiluţ a d ela
In af::: ·ră de Faust şi Cruc:ada Cop-'.i·
li: şi dispune de unele persona'. ităţi in•
lor monlare excepţională a avut ş i
teresante, precum şi de elemente uti•
meÎodrama lui Carlo Roti, Doi Ser•
Jizab.le Fruntaşul s.c enei moldoveneşti
genţi (în regia d-lui Aurel Ion ~a\c;_un.
este desigur d. Constantin Ramâdan,
decoruri Th. Kiri.acoff) conshtmnd
artist de oomedie ca.p:::bil să treacă la
pent 'li J ::; şi cel mai mare succes de d 1ama cea mai i111tens omenească, nu•
pubiJ' c al stagiunii ( 25 de reorezen~
antând suferinţele şi sugerând humo•
taţii, reţeta maximă fiind 75.228 !e•
rul (capora lul- temn icer din Doi Ser•
ia1· totalul încasărilor 1.119.291 lei).
genţi, ordonanţa Just din Minna.: îă_n.
Regia fiind condusă cu priCl'.pere ş!
dăTică din Z ilP Vesele dună Razboz).
energie de d•nii Aurel Ion Ma1can ş1
Alţi aictc..:i princiuaili sunt d· nii Au•
N . Mas.sim (precum şi de o rn petele D.
reI Ghiţescu (MefiS'lorel S~areţul Ghe„
St. Petruţiu) Tea~rul ~aţional d~t;
n<>die din Cruciada Copiilor. l'et ruc•
Iai<i a putut coruhnua ş1 m aceas.a chio lui Shakespeare), Tudor Călin
stagiune o tradiţie de super~o~re pr~·
(Călugărul Teodwl din B'laga,
Fi:usl~
ocupări inteilectm•l e şi artistice, c~~
Argi din . d' Ann unzio) , Gh Popovici,
reia nu t'e mwlil regiso.r ul Jon Sava 11
Ştefan Ciu1botărai')IU
(Sergentu:! Guil·
dăduse un nivel neobişnuit. în acele
laume), C. Sava, Miluţă Gheorghiu
staaiuni câPd s'a fo rmat şi a forwma:t
(Coana Chiriţa şi e·1oul din Zile Ve.viaţa teat·~ 1lă ieşană. din. caTe a fa~ut
sele), N. Şubă, N. Meicu D. Haig'ac (i:1J
parte cu toată: cinS'tea $I d•ra Eh'"'la
doilea sergent, eroul din Merele de·
Petrăchescu. In această stagi.~.me d:e , Aur), Remus Ionaşcu (lo~odnicul rÎ •
i m H nivel artistic, actorii au mdeph• dico.1 din Cuibul Coţofendor, filologul
nit mai rar functia de c1iredo_r de
din Zile Vesele, Lae Popescu din Art_
scenă, regia dovedindu. se a fi ma1 pre•
1

ti:- "4
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214), Gh. Loghin (Ion Creangă şi unul
din ero.i piese1 lui Capek, Mama).
Dintre art.ste, d•n'e le Gina Sandri
(llfamd de Capek, d·na subperceplor
Sta.ar), Elena Lhiosa (în piesa lui d An·
nunzio), Angel :: Luncescu (Doamna
din CruC:ada C'opUor). Army Braesky,
Petronela Popescu (Margare ta din
Faust), Marga 1et:: Bac:u (Catar.na lui
Shakespeare), Athena Marcopol (ace.
laş rnl), Silvia Iom: şeu şi desigur re•
ve'iaţia. s.tag·unii, el.na Otil ia Gh"u:lea•
Loghin (Micul Lo ·d, Minna von Bar•
hlcm şi R Edu d·n misterul religia._ al
d· lui Blaga), element de ma·~ v:i :or .
Sub formă de experiment, dar care
începuse a arăta că ar putea d E roo.lc
bune, ridicând astfel viaţa artistică şi
culturală a Iaşilor ' şi a Moldovii, mereu
în căutare de a"'-i real za vocnt1ilc şi
având to-t dreptul, a fLnţat Upera Ro=
mână a Moldov;i,
din însu le ~ ir~
ddor prof. Radu Constarrtincs.c u. d1rec,
to iu:I Aoadem·ei de Muzică şi Artă
Dramatică „George Enescu" din Iaşi,
prof. Al. Zirra, autorul operelor „Ale.
xandru Lăpuşneanu" şi „Ci:1pra cu t •ei
iezi" de valoare muzicală· europeană,
ca şi Oedipul 1ui Enescu şi Demoazela
Mătiuţa a ddui M. Jon, - şi prof. Gr.
Magg·ari.
Noua formaţie a dal 7 s.oect.a.cole cu
Bohema de Pnccin\ 7 cu opereta Va=
gabonzii de Zieher şi 3 cu Bărbierl!-l
din Sev:Ua de Ross'ni. Boema a fost dt•
rija.tă de prof. C. Conta.ntinescu Deco•
rurile de d. Th. Kir'acoff.
Făcând apel ,Ja Eirtiştii locali şi la
diletanţi •i nr'mind concu 1sul unor
soli~ti C.ela Bucureşti. Ooera Română
a l\foldovii a vailorificat câteva el~

...

Aurel

Ghiţescu

mente meri~uo Ese. al căror număr şi
calita te desigur că s'ar i'i d csvoLLat cu
v · emea. Din lipsă de fonduri şi darUJ
fiind sta.rea de războ;, iniţiia:tiva celor
dela laşi a trebuil să•·şi amâne cursuJ
pentru \Temuri şi condiţii mai pri•
el ni ce.
I11airi'e de începerea s~,agiunii 19421943, d p oe. Andrei Oţete:; dându< şi
demis;a cfn functia de dirocto,r al Tea~
tr T1 n~ Natioml in Iaşi, a fost numit
director d. Dimitrie Iov.

Piese~e reprezentate În stagiunea
Momente . de I. L. Ca""giale, regia. Au·
rel I :>n Maimill şi c. Ramadan.
Cui,b ul Coţofenelor, de A. von Kotz·e bue,
regi,~ N. Massim.
Micul Lord. ode Fr·ances Burnett.
Femei.a tndărătnică, de Shakespeare.

1941-1942

r·foa. lui Jorfo. de Gabriel D.Anunz{a_
regia F. de Cruciatti
Mama, de T\arel

Doi

Seygenţi,

de

Că.pek.

c.

Rotti, regia Aurel
Ion Mn;can .
Catiheţi • dela Humuieşti . de I. I. Mia
ronescu, după. Ion Creangă.
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Zile vesele telu.pi rlzbol~, de M. Sade·
veaJflu.
Cruciada copiilor de Lucilllil. Blaiga..
re~da o. Şt. Petrutiu.
Merele de aur, de Vla1dimir Tudor.
Minna von Barnhelm. tde Less.infl.
Faust, de Goethe '1t>.iduce11e de Ot'.lti.a
Cazimi.r, regia Aurel Ion Maican.
B~ba. Hârca. de Milo,
muzică
de
Flechtenm.ar.her.
Coana Ch"rit•. de V. Alecsandri.
BleJaşul Tate•i, de Hennequln.
O noapte furtunoasă. ide I· L. Cara·
giaJe.

Liniştea casei. de Com'teline.

Nodul Gordian. de Va.ljean.
Bohema. de Puccinl.
Vaga'bonz;f, de Zkhrer.
· BArbiervtl. din Sevilla, de Ros:sinl.
Vlaicu Vodă, de Al. D.aviUa, lPT'em'eyă.
O noapte hutunoasi, de I. L· Cruragia.Ie,

premieră.

Conu Leon'.da latl cu reactiunea, de

I. L. 0'.l•r.aigiale, premi•eră.

Daria, die Lucian B!aga, direcţia de se~
nli. Ionel Olteanu, p.I't-'!Illierli..
Florin şi Florie~ de V. Alexandri, pre·

mie11ă.

P:atra d·in casi, de V. Alexandri, pre-

mieră.

Zestrea trecutului. de Al. l.ea.uşeai.1·U,
pTem.ier1L
Scampolo, rde iDa1r1io 1NLcodlemi, ipl'le-

mieră.

F:nul <:;oniJef. de M. Ifonneguin şi H.
de Ciose.

Clrce:ll, de Gh. Aslan. J.ooaltz.ars.
Ginerele d lui Prefect, wdlaotare d-a
Parul Gusd.
In slujbei firii, după. Henri Lavedan.
adaptare de Titus Lap eş.
Frumoasa av.eozaturl. de R. de Flers şt
A. de CaillJaJVet, diif'ecţla de scenă Ion
Dinescu, prem'e:ră.
Conifa a plecai, de Gas.paro Cataldo.

premieră.

Eva ln vitriol, de Guglie 1mo Giantni.
Onoarea, de H. Sudermalilll.
Ingera.I a vesft pe Maria. de Paul
CLaudel, t1~a1d. de Ion Piillat. di.recţia de
s:cenă J. Olteianu, deooI'. F. Tjilllcins1chi.
premieră.
,Picală,

de Horia Furtună dir. de sce•
GeJrgescu, pre:mieră. ·
oazem.a.t!a ,voluntar:Ior, de Lt. col. Ion1:1Sioo R11•du şi N. Nea.mtu Ottonel, odiir.
de ·scenă N. N. Ottonel, pnemlm'11..
Erimont, de Goethe, (:U muzica de
B.ee~hove-n, di.r. S1Dl'1nă V. Rădulescu; de·
ooruri: F. Trucinschi. prr:m!e.ră.
O soacră, ·de G. Asachi, premieră.
Ce ştia satul de Va.~jean.
Verde cu douA stele, de Iosif Vandu,
dir. scenă 1amtm'Ul
Reeomau.daţla, de Max Mau:rey.
Avram Iancu. de Lucian B!aga.
Cuiburi sfărâmate, de Sa.ndu Teleajen
!;'·i Aodri1an Pasau.
Nisdrăvăniib divorJvJui. de A. B'sson.
Domnul ele rouă, de Z::uharia Bârsalll,
clir. scenă V. Rădulescu.
nă

c.

Personalul artistic, technic şi administrativ.
PERSONALUL ADMINISTRATIV
Andrei Oţe'ea, d;_rector; Const. Hnidei,
administra: or; Vasile Vasiliu, secre' ar;
Cons"anţa Lăzărescu, cas'eră; D.tru Po•
povici, şef contabil; Mar:a Popovici. dac.
tilografă
principală;
Cornelia Carpu>,
dactilografă; M.hai Stamate, ajutor admi.
ni strat or.
PERSONALUL ARTISTIC
PERMANENT
Aurel Ghiţescu, Const. Ramadan, Geor~
ge Popovici. Mihail Gheorgh'u, St. Mar•
covescu Teleajen, Any Braeschi (soc;e.
tari) ; Tudor Călin, Angela Luncescu.
Gina Sandri Bulandra, Margareta Baciu,
Elena Chiosa, Neculai Meicu, Necuhi
Subă. Const. Sava, Eliza N'colau, Ştefan
Cio.botăraşu,
Athena Marcopol, Remus
Ionaşcu, D··mitru Hagiac, Marioara Da•
vidoglu, Jeny Argeşeanu, Const. Pro•o.
popescu, Neculai Veni.aş. Paul Varduca.

Mihail Grosariu. Ion Lascăr, Silv;a Io•
Floric1 Damian, Necu!ai Botez,
Ştefan Dăncinescu. Const. S ănescu. An•
ton D:;mi'rescu, Petronela Popescu, Const.
Stănescu, Gh. D. Loghin (artişti).
naşcu,

PERSONALUL TECHNIC
PERMANENT
Aurel Ion Ma;can, Neculai Mass;m
(directori de Ecenă) ; Teodor Kiriacoff
(pictor dPcora'or); Adr:an Pascu (sufleur
prim); Mihai Popovici (şeful servic.
tech.), Valeriu Pascu (sufleur); Ion R.
Ma~ache. Ion Gheorghiu (regisori);
Ia.
cob Anania (şef maşinist); Const. Gânju
(şef croi!or); Elena Gânju (ajutoare croi.
1or); Const. Ciubotaru (şef recu;ziter);
Grigore Petrovici, Alex. Po:dcă, Ion
Ghimpu, Ludvic Sonca, Mihai Gurit.! Otto
Selg, Gh Coc;u, Culiceanu Arh;p, uh. Jo.
r.escu, Gh. Grigoriu, Const. Ursu (maşi•
nişti); Mihai Crişu (ajutor recuziter).
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TEATRUL MUNICIPAL
„I. L. CARAGIALE"
In stagiunea 1911-:e teatMlll .a. fa.81. condu.;; de mmătoru' com'.tet de d:rcctie: lnt.
gene:·aI Const. FLorescu, wimar general;
Liviu RebrEanu, dir'ectorul gene. al al
Teatrc~or, Gec1!'ge Vraca, Pre~ed·n. e e Sin··
dicatu.!ui Artiştilor; Tony Bulat:dra .ac or.
Dh'ector: Horia Oprescu. Casier c :nL al:
Chiriac Mac;ona, S~ci e~ar: Paul Ione. cuStratilat, Aidm'n'stra'or: Amei B~111ciu,
Inspector cornrolor: Gh.' Zzharescu, contn.bili: Ion P. Ion d I. Marinescu.
PERSONALUL ARTISTIC
Tony Bulandra, V. Max'milian, Lucia
Sturdza Bulandra, Gh. Stor'n, Renee
Annye, Mia. Coca, G. Sbn Elvira Pe
treanu_:'vlanolescu, Aurel Rogal.sky, Ion
Aun'l !\·J.a11ol·e1scu, Maria Bui bJa, Titu Ve·
dea, Silivia Colberti, Sofh1 Ionescu Ser.
giu Du:mLrescu, Telly Ba bu LiJ"y Michăi!cscu, Ulpia Hârjeu-n-0tt.a, Ma.ry Thea·
do1'escu, Cezar Theodo!'u, Pa.ula Culitza,
Gc-orge PJdaru, Dinu Macedo_,.sky, Jean
Tomescu. Floren~e ·Lupescu. !Maria Gre_
cescu, Ad:na Duca, Stan Iorga., P. Conab~
.
Actori in raprezetaţie: Marietta Anca,
Mar-ia l\lohor, Margareta PaP;agoga, A.
Pop Marttan, Ai1. Critico şi N. S-Onianu.

3) Păcatul lui Năic.ă, -comedie. în 3 acte
de C. Colonas în direcţi.a de scenă a ::!·'lui
I. Sahighian.
.i,' Soţul 1idea.I. piesă în 4 acte de Osc-ar
Wilde, traducere de Tony Bulanrl1'a, în
dÎl'ectia de· sce•Jă a drlui Soare z. Soare.
5, Omul No. 15, piesă în 3 a.c e de Ed·
gard W01ll. t;ra.d:ucere de Ion Mânz.atu, în
direcţia -de scenă a d·lui Sorrre z. Soa!'e.
6; Beidelbe-rguI de •Hă dată, comedie
în 5 acte de WJhe'm Mayer Fors'er, în
direcţi;a. de scenă a- a:·ui Vas'le Enescu.
7) Conu Leonida fa{ă cu reac1iunEa, comedie într'un act de I. L. Ca,"agiale, în
directia de scenă a d·lui N. Nicu~escu.
8 Stri11.•na, c:meoc!Jle eroică în 2 ac .. e de
Alfred Mc~oiu„ în direcţia de scenă a
d.lui Dinu '.\1acedonsky.
9; Procurorul Ballers, piesă în 4 acte
de Paul Lindau, traducere <le 10~1 Petrovici în direcţia de scenă a d--lui Ion Sahi1ghian.
10) Deschideţi ferntrele, comt'die în 3
acte ·de Car'lo Ve:1ezziani. tr.ad Jcere de
Constanta şi Ion Frunzeti în direcţia de
scenă a d-nei Lucia S ,urdza Bulandra.
11; Domnvl dEla ora1 5, comed•e î•J. 3
acte de Hennequ'n şi Weber, în direcţia
de scenă a d·Jui V. Maximilian.
12) La stâna d;n -..-Ie, camedie pe•1tru
couii în 3 acte de George Chh'văsu\ă, în
direcţia 'a3 scenă a autorului.

TEATRULMUNCASI LUMINĂ
.

PIESE REPREZENTATE
1) 'J.'lotuI pentru Patrie, piesă în 3 acte
de H. Laved.an. în direcţia de scenă a
d_nei Lud.a Stu;o-ctza Bulandra.
2) Papa se Iustru-eşte, comedie în 3 acte
şi 1 prolog, ::le Spiros Mela.s, în româneşte
de Maria Mantza.ros, în direcţia de scenă
'.I d-lui V. Maximilian.

'

Director: Vic:'.or Ion Popa. Director de
scenă: Maria Iorda
PIESE REPREZENTATE
1. Şcoala femeilor, comedie în 5 acte i•l.
versuri de Moliere.
2. 10 OOO.OOO, comedie în 3 ac.e de Victor
Ion 1P-0ipa ş:i Marin I-orda.
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3. Muşcata din feraastri, comed:e în 3
acte de Victor Ion Pa".>.a.
4. Nas sus, comed:e În 4 acte de· B. Nusici.
.
5. Cartea de vise, c'.lmedie în 4 .ac'e (9
tablouri) de M"hail So,·bul.
6. Gin.erile lui Bagi Pe'cn, comedie în
8 acte de Vas:1le Alecsandri.
7„ Mns~a. comedie în 3 ac'e de Cezare
Lodcdri, trad. Eliza G: 1ecescu.
8 Bai_Bni, romeclie în 3 acte de Guido
Cantini. trad. Eliza Grecescu.
9. SgAtia, comed:e în 3 acte de Ionescu.Mo.re '.
.
10. Eu şi tu, C()med:e în 3 acte• de Pa'.lla
Rkorr.a.; trad. Petre Asan.
11. E:rânduş.ir.. come.die în 3 acte de
Br'ieux. tr<>d. EmH Gârleanu.
1.2. Mi-Iicmerul, comedie în 4 acte de
Imdan Iovcof, t.rad. Tudor Călin.
13. Si nu 111ui mâna n foc, ele Bernar·d
Shaw, trad. Dragoş Proto.p~pescu.
Piese Jne.ate in matinee pentru capii:

•.lescu Coca, Iliescu Costin. La.seu Miar
gareta, Nigrim Ya.rodar.a, Panait Va'eria,
Pop.a Gh. Mijea, Rădulescu L'că Rocoş
Ovid, Sterescu Fl::>rica, Vasilescu Virg:1,
Voinescu George.
Cei cari ac~iveazi în prezent: Bar'o:i.
Geo Băie'Jcu Nicu'ae Dodi Elena, Botez
Cl'illin, Buiacici AntcJIJ., Co1'bu Andrei, Da·
m:an Gheor12hc, Dra.gnea Dwm'.tru Du•
n\itru, Am'eliu, Iliescu George. Iltrscu
I::>n, Iordănescu Ş'.efa.1 Io dănese..; George, JonEscu Adri·an, Henter Jon Kulibb
Tati.a.n.a, Manta Ion, Marinescu Ion Mad·1esrn George, Mariana Mari.a.n, Mihută
Nirulae. Mohor Mnri.a, Mugur Dum:.ru,
Munteanu I 1 iada, Nicolau Nelly, Niro'au
N. V.alentin, Necşule~cu Iul°.an, 1 Po.pe~cu
Ştei' an ia. Papa Aristide Nic.o la, Prnd: seu
Emilia M--in'.:i, Hovintescu Cezar. Rov"n·
ţescu Mimi, Răchiţea·.1u Jrira, Ştefănescu
C:ica ş•efăne!'Wll N'rnlar. S'nia.nrw:„: A"
lexandru, Sorbul Sereda, Te"dor • Florfca'
Tretines-u Geo .; e, Vite cu C<' sof.ir Vul•
pescu Niculae, Voicu.Jescu Va'.ly, Zamfirescu Raluca.

1. Sinziana şi Pepelea1, basm în 4 acte

in

ve~ 'suri

de Ion Vas 'Jiad.

2.. lmpărat df.·o· zi, comedie în versuri

de Ion Vaisili.ad.
3. Ocheşe.I si Bălăior. poveate in 8 tablouri de Marin Iorda.
4. Sarsailă şi Nichipercea, poveste î•1
versuri în 10 taibl::mri de 1. JJ' eseu.
, 5. Barbă·Cot, noves'.e în 6 .. r.blcuri in
versuri r!e Jon Iliescu.
&. Pară mălăiată, poveste în versuri in
6 taiblouri de Co,Itst. Orendi.
Pîese Jucate pentru ostaşi în spitale şi
·
·

cazărmi:

1.. Vă ordon trecE1i P1ufnl, episod drama.tt.c într"un act de Ione-cu-Morel.
2. Cantona~ent buclucaş, comedie în"
1
tr U'l act de Vtctor Jon Popa.
,3. Pri 7 oniernl, comedie într'un ne.. de
Victor Jon Pop.a.
4. Eu tac, tu taci... ea vorbeşte. comedie
în!.r·u~ act de Y.ic:.or Ion l'opa.
::i •• Vtn boboctt, comed'e într'u:i ac·, de
Martn Torda.
6. Balta de ajustare, comedie într'un
.a.ct de Ma1in lorda.
PERSONALUL ARTISTIC
Cei cari an activat . plnă Ia 1 Au,gn~t
19'2:. Botez Const.an. 11.1, Brezeanu Crn~t:intrn. B'.:landra Va.sile, Ca~ar;oni Ne!.ly,
Gmgaru Alexandru, Gustav Valentin, E

TEATRUL

COMO~DIA

Director: Sică AlexandrC'Sr.n. Acl!m"nl·
stt'.ator !lerieral: G. Va'samache. C'.ln.ab:J•
Casie·r: Marin Croitoru.
PIESE REPREZENTATE
1. Fetita ta, 1prelucr.a,re de Sică Alexan·
dres cu.
i!. Pruistul d;n b.'li·e, de Ernest Frieae şi
Karl Feimas. in romaneşte de Ch~. EterUe
~i Radu Be igan.
3 Arde nr„vastă-mea, de A. Ve.rcourt şt
.T. Bever, prelucrare de Sică Alexandres_
cu.
4. Dra1rnste cu cnrtel'l, de F~antz Paul,
p-pl1wrare de Vasil'.u Birlic şi Radu Be-

ligan.

::i. Fapa Lebonard, tr:anscriere modernă
de Mirce.a Ştefănescu.
6. Mărgeluş, .piesă in 3 acte de A. de
Herz.
7. Acchlent Palace, comedie în 13' acte
de c. co1ona.\I.
8. Fiti marchiznln;, comedie în 3 acte
!le Gherardo Gherardi.
9. Sti"oinnl sunt eu, cOmedie in 3 ac'.e
de Gino Rocca..

PERSONALUL ARTISTIC
Vasiliu Birlic G. Timică, R. Bulfnsky.
Jules Cazaban, Niculescu Buzău, Geo
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Maican, G. Chamet,, JeiJ.ică Constanttnes·
cu, M'~·ce.a. Axente, St. Decu Traian Vă
.-ăişteanu, Il!e Fr'ii,n,u Si'via Dumitres · u,
Angela Matcescu, Ec. I::mescu, Silvia
Frimu. P.an Teodoru, Mircea Constan·
tbescu, V. Maxirmit:an, Nora Piacentid,
Mircea Şeptilici Homeo Lăză:~scu, Lulu
Popescu, ML~lll Fotino, Sillvfa Fu!·d·a, I. A.
M.a.nolescu Ion Jancovescu, Doina Mis:.sir, N. IPelc.ule•scu, Aura FJtino, Virgi..nica Popescu.
Reg:soI': Icn Petrovlci.
Actori f.n reprezenta•ie: Madetta Sa.dova şi Made'.aine Andronescu.

TEATRUL MARIA FILOTTI
Directoare artisti~ă: Marria Filot1i. Di.
rectw' aclministl'.ativ: Altxandru Fi·lotJ.
Af~ministratJr: D. Năstăselcu. Şef co·.1;„a·
;bilo: C. Drugă.
PIESE RD.?BEZEN'l"ATE
1) Banili nu fac, două r.uale, comedie
în 3 ac:e de Armando Curico, traducere
şi direcţia de scenă l·On J.anr(}„escu.
2' Eva in vitrină, comf•die în 3 acte de
Gugliano G'nn:no în clirectia de scenă
a rMui Siră Alexandresr-u.
3 Ora.sul fără avocati, comedie în 3
.acte de N'co·Ja Manza:-i în direcţia de
scenă a C:- ui I::in Iancovescu.
4.) FrTmoasa aventuri, comed:e în 3
acte ·de Flers ş: CaiUave„.
5: Me.zelcr'a Colombo. comedie în 3
acte de G:useppe Adam;, în ct:recţia de
.scenii a a-lui Jon Sahigh:.an.
6 Omul care zâmbeşte, comedie tn 3
acte de Lu'gi Bonelli în ·direcţi.a de s·cenă
a d-lui Io<:i Sahighhn.
i Secretara Ta~ii, comedie în 3 acte
de Puiu Max'.imilfr~. în d:reciia de scenă
a autoru'ui.
PERSONAL ARTISTIC .
H. Ilutlfinschi Nora Pi.acentini, Fl::>rlca
Demion, Virginica Pope:;.cu, Al. Giu.garu,
Mircea Seotilici, RJ1du Be:liig·a•.1, Ior'dă"
nescu Brunr, Mar.ce·l
Enescu, Florica
Stereso'J, Cella Marian, Ninetta Gusti.
Gh. Vurtejcanu. c. Dutule.;cu, Mircea
Constan inescu, Eugei.1 Obre·_'.a Eras·tia
Pe~'o(, Viorica George:~cu, Ne.Ui Sterian,
Nora V::1:s:1escu, Tamara Vasilache Gina
Buciumaru, Dona Carozzi, Virginira R::>m.anovschi Va.sile Bulandn1, Titu Ve·
dea, Niculae Ri'!.dulescu, Vasilescu Vlr

gil, Gpeorghiu ld:i, Gh. Bratlloveanu.
Mia Stănculescu, PilJ Mi.ron:scu, Ga.bi
Antoniu Teodor Bram~.a. Gabi Rădu··
lescu, Coty Hociung, Gh. Irod. Evelin
Gruya, .Nen~$U' Homulus, Lelia Ionescu
Pele.ş, J. Cioabă, M. An .u1iu, Gh. S „am•
buliu Mihăilescu Tosrani, Grazieh Bă·
jenaru, Orlan'.'<a Bilevi.ci, Antofi E'en:a,
Lazăr Eliza Niculescu Elena, Ghcorgho
Apostol, Gheorg-he R?iducanu
Fran.z
Naum, Goga Vladimir, Cetmşa. Tu'or', Pi·
sicaru CuJ.stant.in, Ion Lă:zărescu, I::>n
Bot ea. K iruJlescu Petre.
IA.dori in reprezenta1ie: I-0n lancO"
vescu, V. Maximili.an, Mihai Popescu,
Marcel Anghelescu, Tan·.zi Cocea, C. Lun·
ge•anu, G. Mărutză.

TEATRUL NOSTRU
Dir'ectori: Dina Coeea, T&ntzi
Chr. Etterle.

Cocea,

PIIESE REPREZENTATE
11 Scadenta .dragostei, piesă în 3 acte
de Michel.e Duran.
2) Iluzia fuicirii, p:esă în 3 acte de
Armond şi Gel'bidJn.
4) Pigmalion, piesă în 8 acte de Ge01ges Ilerna"d Schaw.
5 P.irbatul, piesă Î'.'.l 3 ac.e de Deny>.
Am iei.
·
6 Femeia .dracului, piesă în 3 ac'.e de
Schiinker în direcţia de scenă a d-lui
Ion S~hi,ghian.

PERSONALUL ARTISTIC
Dina Cocea, Tan'zi Cocea, Chr. Et·
terle, Eugeni.a Zaharia, Petru Nove Ecaier'ha Ionescu, J. Constantinescu, M'mi
Enăce.anu Leanc:i. Popa, Silvia Culea,
Io.ana Mosor:a„ Victor Potpa, Eca.,erina
:\'itulescu Sahighian, Aura Radovici, Matilda Ionescu. V. Popovici, C. Lăzărescu,
C. Dănc;ulesc.u. I. Be'lciu, I. Simicnescu,
Si!i\•iu Cu.lea, P. Vasiu.
Ai:tori f.n repreZenta.tie: Gr. Mărcu·
!·eseu, Al. Crit'co. Marcel An\l!;helescu. D.
Demetru, All. Mantia.

TEATRUL ALHAMBRA
Diredor: N. Vlădoianu.
PIESE REPREZENTATE
1) Un vals v!en.ez (Vienerblutte) de Io~
han Strauss.
2 O noapte în Vene'ia (Eine nachf in
Vened'.g) de Iohan Strau.ss.
'?

ZL--·

--'~

.=sid'
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Ghef.ta de Sfdr:iey.
Vân'l'!litorul de păsări de Zelle,r.
5) „Jocul miilioanelor'• (Sărmanul Ia·
n~tllan, de Karl Mj}locher.
3)

4)

PERSONALUL ARTISTIC
Ion Dac:ian, Ma1·cel Angheloe&cu, G. Ti·
mică, Sylvi.a Dumirescu N. Gă descu,
M.atia V·rnvri!,rn, 'Mairia Marini. Mai•ga
CJalstantinre,scu, R. Rang Lulu Ni ol ·11 N.
Antoniu, Puiu Şerbu, Marga:-eta Vasi.
!eseu Dej.ana, St. Glodariu, C. Sincu, Iuliana Sym, Lucica Nrvulescu, R. Teo·
doru, N. Cenan, Nina C::>rf.escu.
Diredor muzical: Mişu Constantinescu.
M.aestru de balet: S. Simion.
negisor: C. Cangea.
Actori ln re<prezentaţie: Radu Be!i1-('an.

TEATRUL CĂRĂBUŞ
Director: C. TA·nase.
PIESE REPREZENTATE
1~ Cavaler Gândac, ccimed"e muzic.1lii
de V. Vasilache şi S .. Cr:stooulo.
2' ~-ărmam1ul Cică. comedie muzica);l
de V. v.aisiJ.ache ~i St. Cristoclulo.
3 Ap-arlamentul 5,, co.nedie muzicalii
de v. Vasil:ache şi St. Cr'.st:idu'o.
4; Băiatul talii. come-die m.uzioolă ':le
N. Horna.n şi I. Diinc;;cu.
5) O seară Ia Tănase. revisH't de V. Va_
8il•a.che şi s„ CT'Îstodulo.
PERSQNALUL ARTISTIC
C. T;1 nru-;·e, V. Vasil•ache, Tantzi Căpi:',_
t{mă. Mia Apo:;tolescu,
Sil!y Popescu.
Aurel A<hi•nasescu, Nicule-,··cu Ca.liceu, G.
TrPstia11, P:ia ML one~·CU Coc.o Demct ·c~·
ci,· Ven' Cigallia, Adriana Dimop3l, Florica T1·'<'"tiwn, Sancta Dorobantu Puica
Peric(eanu, Lwetitia nrti,clescu Liana M:hi'lilc>s(·.u, Elena Burma.z. Tantzi Srtndu·
Ies.cu-Panai ~e,,cu, Zizi Şerban, D.an Deme·
t.r-·p~cu. Titi Botez, Io.1 Antoniu, Dfou
Gherasim, c. Dodu.
Director •rnuzioal: G. Den.drino.

TEATRUL
TUDOR MUŞA TESCU
Dirc>ctori: Tudor Muşates.cu ~i Val. Mu_
g.ur. Administrator: Vict·or Bandoca.
PIESE REPREZENTATE
1) Amor Sovietic, pi~să in 3 a.cte :ll'
Vladimir Cataef, în directia de sce.nă. a
d-lui Val \1ug-ur.
.
~. Migarul de !llJUr, comedie in 3 ac·,,,
de ·Gaspare Cataldi: în dircctia de ~cenă
a el.lui Ion Sava.

:r DOI Sergenţi, preh.1,c1'.a•re in 3 acte
de Tudor Muşa~escu după C. Ilotti ln
direcţia de scenă a d·Iui Val Mugur.
PERSONALUL ARTISTIC
G. c:1prian Victor Antone. .cu, C. Ho·
ciung, I. Niculesc.u ....Brună., N. CI"e1ţoiu, D.
Sireteanu, Roland de lassy, Mania: Anto_
n::>va, Doina. Missi,r, Eca.terina Ma;cal.1,
Er,a t.e·•ina Ionescu, Ilea•.1a Brătuianu.
Virginia Tcocloru. Gustav Valentin, Ltly
Marian, N. Tomazoghu, Al. Macri •. Maria
Mohor. Dona Caro.zzi, V. Handora, G. Mlhii:leanu, Fa ne :\ 'exundre~cu, Ra.ura Glă_
iaru. Ecatt' ·ina :'lliţulescu Sahighian (i.
MeJ:.şanu. EI. ~flhala.che, \fa.-gareta Papa,goga. Luria (ieorgeseu, Ioana Ma.t~
che.
Actori fn rrprezentn·ţi.e: Niky Atanasiu, Nicu Dimitriu, I. Anast.asia.tJ.
0

COMPANIA MIŞU FOTINO
LA TEATRUL ALHAMBRA
Direc .or arH1stir: M;şu FOfno.
:\dmin'istrat.o·r: G. Valsama«1:1e.
F·IESE REPREZENTATE
„Pa.pa Lebonard", transciiere mod~rnă
de Mirr.ra ~tefănescu (nJu.a: 1c); „ClopoJelul de alarmă ' d.e •M. Bennequin.,
PERSONALUL ARTIS'f!IC
Fotino, Sylvia. Fulda, C. TonN1nu,
:'\fo,ria :Ma.gdit, I:in Aurel :\fa.no'ec•cu Vie,·
ri.ca Vrioni, C. Dutules•cu, St. Decu, Nor'a
Va~ilc-scu, H. :\ic·olaicle, St. lJ~cu, F.mil
Juan.
M'1şu

TEATRUL DIN L' PSCANI
Directo1· artistic: Puiu
Maximilian.
Dil'ector admiuis1rativ: Octav Apostolide
Admhistrator: G. Valsamache.
PI&SE REPREZENTATE
1) Contele de Monte Cristo, fantez:e
c:imic0,,nuzicală in 2 ac, . e. 24 tablouri

de Puiu l\fa,ximiJi.an >;i H. Nioala.ide.

2) Tarzan 19'3. rc,vistă în 2 acte de Puiu Maximilian şi li. Nicolai·Je.
PERSONALUL ARTISTIC
C. Lunigeanu, George Gro1:ier. H. Nico·
Iaide, Nutzy P.anta,zi, Elisabeta Henţb,
Pa.ula Cullit:z.a~ Valerica Cevie, Mar'ga·
reta Gheorghiu, Coca Sassu, Victoria Me-dea, G. Costiescu, Ion Damian, George
Franga.
Director muzic.al: Nicuşor KiTculescu

-
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TABLA DE MATERIE
Calendar, zodiac, posturi, sărbători
M. Codreanu: Actorul . . . . .
I. Petrov ici: Teatrul şi războiul
Regulamentul Teatrului în 1832
Tudor Arghezi: Cazimir Belcot
Petru Comarnescu: Evoluţia teatrului românesc .
A. Pop Marţian: Pe întâia lui carte de basme
Ion Marin Sadoveanu: Anul teatral . . . . . .
Dem., Theodorescu: Arta şi intuiţia actoricească .
Petru Manoliu: Petre Liciu . . . . . . .
Al. Philippide: Melodrama de pe vremuri
Şerban Cioculescu: Caragiale şi moravurile presei .
Teatrul în culise . . . . . . . . .
XXX: Cum functionează un teatru .
Dimitrie Stelaru:' Miezul nopţii ·
Tudor Muşatescu: Spiritism
Traian La/eseu: Stanţe • . . . .
Aurel Chirescu: Machbeth . . •
E. ·Lovinescu: De ce n'am scris cronică dramatică .
Victor Ion Popa: Izvor de teatru autohton . . . .
Câteva semnături de pe arhivele Teatrului Naţional
Hortensia Papadat Bengescu: Despre teatru
Vladimir Streinu: Medeea . . . . . . .
Biblioteca Teatrului Naţional . . . . •
Mircea Ştefănescu: Domnul Paul Gusti .
V. Voiculescu: Actorul . . . . . . .
Corneliu Moldovanu: Câteva cuvinte asupra arhitecturii teatrelor
. . . . . .
. . . . . • . . .
Al. Raicu: Cum s'a înfiripat şi ce este Muzeul Teatrului Naţional
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liviu Rebreanu: Un început şi o ofrandă . . . . . . . .
George Dorul Demetrescu: A fost odată George Mihail Zamfirescu . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . .
Dan Petraşincu: l·nceput de melodramă . . . . . . . . . . .
Cicerone Theodorescu: Trei portrete: Iancu Brezeanu,Marioara
Voiculescu, G. Timică . • •
I oa na Postelnicu: Magia rampei . . . . . . . . • . . . . .
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1-17
19

19-20
21-22
23-24
25-35
36
37-42
43-48
49-50
51-52
53-56
57-58
59-73
74
75-77
77
78
79-82
83-85
86
87-89
90-94
95-96
97-99
100
101-106
107-112
113-114
115-118

119-123
124-127
128-130

Pa~.

V laicu Bârna: Plecare . . . . . . .
Odeanu: Teatrul copilăriei
Emil Botta: Muza tragică . . . .
B. H.: Gh. Storini . . . .
]ulietta Lascar Lupaşcu: Agepsina Macri .
Ionel Teodoreanu: Despre creaţie . . . .
V laicu Bârna: Domnul Rom:ild Bulfinsky.
Teodor Scarlat: Bătălia celor trei Hamleţi
G. Ciprian: Maestrul N ottara
G. Demetru Pan: George Enescu . . . . .
Pericle Martinescu: Povestea Operei Române .
Actorul scriitor s:iu dilem:i dintre două arte
Lucia Novacovici: George Calboreanu . . . . .
Cum vedea Aristizza Romanescu arta dram1tic'i
C. P.: Viaţa agitată a unui director de teatru
Ionel Teodoreanu: Puiu . . . . . . . . . . . . .
T. S.: Programul-caet al Teatrului Naţional
Vasile Netea: Inceputuri ale Teatrului românesc în Ardeal
George Vraca: Celor care cred . . . . . . . . . . . . . .
Val Mugur: Zaharia B·J.rsan. . . . . . . . . . . .
Margareta Miller Verghy: Literatura dram:itică femenini la noi.
N. Gărdescu: Tony Bulandra . . . .
G. Mărculescu . . . . . . . . • • . .
Pompiliu Eliade despre Teatru . • . .
Vechile localuri de teatru din Bucureşti
Ion Băleanu: Geoge Vraca . . .
··
Coca Farago: Antract . . . . .
C. I. Nottara: Din alte vremuri .
I. B.: Nicu Băltăţeanu . . . . .
Ernest Verzea: Actori români jµqi.ţi în streinătate.
C. Ardeleanu: Mihail Sorbul
N. Gărdescu: Epigrame . . . . . . . . . . . . .
A. R: Aura Buzescu
............ .
C. Panaitescu: Teatrul particular bucureştean în stagiunea
1941-42 . . . . .
Pompiliu Constantinescu: Un ciclu Caragiale
C. Noica: Propaganda prin teatru .
A. R.: Marioara Zimniceanu . . .
M. Sorbul: Ce este ·piesa de teatru . . .
Ion Aurel Manolescu: Te~tr.ul între căşti şi baionete
I. D. X.: c·alendarul teatrului românesc .
. . . .
V. B. : Tănase
. . . . . . . . . . . . . . ..
I. Diacu Xenofon: Pentru o istorie a teatrului românesc
George Franga spui-te cum a ajuns să înjghebeze Muzeul
Teatrului românesc
. . . .
Teatrul românesc în fapte şi documente . . . . . . .
Anişoara

(
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130
131--135
136
137
138
139-142
143-144
145-148
149-150
151
152-160
161-166
167-168
169-170
171-173
174
175-176
177-180
181
182
183-185
187-188
189-191
192
193-194
195-197
197
198-200
201-202
203-204
205-206
206
207-208
209-216
217-218
219-220
220-221
222-223
223-224
225-234
235
236-240
257-259
261-304

TRICOTAJE
CIORAPI
LINGERIE
ARTICOLE DE COPII
ARTICOLE:
BĂRBĂT1 ESTI,
I

•

DE BAE
SI SPORT,
I

BLĂNĂRIE

'•

B U CU R E ·s T I

STR. LIPSCAN I 37 ,
TEL. 5.62.78-4.39.24 .
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TEATRUL COMOEDIA
PASAGIUL COMOEDIA, Tel. 4.71.71
Dl

SICA

RECŢIA:

ALEXANDRESCU

P~RSONALUL

ARTISTIC:

GR. VASILIU BIRLIC
G. TIMICĂ
R BULFI NSKI .
SILVIA DUMITRESCU
NICULESCU-BUZĂU

ANGELA' MATEESCU
IONEL ŢĂRANU
DOINA MISSIR
JULES CAZABAN
G. CHAMEL
GEO MAICAN
MIRCEA AXENTE
ECATERINA IONESCU
AURA FOTINO
GR. VASILIU BIRLIC

- -PIESE REPREZENTATE-

-

FETIŢA

TA
Prelucrare de Sică Alexandrescu
PROSTUL DIN BAIE
de Ernest Friese si Karl Feimas, în
româneşte de Ch~ . Etterle ti Radu
Beligan.
ARDE NEVASTĂ-MEA
do A. Vercourt şi J. Bcver, prelucrare de Sică Alexandrescu.
DRAGOSTE CU CARTELĂ
de Frantz Paul , prelucrare de Vasiliu
Birlic şi R. Beligan.
PAPA LEBONARD
Transcriere modernă de Mircea
Ştefănescu.
MARGELUŞ, de

A. d ~ Herz.
ACCIDENT PALACE, do C .
FI li MARCHIZULUI
de Ghcrardo Gherer d i.
STĂPĂNUL SUNT EU1
de Gino R.)cca.
UN OM DE TREABĂ!.. .
de Flers şi Cail!avel

Colonaş.

G , TIMICA în „ Un om de tr :>abii I"
•wwww~wwwwwwwwww~wwww~~w~wwww•
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Ion lancovescu

c

~

4

!

Sandina Stan

TEATRUL
CALEA VICTORIEI. -

MIC

TEL. 4.31.37

INTRAREA PE LÂNGĂ

COFE T ·Ă R I A NES T

o·R

f

4
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TEATRUL
MIC
„ ............................

Calea Victoriei. -

Telefon 4,31.37-

Intrarea pe
COFETĂRIA

lângă

NESTOR

Pie•• eepeezen••<.:;

'ide

Luigi Pirande llo

OMUL, BESTIA
VIRdTeUITvEanANoe·i ·
PENTRU O SINGURĂ NOAPTE

...

Mia Steriadi

II
I·

:f
I:

1=
I

!

I
I
I

1 ·

I

I

PERSONALUL ARTISTIC:
IOAN IANCOVESCU
I. TALIANU
. MJ(RIET A RARE Ş
MIA STERIDI
SAN Dl NA ST AN
N. TOMAZOGLU

I. NICULESCU-CADETU

„„
I. Ni culesci:-Cadch~

•1alllllllll•I

1111•1111111

11111_.......,....llS
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I•

• • l l l l • l l • l l l l l l l ................ 1111111•1•111•
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ln amintirea epocei diligh1felor :;i ca un simbol dii
tradi(ie adcui1iată, vechea casii /\I o ll so n clin
Fronklurt a dai lcw•!Ildei snle, verilnbile şi deli~
ci os aromate. semnul ,cu_ dii i g c n fa"

MOUSON .
LAVENDEL
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TEAITRUt
SAVOY
I
.

·Calea Victoriei 33. Tel. 3.55.03
COMPANIA CARABUS
-

.

Dir. C. TAN ASE

Echipa de re- Echipa de coviste
medie muzicală
C.

Tănase

. Mia Apostolescu
Dan D~:netrescu
G, Trestian
I. Antonescu
Titi Botez
Liana Mihăilescu
J e·ana Costa
Zizi

C. TANASE

Şerban

V. Vasilache
Tanzi Căpăţână
N. Roman
Elena Burmaz
A. Athanasescu
Lulu Savu
Dinu Gherasim .
Bombonica Roman
Paula Georgescu
C. Dodu

I

Sanda Dorobanţu
M'
p
t
Director muzico!
1rcea rep ,escu G. OENDRINO
Sandu Feyer
!.-~~~~~~~

Activitatea Compan ' ei Cărăbuş se limitează în a reprezenta spectacole
zise uscare: reviste şi comedii muzicale. Dacă analizăm însă ·m ai serios un sp~ctacol de reviste. ne dăm ~eama că acest gen nu este chiar atât
de simplu - de uşor. Mai întâi o revistă care se respectă trebue să aibă
cel puţin 30 de tablouri; deci treizeci de subiecte. Şi aceste 30 de subiecte,
trebuesc, tratate după toate regulile teatrului: prezentare, tratare, rezolvare
- în maximum 5 minute, fiecare în parte. Dacă mai punem fa socoteală şi
celelalte elemente esenţiale teatrale ca: timp, loc şi acţiune- presărate cu
humor, fantezie, ~atiră sau muzică, după cum este cazul, ne dăm seama ce
fel de teatru uşor este genul Cje revistă. Pentrucă revista-prin definiţienu este altceva decât, actualitatea în caricatură. Ori ca să redai o caricatură reuşită, este neapărată nevoe să faci şi puţină arta. Şi dacă admitem
că un portretist caricaturist face artă, atunci trebue să admitem că şi un
teatru de reviste face artă.
Dar dacă mai punem la socoteală şi latura materială a spectacolului
ca: decoruri-circa 30 spectacole;. costume - circa 250-300 de spectacol;
corpul de balet: circa 40 fete, 16 boys şi 2 maeştri; actori, solişti, (vedete
şi semi vedete) circa 25 ang-{jaţi; personalul technic, circa 15 angajaţi şi
personalul administrativ, circa 10 angajaţi, ajungem la un buget zilnic de
peste 170.000 de lei.
In afară de astea, Compania Cărăbuş, mai are o trupă de Comedii
muzicale, în care activează p~ste 40 de angajaţi şi care aduce şi ea la rându-i, un aport social destul de însemnat.
După cum se ştie, atât trupa de reviste. cât şi cea de Comedii muzicale sunt conduse de neobositul şi veşnicul tânăr, Constantin Tănase, cu
ajutorul celor doi col~. boratori şi ucenici ai săi d -nii V. Vasilache şi St.
Christodulo.
aşa

•====:w~~:w~w~:~::::;;:::::e

313

https://biblioteca-digitala.ro

·---------- --------·

f
Puteţi urma ac as 1!
cura d1> apă mineral 1
MUlATON CHA.TE l. ·
GUYOX- F lA. ~ l'A
int 1·l'hulnţiiud
Pilulei·
sau Pa,tllclc Ml'.t\.fl> .'11
CHA.'fEJ,.GlJYON.

Ele vă asigură un s.:aun uşor şi regulat, fără
calici sau sfortări şi fără a obişnui arg.:inismul.
PilulP.le şi Pastilele MIRATON CHATEL-GUYON
to găsesc de vâf'zare la Farmacii şi Droguerii.
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•
FABRICA.DE CllORAPI
ARTHUR ORECHSEL
INMATAICULAT L ... CAMERA

oe

INtlUSTlllE ŞI COMfRT ~ lf88/940

•
CEA

MAI MARE

DIN

T. ARĂ

IN

FABRICĂ

BRAN SĂ
.

•

UTILIZEAZĂ

I OOO L U C R Ă TOR I

CEI

•
MAI

C

o·

D E

I

R

FINI
A

P

I·

DOAMNE
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PARFUMURI FINE

I
I!
~ -

l

*
STR. OCTAVIAN 2-4

.

T E L E F O N:

5.09.64
5.09.65

SUCU RSA LA.' 3 .70.57
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F

INTREPRINDERILE

--,1

GRIGORE ALEXANDRESCU-GRALEX
S. A.

I

St
I

--

PIELĂRIE

FABRICI DE

î N C Ă L T Ă M·1N T E
'

I n te m e i a t e

în

UN IR EI

96

'1

a nuI

1877
BUCUREŞTI

§~Q;C~ î&î'YîiiKîRX~
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FABRICA

DE

CELULOZĂ

ZĂRNEŞTI
SOCIETATE
BUCUREŞTI

-

CALEA VICTORIEI 63 • Telefon 5.91.67 - 5.91.68

CELULOZĂ ÎNĂLBITĂ
CELULOZĂ ÎNĂLBITĂ
Celuloză
pentru

ANONIMĂ

mătase

I

PENTRU
FAB~ICI

DE HÂRTIE

specială
artificială

C a r t o a n e_ s p e c i a I e
pentru împachetat mai multe calităţi

Cart o an e pentru gudronat şi asfaltat
Material izolator pentru tuburi Bergmann
Moliftan :
Tip H pentru tăbăcării
Tip F

li

turnătorii

precum şi alte întrebuinţări industriale ca :
1NDUSTRll TEXTILE, EXPLOATĂRI PETROLIFERE, et c., etc.
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CASSA MARIA GIURGIU
ROCHI, MANTOURI
CALEA VICTORIEI, 91-BUCURlŞTI

Te e1on: S.25.73
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~
Localul case! din Cale.a Victoriei e ste instalat după toate c e rinţe l e modern e . Această
casă întruneş"te elita bucureşi·eană, mulţumind pe t oat ă lumea prin gustul său rafinat
precum şi prin modelele aduse din străinătate.
"
Cassa ·~aria Giurgiu, aduce o contribuţie
preţioasă în mor.tarea pieselor moderne mai
ales pe scena Teat rului Naţional. In împre·1urările grele de azi, are o preţioasă serie
de modele, pe care le ţlne la dispoziţia
selectei sale clientele .
Cassa Maria Giurgiu , prin gustul său rafinat
şi prin modul conştiincios cu. care îşi serveşte
clientela sa, numără printre distinsele sale
cliente şi numeroase actriţe dela Teatrul
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PERSONALUL
ARTISTIC
MARIA FILOTTI
V.' MAXIMILIAN
NORA PIACENTINI
RADU BELIGAN
AL, GIUGARIU
IORDĂNE5CU·BRUNO

MARCEL ENESCU
NINETA GUSTI
MIRCEA S[;PTILICI
VIRGINICA ROMANOVSKI
VIRGINICA POPESCU
CELLA MARION
PIU MIRONESCU
V1RGINICA STOICESCU
FLORIC'A STfRESCU
CLODY BERTOLA
TITU VEDEA
VIRGIL VASILE ~ CJ
VIORICA GEORGESCU
GABY ANTONIU
GABY MIRONESCU
ION GHEORGHIU
N'. ANfONIU
EMIL ENCEA

de Armando Curcio

EU ·IN YlîRINA
de Gugliano Gianino

ORAŞUL FA'A

m·ATI

de Nico!.a- Man1ari

fBOMOASl .' nmual
de Flers

JÎ

Caii I avei

UZflARIA CC! I MED

I.
~~

~

de Giuseppe Adami

Ut~:~::a~f~;C~~;~;;.
de Paul Gavaull

·~=oooooooooo•o==eee~-~~~~~e.
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. FRATll
.

· ;MATEI

I'
; ,

şi

GRIGORE Gr. ALEXANDRESCU
s. I. N. c.

.

BUCURESTI V.

S TRA DA

APE LE
·

I'

Telefon

'

M I N E RAL E Nr.
4.95.52

bO
F
1
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INDUSTRIA CĂRNII

i

ST.
Fu R NI z o R ul

S~A~ RŢ 11

RE G Al E
·~

:::: BU C U REŞTI - C ER N Ă U ŢI ::::
Fabrica: Bucureşti, Strad·a Apele Minerale Nr. 39
Telefon 5.63 .28

PO D S U D EK

Telegrame:

Bucureşti

lnregistrat la Camera de

.

Comert si
Industrie Bucu-'
reşti:

Nr.

I 17 45 /37

i.1626/37
Cernăuţi:

....--.....

-- -

şi

N r.

5571 /37 (878 Soc. Cernăuţi)

. Fabrică de Mezeluri,
,-

css=

.

Şuncă,

S a .I a m

s Î
'

Conserve
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uO R A ·Pu

'

OFI CI UL ROMÂN OE ·APROVIZI ONA RE
ŞI DISTRIBUlA PRO il USELOR DE . PIELĂRIE

I

I

SOCIETATE

.

E~CURESTI,

ANONIMĂ

ST.l . ANA ST ASIE S.MU Nr. 1
1

. CAPITAL SOCIAL DEPLIN VĂRSAT LEI 30.000.000
FIRMĂ

'

INREG. LA REG. COM.

BUCUREŞTI

Nr. 116/ 939

ADRESA TELE:GR. „ O R A P -CENTRALA TELEF. 5.73 .37
11

CONT CEC Nr. 4634

1111
I

'

ORGANIZAREA FABRICILOR DE
PIELĂRIE DIN ŢARĂ PENTRU PROCURAREA IN COMUN A PIEILOR,
A TUTUROR MA TERllLOR PRIME
SI
DISTRIBUIREA PRODUSELOR 'DE
•
PIELĂRIE
1111
INFllNTAT
PRIN DECRET LEGE 655 PUBLICAT
IN
,
.
MONITORUL OFICIAL Nr. 62 DIN 14 MARTIE 1941
.

I

CENTRE DE COL'ABORARE IN TOATĂ ŢARA
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E. WOLF F .S. A. R •.
FONDAT

IN

BUCUREŞTI

ADMINISTRAŢIA

$1 FABRICA
Str. Dr. Istrate Nr. 7 - Tel. 5.19.66

~AZANE DE ABURI DE ORICE TIP

CONSTRUCŢ!UNI
PODURI

.•

REPARAŢIUNI

R

E

z

E R

ARM

DE

\I
I

.v o

MAŞINI

A

R E

AMENT

ANUL 187'1

I

DE FIER

RULANTE

IN

B' I U. R O U L T E C H N I C
StT. Bălăceanu Nr. 3 - Tel. 3.3'.U·
îNCĂLZIRI

•

CENTRALE

UZINE MARI

•

DE ABURI

C O N L U C R A R E C U:

î N

BORSIG - BERLIN Şi VEREINIGTE
ECONOMISER-WERKE

•
•

ELECTROCARE B LE·IC HE R T
Ş

M A

I N I

„ K R U P P"

WOLFF •MAŞINI S. A. ·R .
----~~~~--~~----~~~~~--~~~~--~--

B 1 U RO UDE
BUCUREŞTI •

REPREZENTANTE ŞI DEPOZIT DE YANZARE
Strada Bălăceanu Ni:. 3 Telefon 3,3t.2D
BU ·CUREŞTI

e

M O T O A R E

•

„ D E U T Z" ·

· STRUNGURI ŞI AUTOMATE
DE PRECIZIE

•
•
•
•

MAŞINI

DE FREZAT - RABOTEZE

MAŞINI

PT. PRELUCRAT LEMNUL

MACARALE ŞI TROLIURI

•

POMPE - VENTILATOARE
MAŞINI
MAŞINI

ARMĂTURI

MAŞINI

Ş

ŞI

PENTRU

CUPTOARE

BRUTĂRII

I

•

~T

•
•
•

UNELTE

oEîNCERCAT MATERIALE

INSTALAŢII DE BUCĂTĂRII
ŞI SPĂLĂTORII

:,~

-

PENTRU CAZANE
•

l

O A T E A R T I C O L EL E
TECHNICE
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Un super excepţional cu 3 game
"i
de undă . Redare splendidă gra - ~
tie reacţiei negative şi difuzo~ului special foarte sensibil care
măreşte puterea d e a u diţie .
4. lămpi cu funcţiuni multiple,
scală \uminotăr prin proecţie.
CASETA FOARTE

T <ebuc

ELEGANTĂ

,
~
'

~

~.
'

să asculta ţi Şi Dv. acest apm t. ~
~

G

1b'
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lEATRUL DIN LIPSCANI SALA DE JOS A FOSTULUI CINEMA ROXY

-=-= - Tel.

4.42.69

=

li D~:.r~s~1~~A PUIU MAXIMILIAN li
PUIU MAXIMILIAN, Director artistic
OCTAV APOSTOLI DE, Director administrativ
N. KIRCULESCU, Director muzical
Octav Apostolidc

PERSONALUL ARTISTIC:
C. LUNGEANU
GEORGE GRONER
H. NICOLAIDE
NUTZI PANTAZI
ELISABETA HENTIA
VALERICÂ CEVIE
PAULA CULITZA
VICTORIA MEDEEA
COCA SASSU
G. COSTESCU

Elisabeta

•

G. FRANGA
GRAZIELA BĂJENARU
NUTZI WALTER
FLORICA DRAGOMIR
AUREL. TEODORESCU
M. RASPOP
C. CARAGEA
P. FIRULESCU
LUIS STASEK

„
= PIESE REPREZENTAT_~=
CONTELE DE MONTE CRISTO
Fantezi~ comico-muzjcală .....;
în 2 ac:te de Puiu Maximilian J
fÎ H. Nicolaide
TARZAN 1943
Revistă în 2 ac:te
de Puiu Maximilian Ji H.1 :~·
Nic:o •a ide

Henţia

Valerica Cevie
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1=~~~~~~~~~~~~Joacă până

Industria Fierului
Soc.

FEMEIA
DRACULUI
PIESĂ

Anonimă Română

BUCUREŞTI
Str. R. Poinc:are cAc:ademieiJ 35-37

la 7 Ianuarie 1942

Telefon 520.72

---·
--·--·
-·

IN 5 TABLOURI

~

de KARL SC H O N H E R R

"e:::=='

Seria acestei piese va fi întreruptă
la 9 Ianuarie când pleacă în turneu.
Viitoarea

premieră

'SCANDALUL
de H. BATAILLE
-cu
• G. STORf~DINA COCEA-;--;t°Z

I

~www~wwwwwwww•

U · Z INA
BUCUREŞTI

Strada

Sutaşului

Nr. 24

Telefon 3.8.1.24
•wwwwwww.._......_...wwww•

BUCUREŞTI

..

Strada General Berthelot Nr. 60
ADRESA · TELEGRAFICĂ:

R A O I O D I FU Z I U N E BUCURESTI
,
Sediul

Telefon

I

.

.

.

.

.

. 3.46.1 O

.

.

. 4.08.23

şi Urmăriri

. 3.82.99

Serv. Abonamente

„

Control

.

~wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww~w•
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TURNEUL .
CORULUI C. F~ R.
8-18 AUGUST 194.2
BUCOVINA, BASARABIA, TRAISNISTRIA, CERNĂUJI, RĂDĂUŢI,
MÂNĂSTIREA PUTNA, IAŞI, CHIŞINĂU, ODESA

Un grup .din membrele corului în faţa Teatrului
Naţional din Odesa.

'
. ln luna August corala CFR sub conducere"
distinsului dirijor Niculaie Georgescu Postelnicu.
au întreprins un turneu de propagandă ln tfinuturile dezrobite.
a acordat întreaga solicitudine organizării aceSiel

DiÎectorul general al CFR D-l General Orezeanu,
mari manifestaţii de propagandă culturală.
DeasemenÎ au contribuit în largă măsură, aducând preţioasa lor contribuţie la desăvârşirea acest•i
turneu al coralei CFR ; Directorul asister.ţei Dom nul Musicu, preiedintcle asociaţiei culturale CfR avocât
I. Cracea.
Din partea CFR. ca membrii ai acestei Corale au participat: lng. Petre Ghenghea, Avocat Nonu
Popescu, Mihail Moisescu, P. Dumitrescu etc., precum ii doamnele : Marieta Vlădescu, Olguţa Arghiresc•,
Coc<a Popescu, C. Georgescu, N. Vyghy, Florica Br tescu etc.
Corala CFR. a fost primită cu însufleţire în toate oraiele în care a dat concerte, iar acolo unde
s·au organizat concerte pentru răniţi germani ~; români, au realizat pe deplin, inifiativa şi indemnul
energicului director general al CFR domnul ganera I Orezeanu.
Asemenea iniţiative merită din toată inima încurajate, iar promotorii lor să iie imitaţi.

Corul

=-·

~i

orhestra C. F. R. în

faţa

Teatrului

Naţional

din

Cernăuţi.

-- ~ctîi.îi6WY.M1. Yi''onu:uieS~~~"+-=.,-=~~:il

O:CJ
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SOCl~T ATEA ANONIMĂ ROMÂNĂ .

. DE

~E~~~~?.~NE

BJJCUREŞTI, CALEA VICTORIEI, 37 -

-

f

I
41

„

CAPnAL SOCIAL: LEI 1.650.000.000 DEPLIN VARSAT
INSCRIS LA O. R. C. SUB Nr. 478./931 SOC.

l~DANCiNG~BAR~----~------

A îl .A NTIC .
I u• pR~R~-~~A;M·E~i.-;Lu4~0t~ -„AL L
f

t

i

I

·:
~

„PE COVERTA ATLANTIC1JLU.I"
BALETE: S . SIOMIN

Decoruri si costume C O:L A VOlNES ::u

~RCHESTRA~AZZ

.

ATLANTIC · ·

j

·~--~--------------------------------___...
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INDUSTRIA ,SARMEI S. A.
CAPITAL SI FONDURI LEI 670.000 OOO
Adr 1:; s~ . Teleg r afică „F ERf~ IT"
Căsuţa Pot+ală

Telefon 337-58

116

SEDIUL CENTRAL: Câmpia Turzii
UZINELE: Câmpia Turzii, Brăila
Cont de virament B. N. R.
Cont Cec No. 1906.
CONT CURENT
Banca Românească, S. A., Bucureşti
Banca Comercială Halo-Română, S. A., Bucureşti
Banca de Credit Român, S. A., Bucuresti
Banca Albina, S. A., Bucuresti
'
,
Banca Centrală P. T.
Comert si Industrie, S. A., Turda si Bucuresti
•

I

CREDITUL

•

NAŢIONAL

•

INDUSTRIAL, S. A.

Re9. Com. No. 355/932, Soc .
•

UUl l l llll'91U 11111&e111&e111111111111111111111111111liIli111••111111111111111111111 l i l l l l l t l t l l l l l l t l l l l l l l l •
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g}.eferafi
„

DUPA PROCEIJEE UlTRA- MODERNE
DE CASSA AUTONOMĂ A MONOPOLURILOR

CARE O DISTRIBUE IN CONDIŢIUNI IR!Plli
ŞABILE

DIN TOATE PUNCTELE DE YEDE/l

,,AM E R 0''
.

S. A. R.

BUCURESTI,
STR. BĂRĂTIEI,
2- 6
•
•
T E L E F O N 5. 94.45

TELEFOANE:
Direcţia

Depozit
Cont Cec
CONT

3.04.39
3.49 .12
3.20.22

„co M RO"
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TEATRUL ALHAMBRA'
.

. Compania de

· N.

t

Operete

t

VLĂ DO IA N U

t

BUCUREŞTI

,

r

Strada Sf. Dumitru Nr. 2
Felefon 5. 95.45

D.E

CRĂCIUN
P~EMIERA

ce Ie brei

op ~ · re te

a lui

FRANZ

,,

LEHAR

· Contele

!
t
f

LUXEMBURG I
cu întreg ansamblul
în . frunte cu

TE.NORUL.

I O N

DAC I A .N

M ari a M ari ni

„

Marga t;on„c.:1o1finescu

c.~~~

...~~~ll'llJl"""'l·~~""~"""'°"'""~~~.w
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PERSONALUL ARTISTIC :

~

TONY BULANDRA
. V. MAXIMILIAN
LUCIA STU RDZA-BULANDRĂ
G. STORIN
,
RENEE ANNIE
.
.. MIA COCA
.
G. SION
. ELV,IRA PETREANU
MARIA BURBEA
TITU VEDEA
SILVIA COLBERT!
SOFICA IONESCU
SERGIU DUMITRESCU
jELLY BARBU
LILY MIHĂILESCU
ULPIA HĂRJEU - BOTTA
MIA TEODORESCU
CEZAR TEODORU
GEORGE PODARU
DINU MACEDONSKY
' 4 JEAN TOMESCU
1 FLORENCE LUPESCU
MARIA GRECESCU
ADINA DUCA

i
i~

$

-~~T~~:.~~:--_.--

.~

.i·. · .
'

Tony Bulandra

TE A·TRUL MUNIC I PAL
L~ C ARAGIALE
•••••••••.•••••••••••. „ •••••••• .

1,·

' ""-= COMITETUL DE DIRECŢIE: =
G-ral ION RÂSCANU
Primarul gene.ral af Capitalei

LIVIU REBREANU
Directorul General al Teatrelor
şi Operelor

GEORGE VRACA
Pre şedintele

Sindicatului

Artiştil or

.TONY BULANDRA
Actor
Direct or : HORIA OPRESCU
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ACEST ALMANAH AL TEATRULUI ROMANESC A FOST.
ALCĂTUITINTIMP DE NUMAI 40 DE ZILE, SOCOTIN.
DU-SE DIN PRIMA ZI A CERERII MANUSCRISELOR.
TIPARUL A FOST EXECUTAT IN ATELIERELE GRAFICE
„DACIA TRAIANĂ" DIN BUCUREŞTI. I PRIMUL EXEM·
PLAR COMPLET GATA, A FOSr INMĂ:vtAT D-LUI LIVIU
REBREANU, DIRECTORUL GENERAL AL TEATRELOR
ŞI OPERELOR ~OMANE, IN SEARA ZILEI DE I DECEM.
VRIE 194l. / AU CONTRIBUIT CU MUNCA ŞI PRICEPEREA LOR PERSONALUL SECŢIILOR TIEFDRUK: N.
IONESCU, VIRGIL VAR$A, GH. VARGA, ION MOL.
DOVEANU, I. SVEN I N G HE R ŞI IOSEF PODANI.
ZETARIE: V. DUMITRESCU, CAZIMIR MARCOVSKI,
C. MARMELIUC. / LYNOTIP.:: EMIL MĂRĂŞESCU,
G. DICULESCU ŞI ST. PARAS~HIVESCU. : MAŞINI
PLANE : O. TEO::>ORESCU. / LEGATORIE: T. MU·
ŞETESCU. I ZI N c O GRAF IE:
ST. GHEOR:;HIU
C O O R D O N A R E A I N T R E G U L U I M A T ER I A L ŞI REALIZAREA GRAFICĂ EX E C 4 TATĂ
SUB PRI V E G H E RE A D-LUI C. PANAIT~SCU.

I
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