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Teatrul

Naţional

dia Cluj

DIRECTORII
TEATRULUI NAŢIONAL DIN CLUJ:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ZAHARIA BÂRSAN, (15 Oct. 1919 - 1 Aug. 1 27).
VICTOR EfTIMlU, (I Aug. 1927 - 31 Dec. 1927).
NICOLAIE BĂNESCU, (1 Ian. 1928 - 31 Dec. 192 ).
CONSTANTIN PAVEL, (1 Ian. 1929 - 31 Dec. 1930).
C. PAVEL-M. SORBUL, (conce ie 1 lan. 1931-1 Sept.1931).
ION MARIN SADOVEANU, (1 ept. 1931 - I Nov. 1931).
ZAHARIA BÂRSAN, (1 Dec. 1931 - 31 Iun. 1933).
CONSTANTIN PAVEL, (concesie 1 Iul. 1933 - 16 Apr. 1934).
ZAHARIA BÂRSAN, (16 Apr. 1934 - 31 Mart. 1936).
VICTOR PAPILIAN, (t Apr. 1936 - 30 Sept. 1940).
NEAMŢU OTTONEL, (1 Oct. 1940 - 31 lan. 1941).
DUMITRU MORUZAN, (1 Febr. 1941 -- 31 Aug. 1941).
NICOLAE KIRIŢESCU, (I Sept. 1941 - 15 Oct. 1944).
AUREL BUTEANU, (16 Oct. 1944 până la zi).
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Cuvânt înainte
Cu prilejul fmplinirii primului sfert de secol de activitate a
Teatrului Na,tional din Cluj - care fşi trăeşte fn clipele când
scriem aceste rânduri ultimele zile de refugiu la Timişoara gândul nostru s'a fndreptat, fn mod fire c, către aceia cari prin
munca şi râvna lor au Întemeiat, con olidat şi dus fa fnflorire
instituţia de artă românea că
a mai de frunte a Ardealului.
Din această pioasă aducere aminte s'a zămislit ideia publicării acestei căr,ti: o mărturie a muncii depu e fn trecut şi un
indemn pentru munca prezentă şi viitoare.
Teatrul nostru a publicat În decar ul celor 25 de ani de
existenţă, programele premierelor sale.
e-am gândit că fa această aniversare nimic nu ar putea fi mai interesant decât un
„Program festiv , fn care ă e recapituleze munca desfăşurată
fn acest interval, la primul Teatru Na,tionc:l al Ardealului. O
asemenea lucrare ni s'a părut utilă nu numai prestigiului teatrului, ci şi istoricului de maine al eforturilor culturale şi artistice româneşti.
lnfăţişarea pură şi implă a activităţii Teatrului Naţional
din Cluj ar fi fnsă susceptibilă de cele mai greşite interpretări.
Ori câtă muncă şi oricâte realizări ar dovedi o lucrare închinată
numai celor 25 de ani de Teatru Naţional fn Ardeal, s'ar găsi
desigur glasuri duşmănoase cari să afirme ·că realizările acestei
institu,tiuni nu au nici o semnifica/ie, ea fiind o creaţie artificială,
fără rădăcini fn trecut şi în realitatea Înconjurătoare, fntemeiată
de stăpânirea politică românească de după 1918, cu copuri de
propagandă sau de nedreptă,tire a altor culturi.
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O a emenea afirmaţie pe cât de t ndenfioa ·â pc atât de
nedreaptă, 'ar putea ro fi uşor şi combater a ei ar fi cu atât

mai grea, cu cât o buna parte a gen rafiilor mai tiner de intelectuali din celelalte provincii, cari tlll au urmt'irit cu atenţie spccialâ eforturile româneşti din . lrdeal şi Banat în oţ;orul art i
dramatice, nici nu cuno,·c aspiraţiile colectil'ilaţii romcÎneşti d
dincoace de Carpaţi pentru reali"area unui T afnt 'afional,
ma111jestat in multiple form şi in 'llf de prilejuri, ,11 ultimele
decenii.
Idei a Teatrului 1 afiunol vmcîn in . , \re/cal i:;fc aproape
centenara. Pentru reali area i ou O.<;/enit ,f:{ ncrafii intrqJ ut
şi mii de inici Ytuali unle!t.:ni i-uu cheltuit
ntu,ia mul - unii
lin i şi averile
pentru a prumo1•a pe plaiurifr , 011ui11c fi,
foi,;/e sub ·tapânirca curo wei / luh-.b11r~ice, infc'1T'St1/ pent, li arta
lramutica şi pentru u creia tfmo.fcra din care sa ·c pvatâ
naşte mult dil'ni/11I „ Templu ul T/1(1/iei Ro111LÎ!li " . •\lii de diletanţi
'au inrolat i11 oa ·/ca cart• avea le scop t'l/Ct'rin 1 unor po iţiuni
!.talc pc lartÎmul ft atmlui ·i mu ic ii II ac I 'a ulc nofionalitoţilor co11/oc11itoun . .\Iii de /IL 'lt1L·oh . ·'uu dat pt
intn !.!' cuprin. ·ul \rdeolului ':>Î Bu11at11l11i întrl an;i I \J ~ - data Ct hi mai
v chi reprezu1tufii I dilet 1J1fih" romani 1rdeh ni
si I lJJ '). data
nfrii, dt ci a tn t I ii / rt ocu1 aril r p •11tr11 ·r on u 111111i Tl atru
, uţiona/ de la iniţi 1/il'u parliculur 1, lu i11i/iali1•a tataiei.
'11/c }Î rnt' ele reuniuni de canturi, reuniuni tu,tralc, clu'Jllri eh clilclunfi t te., i111c11· i11 a lil'if 1h înl1implatoarc. apoi in
i:'fortu,i coordonate ci „r\ t1u" ·1 ele .. "'ucicluf<.:a p 11/ru fund ci
leat ru roman"
. T. P. , au di pus ,1i1 t-:uinfâ Ic albina pentru
a apropia destin h popur11!11i rumân din Transi/1 unia de _ura
rea/L urU idealului 1/tÎf de ral'nit.
Toali' ace.·/(' tfor/111 i, to 1ft uccslt na ~tJinţf 'SC cereau inf,1fi at ', ma ·ar cei! th ·umar, pentru u arata ca intemci r a la
lu.f in I l Ic a wwi Teatru oţivn ,I u Jo-.t o con:ccinfâ naturalâ
a tâtor staminţe anterioare, o 1mplini1e data unei nevoi adcînt'
r simfil , o Încoronare a muncii prede ·c ori/or, rccompcn ·aţi a ·tjcl pentru atâtea inccrccrri ncr uşii clin cau.:a ,,fort lor majore"
pe care d fa, urarea i'itori i I• pun a rn c 1/ a a ·pirafiunilor
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culturale ale poporului român. Dl Ştefan Mărcuş, inspector a1
artelor şi teatrelor din Ardeal, vechiu pioner al năzuinţelor artistice ciscarpatine, a binevoit să îngăduiască să ne folosim de
părţi din materialul documentar extrem de bogat adunat de d-sa
prin muncă de decenii, relativ la trecutul teatrului românesc
fn Ardeal şi Banat, pentru a dovedi că Teatrul Naţional din
Cluj este crescut organic din idealurile, jertfele şi munca mai
multor generaţii de străduitori în slujba artei şi a frumosului.
Numai fn lumina aceasta importanţa şi activitatea primului
Teatru Naţional al Ardealului, primeşte întreaga şi adevărata
sa semnificaţie. Numai astfel privite lucrurile vom putea înţelege
tot ce s'a făcut fn cei 25 de ani de existenţă ai Teatrului Naţional din Cluj şi ne vom putea da seama de atmo /era specială
în care s'a desfăşurat munca artistică la Cluj în primii ani
după Unire, când trupa teatrală înjghebată de Zaharia Bârsan
era fncă înfiorată de măreţia misiunii pe care o împlineşte şi
încălzită de entusiasm pentru idealul urmărit.
Nu vom ascunde constatarea dureroasă că vremea a schimbat starea lucrurilor. Scepticismul s'a înstăpânit şi fn ansamblul
Clujului; mentalitatea de misionar a făcut loc celei de funcţio
nar, şi deodată cu acest fenomen farmecul magic, de neuitat, al
'erilor primelor stagiuni, s'a risipit. Pe măsura fn care entusiasmul scădea, a trebuit să intervină o muncă mai grea, mai ordonată şi mai intensivă pentru a putea pă tra, prin compensaţie,
nivelul ridicat al pectacolelor...
Ansamblul Clujului a depus toate sforţările să corespundă
misiunei ce i s'a încredinţat, şi a fnfruntat cu succes toate greutăţile şi privaţiunile izvorfte din o tot mai mare desconsiderare
manifestată de oficialitate faţă de acest teatru. Pentru a ilustra
cu un singur exemplu tratamentul vitreg la care Teatrul Ardealului era supus, vom spune aci, fn faţa marelui public, că ani
de zile şi până în lan. I 945, artiştii noştrii au fost plătiţi cu
salarii sub minimul legal. Graţie stăruinţelor depuse la factorii competenţi, cari ne-au înţeles şi ne-au aprobat mijloacele
necesare, am reuşit să fnbunătăţim situaţia întregului personal,
chiar retroactiv, dela 1 Oct. 1944.
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Concursul d-!or P tre Gro za, pc atunci vicep reşe dinte al
consiliului de miniştri,
h. Pupp, mini Iru al cultelor, al d-lui
M. Romniceanu, ministru al finanţelor ne-a fo.-t extrem de prcfio,·. A ceiaşi solicitudine am fnt(!/nit-o pentru in~titufia noa ră , ;
fa noul ministru al .Artelor d. p, of. Hihail Ralea . Nu mai
puţin importanta a f ost fn obţinerea bunelor rc 7 ultate pentru
fn..,titutie, bunaPoinfa şi infefcucrca arato/a de dir eforii g-cncra li
ai teatrelor, de dupa 23 AuJZu~t. -nii \ 'ictor t1timiu, N. Cara11-

oe o c1u luata recunoştinţa in ·tituţiei noa ·trc.
Jn cea de a 26-a stagiune, c1•cnimcnlclt! imbucuratoa r e au
culminat cu \ firea dibcrur ii lujuflli de catr 1•itc~ le ar ma t aliah ,
cure au a;utat frate\ I urmcfc ronuine fi la alllll!flll'Ca bcncficia rilo, /ictatul11i dela \ iena, din ca; italu \rele uflllui.
tind accu,.-fa carte
imp< 1/ct.la '"i necompleta, i11toc111ita.
din l'ina noa ·tru, intr·un timp pr a euri şi cu
prea rnracc rmjloace I ·hnicc ~i motcria/c - Îfllrn ~mb tipar,
ne preg Ltlim /Ji ntru rt intoar en a I 1 1 lf ru pa rusitu. !- ic ca exemplul trec11tului, .·t1Jt rinfe/c , iugi11/11i , i /1 umoascll' idca/111 i
ale viilurul11i, ·w ne faco .\CJ rc. 11 usim in ciudirea noa lra de la
poalele Fclcacului nu 11u11wi 1111t ltch de 111 ru ldsatc acolo i11
/ <J-10. ci şi ·11jl tul tft u/la ciufu ul urli, Iii Jr ~i al I ublicului.
nuca /7t' lungu prctc11/iu ci de mode,! documen t 1/ ,uuli
trecut dt 111u11ct1, c 11 ·tu1 C1Cl' 1•,lll 1 1 , 11 1 ,·a c ntribflc cci t de
;wtin la a easlu rc,ra~·irc, rostul l'i 11a fi /< d - pc-;tc a I rd1110

1

•

D.

,u,

turi -

11tim·.
Timişoarn,

\prili· /tJt5.
l r. \ PI::l Hl TE \ l '
Dirtcfur 11 / '/ en lrulur
din IIIJ
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ra ţ1 v11al

LA POPASUL DE UN SFERT DE VEAC*)
S'a potolit furtuna! Acestea au fost primele cuvinte cari s'au
rostit acum 25 de ani pe scena Teatrului Naţional al Clujului
românesc. Prin ele noi uitam trecutul şi mulţumiţi sufleteşte de
biruinţă, treceam încrezători la opera de clădire pe toate tărămurile.
Din întâiele ceasuri ale primei eliberări a Ardealului a început munca
şi pe tărâmul atât de râvnit în trecut, şi atât de interzis nouă
românilor, al artei dramatice.
S'a potolit furtuna I Semnificaţia acestor cuvinte stărue şi
astăzi. ln clipa când soarta ne-a hărăzit onoarea de a începe cel
de al doilea sfert de secol de activitate al acestui templu al Thaliei,
putem rosti din nou, după grele vecisitudini, dar plini de sperante
pentru viitor: S'a potolit furtuna I
Vechiul pioner al artei româneşti a Ardealului d. Inspector,
Ştefan Mărcuş, v'a înfăţişat aci, prin cuvintele rostite înaintea mea
străduinţele trecutului şi decorul emoţionant al sărbătorirei marei
realizări.

Ca la o fântănă de apă vie se adapă sufletul nostru la istoria
acestui trecut, îmbogăţindu-ne puterile de muncă, oţelindu-ne voinţa
de creaţie şi întărindu-ne credinţa în ideal.
In lumina focului aprins acum 25 de ani, g1eutăţile multe ale
prezentului pălesc pentru slujitorii de azi ai acestui templu, lăsând
pură şi maltă flacăra sacră a credinţei în ideal, care-i îndeamnă la
reali zări demne de trecutul instituţiei.
Rostim această asigurare aci în faţa publicului din Timişoara,
care ne-a primit cu braţele deschise şi cu inimă caldă de frate când
goniţi din altarul nostru răvăşit de nedreptatea Vienei, am bătut,
ca refugiaţi, la poarta acestei cetăţi.
In răbojul istoriei primului sfert de veac al teatrului nostru,
vom însem na cu litere de aur sentimentele de recunoştinţă pentru
*) Cuvântare rostită de d-l Dr. Aurel Buteanu ta 2 Decernvrie 1944,
cu ocazia deschiderei festive a celei de a 26-a stagiuni a Teatrului
Naţional din Cluj. Cu acest prilej s'a reprezentat în premieră la
Timişoara - poemul „Trandafirii roşii• de Z. Bârsan.
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ospitalitatea care n -aţi oferit-o. Când odată r întor i la \·atra pă
ră ită ne om aminti de zilei petrecute ai i, u cnirea cald i d\·oa tră
pnmin, a stărui vie în inimele tuturor şi a fi un semn doveditor că acea tă in tituţie a
rvit p st tot i în ori e n ome 1t,
înaltele idealuri al culturei naţionale.
ic-ne îngăduit ca făr ~ gând de m,111drie, ci numai ca
do\'adă a puterii d
rea ie a ne. mului pe UirJmul art i dr mati e
să amintim cu ace t prilej ·1 în et 25 d ani încheiaţi azi, t atrul
nostru a reprez ntat 425 de pic e, printre ari ele mai mărete
cap d'opere , I literaturei dram, ti
1111ivcr-alc t ele mai ale, e
producţii ale rea iei romanc ti. r în ace t număr 1O pie e i 1Jocaliz· ri unt emnak de 71 de <1utori rom·1ni. Printre aul rii
chake pean: figureaza cu I_ lu rări: \\olicr cu t ;
hilh::r u
Ib n cu
; urmeaza opho le, J ethc,
rneille, I a ine.
ho• ,
Maxim wrk ' . I caumar hai , urir>i le. ari
1ld ni. Strin Ukrg,
et . dar numai in irar
de numl: ne-ar lu1 rrca mult timp i ar fi
prea obositoare. Ac" k c;îteva uvinte, pe c. n.: Ic-am co:1 aerat
a ti\'it, ţii lealrnlui, unt - red - con ludenk, pentru munca :\"f!rşita
de înainta ii nostn.
u pot la a 111.:relcv t numele mae Irului Z Ilaria l :r a1. al
anu uflet e te în ·ltis 111
·ena prin t t e ·1 ·n~at el mai
prin
to
cn!usia
·mul
i
itr
area
tinere ii fH: are I -a rifrumos,
le r r al<.:s al artt: i. · 1t:1 vremi.: a at în
tre.
a ctitorit a c t k'atrn, d i-a îndrumat , 11ii

a
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Stănescu Papa, mereu tânărul Carl al Heidelbergului de altă dată,
Mihăilescu Brăila; conştiinciosul Gogu Mihăilescu, buna şi senina
Natalia Ştefănescu, Petre Bulandra, Marcela Borza, Grigore Tăutu,
Radu Popea, I. Honoae, P. Ambrozie, Leonida Irimieş, Angelo Stă
tescu, Ioachim Dordea. Deasemenea evocăm umbra tânărului şi
entusiatului actor bănăţean care s'a dăruit pământului Clujului său
drag, Ghiţă Bănuţiu. Gândul nostru mai poposeşte la mormintele
proaspete din cimitirul Timişoarei, care au cuprins pentru vec:e
osemintele lui Nae Bulandra şi ale bănăţeanului plin de suflet Iosif
Vanciu, reîntors în pământul natal, ca un zălog şi o mărturie
veşnică a trecerei noastre pe aici. In veci fie păstrată memoria lor!

Cu aceaşi recunoştintă ne gândim şi la acei dintre artiştii teatrului nostru, pe cari trecerea vremii sau rosturile vieţii i-au îndepărtat dintre noi.
La sărbătoarea de astăzi au contribuit şi ei cu munca lor din
trecut şi sufletul lor suntem siguri că bate şi astăzi alături de nă 
zuinţele noastre, alături de instituţia căreia i-au dat cu entuziasm
tot ce a fost mai nobil şi mai arzător în împlinirea lor artistică.
Fiecare nume înşirat aci ne evocă succese de altădată. Ne evocă
câte o seară din trecutul teatrului nostru. Ori unde ar fi aceşti artişti, pensionari, sau încă activi pe ogorul artei, le transmitem salutul nostru şi mulţumirile noastre ale tuturor, pentru darul lor făcut
acestei scene.
ln fruntea listei se cuvine să amintim din nou pe Zaharia
Bârsan şi pe primii săi colaboratori astăzi plecaţi dintre noi : Aurică
Atanasescu, Neamţu Ottonel, Mişu Ştefăn escu, Virgil asilescu,
Corneliu Potcoavă, Dimitrie Psata, Ohită Calboreanu, Ionescu Ohibericon, Miron Popovici, Mihail Nasta, 'o. Simionescu, Valeriu Mardare, Macedonschi, AJ. Şerban, Stanian, N. Făgădaru şi alţii. Doamnele
Maria Ignătescu Dobrescu, Staoca Alexandrescu, Jeana Popovici,
Silvia Jipescu Hodoş, Ecaterina Stănescu , Oina Sandri Bulandra,
Ecaterina Popea, Apriliana Medianu, Atena Rally, Aura Fottino,
Atena Dumitrescu, Nelly Caracioni, Lelica Bănupu, Aurelia Vasiliu,
Jenny Rădulescu, Violeta Boitoş, Uca Rădulescu, Adelina Vulcu,
Mimi Bota, Virginia Bude, A. Faliero, Mărioara Horga, Blanca
Rossini, A. Adamadi, Virginica Romanovschi, etc.
In acest loc ar fi trebuit să-l amintim şi pe Ştefan Braborescu, plecat prematur din instituţia noastră, după o rodnică activitate de 22 de ani.
Domnia sa însă a revenit după o absenţă de 3 ani şi prin
punerea în scenă a spectacolului de astăzi, trece în rândul acelora
cari închee cu munca lor primii 25 de ani de activitate şi încep cu
11
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entuzia ·111 în această eară, a i în faţa D- oa tră, al doilea fert
de sec 11 al vietii acestui teatru.
rtiştii no tri de a tăzi unt prezenţi la datoria l r întru frumos, artă. umanitate ş1 neam. E1 <lărue
teatrului şi publicului tot
sufletul lor şi nu vă cer în
imb dcc.:ît drago tea i atenţia D-voa tra.
Fie-ne deci în ăduit ca în acea tă lip:i ol mnă când c rtina
e ridica pentru prima oară în cel ele al 2 le-a an Ic cxi ~t nţa
al Teatrului aţional din
luj,
vă er, ca înainta ii n tri romani,

rcntru arti ·til n „1ri. aplauzl.!lc D-, oastră.
Plauclite cive
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DIN TRECUTUL TEATRULUI ROMANESC DIN ARDEAL SI BANAT
'

de ST.
MĂRCUS
,
'

Omului îi place sa Joace ş1 sa se joace, a se mândri şi ,,a
se închipui". In chip firesc zace în firea omului sl , joace' teatru.
Omul are rolul principal în tot ceeace reprezintă arta teatrală prin
grai viu şi mişcare, vorbă şi acţiune, - şi prin tot ceeace exprimă
prin înfăţişare şi închipuire, gesturi şi mimică, - în faţa cuiva,
ori unde şi întotdeauna. Oeaici porneşte ideea că teatrul „s'a năs
cut din natura omenească şi deodată cu această natură".
In teatru, ca şi în arte în general, totul se formează din
ceeace „a fost odată" ; acţiunea de pe scenă reprezintă însuşi idealul
mulţimilor, este un bun comun al omenirii. Noi, Românii, am fost
oameni cu suflete deschise pentru arta teatrală, pe un fond comun
cu particularităţile caracteristice naţionale a remurilor peste care
ne-am sbătut. Greul zilelor ne-a obligat adeseaori, să rămânem
resemnaţi pe lângă un început bogat şi promiţător. S'au civilizat
alţii mai zgomotos în jurul nostru, totuşi prin concepţia armonioasă,
adaptabilitatea, puterea sugestivă şi de expresie, am ştiut să dăm
nota de originalitate lucrurilor.
Semnul înclinării pentru teatru stă în pasiunea Românului de
a creea şi spune poveşti, a le împăna cu vorbe dulci şi a le suci
cu câte „ verzi-uscate ', în cari predomină elementul miraculos. Imboldurile sufleteşti, misticismul de care este cuprins, simplist şi
primitiv, adesea ori şi cur;ozitatea, ,, îl mână ' să se uite spre cer
să numere stelele, să se plece cu frică spre pământ şi să-şi asculte bătăile inimii. Vieaţa reală îl face, să născocească ceva, să
joace şi să se joace, să lege şi să deslege, să facă şi să desfacă,
să cânte şi să descânte, după un cult anumit, în forma riturilor practicelor sale. Ideea de putere şi stăpânire, se asociază de mentalitatea magică, formând o acţiune care porneşte, la începuturi în
mod instinctiv, mai târziu în mod conştient, din gândirea şi simţurile omului. Ea face parte din silinţa omului de a se afirma pe
sine însuşi în faţa lui Dumnezeu, de a îmblânzi forţele adverse şi
de-aşi supune forţele naturii.
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A a e in pira ă-şi întruchipeze eroii şi zeii nemuritori. Aşa
p porul devine cel mai de ea m ă arti t. Deaici porne te folklorul
naţional
xtrem de bo at în ba me şi leg nd , d aici mitoloo-ia
noa tra atât de genială, cu p r onagii din lumea: ria ilor, Balaurilor, Zmeilor, trig ilor Vârcola ilor, u Iei le i \ ândr le, F ţi
r-rumoşi şi Co ânzcne,
tatu Palmă,
arbă
ot, Mama ădurii,
Baba Cloanţa, Baba O hia, . a.. ca ri toak reprezin tă tipuri imholicc, sintetice şi au o valoare bine fixa ă, n c n epţii bine în~răclite în geniul national i puterni e accenk teatral
în fiinţa lor.
La

Rl mâni teatrul a avut în poror 'fimburcle d

reaţi

i
puterea d e.·pre ie exp 11 ·iva, 'are -·~ manifc t t în imabini, la
hori i h re. petreceri i ezatori,
arbat ri şi petrc anii, pr zni e
şi o pete, chiuind ·i iuind, tâ1wuincl "i bocind, urzmd i ur;nd,
tropotind I ţop( ind,
fin ~îmi tioin, si daina, alin~îndu- i dur r a,
în tribături şi cu vaierMi, - la lmnin St arelui, h razele lunii i
in rcvar atul zurilor, a i ·tk:rea, ţinfindu-sc de vorl e i uv1nte magice, farr11ecatuare •r·tji tore ti, într'un c.·taz de un Ic au mugurit
111cepu urile teat1 ului rom:î111:s .

I om! ·-tces a tl1; a c. ·1 rima i a ·e prezent în , rup uri
cu ·1111p ineti si fluier~ i, t 1t ari i cet1: ra i, ·u alaiuri
111.1 ari i, 11111 i şi l loji, h'tht; ~j ţur ani, rn1pod 1l iti cu pi trc
t, re, sau 1111I n aţi 111 pi ·i Ic anim k 'i zdren e. a opcnti u
„ f aic \'erdc nmz.t I· ta , plutind prin atc, dan uind cu ci p tei

:t 1lttri.

pin ·a, coli11cl.111d lt ·11Lm 1 ul si kalatul, 111 p i na dda munte,
·ru ·ilc caii
1 e l.1 iz,· ar k •ailor, ·u I arul de pktit în v,înt,
111 z, Ie IL' fi ri i p·ti ·i, cu fL· el · ad ea schimo1H itL:, produ
în 111:1 '1: ·111 {ii si cr1: z, s cil , cari I· 11 un col irit viu i foarte
variat ac· l r oam.,;ni de!, fir ini1110 i, d:1rji, lujitori , i naturii
în reza un 111 d · linul I ir.

,r.

·a · ,1 1 ut lh!\ ic I · a 'ca te arta emi1 ri11 e·1 i-a cr.,;af i t ria, 111.'. mai m·~în I
i 1rtc, ·tu sa imite t t ce c te trăin.
ak prin ima 1 ini I rnprii, retrăind re litatea
rn r; z.hnai • ·j mare în culturii,
imrn11m1tat ·i l-au imilt t si , e hii Elmi.

f

art
Ială

t putcrni

Ieee

luam în 011 idcran; în
1 arti tul, at,it mediul
fmprejur. rile, ar au
ele manifc tare, din

prin ari traie te arta
1 mediul geotrrafi
i

a
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MISTERELE CRESTINE
,
Creştinismul

în l uptă cu panteismul strămută toate zeităţile
păgâne în spirite curate, totuşi primirea Evangheliei n'a însemnat
o abandonare to t a l ă a vechilor datini şi deprinderi moştenite dela
străbuni. Poporul român îşi păstrează trăsăturile speciale ale făp
turii sale trupeşti şi ale structurii sufleteşti. Biserica, ia un rol conducător în vieaţa l~i, pe adoratorii misterelor păgâne îi priveşte ca
pe nişte eretici, îi caterisează şi blestemă şi-i exclude dela beneficiile cultului religios, punându-i în legătură cu diavolii. Crează
astfel o seamă de personagii şi elemente noi pentru teatrul popular, atât în legătură cu celebrările şi ceremoniile oficiale bisericeşti,
cât şi în vieaţa intimă, unde Românul era stăpân încă peste familia,
casa şi avutul său. Zeităţile păgâne se păstrează mai mult ca spirite de ca ă. S'a amestecat elementul religios cu cel poporal şi s'a
născut o literatură dramatică sui generis în teatrul de păpuşi, Pă
păruda, Vifleimul, Pluguşorul şi [rozii, cari s'an menţinut mult sau
mai puţin, cu texte originale sau luate dela alţii şi fac puntea cu
o săritură spontană dela simpla creaţiune poporală la un teatru în
înţelesul mai larg al cuvântului.
Acum „învoiala", vestirile, cununia şi ospăţul din celebrarea
grandioasă a nunţilor ţărăneşti se transformă. Acum oraţiile se ţin
lanţ, spectaculozitatea câstigă în grandoar , dănţuitorii celebranţi, se
schimbă în adevăraţi artişti ai coreoo-rafiei, se urzeşte legătura simbolică a pământului cu omul, şi se mirue te hora. Acum se crează
bătute şi învârtite, ,, pe un picior şi pe sub mână', căluceni şi mă
runţele, ale căror imagini,
oluptate şi mişcări armonioase, dau viziunea scenică a unor contemplaţii de artă desăvârşită, cari sunt
considerate ca cele mai preţioase monumente de documentare pentru
o cultură înaintată şi simţ artistic pronunţat.
Prin aceste fapte certe cultul vechiu al Cabirilor, misterele
moştenite din adorarea zeului Zalmox , al Eroului călăreţ a zeului
Mytras, credinţele şi legătura nesfârşită dintre vieaţă şi moarte, vestitorii cei din vremuri bătrâne, se unesc, ca să preamărească izbânda
sufletului peste puterile lntunericului. Aşa, găsim literatura noastră
poporană, ridicată la acel orizont al sentimentului şi al expresiei,
care numai în culturile unor popoare îl mai putem găsi şi care
împrumută creaţiunilor sale iluzia dramatică.
Pătrunderea subiectelor religioase în popor se remarcă şi în
colindele noastre, în cântecele bătrâneşti, cari descriu atât de plastic vieaţa sfinţilor, dorinţa fiecăruia, ca sub scutul altarului să se
apropie de Ra_i, adecă de mântuire. In apropierea tronului ridicat
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pentru mântuirea ufletului aşează figurii apostolic şti şi le înze cu int magice, îi d meardă şi îi poartă în casa lui,
prin curtea şi aospodăria a, între toate lucruri! sale, a ă-i d schidă Poarta Raiului. Tot aşa îl îngână Prun ul Mântuitor şi
Mama Lui şi o pune alături de marna a i op111 ăi, ca ă-i dea
din belşug toată cin tea, o îmbra ă în forme şt ,.le dăm te feţ ...
clupă care dorea izbânda de purificare.
Celebrările a e tea c întindeau zile întregi dela Anul n u p,înă
la fcîrşit în po caza grandioa ă a lnvierii. ·Ic au durat cu cremonii,
proce iuni, făclii, multa lumim1. rugăciuni. ~inie e, - la ari ·au
adăugat pe l ,1ngă U\'inkle f.
po !oii - în • I ăror lu · de limb;
cu focuri ·au de nm:r lat pl! ta ulozitaka 1h.! c ara trd uinţcl r
llfl ·t ti ·i de mângaiere în atek noa tre.
a a ea ·t·1 drama românca ·-i nu 1,;voluează lupă
tipicul cu are 'ttntem obi nuiti la alt
pop( arc mai înaintate în
progrc · 1 cum ·e fa ·ea în call'dral ·k p mp ase c k. c ·identului,
reprez.cntarca mi !erelor ere. tine. cu un iast c.·tra rdin r. La noi era
doar v rha lk a lunări dt: oam ·111 din regiuni < propiatc. la „nedeii '
praznicele, la rugik din jurul hisericil r tuguiatt:, a urţilor , l,1 lice ti şi h icre ·ti . au a ~< zdel r ÎL' ik d111 p ,p r. I is1,;rî ik si urţile luminoase. titori c de ,. i ·ozii, ·nejii. f ti lMani si ci. au înemnat entrul de mi· "trc a ufldului 'if'llh.:
lin a eca i ţari oară.
r cei lrn1r daca n'am a\'u lu.·ul si p mp
identului. nu ne-a
liJ it urk·1 primi oare ·1 omului ridi · t la ( trc·1pta ml i înalt 1, 1re
,i-a darnit ufletul I cntru pastrart:a da mii r, l ic ·inrill r, i r rit
din popor. 'u ne-a lip it nici a pe ·tul ·ari, t r · c. 1 ·i 1mbr~tcă111intca de zi de sarbatoar · in zale de m<lfgMitan.:, cu Llllllt11ite de
rini tlalhi i din rugite, cu 111.tr~d
i b ni ri. a de t r1t~1ta \ ariaţie 1 atât, farmc c · teri orizarii lor.
I robh:ma dramei r mâne ti n'a putut ltta , c, I defini iva
·1 de
;ir ita, din mi 'terdc apu ·ene, dar 1mhoga irea dementului
teatral a putnt urm< tradiţiik culturii anti e 111 folo inţa -.pe ta olului. fc ·tel sunt uneori bizare i pline de 1ng;ânisme in ă, ele
111 ·a <l Yedcs aut nticitate a e tor '·ne, reprezentatu cm ti e,
cli I uri, i legătura ·tat rni a intre bi ri ă 1 poporul lreptcr din i • pre 11111 i p; rarea tcz nrului p tnm nial.
trează cu

catrul ar el i o traditiun adân a I ra p,1ndit la noi hiar
n'au ·i tat organiz ţiuni prof ioanele, a i la alt popoare
pu , u profe ioni ti ang jaţi, car
pro lu l!au la anumit
rbări i u anumit o aziuni. .. T atrali tii" no tri nati nali,
o i
din rândul poporului, u v ia I r i numai din cir
t p ntru auză,
au a ut i i
plată,
xi ta ca ă şi nu xi ta fum, un Ie

d
în

~
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să

nu fi primit colac sau cinste,

după urările şi

vestirile ce purtau

din casă în casă, din sat în sat, dela curte la curte, în cete întregi

de copii, sau tineri şi bărbaţi împodobiţi după crezul vremurilor.
Aceste daruri şi această veseli~ i-a încordat pe „comedieşii" măscărici joculatorii noştri primitivi, cu vătavii lor în frunte, aleşi după un anumit cult dintre cei mai buni şi destoinici, şi i-a
făcut să se perfecţioneze în meseria lor, să-şi pregătească rând pe
rând şi an de an tot mai bine spectacolul şi să prezinte manifestaţii tot mai frumoase şi tot mai înălţătoare.
Cei mai distinşi artişti ai noştri au crescut în jurul altarelor,
căci însuşi Biserica şi-a dat toată silinţa ca să întreacă în tot ceeace
este posibil spectaculozitatea cuprinsă în cultul păgân, şi ca prin
jertfele sale să ademenească cât mai mult popor la bisericile creştine.
Sub raza Occidentului şi în orbita puterii spirituale a Bizanţului, la
încrucişarea acestor două culturi, se produce vieaţa nouă în civilizaţia unui popor nou format. In odăjdii bisericeşti se îmbracă cei
mai devotaţi slujitori ai imaginilor teatrului românesc.
Biserica ne-a dat posibilitatea să ne regăsim iarăşi, şi să începem să facem teatru ca cealaltă lume, care ne-a luat-o cu multe
secole înainte.
Intre cele două culturi, între apus şi orient, numai arareori
apare câte o figură mai luminoasă în istoria neamului. Dar şi aceste
apariţii răsleţe, când se apropie Reforma, de cele mai multe ori
trec în rândurile nouei mişcări, care le îngăduie să-şi creeze situaţii
deosebite.
Niciodată nu va trebui să uităm că, cultura şi moravurile religioase se deosebesc încă între cele două lumi şi stau faţă în faţă raza
Occidentului cu lumina Orientului.
Dacă vom cerceta personagiile cari apar în această epocă în
literatura noastră dramatică, până spre începuturile educaţiei în şco
lile naţionale, şi vom compara ceeace produce Ja noi drama sau
teatrul acelor zile - sub numirea de teatru şcolar - vom găsi de
bună seamă o joncţiune, şi vom afla o seamă de afinităţi cari nu
se pot contesta, şi o seamă de tipuri de oameni cari trăiesc şi
acum în sufletul şi gândirea noastră. Acesta este documentul cel
mai elocvent că acest progres s'a produs Ia noi pe o cale naturală
şi nu s'a luat dela alţii numai ceeace era strict necesar, ca formă,
în anumite condiţiuni. Lanţul nesfârşit de emoţiuni dramatice, de
zguduiri şi frământări interne, căruia i-a fost supusă vieaţa poporului, strivit de năvăliri, a creiat teatrul celor mai desăvârşite drame
şi au fost elementele emotive în spaţiul din care a răsărit sâmburele de dramă pentru teatrul românesc.
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2

TE TRUL

C L R

in mi terele medieval
e na te teatrul şcolar. A e t teatru
nu are caract r ăte c, e te mai mult un teatru int le tual, la început
cu copuri pedagogice, retoric , iar mai târziu moralizatoare şi, în
part , de educaţi
ială. El a primit mai t;1rziu numirea de: moralităţi, dobândind un caracter naţional şi prin foia inţa limbei proprii
devenin l in trum nt de propagandă di a l.:.
Teatrul colar ra o parte inh.:grant a educaţi i
rica prote tanta ciit şi în cca c t li ă. Prin ci tin rii
olari
l;nă, d, r i u ara t ria, a a
îndeletnicit nu numai u jocuri de
c pregătea ă cât mai bine p ntm carier, h.: ·lujit ri i altarelor.
nat,
cato-

neam1
Schir
data cu înliintar ·a , · te r tipoJr3 ii
ro111111esti. Incepe lupta pentru
man ipan.:a ·1 ran ii\ anid.
sunt s lik c.k
ânhn: ţi din Lu~ j, Caran ebe , l·au,1ras ·j Haţeg
cu limba de pr purn.:n: r >111,i11ca
si cu re ruhrrn.:1~e c, ri ol lig<~
pe preoţii i înva (,1t rii satelor r 1w1nc-. ti ca pe lan:-.;:i limba ungară
sa stie s 'rie ş1 eti 'i 111 limba r 111ânea a.
\ai intcn iva parc
~duca{ia îr~ olcgîile t\:l"ormatc si în eminariilc iezuiţilor, cari e
mstaleaza rn a <l nrn rark a vc,;a .• ·vi. în rc~iunilt; ci· aq atine.
Lupta în I i eri J i 111 în ·1 ăm;int pentru cuc rin.:a ufletel r
r_orrnîne t.i nu a putllt da alt rezultat decât tr 'Zire, c n ·tiinţ i nalt nalc . r f~ttnt:re~ ~ a.9 tp ~t a tuturor mijloa lor p ntru pă trar. a__rrra~nlu1. u atat ravn de a e pune imediat în con ur nţ,l cu
c1v1hzaţra
I rlalt
popoar
apu ene
i mai mult imţul d a se
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cultiva pe sine însuşi, a îndemnat pe intelectualul român, ca să-şi
caute mijloace de deşteptare şi îndrumare. Noi n'am avut norocul
să ne putem desvolta multă vreme, ca popor deosebit în cadrele
vieţii de stat maghiar. Şcoale publice secundare româneşti s'au
ivit abia în veacul XVIII-lea. Până atunci elevii români s'au ataşat
de şcolile confesionale, care existau din veacul XV-iea ici şi colo,
pe lângă bisericuţele, mănăstirile şi ctitoriile româneşti.
Aşa fiind, teatrul şcolar trebue privit ca un precursor al acelor
străduinţe ale Românilor de aici, cari au avut scopul de a se încadra
în micşarea culturală şi civilizaţia acelor vremuri alături de celelalte
popoare.
Naţionalul a fost introdus pe nesimţite în şcoli de cătră
călugării iezuiţi prin repertoriul şcolar şi a contribuit foarte mult
la trezirea conştiinţei naţionale a neamurilor conlocuitoare din vechea
Monarhie Austro-Ungară.
La reprezentaţiile teatrului şcolar la început au colaborat
profesorii cu elevii. Misterele au fost scrise pentru evenimente
importante, patronilor institutului, sau pentru amintirea unei zile
comemorative şi sărbătorirea încheierii anului şcolar. Reprezentaţiile aveau loc de două-trei ori pe an. La început scena se
construi după sistemul tridimensionar, cu decoruri modeste, fără
lux deosebit, şi asista un public mai restrâns. Cu vremea s'au
format echipe de 40-50 elevi, cei mai talentaţi din şcoală, cari
au format trupa de teatru şi s'au instituit regulamente pentru jocuri
cu un conducător în frunte „cursor ludi'. Scena a evoluat, decorrile şi garderobele devin luxoase, se fac cheltuieli mari şi în
locul subiectelor luate din Sf. Scriptură se întroduc tipuri lumeşti,
iar limba latină se înlocueşte cu limba naţională. Publicul nu mai
este numai publicul restrâns de colegi şi profesori, ci se adună
împreună cu părinţii tot ce era mai distins ca intelectualitate.
Un ctitor în colegiile reformate va veni în anul 1660, Mihail
Hatiei de Caransebeş, refugiat la Sibiu, fost rector al şcolii reformate din Orăştie, al cărui testament ne atestă colaborarea elementului românesc la fondurile destinate pentru manifestaţiile spectaculoase şcolare. Pregătindu-se să plece în străinătate, îşi testează
din avere covoarele împachetate în lăzi, pentru decorul necesar la
solemnităţile şcolare din Orăştie, iar pocalele de argint pentru
convenirile sociale ale şcolarilor.
După cercetările lui N. Drăgan, tatălui M. Hatiei i se datoreşte traducerea poeziei: ,,Kentek Rumanesc de dragoste', după
un Cancio de amore, la 1660.
Se evidenţiază numele multor români cari au studiat în colegiile reformate şi la iezuiţi. Despre unii ştim că s'au distins;
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către alţii numai crândul no tru e îndreaptă, căci conducătorii destinelor de atunci s'au îngrijit, ca ă le piară orice urmă. Iată num
de I vi români din col giul reformat din Aiud de pe la 1662:
Baciu, Balea, Bariţi, Bo ca, Borza, Budiul, Ciuca. Doca, F cior,
Furca, Hodor Mara,
\arc, 1ihali Puiu, Răz\'an, Şin a, , orban,
Vaida, enter ş. a.
pot pune
ln puturile t atrului şcolar a<levarat române c
odată cu înfiinţarea imnaz.iului, re pecti\'e liceului din laj, are
'a creat din şcoal I, tină i a luat fiinţă în anul 17~ ..J. prin epi copul ctru Ar n, dirc tor fiind Gri 6 ore Maior i prin înfiin tarea
eminarului român din rad a la 1773.

E

I TR P.

\~\BULA T
r

rmărind
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dela

la

înfiinţarea lor în cea mai mare râvnă şi emoţiune. Şcoala orădană
o găsim fiinţând de fapt încă din anul 1733. lnvăţau aici „ tinerii
candidaţi de învăţători români uniţi şi neuniţi : . Dela 1773 în seminar cresc copii săraci şi cei avuţi laolaltă, manifestându-se în
-cântece şi instruiţi fiind în ,cântul şi ceremonii bisericeşti, însufleţiţi
şi de spirit naţional".

ln Blaj, manifestaţiile spectaculoase au durat mai departe, în
sala de mâncare, refectoriu, până când ele au devenit neplăcute
controlorilor străini ai şcolilor româneşti. ,,In acea sală a seminarului din Blaj - spune dl. I. Breazu - se încercau din când în
când, de obiceiu la lăsatul secului sau de sărbătorile Crăciunului,
scenete latineşti, aşa cum se dădeau în liceele iezuite'. Oh. Bariţ
ne spune că, ,,în 1825 s'a reprezentat piesa -,Aularia · de Plautus,
în Blaj, într'un decor ţărănesc<'.
La I 826 s'a dat o reprezentaţie românească în Blaj de câtre
c1i;;ncii seminarului episcopesc cu ocazia zilei onomastice a rectorului
Simion Crainic. Piesa a fost „Ecloga pastorală", într'un act, în
versuri, scrisă de Timotei Cipariu, prefectul de studii al seminarului,
reluată în 1833. Sub numirea de „Ecfoo-a" apar o seamă de piese
din repertoriul teatrului şcolar apusean în epoca iezuiţilor. Titlul
arată că Cipariu, care a avut o cultură catolică, era influenţat de
acest teatru şcolar din Blaj, când a scris această piesă. ProL N.
Iorga caracterizează lucrarea astfel : ,, ln adevăr lucrarea are versuri
de o curăţie şi de o limpezitate, de o rezistenţă clasică minunată,
care sunt vrednice de a fi puse, alături de produsele similare apusene,
fiind însă mai româneşti, ca limbă, ca inspiraţie, alătnri cu ale
lui Asachi '.
O. Bariţiu în a sa Istoria Transilvaniei ne descrie unele reprezentaţii de teatru şcolar din Blaj ; pe urma lui păr. Septimiu Popa
în „Caravanele Ardealului" completează datele. In anul 1831 sunt
primiţi în seminarul teologic din Blaj şapte tineri, cari îşi terminaseră studiile Ia liceul Piariştilor din Cluj, între ei şi Simeon Bărnuţiu.
Sătui de ungureasca şi lătineasca pe care o auzeau în liceu, ei alergau
în casa lui Simeon Ramonţai, un distins magistrat român, să aibă
plăcutul prilej de a vorbi numai româneşte. In anul 1832 ei înfilnţează un teatru de diletanţi, având şi asentimentul lui T. Cipariu
şi a altGr doi profesori mai tineri pentru acest lucru. Rectorul le-a
permis „să se joace de-a comedia". Au adunat bani dela protopopii din Ardeal pentru scenă, care a fost lucrată în Sibiu de pictorul
prof. Neuhauser, cu „alte aparate mărunte". Cipariu a scris o Eclogă
„cu mult spirit" din această ocaziune. Au mai scris şi alţi profesori
câte o piesă precum şi un teolog. Ecloga a fost jucată cu extraor21
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ării

conducătorul însufleţit al manifestaţiilor spectaculare a tinerilor dela
liceul unde au crescut şi mulţi elevi, vrednici români.
Extragem din „Gazeta de Transilvania" Nr. 3 din 16 Iulie
1838 o recenziune asupra solemnităţilor depunerii jurământului de
credinţă pentru Prea !nălţatul lmpărat Ferdinand V. al Austriei, al
căror organizator era însuşi I. Mureşianu. ,, Cu aceaşi ocaziune
a avut loc o serbare şcolară la liceul romano-catolic din Braş ov
unde „mădularii şcoalelor'', între ei şi elevii români, cântau în cor
piese muzicale şi vocale ,,foarte ridicătoare de inimi la care Madama Stan şi D. Mayer şi-a pus toată străduinţa". După masă a
avut loc repr. teatrală unde se reprezentară două piese biblicodramatice întitulate: ,,Iosif şi Fraţii săi" apoi „Lupta lui David cu
Goliat". Tinerii plini de nădejdi frumoase puseră în uimire auditorul. Ei n'au trecut încă de 13 ani şi „ fuseseră puşi în stare de a
declama atât de curat latineşte". Pentru un român era îmbucurător
de a vedea între alţii şi patru prunci români, ,, cum împreună cu
ceilalţi şcolari jucară rolele spre plăcerea tuturor' . De notat este
că în acele vremuri limba latină era limba de stat şi cultura clasică latină era covârşitoare pretutindeni în toate şcolile din Ardeal şi Banat.
La 185 I s'a serbat în Blaj restaurarea Mitropoliei Române
Unite, fiind numit episcop Al. Şterca Şuluţiu, marele român, al cărui
nume îl găsim şi la înfiinţarea Astrei, a celei mai importante şi
celei mai vechi instituţii de cultură din Ardeal. Din prilejul acestui
eveniment „un român care se afla în Viena - după cum ne spune
d-l prof. N. Comşa - compuse o piesă de teatru care se pă
strează între manuscrisele bibliotecii centrale din Blaj, scrisă cu
cirilice de transiţie. Titlul manuscrisului este: ,,Mitropolia de Alba
Julia. O vorbă la tempul său despre libertatea şi unitatea bisericii româneşti. Inchinată clerului poporului acestei biserici".
* * *
Prin aceasta se încheie capitolul teatrului şcolar şi începe o
epocă nouă în care răsare adevăratul teatru românesc şi arta dramatică în înţelesul de azi al cuvântului.

INTREPĂTRUNDERI Şl AFINITĂŢI
Ne oprim la evoluţia teatrelor străine de dincoace de Carcăci ne interesează care a fost starea teatrului românesc
atunci când s'au clădit cele dintâi teatre în regiunea locuită de
Români, şi ce activitate au manifestat trupele străine faţă de publicul românesc din aceste părţi.
paţi,
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care au contribuit la vremuri de linişte. Se vede o tendinţă hotă
rîtă de împăciuire a familiilor conducătoare româneşti în deosebi,
şi un spirit larg care a determinat mai mult promovarea culturii
prin specificul românesc pentru noi, decât prin influenţe străine.
Căc i curţile domneşti, precum centrele create de ctitorii ţărişoarelor
noastre, n'au putut să rămână lipsite de spiritul de iniţiativă şi de
acei sfătuitori, dela cari au pornit sub un aspect anumit şi manifestările spectaculare din jurul lor. Este indiscutabil că, majoritatea
populaţiei s'a format dintre români, cari dramatizează şi ei ce pot
în închipuirea lor, hrăniţi cu chipurile dragostei şi cu dorul nepătrun , cu atâtea desfătări ascunse, ale căror taine ei singuri puteau să le înţeleagă.
Iată dece putem admite că elementul românesc a trăit retras
în cuibul său multă vreme, dar nu se poate înţelege să fi căzut
într'o letargie şi somnolenţă, din care nu avea nici voinţa, nici puterea
să se deştepte şi să se afirme. Intelectualii crescuţi din această
atmosferă n'au ajuns la gradul de înălţime al eroilor şi marilor
umanişti de mai înainte, dar au ţinut aprinsă candela luminii ca,
din ea să se nască acei luceferi, cari au creat şcoala latinistă la
noi şi pe urma cărora s'a manifestat voinţa hotărîtă naţională cultural ă de a scăpa de toate obstacolele care i-au fost puse în cale.
TEATRUL GERMAN SI MAGHIAR
'

această epocă, când cercetăm activitatea trupelor
conaţionalilor noştri, admitem teza pusă de i toriograful teatrului
unguresc Berkeszi l. că teatrul unguresc nici nu s'a născut când
actorii germani au găsit braţe deschise, în regiunile noastre şi caracterul naţional maghiar a fost o piedică în calea desvoltării teatrului

Deaceea în

unguresc. Deaceea în centrele din Ardeal trupele maghiare trebuiau
să recurgă şi la limba popoarelor conlocuitoare pentru ca să fie
înţelese în producţiile lor.
Un lucru este cert. Io toate oraşele cu germani trupele maghiare fiinţează după trupele O'ermane, până pela sfârşitul veacului
XVIII. In majoritatea oraşelor din Ardeal şi Banat abia atunci încep
să se străcoare funcţiionari ungLUi în număr mai reprezentativ. Aşa
fiind nici noi nu puteam lua nimic de acolo, unde nici ceilalţi nu
aveau ce să ne împrumute. Mai aproape era cultura germană prin
instituţiile sale consolidate.
Teatrele germane fiinţează în Ardeal şi Banat dela 1660 sub
conducerea aşa numiţilor „theatre entrepreneur", şi evoluiază vreo
200 de ani sub acest aspect cu regulamente speciale, cari privesc
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nu numai condiţiile ele morală şi curăţeni a dialogurilor, dar stipulează interdicţiile ce prive c religia, tatul şi tradiţia.
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laborând cu instituţiile similare străine, - pentru promovarea artei
teatrale.
Descoperim o seamă de nume româneşti, care au luat parte
atât Ia zidirea teatrelor cât şi Ia organizarea celor dintâi societăţi
de diletanţi. Intre actorii angajaţi în trupele străine în veacul
XVII-XIX figurează o seamă de nume româneşti. Mulţi dintre artişti vorbeau şi trei limbi, căci altfel nu s'ar putea explica cum a~
ceeaşi trupă ungurească a dat alternativ reprezentaţii în limba maghiară şi germană; cum aceeaşi trupă ungurească a dat repre zentaţii
cu aceiaşi actori şi în limba românească, - ori cum aceiaşi actori germani au jucat şi româneşte. Mulţi dintre saşi şi unguri cari
au trăit între români, au cunoscut limba naţionalităţilor conlocuitoare, şi din motive speculative au practicat aceste metode cari le
permiteau să acapareze publicul de toate cateo-oriile şi dir toate
naţionalităţile ale oraşelor cu populaţia mixtă.
CELE MAI VECHI SPECTACOLE PROFESIONALE
IN ROMÂNESTE
'

O pildă despre această colaborare strânsă între toţi avem la
începutul veacului XIX la raviţa şi Ia Braşov.
Din istoria lui Eugen Filtsch luăm notă, că directorul teatrului
german din Braş ov, ca să atragă toţi locuitorii oraşului, pune în
repertoriu Ia 5 Mai 1815 în limba , valahă' o piesă, ,comedie şi
operetă". Afişul reprezenta ţiei nu se găseşte. Biblioteca o-imnaziului
săsesc din Braşov are o colecţie bogată de afişe gem,ane, între
cari multe au jumătate textul românesc cu litere cirilice. Am văzut
aceste programe, am tudiat volumele păstrate în despărţăminte, şi
am găsit material interesant care ne priveşte pe noi Românii în
special. Am găsit în arhivă o pie ă întitulată : , Traian ş i Loo-hin
sau cucerirea Daciei tragedie în 5 acte, de Cristian He iser, care
a fost scrisă pentru trebuinţele scenei din Braşov, în 1816, şi are
conţinut pur românesc-istoric, inspirat după vederi de pe columna
lui Traian.
La 1815 în Sibiu directorul trupei germane reprezintă o piesă
cu conţinut românesc „Elizena din Bulgaria' sau „ Pădurea Sibiului". Autoarea, d-na Frâncul von Weisenturm, ar putea fi de origine
albano-română. Piesa a fost jucată aici în limbile maghia ră, germană şi română de trupe profesioniste precum şi de diletanţi, dela
1807-1840 de vreo 117 ori.
lată câteva din afişele care ne interesează din arhiva liceului
săsesc din Braşov:
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1818 Aprilie 27 : Vecinătatea cea primejdioasă ;
1818 Mai 8 : Pădurea Sibiului ;
1822 Septembrie 17: Comedia de cântece, cu românul
Popovici;
/
1822 Septembrie 28: Fuga boierilor sau Sărbătoarea de
eliberare din coliba pescarului ;
1822 Nov. 14 : Baletul Horia şi Cloşca în birt ;
1822 Dec. 18 : Beneficiu în folosul actorului Popovici ;
1822 Dec. 28 : ,, Scăparea Ţării Româneşti".
Textul de pe acest din urmă afiş are o importanţă deosebită
deaceea îl cităm : ,, Veliţilor de viu neam musafiri. Eu prea mult

sunt Îndatorat Na,tionalului Dumneavoastră decât a nu grăvi la
săvârşirea de dovadă de mul,tumirei mele cei mai cătră cinstitele
Fea,tele Dumneavoastră şi spre Încredin,tarea publicului: un vultur căzut tot vultur e."
Cronicarul teatrului maghiar din Oradea ne încunoştinţează
la 7 Mai 1833 se juca piesa Pădurea Sibiului şi artiştii au
imitat foarte corect vieaţa şi portul românesc. Un grup de 8 haţe
geni dansează între acte un joc românesc, care a făcut voie bună,
şi un cor a cântat cântece româneşti.
Intre fondatorii teatrului din Oraviţa în anul 18 I 7 găsim numele protopopului Petre Jorgovici, a macedo-românului Ion Constantini. Ion Niuni, arhitect orăşenesc conduce lucrăril e pentru
clădirea noului teatru. In Cluj şi în alte oraşe în anul 1812 dăm
de numele lui Wandzsa Mihai, mai întâi regisor apoi director, un
om despre care contemporanii săi spun că a tost un om activ şi
destoinic şi bun artist. Numele lui era verosimil Vancea. Sau mai
probabil - vanţa, familie românească existentă şi azi în Nordul
Ardealului.
că

,,SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ CANTATOARE THEATRALE"
Românească cantatoare theatrale". Activitatea ei se evidenţiază din reminiscenţele
lui Coriolan Brediceanu, notele lui O. Bogdan Duică, din afişele
din colecţia liceului Honterus din Braşov, precum şi din cele des-

O

deosebită atenţiune merită

, Societatea

coperite de istoricul Bayer.
Un anumit Iosepf W olf Farkas, pe care în anul 1849 îl găsim
în trupa maghiară a directorului Kilenyi din Arad, organizează în
anul 1847 o „ Societate Românească cantatoare theatrale" care
se găseşte în turneu în oraşele Lugoj, Sibiu, Orăştie şi Braşov.
Trupa se compune din artişti profesionişti cu Wolf Farkas în frunte
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şi dileta nţi rom âni din Arad, Lugoj ş i Braşo , dând reprezentaţii în
limba româ n eas că cu un repertoriu compu din pi ese tradu e şi în
parte piese original ro mâ n eş ti.
„ oei etatea Românea ·ca cantatoure theatralc" d u~ ă t~at
probabilităţi l e şi-a început activitat a în Lugoj, data prect a m a
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11 Apr. Doi caimaci sau uituci, joc de Popovici din Arad.
Căsătoriţii

vii şi morţi, joc de Popovici.
15 Apr. Elizena din Bulgaria sau Pădurea Sibiului, joc de
Berceanu.
17 Apr. Căciula sunătoare, de Schikaneder, tradusă de Botta
cu cântări de Popovici.
20 Apr. Şapte fete în uniformă, după Angeli, traducere de Maniul.
25 Apr. Fiica regimentului, traducere de Venter. Urmează
piesele Conte Beniofschi, de Butea, Coconu Iorgu dela Sadagura
sau Nepotul salba dracului, de V. Alecsandri şi Femeile viclene din
Serai!, de Popovici.
5 Mai. Conu Iorgu dela Sadagura, de V. Alecsandri.
Apoi: Arderea amorului, de Maniul. Soldatul fugit, de Szig1igeti, traducere de Maniul.
Istoriograful maghiar Pataki Iosif, ne aminteşte că trupa lui Kilenyi
cu patrn artişti cari ştiau româneşte, au jucat în Oradea la 1849
şi în limba română, ca să adune public românesc, cât mai mare.
Reprezentaţia a fost dată în beneficiul artistului Farkas. Critica
maghiară scuză artiştii de această călcare a conduitei patriotice,
motivând cu situaţia grea în care s'au zbătut artiştii, scuzând astfel
de concesiuni şi în alte oraşe şi faţă de publicul german.
Faptul că publicul românesc a devenit un element preţios de
teatru, a îndemnat fără îndoială la 1847 pe un oarecare greco-sârb
Foti din Seghedin, să alcătuiască o altă »Societate Românească cantatoare Theatrale'' cu care în primăvara acelui an a dat câte-va
reprezentaţii în Sibiu, Orăştie şi Braşov. Societatea era un bizar
amestec de români, unguri şi nemţi. Tot atât de amestecat era şi
repertoriul şi limba. Intrv piesele reprezentate se găseşte şi , Iorgu
dela Sadagura" al lui Alexandri.
Tot în acest an o trupă ungurească dă o serie de 14 reprezentaţii la Blaj, dintre care două în limba română.
Societatea diletanţilor braşoveni, revine pe afişele lui Trausch
abia la 11 Iunie 1852, când s'a dat o reprezentaţie în folosul zidirii
şcoalelor centrale, cu piesa: ,,Omul şi Codrul negru ' , dramă în
frei acte de Boaris şi Frederic, traducere de O. I. Crăciunescu.
La 16 August 1852, se joacă ,,Ştefan Năroda" sau „Ce ştii
aceasta la ce e bună", de Kotzebue, tradusă pentru Bucureşti mult
înainte de I. Neţiescu (Niţescu), urmându-i Muza dela Burdujeni.
La 16/28 Dec. 1852 se joacă „Soare la mahala", de C. Caragiale. piletanţii din această reprezentaţie sunt: Navrea, Rozalia,
Şarlota, Rus, Fiuşturianu, Orghidan, Emilian. Deci iarăşi apare din
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trupa fostului dir. Wolf-Farkas doamna Rozalia (Roza), dar ceilalţi
artişti străini, nu-i mai putem identifica.
La 8/20 Iunie 1853, trupa de dii etan ţi reprezintă: ,,Preţioasele",
de Moliere, în traducerea lui I. D. Ghica şi „Doi ţărani şi cinci
cârlani", de C. Negruzzi. La 24 Nov. 1853 se reprezintă „Nunta
ţărănească", de V. Alecsandri. Cu această ocaziune, revin între diletanţi Ucenicescu, care va fi fost Ucenescu, un elev a lui Anton
Pan. Celălalt, Belissimus, a fost dascăl. S'a mai jucat: ,,Actorul fără
voie", de E. Winterhalder, un neamţ românizat, amic a lui C.
A. Rosetti.
Tot în Braşov la 13 Ian. 1854 sub direcţia de teatru a lui
Carl Friese, s'a jucat de anul nou românesc: ,,Muza dela Burdujeni ',
muzica cântecelor scrisă de Emilian. In 4116 lan. s'a jucat ,> Robert,
şeful bandiţilor", după Schiller de A. Vasiliu. Diletanţii cari au jucat
,, Hoţii", lui Schiller în această prelucrare la Braşov, au fost: Navrea,
Ratz (Raţiu), Fluşturean, Rozalia, dascălul primar Cioflec, Verza,
Rus, Popeia, Toma, Alexiu, Ucenicescu, H. Costi Montănescu şi
Zainga. Reprezentaţia aceasta este de mare importanţă căci aici se
joacă mai întâiu româneşte „Hoţii'' de Schiller.
STEF AN EMILIAN
'

Ne vom ocupa mai de aproape cu personalitatea lui Ştefan
Emilian care a venit din Ardeal la Braşov şi s'a distins prin opere
ştinţiifice didactice. Avea talent real artistic. El a fost profesor de
liceu la Braşov. Iosif Blaga, dela aceeaşi instituţie cercetând, aduce informaţii interesante asupra lui, iar Tiberiu Brediceanu, se
ocupă îndeosebi de compoziţia sa, dansul ,Romana''. Emilian originar din Bonţida, de lângă Cluj, născut la 8 Aug. 1819, a primit
o bursă pentru pictură la Viena unde termină la 1841-45 Academia Artelor Frumoase, luând premiul I pentru arhitectură. In 1848
luptă sub steagul lui Avram Iancu. Bănuit de autorităţile din Ardeal
pentru ţinuta sa românească ia calea pribegiei cu soţia sa şi ajunge la Bucureşti. ln 1849 este din nou la Braşov unde înfiinţează
un curs de desen. El a clădit Liceul „Andrei Şaguna'.
In 1858 este chemat de guvernul moldovean ca profesor la
Academia Mihăileană. Tinereţea şi bărbăţia lui Ştefan Emilian după biografia lui Emil Pop apărută în revista Transilvania, (anul
75, No. 8-9 Aug.-Sept. 1944, pagina 678 şi următoarele), - s'au
desfăşurat într'o epocă de presiune politică a românilor ardeleni,
când conştiinţa şi solidaritatea naţională a acestora progresa nu
prin exerciţiul liber al unor drepturi fireşti, ci prin presa zugrumată, prin cărţi, calendare şi prin manifestaţii sociale, artistice,
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învăluite

într'un brâu naţionalist. Casinele române, seratele de muzică şi jocurile naţionale, cu un cult. progresiv al costumului naţional, piesele lui Alecsandri jucate de amatori, răscoleau în acele
timpuri atât de profund şi de constructiv vieaţa românească din
Ardeal, încât astăzi nu ne vine s'o credem. Stefan Emilian a avut
un rol important în deslănţuirea şi orientarea ' acestor manifestaţii.
lncă în 1849 la iniţiativa şi colaborarea lui Iacob Mureşan începe să
compună muzica şi figurile dansului Romana, jucat prima dată la
Braşov în carnavalul anului 1850. Mai târziu scrie alte două Romane foarte elogiate.
La sfârşitul anului 1850 Emilian chemă la Braşov doi „călu
şeri" vestiţi din Lunca Arieşului (Ion Căluşeru şi Simion Ţichudean)
dela care a învăţat „căluşerul" cu tinerii din Braşov. Din acest
dans Emil ian alege 12 figuri şi compune dansul „Romanul", care
se joacă la o nuntă braşoveană, de aici se răspândeşte în tot Ardealul. El compune şi popularizează Bătuta. Tot el propagă şi
realizează planul teatrului de diletanţi şi compune muzica pentru
următoarele vodeviluri: Muza dela Burdujeni, Piatra din casă, Doi
ţărani şi cinci cârlani, Carantina etc. Din muzica acestora compune
cvadrilul diletanţilor, apoi cvadrilul Reuniuni femeilor române. A
colectat şi pus pe note melodii poporale din Munţii Apuseni, de
pe Crişuri şi din Bihor.
ln curs de doi ani, câţiva tineri şi profesori braşoveni au dat
vreo 20 de reprezentaţii regisate şi jucate „cu totul select". Un
vizitator al Băilor Vâlcele spune: ,că mai bine joacă diletanţii
aceştia decât diletanţii din Bucureşti".
Emilian la laşi frnea o casă o pitalieră, în special pentru artişti şi literaţi, acordându-le prietenie, sprijin material şi moral.
Cităm dintre ei pe baritonul Popovici Beyreuth, M. Eminescu, Ion
Creangă, Miron Pompiliu precum şi numeroşi studenţi ardeleni.
Era o personalitate dinamică care a influenţat şi vieaţa culturală
din laşi. Emilian a fost din aceia care au avut „un accentuat particularism, înrudit prin tradiţie şi educaţie cu ~eilalţi care au plecat
din Ardeal spre Iaşi şi conştienţi de aceeaşi înaltă misiune alcătuiau
un cerc intim în care se depănau amintiri, se aprindeau discuţii ,
se vânturau planuri şi sugestii, se luau hotărîri".
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,,studenţii" din licee şi studenţii dela instituţiile superioare de educaţie.
La Oradea exista o societate literară românească fără statute,
de la începutul veacului al XIX-lea. Ea a luat forme concrete de
pe la 1852, sub conducerea ilustrului bărbat Alex. Roman, care
este făuritorul celui dintâi statut organic al acestor fel de societăii. După modelul lor se organizează studenţii de la şcolile
din Seghedin, Blaj, Sibiu, Braşov, ş. a. Ce împortanţă şi prestanţă
avu Societatea din Oradea se documentează prin faptul că la 1852
orchestra lor era compusă din 90 membri.
In centrele cu populaţie pronunţat românească activează nu
numai intelectualii, dar şi meseriaşii români, astfel se crează societăţi, chiar cluburi de diletanţi cu sau fără statute
aprobate
legal. Se înfiinţează reuniuni şi societăţi ale meseriaşilor
români, cu un cerc de activitate culturală foarte împortantă şi
remarcabilă din punct de vedere românesc.
Exemple ne dau
reuniunile din Sibiu, Blaj, Făgăraş, Arad, Braşov ş. a.
Românul fiind un element „cântăreţ" dela natură, toate acţiu
nile sale şi le-a împreunat cu cântecul. Aşa se încadrează cântecul
şi muzica în programul reuniunilor.
Prin acest fapt bibliotecile şi cabinetele de lectură ale reuniunilor au avut dinainte certitudinea că vor fi bine cercetate.
Prin elementul coral s'a asigurat un cadru din care s-au putut forma
cluburile de diletanţi, cari au pus baza unei mişcări teatrale destul
de întinse cu începere din a doua parte a veacului al XIX-iea, ajutate fiind şi de despărţămintele locale ale Astrei.

***

In această epocă de sine se înţelege că deputaţii români din
vechiul parlament maghiar au avut un rol deosebit de împortant şi
răspunderi faţă de neam. La alegerile din sesiunea parlamentară
din anul 1865 până la 1868, se aleg 25 de deputaţi români, dintre
cari 13 formează clubul partidului naţional român iar ceilalţi rămân
încadraţi în aşa numitul partid „Deakist'1 , politica pune deci în
pericol şi unitatea culturală. Deputaţii români naţionalişti au cerut
recunoaşterea individualităţi noastre naţionale. In luptele electorale
Dr. Aurel Maniu accentua: ,,Eluptarea drepturilor naţionale pe baza
egalei îndreptăţiri cu celelalte naţiuni, pe lângă respectarea integrităţii teritoriale". In programul Ardelenilor Ia Art. 8 s'a cerut; ,, participarea românilor la dotaţiunile şi subvenţiile pentru institutele
noastre în asemenea măsură ca şi celelalte naţii ale ţării".
In şedinţa parlamentului maghiar din Budapesta discuţia asupra
teatrului românesc se pune mai întâi la 14 Nov. 1868, când deputatul I. Hodoş reflectând la vorbirea Ministrului de finanţe, îşi exprimă părerea în cele ce urmează:
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omnul Ministru de finanţe a zi că cultura trebue entralizată, eu sunt de părerea contrară, ultura tre ue lăţită. unt
alături de părerea lui Deak Franci c, ( upranumit profetul marrhiarilor, de origină dealtf l română), - căci dacă dăm ajutor teatrului ma hiar, trebue ă dăm ajutor fi cărei naţionalităţi. u părtine ·
deci propunerea lui
eak Franci c".
Fondarea unui teatru r mân era un mijloc puterni de a n
culti a limba şi d a ne întări con ttinţ . e potrivea în atmo fera
remurilor, ră un tul
rdealului: D şteapt,1-te
omânc I, care
1,;
lăţi
în t at cătunele şi apare ca o lozin ,1 a tuturor.
In a a tă ituaţie încep di cuţiile pentru ubvenţionarea
t atrului rom,în în e iunea parlaml!ntului ma hiar din I 7 , c,11c1
leputatul 1. I )odo
face propunerea
>ncret-1: ,,._,a e treacă um,
de 2
florini pentru înfiin ar ·a umu tt:atru naţional r mân."
In zilele c!
l , I I, 12 ~ebruJrie parlamcn ul ma:--.hiar
li ut
probi ma teatrului n rrnîne ·. Deputaţii r mini naţi nali ti în frunte
u Ic. andru 1\\ocio11i d ~ < c11 au ·tt. ţinut cu cnc.:rgic pro1 unerea lui
I. Hoclo şi au rJlat .1, nu e poate <.:al a lc~ca drepturi! r egah.:
tuturor n ţit nalită ilor ·i d c·t unii . c împarta ·e c l111 l n~ ·tul tatutui de ~ nume fav< ruri, tot a~a trebu • tl se imparlă ca ă ic ilalţi.
/\\aj oritaka deputaţilnr din parhment n'a 111\clc în a ro ul
vr murilor i a ·tfe l prnpuncrT, lui I Ic I · a :-zuf. ~\uU:\ rcmc nu
'a mai pus aceasW pr 1blem în di cu iile parlamc11tului, al ia la 1J 13
rcîn\'ie prin I putatul tdan I io I> )f).
a a ·1 c t c.·ten )f trcbue sd ·1 cntu, m ca, ,ra ele iq>c t 111pie J e la miji 'L1I vc·1 ului . I,' -le, prczentau un t blou ')C jumă
tat ru i pe jttm, tatc l L1rrthcz.
ora ele u ·a ·j a, e,rn infaţi arc
mai civilizata. c , e cr non pentru junimea r mân-, are tindea
pr a ·sk cnlre ·ultur Ic, un le r, ilit, . a-,. i fi ti~e edu , ţ1 ,
er punctul ne u d \ ·der1.; reprezenta prin un progr m, în urma
ămi
rezul de \'iat?i al fie ruia , ,•ea a-l I :--.e de uflctul Tll!adl! veth:ri a 'c t, între mun a a lmirabtltl
muluî întreg. f: r un amc t
a lui iparitt i âk\'a lin , derilc mol lovenîl r din generaţia lui
C , Inic ·anu. f aţiunca lui a I cm le haandir era le-a let1
oamenii regiunilor de marei trun hiu al n amului, a 1 um ii fi a
i I .'. oman. .. aţionalitatea f· ra limb·t
a uflctnl f r, minte".
in ran lui a e tor tith.:ri cr te gl!ncraţia,
fa e
putui unui
crrup n u d literaţi în vi ta ard lenea ă.
,

~

La 1

e înj~hebe za I o „ cademie imbi ti ; a , lumnilor eminari ti în
r d a", 'a îşi ajuncr apog ul man1fo taţiil o r
ale p la 1 70, ând participanţii ., \'ăr au la rimi ele bu uri vă
zând înaintare in art Ic frnmoa e al tinerilor rormlni ari u ântat
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fragmente din Baba Hârca, Zorile frumoase, Cântecul lui Horia şi
Deşteaptă-te Române, o mare parte a galeriei cuprinsă fiind de
ţărani şi ţărance române."
Este extrem de interesantă organizarea , primei societăţi teatrale române ambulante în Transilvania" condusă de Vasile :Podoabă, un „sextan" din Cluj şi de neobositul „milartist " I. Baciu
cari în anul 1869 înfiinţează „ tovără~a dramatică a elevi lor Români
dela liceul catolic clujan cu caracter statornic de diletanţi ".

Diletanţii

lugojeni in piesa „Drumul de fier" de Iosif Vulcan,
rep rt> z. la 4 Oct. lb74. De su în jos: Andrei P eşteanu, Grozescu
Aurel Ţuculi e, Coriolan Brediceanu, d-nele Stolojan, Iulia Laz.i r
n. Peşteanu, C. Bredrceanu şi Zăvoianu

Ideia înfiinţării unei societăţi de diletanţi a adus-o cu sine
Ioan Baciu, care venise dela şcolile din Năsăud, unde avocatul
Dănilă Lica, cu studenţii dela acel gimnaziu a încercat să înjghebeze o trupă de teatru şi a dat reprezentanţii şi în Reghinul ăsesc .
In Cluj juriştii români dela Academia de Drept s'au decis să
joace „Răzvan şi Vidra". In acelaş timp Ion Baciu cu câţi a colegi
au pregătit piesa: Ciorobor pentru un topor' de Iosif Vulcan şi a
dat o reprezentaţiune în „cartierul' lor din Strada Turdei. De aici
sala reprezentaţiei s'a mutat în curtea parohiei greco orientale,
unde s'a făcut scena dintr'un şopru, iar publicul a rămas sub cerul
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liber.

'au jucat pie ele ,Ră coala lui Horia'' de I. ulcan şi Nun ta
de faţă fiind mulţi domni şi doamn din societa-

ţărănea că ,
tea clujană.

\ai ale dup- vcnin.:a arti tutui Millo Ia Cluj, în anul 1870
trupa 'a încurajat i e con titue 1 tfel : preşedinte a fost alt
juristul
ănilă
\on tenan; director: Va ile Podoabâ, membri:
Va iliu ilip, ndrei Centea, Ioan aciu, Va ile
h ţe, Ioan Oă ruş,
avril Bocos, a iliu 1icle, Pavel Huza, I avei Tanţi, Ioan ăda
riu i Io if emeş. Pe !;înJ?. ace tia ·a mai produ lin ân în
când: Iacob \urc an, Ic an I umitre cu,
k ·andru Pop Teodor
avid .) Ioan Harăgu .
omoi· aret · cari au ju at cu
ietatea
au fo t: I. 1 ac, ~\aria enka. M riti Tur ,
ofia
cr 0 hedi
Rozalia Duca.
e c mpunea din urnntoarele pi c:
La 1 70 repertoriul
., '1111/u furcl!l<!ll\'Ctl ,·nc.Jevil de \. Alee ant1ri, .. lipiturilt satului',
omedi1,; în
acte de
lec anc.11 i ·j \ilo \., ,,Mania pa furilor", .. !?11 ·aliih în s ,tul lui 'rc111,·11e", ,, 11i11 in perele", tot de
lec ndri ,, iru a dela lJurt1111u1i'', î r a ,, c>l<latu l rom cin", .,Baba
I !1irca ". ele \. \ii . ,, 8 1/11/ I rtului·• ., lude ata lui
ran iu ",
ibu1111/" drama de Ll.!I adatu, .. R, ·c, 1/ i lui Horu1" de I. \ ulan, ,, Porucli,·e, 11/" de J lec andri „ l luduf11/ 'mumei" . . He ferul
Afuno/e" ·i numcn a c cantond ·. p czii er ,ice ·i naţionale .

. r,

l11 fil.! ·arc lt11n avc·1 I
I repre zentaţie. [ rofo-orii
tiau de pre
·o ·id, ft.: i nu i-au intl.:rzi , i\'itatca, din 'ontra au luat park a
·pectatori .
n ·id'1ll:·1 i i · ·ea frizerul s u. I c multe ori arti tii
'
·e ·ub i uiau 111rnl pc allul, ctm s mdu- i r ilurile foarte bin .
ln \'ara · nutui 1 71 fmd trupa lui
\. Pa caii e afla prin
1\\ r:-, reta
luj, di 1 ea fa ·ea parte si l1h. 1\le ·ancl re u i ntia
1\ll.! ·andr1. u, c ri în anul I >7Q ·m tr · ul prin luj cu trupa lui
lilo. Ei ·, u I ,~f ul 1t; trupa lui I 1a ali „i u nma · în luj,
unde au format împreuna cu stucknţii o trupa compu ·1 lin
artisti. Punându- e pe tra un cu ·uli ele i re hizit ·k, , u în cput un
turneu, prin
r leal, ( \t ntd, rur la. Z, r· n I, l rad ~i Haţeg). ln
luna
eptc1mrie d-l şi d-na \t "llldre ·cu cu o hd ~ · Id ţi în
la ·rimi au pic at, prin aran cbe·, în f m;înia, tur, turn1.:u.
ln anul 1 72. n.:prcz.entatii katral
·au ţinut la
hi_ la română unit'1. Trupa a ju t i la h rl , I ej , 111 uta- \an:,
apu ul
n~mc
e 1~ n
a aud, fiind primiU pr tntindeni
deo et it d
alcluro .

In anul 1 75 o ietate1 i-a pi rdut rând p rând membrii
a în

tat

~

actiY ze.
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Reproducem distributia din piesa „lipitorile satului" : Kir
Jani Ardenas: /. Baciu; Jupânul Moise: V. Filip; Vântură ţară:
A. Centea; Ion Peslarul: /. Găvruş; Catrina, soţia lui: Maria
Centea ; Niţu, copilul Catrinei: V. Podoabă; Havrilă Sârbu : O.
Alexandrescu; Martin, pădurar: V. Gheţia. ; Măriuca, orfana : D-na
M. Alexandrescu.
* * *
La anii 1788 când trupele împărăteşti ale Austriei izgoniseră
pe Turci, până şi din o parte a Olteniei în Banat, ofiţerii şi feciorii regimentelor făceau artă mult puţin cum ştiau, dar făceau.
Si cum mare parte erau,
soldaţii şl rrradaţii Români, deci

Diletanţii lugojeni în piesa „Un tutore" la I 77

nu numai că vor fi văzut teatru, ci vor fi şi jucat. Drept dovadă
aducem documentele zămislirii teatrului din Oraviţa. Acest teatru
adevărat, nu era în limba noastră, dar oricum era artă şi poporul nostru l-a văzut şi a învăţat din el. Pe acea vreme „ Comegianţilor" Ii se zicea „Karaghios tacâm", iar domnilor lor li se
zicea „Lume Evghenistă . Aici în Banat se găsesc din acelea vremuri „ Theaterzettel", afişe tipă r ite pe pânză de mă tasă.
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Cea mai vech dintre reuniunile bfinăt ne
te cea din
raviţa, unde exi tă o mi care teatrală i un club de diletanţi, pr cum
şi o reuniune de muzică şi cântări d la mijlocul v acului al XIX-iea,
care a activat în tran ă colaborare cu reuniunile , imilare a celorlalt nati onalităţi i în <leo cbi u ~ern11nii. Ele au de oltat o
activitat foart rodnică şi au a\ ut un su e r 1 unător.
piritul
împă iuitor
manife t~ prin faptul că e reprezentau pie e pt:ntru fiecare neam în parte în limbile re pecti\ , în pr gramul aceleia
seri.
a de x mplu reprezentaţia din ..,
i
r cccmvric 1 3,
când u caziun a rede chiclerii teatrului dtld~ntii au jucat pie el :
„Mama lui tdan cel
1arc" în r 111,îne\ t
„ a Heiratne t · în
limba germm,,1 si „
reg ·ny n ;pe" în limba maghiară.
ul obladuirea a c ki a ociaţii în anul l
II gă im
ra iţ pc Poruml1L cu, ca june \.rn1pozil r ronnn ,·enit din
o ina in ;mat. o 1etatea ·i-a luat , i r Iul unui editnr i a
de ub tipar operele muzicale ,tk: c Id rnlui c mr, 1zi or. ln I
repr 7.entaţin 1perei .. , 111 l 11" cu 1111 trălttcit , 11c c .
avut I
aici apoi, prin rec 111a11d ·1 ia lui\ a ill: J- lccsa Hlri c~k oh:rită ope ra
lui aragi Ic, p ntru ..I ina" T trului
·1ţi011a l din
u ure ti
La jubil.:ul Ic
ele a 1i a ·Iul ului de dildanţi, in L
J ril e
, e I unt: 111 ·e11c1 h < r vi ·1 rrinn peret·1 haw leana . a u
Trina" ~cri~a dt.: .,;\111,mimw r, ,j a", ·11 subie ·t
•i, ta poporului rnnr111 clin I 111, t.
[ .
1111.
am.
\old ·a n in lu nn.:;1 ·1 ,1\1rnh.:le k trului
clin
raviţa", ap,m1ta 111 I. 'P, pnblic.i dde preti ase de pre mi ra ,qn.
1r , arti ·ti tî-1 tnl, din

~o

I upa ace ·te inf 1rmaţii, luhurilc
c.lc tlildanţi, au
iat rerrclcnta\ii te, tr lt.: hiar dupa de chidcrl.'a clui dint{1iu te tru
zidit lin f m:1ni:1, 1111 t anul I '17. l ci,
) în
ravi a joaca
t tru rnm,încs • ma1 eh: multe ori trup ·le ·i ansamblurile ari
cutre r t i <.:t I !alte ·cntre din \nkal i I ,mat.
c verific· \'ren I O tk rcpr zcntatii teatrale si n camă de
n ·rte cu ele 111 i cli tin c ·Icme11tc al vieţii , rtisti rom itn ti.
Nu mai \'orbim lt: , i.:zatnarel arti ·tice, de maialurile, i ltc manif t ţii spc taculoa l'., c re ·au pcrindat m ur ul anii r.
Au ju at h ra i(a, an amblul lui: ;\1. f a ali, l. . I ne
li,
. Pd nlt:s u. Zaharia 1 ,1r n, ,\. P.
ănut, hath
firu . , . Dintr arti 1i 111 i I , t:ama ·ar Ht con ·ertat îi amintim
pe imitric P p wi i. Jheortthe Dima, 1 hi t,rft:, cu,
na
ii nu,
ca c.le Barbu, Leii, f op \ i i. Jc111 obe cu, Irina \ ladoiam1 .
raviţ ·au ţinut ac.lunJrilc gen ralc ale .... T. R.-ului în
În
18 7 i 1
şi a
tr i la 19 2.
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La 1877, se pune data înfiinţării Reuniunei de cântări şi
„Concordia". Se organizează la 1908, un concurs de coruri,
cu colaborarea corurilor din Banat, foarte bine reuşit.
Dintre diletanţi c'ela 1860 încoace îi amintim pe următorii :
dna Stepan, D. Pocreanu, Iuliu Drăgoescu, N. Ivascovici, St. Pop,
Elena Mangiuca, Dimitrie An gliţoiu, Coriolan Popescu, Eugen
Munteanu, Rudolf Matesereanu, Livia Dr. Vuia, Miti Drăgulescu ,
Delia Trăilă, Nicolaie Hubian, Blanca Navea, Erna Arjinca, Ioan
Popa, Maria Avramescu, Nicolaie Băiaş ş. a.

muzică

~~
&~a p-r,&,· do-,,. 7-..-,,·~!4
/4~n.

/4.,,,,1;._.,...· /,; ,-:.,. /,.- . , ;,.,· -~·
./r

-,J.u~t!

, ~ < . "/

--· , , , a ..~/
~,_, ~r:

1-J • ,,.,'4,,,,,,,,,

/.Y/./_9 . l,~,.r,

iorf\W

q._.

!~r;,G,~;,

0

,,.,.,, 0

,r.,,, .... / _/...... ~ '.·.. .
·, 9.,,,a~-:

-

•

0

.,. ~ · .

!Z:l.

IZ,lf(J

,,r, ?.?1,.·, ,. , /nr
,(J-4',;._.,,.- ~ - •
. .

.t...

/ /I

..

,.,.,,T'r Jl;tY, 7/.

,I..
/

a,

---:-1/,.: /,,._,,)•
ff C)
, .. ~,'.-},..,.,

J.....,j,.._,;,t{,A ,
. - . - . v,, .,,,, ..:>y•' .J!'Â-,,&,

J..,~~;i.r.E

%~.r•.
., .. ,.:... ,I,

·;

/,.· l,
/ -

.

..

. - .. .. .

r?-.

, /,,,.,,_a-,,.

~/4/,L,;,._,, - ~ ;~ -C-L~u. __ . • ... .. . ,J'?? ' /. d'J...,L,..:._. ,.
/J,,,r l'h,.., t;!.;n,,. J . • • _ . • . , ~ '1t_{/ ,(Jr„L---....,.
·i~ ...-J.....

~~

c?;,,_..,..,: ,.

a

•

,

•

-

.7-._'j-~ZT

.f---..

Afiş manuscris al reprezentaţiei diletanţilor din Lugoj din l an. 1 49

Importanţă
şurat

mai deosebită are viaţa muzicală care s'a desfă
la Lugoj . Aici dela începutul veacului al XIX-iea se con43
https://biblioteca-digitala.ro

firmă timide încercări muzicale, ari pe la 1847
consolidează în
c n tituirea c lei di 1tâi o ietăţi teatrale române ti. La 1848, vedem în c nă pie a pentru copii ., ă torul" în care , \oş Păun'
joacă rolul principal, rol care !'a jucat ca copil i marele luptător
naţional Coriolan Bredi eanu. Prin oraanizarea corului bi eric
şi prin aducerea unor dirijori ap bili. ·au uc edat producţiunile
i de lanntiunile de in tot mai pl1 ute pnbli ului. şa la I 4 ,
pune în ·cenă ,Ecloga·' (cânte pa ·tare c) de teologul . Teodori,
pre t în Luaoj i apoi proft:sor de teologic in Vâr ct. a a a tă
actiune a diletanţilor români i, p rte acti\·ă
ori lan Br dic anu,
are aht ca actor ccit i a autor
f ·t un c.li~tin membru, continmînd traditia teatral ·~ i muzicah întem iata de a ·1h.: Bred1 eanu
i pe care azi o luce mai depark dr. iberiu Rred1 eanu. di tin ul
foi I ri. t ., i c mpozitor, rg·rnizatorul perei Romane din luj.
ra ·ul ugoj mai are
noh important teatral, prin f ptul
că în anul 18,.. - I 51, ai i joa ă teatru cu piese rom.îne ti trn1n
directorului ll ini, de ri~ine din Ardeal, c mi k tmdu- i cadrele
cu diletanţii lugojeni. Ier cr oriul s·a c mpu din pie ·ele Ji lllll
!fuidut"11/, Opin~·uri/u fi ,!oa ·u, \ id niile flii Scapin de Mofflire i
,H \'a traduceri, s ri e tn- te ·u litere cirile, 1in ar hi ·a so ietătii.
r eprczentatiil s', u dat în favorul \', tluvelor i rf, nil r de răzb i
român'. rama i dup, lupt Ic iin 1 -18.
;\cti\'it'lka l \.!Uniunii din Lu rl j <l a ·ut
d o bWi imp rtanlă
',H.:i dela 111tiin arca ·i în anul I ·5 , a i11flue11ţat întreaga \'iata
cult11rnl ,1 a I an, tului. l in l il h ,tec; 1 lin Lu~ j 'au alimentat
el ·l, !te rt:tmi1111i şi prin l'011du at rit a1 1-a11 Lei tigat un tinţde
nntlu ,1torii c ruril r . atdnr din L~anat. u mccpt:n; de!, 1 71 a ·in
l~omfun i trupa de clilet nti lin Lu roj d1.: hi l o ep ·a de 0 'lori
i m, rire na i( 11al,1. Ea trece în rc1 ertoriu: iroflc ;ir fi,. i lina
ma~i '3, Farmc ul amorului, Jtl\' Ott, ·. a. ·j u arti ii ei bine pr aatiţi,
joa ·1 la ar 11 le-. Arad, ra 1 iţa, r c i\a, Lip \,, pre um şi în lk
centre. Croni arul< k r zile i i t: .·prinn f , rte frumo ·cntimentete ·
de re 11110 ·tinţ, în uvintelc: ., marile ·cn icii ale ce tei epo c p ntru
ântan: i muzic: ne ondu · ·pre atic\' r ta rena tcrc i de voltare
a artei naţi un le pentru
re ne ar ic inima··.
n api te I d o ebit d inlcre~, nt \' r farma-o într' e punere
ce
m ra
o J t;, 111 nife tarile teatrului de ·01 ii d111 Lugoj i
Bra O\. 111 I 5
pornit a ·ea tă mi are l, Lucroj cu d-na Iad,
u 1111 i pie~e t atr le.
ena r în atonul i i la ca a lui imi c r·-c au mari pr i;ătin pentru ac t teatru la car au luat
parte i riitornl
i tor VI 1d ela farina. · f ut multă vorbă
la di tributi, r luril r pentru pic
, La maiul". ' aă it lum d1.: tulă i p ntru a doua pi ă, are er „ Ro_a d
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La Lugoj, bătrânul Ştefan Lipovan, pregătind aşa numitul
W ertepan, care era un fel de Vifleim, copiii din familii se îndelet.-niceau în arta teatrală, cu împăraţi, crai, îngeri, etc. La 1888, acest
teatru întră în scenă cu piesa „Cinel-Cinel", cu persoanele: A.
Peşteanu, d-ra Cozgaria, d-ra Nedelcu, d-ra l:mculescu şi Florescu.
Cu aceeaşi ocaziune s'a făcut şi un tablou vivant: ,,Secerătorii" şi
,, Omagiile Artelor", iar între tablouri s'a ţinut o vorbire de către
d-ra Rădulescu.

Diletanţii

din Lugoj tn piesa

„Idilă

la

ţară"

în anul 1900

Răsfoind istoricul reuniunei române de cântări şi muzică din
Reşiţa Montană citim că mult puţinul teatru cât se face la noi, avem
să-l datorăm direct şi numai reuniunilor noastre de cântări. De fapt
ne convingem cu câtă abnegaţie au lucrat bărbaţii luminaţi de gânduri bune, concurând cu reuniunile naţionalităţilor străine conlocuitoare şi activând spre folosul neamului. Reuniunea a avut în programul său de activitate şi studierea de piese teatrale, şi a ridicat
o scenă mobilă în clădirea culturală care a fost lucrată în mare
parte de însăşi dirijorul corului care a fost totodată şi regisorul

diletanţilor

- Iosif Velcean. In repertoriul jucat
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găsim

46 de piese

teatrale, c le mai mult intr'un act, apoi tr i pie
pentru copii,
1011ologuri, duete, pie e muzicale, între cari şi mi temi reli<rio : ,, Irozii '.
intre comrile de plliaari din Banat cel mai
chi,
k :
,,Corul plugarii r din Chizătău" care fiinţează din anul 1 57, onducător al corului fiind Trifu , p t anu, un tânăr entuzia t, u
talent muzical.
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r al plugarii r din
animatorul teatrului d

hizătau,

jud. Timi , în frur,t
dii tanti, păr.
p teanu
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iun , la on ur uîi răman în amintir p ntru t td uuna.
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n u , car l-a impr ionat adân
d preo i şi în ăţători au chiar d către
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săteni,

nu s'a putut stăpâni şi în admiraţia sa chemă pe unul şi
pe altul dintre ţărani la sine şi îi încuraja. Peste tot zicea, că lumea cântăreaţă dela Chizătău e pentru el o experienţă, pe care
n'are cu ce s'o asemene.
Sub conducerea lui Lucian Sepeţeanu - şi a succesorilor
săi se dau mai multe reprezentaţii teatrale cu diletanţi,
iar corul prosperează.

Reuniunea de cântări şi muzică din Caransebeş în piesa „Crai Nou"
de Porumbescu, repr. în Aprilie 1914

Reuniunea română de cântări şi muzică , Armonia din Ticvaniul
\fare, a avut un cor al tinerilor plugari, care are şi el un trecut
glorios. Infiinţat în anul 1882, are conducător pe învăţătorul harnic
Iuliu Birou, care este şi dirigentul corului. Reuniunea ia parte la
concursul corurilor din 1906 la Expoziţia din Bucureşti. După tabloul valoros care se găseşte în mâna d-lui Virgil Birou criitor,
fiul dirigentului merituo , corul cânta un repertoriu foarte bogat şi
variat. ln anul 1882 organizează cel dintâi maial, iar la l Februarie 1885, prima serată cu program, la care oraviţenii dansează
Căluşerul şi Bătuta.

La 14/2 Februarie 1887, are loc cea dintâiu reprezentaţie
teatrală a Reuniunei cu ,diletanţii corişti". Se reprezintă piesa:
Barba lui Ştefan cel Mare de C. Baronzi. Urmează apoi alte
reprezentaţii în 28 Februarie 1888, cu piesele „Soldatul român la
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de I. P. Banco u, şi „Arl'intc şi Pepcl tT"
vodevil de V. 1 csandri. La 2 F bruari 1 90 e r prezintă „ Cinel"
Cinel" şi ., i fa sau adunarea betruniloru" operetă comică de C.
O. Porumbe cu. La 24- februarie I 91 „ Ho ,Uartin" po mă comico- atirică de L Oro:::c cu.
Vor urma ,.Colindele Craciunului'
au
hri to·, poemă dramati a cu ...:::întece 111
., ca o amintire a vechilor obiceiuri, pie a „Ruga ~wu
cdcit1"
comedie pop rală într'un a t de Io if Vulcan. ap 1
unta ţăra
nea a, Paracli ierul, fi rin şi flnrica, Irozii au \'icleimul ele B.
Iulian, Bărbaţii f, rmăcaţ1 vrăjiţi) de i\\. Pa ·ca ii
e trebue a învăţ· 111,
Hita u ci pot, ·. a.
D-l \ ir "ii Birou p· tr1.;, ză un volum d afi
cari doc11mc11tcază a tivilate
reuninnei dela 1 :.. p:în,1 la I 7,
"i ordinea e.·emplara rn car1..: dirig-entul corului Iuliu I in tt a înţele
. ă ţin)" ., trebile" reuni1mei.
ln Banat e 1..:,·idcnţiaza 111 a n:tmiunea c.h.! t:an ari i mu.:'i ·ă
din 1 oe ·a Montam, înfii11l 1l'l in anul I Î ~. la taruintde învăţa
torului Ion i\\ar ... u , rnic1 i-, urm· lu i f \' el eanu, bine cuno · utul
i apreciatul conclu at ir lk c ruri din I ,m.1t. iar apoi I. P1.;rian ·i
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ln parohiile române unite au existat mai multe asemenea orsimilare şi pe urma lor spre sfârşitul veacului al XIX-iea
Hubic organizează la Vaşad cel mai puternic şi cel ma!
splendid cor ţărănesc şi o orchestră simfonică dintre ţărani.
Tot în judeţul Satu-M.are trebuie să amintim şi activitatea
"Reuniunei de cântări şi teatru" din Somcuta-Mare, vechiul
centru românesc, fost pe vremurf capitală a' districtului Cetatea de
Piatră, care până la desfiinţare ( I 867) a avut ca limbă administrativă limba românească. Condusă rând pe rând de protopopii locali,
în 1883 se reorganizează sub conducerea învăţătorului şi scriitorului
poporal Elia Pop, secundat şi urmat apoi de Ioan T. Buteanu şi
Aug. Ungur. Această reuniune până în 1913 a organizat anual
câteva concerte şi a jucat 2-3 piese de teatru.
Se cer amintite ·aci şi ·eâteva reprezentaţii teatrale date cu diletanţii plugarî în comunele Ardusat, Pomi, Mădăras, Piscolt,. Sanislău
ş. a. din jud. Satu-Mare, precum şi concursurile de coruri organizate
înainte de Unire, ca de exemplu cel din Mădăras din anul 1911,
la care au luat parte opt coruri ţărăneşti. Toate aceste coruri au
cântat împreună la serbarea Astrei din Sătmar, ,,Imnul Astrei ' şi
"O rugăciune", sub conducerea tânărului Ştefan Mărcuş junior.
Corul din Băseşti - comuna marelui George Pop - sub conducerea
vrednicului Dariu Pop a făcut pe jos un• drum de 50 de kilometri
ca s~ poată lua parte la acest praznic românesc.
Corul din Bârzava sub conducerea preotului Hubic face turnee şi în Banat, cel din Aciua sub conducerea învăţătorului harnic
Anderco face şi teatru.
ganizaţii
părintele

*

**

Un rol important pentru educaţia artistică a tineretului românesc au avut societăţile academice-universitare, precum şi teologiile,
care au adunat în sânul lor pe cei veniţi din toate unghiurile locuite de români, şi i-a înzestrat cu un început de educaţie socială,
literară şi artistică, permiţând multora să se avânte spre posturile de conducere ale neamului.
Intre aceste societăţi se distinge »România jună « din Viena
prin însăşi situaţia pe care a avut-o în centrul de cultură şi arte
al Imperiului Austriac. Aici s'au adunat la toate facultăţile tineri
din toate ţările J9cuite de români. Ei se întovărăşeau mai întâi între
zidurile monumentale, în apartamentele modeste, unde revistele şi
biblioteca societăţii Ie-au dat lumina minţii, unde au auzit un cuvânt
românesc curat şi sonor, unde s'au desfătat prin manifestările culturale şi artistice ale colegilor şi unde şi-au strâns legătura: cu colonia română. Aşa se explică manifestările acestor tineri, cari ajung
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put,

fiecare an As·ociaţia · îşi ţinea adunările s·ale generale în
cadrul unor festivităţi cari cuprindeau cântece, declamaţiuni, dialo-·
·,
guri, coruri, după' repertoriul cunoscut atunci.

· în

Reuniunea meseriaşilor români din Budapesta la 1898
în piesa i,Sărăcie lucie"
generală din 1870 Societatea diletanţilor din
Timişoara dă două reprezentaţii. Acest fapt are o dublă importanţă,
mai întâi fiindcă putem constata că la 1870 în Timişoara a existat
o soc. de diletanţi de teatru şi că în q.ceastă vreme la Arad
s'au jucat piesele „Nunta ţărănească" de V. Alecsandri şi „Fantasma ", comedie într'un act, de Lerescu. Soc. de teatru era compusă
din 13 tineri diletanţi români şi a fost acompaniată de data aceasta de corul plugarilor români din Chizătău. Piesele au fost
studiate sub conducerea învăţătorului Petre Popovici. Ca întotdeauna, repre,zentaţia a început cu „ Răsunetul Ardealului" (Deş
teaptă-te Române) şi Hora lui Iancu. Reprezentaţiile au av1,1t loc

La adunarea

pe scena teatrului maghiar.
Cel ·dintâi concert îl organizează la 1'871 prin concursul
tinerimei române arădane. La concert cântă şi corul vocal compus
din teologi şi studenţi de sub conducerea tănârului teolog Crăciunescu.
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La Arad desvoltă o activitatea deosebită şi Societatea „Progresul", organizaţia industriaşilor români, sub conducerea celui mai
însemnat reprezentant al românismului arădan din acele vremuri
Mircea Vasile Stănescu, fost deputat dieta! şi luptător pentru
drepturile teatrului românesc în parlamentul maghiar.
Una din reuniunile care şi-au înţeles în deosebi menirea a fost
, Reuniunea de muzică din Sibiu «, care din anul 1880 a produs
momente din ce în ce mai sărbătoreşti şi a încălzit atmosfera cu
manifestaţii şi serbări culturale, muzicale, teat ·ale, cari cu demnitate
s'au aşezat alături cu manif staţii! similar ale neamurilor conlocuitoar . La început mode tă şi fără mari pretenţii, reuniunea
ajunge centrul şi sufletul tutur r întreprind rilor române de artă
muzi ală din
ibiu. Dr. Aur I Br t şi conducătorul corului Oh.
Dima, au ridicat acea tă instituţie la posibilităţi1 d a e prezenta
la 18 5 în Bu ureşti, und m Palatul Atheneului este primită cu
m entuzia m d n d cri , i cuc re şte cununa de lauri din argint, cu dedicaţii din part a comitetului or aniz t r.
in adr I ace t i r un·uni
ridică o seamă de diletanţi
şi artişti cu r num .
rbăril
i iau un ara t r ol mn, chiar
aract riz ază printr'un nivel
cont rint I şi şez.ătoar le lit rar s
artistic d o bit, la car contribui artiştii noştri
niţi dela conser"at ar şi a ad mii. La onc rt I reuniunei tin ă ia parte chiar
şi cântăr ţi şi arti'I ti
tr ini u r num .
u concur ul celebrului
cântăr 1 Ni hi
opo i i - originar din
aran eb ş R uniunea
din ibiu r pr zintă la 15 i 17 Apr. 18 6 p ra tn 2 a te: ,,
noapt în r nada" d Kr uz r.
d sparte d reuni un maestrul Oh . Dim a care
ln nul 1899
plea ă la
raş
, unde îşi va
ntinua activitatea a nr f
r,
dirij r şi
mp zit r d
trălu ită fa tur arti tică.
In nii următori r uniun a î i urm az a tivitatc . ace ntuând
„pr movar a rt i muzi al , uni r al tn r I vaţiunile ei mai înalte
cu
n id raţiune d o bit faţ >" d prom area muzic i noa tre
I erbărilor
române ti". ln anul 1 05 or aniz ază pr ramul arti ti
pentru în u urar
muz ului A tr i i a c n i furnizată de
R.,
în adr festi
m ţi nant . Anul 1913 i-a urzit
ale
ât e p at de nor oasă r uşind a da r pr z ntaţii d operă cu
c ncur ul bur ierilor „ oei tătii p ntm f nd de teatru român' şi a
diletanţilor cari 'au distin cu p re!
, Cavaleria Ru fi ana « de
Mas agni şi ,, ecr tul u an ei,, d Erman W lf Ferarri. uc e ul
a fo t trălucit.
'au dat 4 repr zentaţii la 5, 8, 9, 12 Iunie, cari
a_u atr~ _un publi imen '. printre cari şi foarte mulţi străini. Rolurile prmc1pale au fo t usţmute de: dnele Maria Crişan, V. Triteanu,
rea u, d-nii
t. Mărcuş şi I. Crişan.
d-ra V.
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De aici a pornit ideia Operei Române din Ardeal, şi aici s'a
consolidat convingerea că realizarea ei este posibilă.
O altă reuniune de aceeaşi importanţă se înfiinţează la Braşov.
Ea luptă la început cu multe greutăţi, dar prezenţa lui Oh. Dima
dela 1899 îi ridică prestanţa la un nivel artistic care o pune alături de
celelalte reuniuni româneşti şi străine. Multe elemente şi mulţi
artişti din ţară au trecut mai întâi frontiera la Braşov şi s'au prezintat publicului românesc din Ardeal prin concursul preţios al
acestei reuniuni.

Membrii „Reuniunei" din Braşov în opera „Cavaleria Rusticană" de
Mascagni, repr. în Iunie 1913 la Braşov, sub conducerea maestrului
G. Dima şi cu concursul artiştilor: Veturia Triteanu, Mări oara Dima,
G. Folescu şi Ştefan Mărcuş

Reuniuniunea a patronat concertul celebrului cântăreţ de operă
dramatică Dimitrie Popovici, care aflându-se în turneu artistic în
anul 1901, a oferit şi publicului Braşovean ocazia de a-l admira
în arta sa.
Ca urmare a succesului deosebit ce au obţinut reprezentaţiile
de operă din Sibiu, reuniunea de muzică de sub conducerea maiestrului Oh. Dima din Braşov, a reprezentat operele „ Cavaleria
rusticana" de Mascagni şi „la şeză toare " de Tib. Brediceanu
în zilele de 16, 18 şi 20 Iunie 1913. Printre solişti era şi O. Folescu,
viitorul cântăreţ celebru dela Opera Română din Bucureşti. Succesul a fost şi aici răsunător. In aceeaşi perioadă reuniunea pregăteşte
oratoriul „Paulus"., care demonstrează gradul înalt de cultură muzicală pe care l-a atins această instituţie de artă românească.
***
In vara anului 1906, împlinindu-se 40 de api de domnie glorioasă a Regelui Carol I se ţine la Bucureşti „ Expoziţia generală
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român
Corul , armen · dela Bucureşti avea organizar a părţii
muzicale a erbăril r. Toat reuniunile româneşti d
cântări din
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apreciaţi. Sala aceasta a servit drept teatru până în anul 1928,
când se inaugurează teatrul comunal „A. Demetriade."
.
Al doilea cor bihorean „Hilaria" din Oradea luase fiinţă încă
dm anul 1876 cu un „Deobligamentum reciprocum ", prin care

Diletanlii români din Oradea la I 9'

membrii se obligă pe , simţul nostru n a ţi o nal românesc" să activeze în acest scop. La început le lip eau mijloacele materiale şi
un repertoriu de cântece rom â neşti. Prin ajutorul lui Iosif Vulcan
membrii reuniunei se încadrează în reprezentaţ i ile teatrale ale diletanţilo r din Oradea şi dela 1896 iau parte activă la aceste spectacole bine înarijite, cari au înviorat multă vreme sufletele bihorenilor. Sub conducerea dirigentului Nicolae Firu, ,, Hilaria ia parte
la marele festival coral aranjat în 19 6 la Bucureşti şi pe urma
succesului i s'a conferit diploma de onoare cu medalia de aur. In
1909 colaborează la reprezentarea icoanei dela ţară „La şezătoare '
de Tib. Brediceanu, reprezentată cu concursul formaţiei de muzică
şi cântări a reuninnei din Sibiu, atât la Oradea cât şi la Beiuş
(anul 1910).
La 1909 se înfiinţează reuniunea română de cântări a intelectualilor din Năsăud, în 191 O trupa teatrală de diletanţi a intelectualilor, apoi corul şi trupa teatrală a meseriaşilor români şi corul
ţă r anilor.
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Văzându-se lipsa unei scene pentru manifestările artistice şi
mai ales cele teatrale în Năsăud, la 1912 pe banii adunaţi cu multă
trud ă de A. Bena, se construeşte un podium demontabil compu
din practicabile, culise, ufite, portal cu co rtin ă , şi unele decoruri
pictate la Vi ena.

ii tantii din

radca în zilei Memo randului, (I <t ~
pe mar le lup tator D r Ioan Ra ţ iu

in
d

Cara-
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lui Ion. La 25 Ianuarie 1913 diletanţii joacă „Fetele sfinte" după
de Bena, tot în 1914 intelectualii mai reprezintă
piesele „Muza dela Burdujeni" de Caragiale, ,,Poetul sărac" de A.
Kotzebue, tradus şi localizat de A. Bena. ln anul 1913
reuniunea meseriaşilor români reprezintă „Otravă de hârciogi" ş i
,,Ruga dela Chizătău" de I. Vulcan. ln 1914 trupa elevelor lui A.
Bena reprezintă „Lăsata secului" o piesă germană localizată de A.
Bena, intelectualii joacă „ Un Leu şi un Zlot" de Ranetti, ,, Ursul "
de Cehov, ,,Sluga la doi stăpâni" de Goldani, localizată de Z.
Bârsan.
Trebue să accentuăm în deosebi activitatea prodigioasă a
d-lui A. Bena care şi în acest colţ de ţară a prezentat lucrări de mult
talent şi a realizat pe teren muzical şi teatral într'adevă r
progrese uimitoare cu corurile şi diletanţii. Pregătirea şi studiile
lui A. Bena dela Academiile de Muzică din străinătate l-au predestinat pentru acest rol important pe urma căruia a fost răs
plătit cu onorul de Rector al Academiei de Muzică din Cluj.
!araşi localizată

Reuniunea de Cântări şi Muzică din Bistriţa, cu ocazia reprezentării (1912) icoanei dela ţară „La Şezătoare", sub conducerea
d-lui H. Klee, dela Unire până azi, maestru de cor al Operei
Române din Cluj

Reuniunea română de cântări din Bistriţa a avut un sprijin
puternic în dirijorul său, medicul Dr. Leonida Domide, un bun
5-7
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muz1c1an compozitor a poemului , Inşiră-te Mărgărit " şi multe alt
lucrări preţioase.

in 1900 a ti ează în reuniunile bistriţene şi dirijorul H rmann
Klee, care conduce
diletanţii români la
ucce e fn11noa e.
In 191 -20 ajunge un al ros olaborator a lui r. T. Br <liceanu
la or anizarea p r 1 Român din luj, unde
te an ajat ca dirijor şi mae tru d c r. El compune v loroa a op ră feeri ă „ Făt
Frumo " după V. ftimiu si muzica Ia pi a ,,
fac ziuă" d
Z. âr an.

* * .;
In
le de mai u
unora dintre r uniunile

am

\rdeal
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năţene cu scopul unic şi atât de nobil de a acompania la pian
pe cântăreţii solişti? Dar protopopul Vasile Saftu şi directorul
Virgil Oniţiu, fie iertaţi, nu erau şi ei corişti nelipsiţi în corul
maiestrului O. Dima? Marietta Ierne2 măr. Anca, mama artistei

cu renume Marietta Anca dela Teatrul
Naţional din Bucureşti, o excelentă diletantă
din Nordul Ardealului, familia
Dimitrie Axente din Sibiu, unul dintre
cei mai valoroşi români meseriaşi, jucători de teatru şi regisor, nu sunt încă
13rezenţi în memoria contemporanilor?
Dar d. Petre Groza, actualul primministru al României nu a amintit în cuvântarea cu care a instalat pe d. prof.
Mihail Ralea ca Ministru al Artelor, rolurile sale de „primamorez" din teatrul
diletant dinainte de Unire?

*

*

1 •

~

•

l

t

*

Pentru a ilustra în mod sumar activitatea desfăşurată de reuniunile noastre
de cântări şi muzică, societăţile Junimei
Maria V. dr. BraniRomâne şi a cluburilor de diletanţi, vom Dna
şte, celebra p ianistă ş1
rezuma câteva date, cari cuprind însă nu- animatoare a dil etanţilor
din Banat
mai informaţii aproximative, căci o lucrare
completă va trebui să se facă cu un aparat corespunzător şi anume
desemnat în acest scop.
S'au dat reprezentaţii teatrale româneşti cu diletanţii în vre-o
800 comune din cele 23 judeţe locuite de Români.
Dela 1815- I865 numărul reprezentaţiilor despre cari s' au
putut găsi urme este cca 400.
In anii 1865-1898, după tablourile întocmite de către autorul
acestei lucrări, sunt cunoscute aproximativ 850 reprezentaţii.
In anii 1898-1906, după datele din anuarele . T. R. 1183
reprezentaţii.

ln anii 1907-1914, aproximativ 1440 reprezentaţii.
In total deci într'o perioadă de I 00 ani, aproximativ 4000
de reprezentaţii teatrale verificate dintre cari, pe o jumătate de
veac, dela 18 I 5 până la 1865, cade numărul de 400, adecă a zecea
parte, şi din 1865 încoace numărul reprezentaţiilor creşte an de an,
până ce în 1906 până la 1914, ajunge la peste douăsute anual.
Se constată deci că mişcarea teatrală prin diletanţii de dincoace de Carpaţi a înscris în istoria culturală a Românismului
pagini de adevărat eroism.
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TURNEELE SIMBOLICE
Incă fn anul 1853 Oh. Bariţiu fn Gazeta Transilvaniei expune că toate încercările care se făcuseră până atunci Braşov
şi Lugoj pentru fnjghebarea trupei de teatru „au suferit greută
ţile începutului." Cu toate acestea „ţesătura limbei noastre cere
dela noi, cu tot imperativul, ca neapărat să facem un lucru se-

m

rios pentru teatru." Unitatea gândirii noastre reprezentate fn unitatea literară, ca o formulă pregătitoare a unităţii politice, era
lozinca tuturor.
Românii luptau din ră puteri pentru a igurarea exi tenţei
lor. Nu aveau posibilitatea să-şi desfăşoare opiniile şi să-şi comunice sentimentele şi convingerile lor naţiunii. Fraţii noştri dt
peste Carpaţi se interesau de mtreprinderile literare şi culturale
de dincoace de Carpaţi şi le incurajau. Cam fn acelaşi timp Începu şi acţiunea puternică la Bucureşti pentru înfiinţarea Teatrului Naţional. Mulţi artişti şi-au găsit aşezarea fn trupele lui
Milo şi Pascaly, cari emulau intre ele.
Era o adiere, un suflu de teatru românesc În aer, care pregătea terenul pentru înfăptuirile mari, cari au deşteptat fn publicul nostru setea de a concura În arta de teatru cu celelalte
naţionalităţi. la I 860 se Înfiinţează Teatrul Naţional Sârbesc cu
reşedinţa fn Neoplanta, fapt care fndeamnă şi pe ai noştri la o
acţiune mai energică În interesul teatrului românesc. Jn aceste
momente ştirea că actorii de dincolo de Carpaţi vor veni ă joace
în centrele din Banat şi Ardeal a provocat o nespusă bucurie.
FANNY TARDINI
ln 1863 trupa fraţilor Vlădicescu şi a nemuritoarei artiste din
epoca de formaţiune a teatrului nostru, Fanny Tardini, măritată cu
Al. Vlădicescu, este cea dintâi pe care o cunoaştem noi, care a
trecut Carpaţii la Braşov. Ea a jucat în sala „Gimnaziului Român"
mai multe piese de teatru, cu subiect naţional, care au fost primite
de public cu mare entuziasm.
In primăvara anului 1864 jucase la Cernăuţi piese cu subiect
patriotic, entuziasmând publicul. Mulţi dintre tinerii români au fost
luaţi de curentul artei teatrale părăsindu-şi studiile, ca să se facă
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actori, între ei Mihail Eminescu, N. L ac a,
ş.

I. B a iu,

\untenescu

a.

Revi ta Familia n
orb ş t în anul I 65 de Turn eul din
anul trecu t al tru pei Fanny Tardini ', deci c I dintâi turneu al ei
a a ut Io în anul 186-1-, c iace c r puncte i cu no tei din Gazeta Tran ii ani i. Trupa cni e la Braşo\', pr edată d dir ctoar
i de unul din actorii so ietăţii. Lum a . altd de bucurie , cri e
un ziar - că o trup~ român a ă a
it a i.
ietate î ntr agă ,
românii bra o ni, o binecu ântară într'un mod deo ebi t, i nici
ă s'au în lat, căci ci au luat parte I reprezentaţii·.
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pun 111 dat, preci ă ând trupa
~ im 1 I ra ,·,
i num i a i,
ăci în anul a e t, nu a\'em date ca s ~ fi pk at mai dep rte. In
18 4, c înd trupa f1nny Tar lini veni mai înt·îi în
rdc I / . B.
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poat· con tmi pc cl1eltuelile ak, lăruind-o p i şc , le i r r mânc ti din Hra t v, di ă imnaziului, .,dr pt mult tmin: atr e fori a
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a a trup, a VLtt tot ·prijinul în I -5, cân I Ic ~ 7 \ a1
luni
în p r eprezentaţiile lin ra v. I: i u jucat t t a treia zi, part
pte e naţion, le, p r tc pie e · raine ·1 in I' el i tra du cri din
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,,a făcut furoare cli travestirea sa în deosebitele persoane cu deosebite caractete".
Publicul stătea înghesuit la reprezentaţii. Spectacolele s'au
înfăţişat cu gust · şi decoruri potrivite, atât în piesele „Baba Hârca"
de Milo cât şi în „ Un trântor cât zece".
ln 5 Iunie se reprezinta o „Partidă de Concină'' de Alecsandri, ,, Cearta fără cauză" comedie în traducere; la sfârşitul spectacolului D. Răduleanu cântă melodii naţionale.
Străinii s'a11 abţinut dela aceste reprezentaţii, deşi românii
noştri nu încăpeau, fie la teatru fie la alte petreceri aranjate de ei.
TURNEUL LUI MIHAIL PASCALY
Făclia

teatrului românesc odată aprinsă prin turneele trupei
Fanny Tardini, a fost du ă mai departe prin turneele iniţiate de
M. Pascaly.
Doi artişti au excelat prin talentele lor pe scenele din Bucureşti pe acele vremuri. Era „comediantul '' Milo şi artistul dramatic
_f>ascaly. Pe aceştia în deosebi dorea să-i cunoască publicul din
Ardeal şi Banat.
Ce a fost turneul lui Pascaly şi prezentarea artiştilor săi se
poate întrezări din rândurile revistelor şi ziarelor contemporane
cari descriu zilele de sărbătoare minunate, si felul cum aceşti
purtători ai cuvântului românesc au fost pr i miţi în mijlocul nostru.
„Telegraful Român" urprinde cel dintâi publicul românesc
c-u ştirea c1 „artistul Pascaly va veni la românii din imperiul
austriac să dea câteva reprezentaţii teatrale fntre fraţii at cărora
soarta vitregă nu le delega posibilitatea ca să aibă un teatru
naţional".

In „Familia' se oglindeşte nu numai nespusa bucurie, dar
şi dorul de ai vede~ , şi de ai asculta. ,,Nouă românilor din monarhia austriacă - scria Iosif Vulcan - numai arareori ni se dă
ocaziunea de a se putea vorbi de pre Teatrul Naţional. Primim
ştirea că M. Pascaly va veni fn Ungaria şi Banat şi va ridica
Templul Thaliei Române tn toate oraşele mai mari unde locuesc
români. Veniţi preo,ti ai scenei române, veniţi unşii muzelor,
veniţi propagatorii ideii sfinte, veniţi, veniţi fraţilor, căci noi
vă aşteptăm cu braţele deschise. Haideţi şi tnsuflaţi con ştiinţa
ti1 inimile disperate, veniţi şi ne spuneţi că românul a fost şi va ·
fi I Veniţi I Veniţi!"
Un imn de slavă mai frumos, mai sincer şi mai plastic al
dorinţei generale, arareori s'a scris şi arareori s'a simţit mai adânc
decât în sufletul lui I. Vulcan.
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,,Gazeta Transilvaniei , avizează că directorul Teatrului românesc M. Pa caly a sosit Ia Braşov. Corespondentul , Familiei"
din Braşov exclamă: ,,Avem şi noi Teatrul Naţional I M. Pascaly
din Bucureşti a sosit în mijlocul nostru spre a deschide templul
Thaliei române între murii acestui vechiu oraş românesc. Bucuria
noastră ajuns-a la culme, cum a osit între noi, toate locurile de
şezut au fost ocupate şi s'a asigurat subzistenţa trupei numai decât".
Trupa era compusă din 12 persoane şapte bărbaţi şi cinci femei.
ln repertoriu s'au anunţat 25 de pi se, 12 dram şi 13 comedii,
în afară de cele mai su notate, unnătoar le: a) drame: Idiotul,
Prizoni rul din astilia, ărmanul muzicant, Ea est n bună, Dalila,
Martirul famili i, F ricire în n bunie, Tata moşu, C rşetorul, Copilul Gr ci i, Vi ul unui român murind; b) corn dii: N asta trebue
să-şi urmeze bărbatul
n pahar d
ai, trengarul din Paris, Femeile ar plâng Pianul B rt i, F m ile Limbute, Băr atul ădu i,
Uită-t dar nu t ating , Nu
fum fără foc, ric p iţii, Noapt a
unei stele,
ala romanţelor.
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cu buchete de flori şi cununi de câte ori a apărut în sce n ă ca
după lupta dela Călugăreni , în piesa lui Bolintineanu.
In public se gă- B
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folosul săracilor din Afişul piesei „Mihai Bravul" de Dim. Boli ntin ean u
Sibiu după care a
urmat un banchet în onoarea artiştil o r la hotelul „ lmp ăra tu l roman". Foarte elogios scrie despre această stagiun e ziarul local
săsesc „ Hermannstădter Zeitung".
Dela Sibiu trupa pleacă la Lugoj şi se accentuează că repertoriul nu poate fi deocamdată altfel de cum este, fiindcă „dramele
noastre istorice şi originale mai toate sunt compuse pentru mai
multe persoane, altele sunt numai de interes local, ori scrise într'o
limbă pe care noi nu o înţelegem", se mai spune că transportul
unei garderobe mai complete cere jertfe mari materiale. Mai
aflăm că toate piesele trebuiau prezentate la control la organele
locale poliţieneşti.
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O, au fo t abonate p ntru 6 reprezentaţii
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Steaua mândră, maiestoasă
Se arată'n răsărit.
Căci o zână prea frumoa să
Ici la noi a coborft
Timişoara cea bătrână, pare ca'ntinerit
Căci az i Thalia română, prima dată a sosit . ..
Şi vestesc fn lumea lată, că şi aici români trăiesc
La Timişoara s'a săvârşit plăcutul eveniment că dna Matilda
Pascaly a dat naştere unui băiat, care a fost botezat în ziua de 5
August în suburbiul Fabric, dându-i-se numele de Andrei-Claudiu.
Naşi au fost Andrei Mocioni substituit prin căpitanul orăşenesc
Petru Cermena.
Ziarul local din Timişoara „ Temesvarer Zeitung" se ocupă
mai întâi la 30 Iulie cu reprezentaţiile româneşti. ln recenziunea
din · 30 Iulie accentuiază că „prin aceasta a răsunat mai înfâi limba
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Facsimilul apelului făcut de M. Pascaly către publicul din Arad în I 68
românească pe această scenă''. Aduce apoi o laudă sumară tuturor
artiştilor fără deoseb ire şi încheie astfel : ,, toate aşteptările publieului au fost întrecute. Nivelul reprezentaţiilor este acelaş cu nivelul altor manifestări de acest gen în acest oraş . Alegerea pieselor a fost foarte potrivită, efectul acestora fiind simţitor înălţat
prin prestanţa minunată (Vortrefflichkeit) a actorilor'.

Sâmbătă I August au început reprezentaţiile la Arad şi după
8 reprezentaţii turneul se încheie Ja 28 August. La deschidere M.
Pascaly declamă poezia lui A. M. Marienescu: Adu-ţi aminte
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eprezentaţia anunţată pe 4 Augu
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Artistul era bolnav şi de aceia câteva reprezentaţii s'au amânat.
Totuşi publicul românesc venit din provincie a rămas la Arad,
aşteptând însănătoşirea lui şi continuarea reprezentaţiilor. Vulcan
s'a convins că într'adevăr Pascaly e un mare artist, care poate să
joace cu succes în ori şi ce teatru. A rămas cu impresii neşterse.
Trei zile a petrecut la Arad unde s'a întâlnit pentru întâia dată
• cu Mihail Eminescu, care avea rolul de sufleur şi uneori actor în
trupa lui Pascaly. La Arad după ultima reprezentaţie s'a dat un
banchet în onoarea artiştilor şi cu această ocazie i s'a oferit lui
Pascaly o cupă de argint.
Trupa din turneu s'a compus din următorii artişti: Simion
Bălănescu, Freiwald Gestiap, Saliţa Mihăilescu, Mihaiasca, Matilda
Pascaly, Lina Stroenescu, Mariţa Vasilescu, Vasilache şi Petre
Velescu.
Dela Arad trupa pleacă la Oraviţa, unde sunt foarte bine
primi ţ i la 31 August. Românii de aici acum au cunoscut „subtilitatea limbei româneşti, ghirlande şi flori umpleau scena, se simţeau
transp o rtaţi în altă regiune ale fanteziei. ' La reprezentaţie a asistat
public foarte numeros şi mulţi plugari, dovadă că spiritul naţional
şi interesul pentru manifestările spectaculoase ale artiştilor români
străbătuse până la coliba ţăranului.
La 2 Sept. se închee acest celebru turneu, care a lăsat atâtea impresii adânci între românii de dincoace de Carpaţi, şi în
deosebii în regiunile unde pentru întâia oară a răsunat de pe scenă
glasul şi melodia limbei româneşti. Au rămas amintiri neşterse,
despre cari cu regret trebue să spunem, că se pierd cu ge neraţia
care dispare, deoarece nu s'au adunat la un loc, ca să rămână un
veşnic document despre interesul şi sprijinul manifestărilor teatrale
a românilor de dincoace de Carpaţi. Acest turneu a întărit credinţa
slujitorilor idealului artei teatrale româneşti şi a contribuit la lupta
pentru înfiinţarea unui teatru românesc.
TURNEUL LUI M. PASCALY DIN 1871
După succesul ca din poveşti, al turneului din 1868, M. Pascaly îşi anunţă al doilea turneu în Ardeal-Banat şi părţile ungurene
pentru luna Mai I 871, printr'o scrisoare dată în luna Aprilie, în

care între altele spune :
In anul acesta doresc să reîncep excursia mea artistică de acum trei
ani. Din punct de vedere moral, artistic şi naţional, cred că este o sfântă
datorie de împlinit, o imperioasă trebuinţă pentru desvoltarea intelectuală,
înfrumuseţarea simţămintelor, inobilarea cugetărilor.. . Patroni ai luminei, ai
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artelor, ai d esvolt ării naţionale, rutez a pune ub auspiciile O-v a tră încercarea mea. D ela con ur ul D-voastră, dela îmbr ţiş area D-v oa tră, dela
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dar numai pentru grelele cheltuieli, ce necesită asE menea excurs1un1.
Dacă împărtăşiţi ca şi mine această credinţă, dacă aspirările, dacă numele
meu, dacă trecutul meu, vă sunt cât de puţin cunoscute, cât de puţin apre, ciate o mică garanţie pentru viitoriu, şi dacă mă credeti demn şi capabil
de această mare şi grea încercare, sper, că veţi binevoi a mă onora cu patronarea, cu graţiositatea, cu iubirea dvs. precum eu am onoare a fi devotatul Dvs.
M. Pascaly m. p.

Pascaly joaca m 25 Mai, la Braşov, drama sa naţională
în 3 acte „Zavera lui Tudor" cu muzică de Flechtenmacher. Publicul a subliniat cu aplauze, lupta naţională şi eroică a ţăranului
român condus de Tudor. Toată compania a plăcut mult, dar cu
deosebire Pascaly „a fascinat cu producerea ţăranului român', de
aceea, zice recenzentul, ,,ne gratulăm că am avut fortuna a reonora Thalia şi Polymnia română cu toate artele sale reprezentate
În mijlocul nostru".
La 27 Mai se joacă comedia originală naţională în 2 acte
,, Păcatele bărba,tilor" şi comedia într'un act „ Primarul cu orice preţ'.
„Păcatele bărbaţilor" nu l-a mulţumit pe critic din pricina că
„poetul şi-a lăsat penelul prea aproape de exces în vreo câteva
espresiuni, ce vatămă verecundia pe contul moralei ". Nici „Primarul
cu orice preţ", nu-I mulţumeşte din punct de vedere tehnic, în
schimb actorii au jucat „foarte precis şi cu multă dibăcie artistică,
până la aplause".
In 30 Mai s'a reprezentat , Patria şi domnitorul" dramă naţi0nală istorică în 3 acte.
ln 3 Iunie s'a jucat piesa naţională ,Poporul şi nobleţa jigă
rită'. Criticul are cea mai favorabilă părere despre compania Pascaly,
încât crede că ea e în stare să ,reproducă orice piesă dramatică".
ln special a plăcut „Patria şi domnitorul '', în care Pascaly în rolul
paharnicului ·oheciu, a transpus publicul în regiunile celui mai culminant şi mai neînvins patriotism". Cu , Domniţa Ruxanda" drama
istorică în cinci acte a lui Haşdeu, Pascaly îşi închee seria reprezentaţiilor braşovene, plecând, după cum spune cronicarul teatral,
la Sibiu şi de aci la Blaj. (Rev. Teatrală 1913 pg. 132- 133).
La Sibiu a reprezentat piesa „Sfioşii" comedie tradusă din I,
franceză, apoi „Fiica poporului" dramă şi „Patria şi domnitorul''
dramă de Pascaly. Pe zilele de 13 şi 14 Iulie se anunţă turneul
în Oradea, unde arena şi decoraţiunile teatrale s'au putut câştiga
pe două seri dela societatea teatrală maghiară contra jumătăţii din
venitul curat. Afişul original despre reprezentaţia din Vineri 14 Iulie
1871 cu piesa Patria şi domnitorul", care a fost „predată în
11
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Dela Arad trupa lui Pascaly pleacă la Timişoara unde îşi
deschide stagiunea la 20 August cu piesa „Sărmanul muzicant şi
Femeile cari plâng".
După câteva reprezentaţii se încheie stagiunea din Timişoara
şi trupa se reîntoarce la Bucureşti.
Nu pot să trec cu vederea întâmplarea lui Pascaly dela Cluj
unde sosise în vederea unor spectacole.
Fraţii maghiari geloşi de succesele trupei lui Milo din 1870,
şi având temeri că teatrul se va mai pune la dispoziţia şi a altor
societăţi teatrale române şi prin această „tot Clujul se va romaniza",
sub pretext că se repară teatrul a denegat cererea trupei Pascaly
de a i-se pune la dispoziţie sala. I s'a oferit Reduta unde se dau
balurile şi concertele şi unde se declarase uniunea Ardealului cu
Ungaria, fără ca românii să fi fost întrebaţi. Pascaly însă n'a pri- ,
mit această tranzacţie şi a plecat cu trupa sa la Oradea.
După turneul său Pascaly, în 1871, trimite un aviz „Familiei"
şi cere să fie publicat că,· primeşte elevi la teatrul românesc cel
mare, unde li se acordă burse după capacitate şi angajament după
terminarea studiilor. De notat este că Teatrul Naţional din Bucureşti în această stagiune funcţiona împărţit în două şi anume, o
parte a artiştilor juca în teatrul cel mare, care mai târziu devine
adevăratul Teatru Naţional sub conducerea lui M. Pascaly, iar cealaltă parte a trupei se grupează în jurul lui M. Milo, aranjând
reprezentaţii în sala Bozel.
Intr'o scrisoare din 15 Octomvrie 1871 către I. Vulcan şi
„Familia", M. Pascaly între altele spune : ,,Nefericita şi nemeritata
poziţiune în care se află Teatrul Naţional al României vă este
destul de cunoscută. Am obţinut dreptul de a juca, în teatrul cel
mare în limitele regulamentului promulgat de Minister şi aprobat
de Domnitor. In aceste condiţiuni, lipsit de mijloace suJioiente voiu
încerca să ţin uşile Teatrului român cât se poate mai mult timp
deschise. Voiu continua reprezentaţiunile stagiunei de iarnă regulate. Presa care este lumina conducătoare a popoarelor, să-şi
îndrepte privirea mai amabilă, mai benevolă, mai frăţească la
această încercare. Pascaly semnează scrisoarea ca „artist comedian".
Genialul nostru poet Mihail Eminescu îşi aduce aminte în
cuvinte alese despre artistul Pascaly, elogiind direcţiunea nobilă a
scenei înaugurată în România cu succes de Pascaly, pentru ca
„publicul să înţeleagă creaţiunile geniilor puternice, de exemplu piese
de Scribe şi Sardou".
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TURNEUL LUI MATEI MILO DIN 1870.

„ Familia" din 1870 ne informează că celebrul artist dramatic
Matei Milo va întreprinde în luna Mai şi următoarele, un turneu
cu trupa sa şi va da reprezentaţii „în România de dincoace de
Carpaţi''. Salută din adâncul inimei această ideie şi contribue la
realizarea ei. S'au pus multe obstacole în calea lui Milo din partea
oficialităţii vechiul stat maghiar. Ulterior s'a dovedit că autorizaţia
pentru turneu a primit-o, şi astfel la 23 Mai începe reprezentaţiile
la Braşov, cu „Lipitorile Satelor" de Vasile Alecsandri şi muzica
de Wachmann.
Trupa a fost primită cu însufleţire şi mult entuziasm. A urmat apoi seria reprezentaţiilor cu următoarele piese la Braşov :
„Paracliserul, Vodevilul Naţional, Milo directorul, Zuliaridi, Chira
Nastasia, canţonetă comică, Herşcu Bocciagiul canţonetă comică
toate de V. Alecsandri, apoi „Soldatul Român" vodevil naţional.
Artiştii Milo, Mincu, Alexandrescu cu soţia, au recoltat aplauzele
însufleţite ale publicului spectator.
Reprezentaţiile din Braşov şi-au urmat cursul în 4 Iulie cu
comedia „Prăpăstiile Bucureştilor' de Milo, muzica de Wachmann,
în 7 Iunie ,,Boer şi ţăran" de Milo, muzică de Flechtenwacher şi
„Muza dela Burdujeni" de Negruzzi, pe urmă opereta naţională
,,Baba Harca" de Milo.
Pentru a lămuri părerea românilor despre repertoriul lui Milo
în vremurile de atunci dăm informaţia corespondentului „Familiei" :
,.Milo nu dă drame serioase, are un fnţeles pe care fi pricep
numai cunoscătorii de arte şi nu aceia cari nu ştiu să di tingă
de exemplu intre Racine şi Moliere, cari nu ştiu că puţ{nele drame
naţionale, cari se produc fn teatrul cel mare din Bucureşti cer
un aparat care costă prea mult şi personagii prea multe. Societatea lui Mi{o îşi are specialităţile sale fn comedie şi vodeviluri,
acestea le-a cultivat dela început şi fn acestea ea se poate
măsura cu cele mai bune din câte a văzut Transilvania vreodată
la Germani şi Unguri."
In 15 Iunie trupa lui Milo dă o reprezenteţie în beneficiul
di rectorului Milo cu piesa „jianul Căpitan de Haiduci" de Milo.
La această reprezentaţie de adio din Braşov teatrul a fost atât de
înghesuit cum nu s'a mai văzut de mulţi ani. Rolurile au fost executate cu multă preciziune. O delegaţie de patru membri prezintă
lui Milo două suveniri, un pahar de argint şi un port-ţigaret. Milo
primind paharul de argint pe scenă, l-a umplut cu vin şi a băut,
închinând pentru prosperitatea artei naţionale teatrale.
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După reprezentaţie a avut loc un banchet în onoarea artiş
tilor. Trupa lui Milo a plecat dela Braşov la Sibiu unde a dat un
ciclu de reprezentaţii dela 21 Iunie până la I Iulie. In repertoriu
găsim: ,,Boeri şi ţărani, Herşcu Bocciagiul, Zuliaridi, Cfobanul
român, şi Paracliserul". Ciclul reprezentaţiilor de aci se încheie cu
„Jianul". Artiştilor li s'a făcut o manifestaţiune grandioasă, cu
bătaie de flori, cu o ploaie_ de cunune şi buchete. Se disting din
ansamblu dşoarele Constantinescu şi Senti.
La Orăştie meritul organizării reprezentafiilor îl are M. Dobo,
secretar judecătoresc. Trupa lui Milo a făcut un adevărat sacrificiu
venind aici. S'a jucat repertoriul cunoscut cu începere dela 7 Iulie
în sala Hotelului Szechenyi. La reprezentaţie au venit mulţi Zărăn
deni şi Deveni setoşi de a asculta limba românească de pe scenă
şi de-a vedea artişti români.
Sosind trupa lui Milo la Cluj, a făcut mare fierbere între
studenţi. Inteligenţa, sub prezidiul protopopului Gavril Pop, s'a
sfătuit cum să-l primească. S'a constituit un comitet de primire,
acesta a câştigat autorizaţia ca Milo să de-a reprezentaţii în Teatrul Naţional Maghiar. Studenţii cari dtunci au constituit societatea
de diletanţi, aşteptau cu nerăbdare reprezentaţiile dar nu prea
aveau parale să-şi cumpere bilet. Milo s'a bucurat foarte mult când
a aflat că aici se găsesc atâţia stud nţi români şi c;l ei au şi o
societate de lectură şi o societate de diletanţi. I-a învitat deci să
ia parte şi la probele dela teatru, căci el vroia să dea unora dintre
ei roluri mai puţin importante. Studenţii au venit în grup şi Milo
s'a bucurat când a văzut că pe mulţi dintre ei îi poate întrebuinţa
cu uşurinţă în roluri mai mici şi le-a dat permisiunea de întrare
liberă la teatrul român. Seara când s'a deschis teatrul toată galeria
s'a umplut de studenţi, unii s'au strecurat între culise, sub titlul
că-i ajută pe ceilalţi.
Trupa lui Milo a petrecut aici vre-o două-trei săptămâni şi
reprezentaţiile au avut un efect extraordinar, nu numai asupra
societăţii române dar şi asupra celei maghiare şi dacă ar fi fost
teatrul de două ori mai mare n'ar fi fost în stare să cuprindă
publicul spectator. Se îmbulzeau public românesc şi public maghiar
de-o potrivă, conversaţia în teatru era românească. , Nu ştiu spune Vasile Podoabă în amintirile sale - "de unde şi cum, dar
atunci toţi maghiarii vorbeau româneşte şi erau mândri că vorbesc
În limba românească."
La Cluj trupa a dat 6 spectacole. Societatea de lectură i-a
oferit lui Milo diploma de membru de onoare. Ziarele ungureşti
scriau despre Milo : ,,Se cunoaşte că e un vechiu champion al
artei dramatice".
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sale este de nefntrecut". Mai remarcă din ansamblu pe I.
Alexandrescu care a cântat cu frumoasă voce de bariton, cântece
româneşti, publicul rămânând adânc emoţionat. ,,Avem toată recunoş
tinţa faţă de trupa care pleacă dintre noi" - spunea corespondentul
ziarului maghiar. Publicul românesc şi-a exprimat recunoştinţa sa
prin aceea că i-a oferit lui Milo un splendid pocal de argint.
Dela Arad trupa şi-a luat drumul spre Lugoj. Aici însă publicul s'a arătat mai pretenţios, căci un ziar scria după reprezentaţie :
„asemenea canţonete se cântă pe la noi în berării". Milo a făcut
ultimul popas - după cum ne spune d. I. Massof - la Oraviţa
şi de aici a trecut hotarul pentru a se opri apoi la Craiova.
ln acest turneu trupa lui Milo s'a compus din ansamblul de
12 persoane : Eliescu, Nicolau, Oh. Alexandrescu, Pechea Alexandrescu, Mincu, Moţaţeanu şi actriţele Nicolau, Alexandrescu, Senti,
Ionescu, Constantinescu.
Oh. Bariţiu şi I. Vulcan se ocupă pe larg cu impresiile cu
care a rămas publicul după acest eveniment artistic, consacrându-i
articole elogioase. Mulţi ani după aceia I. Vulcan, în „ Familia"
scria: ,,S'a dus repertoriu dramatic al lui Milo, s'a dus. . . şi cu
el şi Milo. Avut-au amândoi (Alexandri şi Milo) timpul de înălţare,
a venit apoi şi timpul de decădere."
cările

PROGRAMUL TURNEULUI MILLO IN 1870
La Braşov: 23 Mai: Lipitorile satelor, 31 Mai, Paraclisierul; 12 lunie,
Millo directorul; 4 şi 7 Iunie, Prăpastiile Bucureştiului; I 5 Iunie, li anu
căpitan de haiduci La date necunoscute: Chira Nastasia, Zuliardi, Herşcu Bocciagiul, Boieri şi ţărani, Muza
dela Burdujeni, Baba Hârca, Haiduci.
La Sibiu: 2q [unie, Boierii şi ţăraoii; I lui ie, Herşcu B occiagiul. La
Data reprezentaţ i il o r din Lugoj

date necunoscute: Zuliardi, Ciobanul român, Paraclisierul, Hanul.
La Cluj: 16 Iulie, Lipitorile satelor, 17 Iulie, Millo directorul; 18
Iulie, Cimponeriul. La date necunoscute: Cucoana Nastasia, Chir Zuliardi, Ciobanul Român, Paraclisi erul.
La Orăştie: 7 şi 11 Julie, Lipitorile satelor. La dată necunoscut~:
Prăpastiile Bucureştilor.

La Arad: 26 Aug. Lipitorile satelor.
încă nelămurită.

TURNEUL I. D. IONESCU
I. D. Ionescu apare pe scena din Ardeal mai întâi în anul
1872. Cânta pe V. Alecsandri; tot feluri de cântece şi canţonete
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PROGRAMUL TURNEELOR LUI I. D. IONESCU
1872, Deva: 23, 25, 26 Octomvrie.
S'au jucat următ oarele piese: Dl.
Strosberg, Grecul, Parapoisitul, Cocoana Chiriţa, la Paris, Ci obanul,
Barbu Lăutarul, Astronomul, Pandurul cerşetor, Românul din Munte,
Mama Aogheluşa, Beţivul, şi Jidovul în garda naţională.
1874, Oraviţa: 19 Iulie. S'au jucat
următoarele piese: Ciobanul român,
Parisiana şi Un cuvânt cătră D-l
Ministru.
1878, Oraviţa: 3 şi 15 Awz;ust.
Au jucat diletantii.
1878, Lugoj: 8 Noemvrie. Societatea teatrală română a dat 4 re-

1874, Baia-Mare: 2, 3 Septemvrie.
1878, Oraviţa: 19 Iulie.
1869, Braşov: 27 Aprilie şi 2 Iunie.
1881r Braşov: 12 Iunie.
1880, Haţeg: 4 Septemvrie.
1880, Sebeş: 12 şi 22 Decemvrie.
1881, Braşov: 8 şi 20 Martie.
1881, Timişoara: 9, 10, 11, 13 şi
14 August. Se joacă piesele: Pantalonii roşii, 2 surzi, Paraclisierul ,
Crimele lui Piperman, Ordinul d'a
sforăi.

1881, Biserica-Albă: S'au jucat
piesele: Florian şi Fl orica, Pilărifa
în Reşiţa.
1881, B. Albă : 23 August. S'au
jucat piesele: Doi surzi, Pilăriţa,
Florin şi Fl orica, Pantalonul ro şu ,
Cântece şi romanţe naţi o nale .
l 81 , Timişoara:
ş i 9 Iuli e.
S'au jucat piesele: Pantal onul roşu,
Doi surzi, Paracl isierul, Crimele lui
Piperman, Ord inul de a sforăi, De-

prezentaţii.

1878, Oraviţa: 18 Decemvrie. Societatea teatrală.
1878, Cacova: 21, 22, 23 Decem vrie.
1872, Sibiu: 8 şi 20 Octomvrie.
1873, Arad: 3 şi 12 Ianuarie.
1873, Caransebeş: 27 Aprilie. Adunarea Generală a S. T. R.-ului.
1874, Budapesta: 7, 8 Ianuarie.
1874, Arad: 18, 20 şi 21 Iunie.
1874, Biserica-Albă: 2, 4 şi 5
Iulie.

clamaţii.

1881, Ti mişoara: 18 şi 30 Oct.
1881, Bocşa: 26 August.
18 l, Iulie: Braşov, Alba-Iulia, Mehad ia şi Lugoj.

G. A. PETCULESCU
Un idealist bănăţean O. A. Petculescu, a devenit „artistul
pantofar", care a dat o luptă cu adevărat eroică timp de mai mult
de zece ani pentru teatrul românesc. Prin el am avut şi noi românii de dincoace de Carpaţi, societatea noastră teatrală ambulantă
binişor organizată. Numele lui de famille era Petcu. Avea un temperament vioi şi impulsiv care la făcut să nu se mulţumească cu
meseria care i-au ales-o părinţii din Lugoj. In tinereţea lui trece
prin Lugoj trupa lui Milo şi a lui Pascaly. Un imbold irezistibil îl
mână înspre teatru. Prin anii 70 se ataşează unei societăţi teatrale
din România, devenind încetul cu încetul actor. După ani de ex81
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trăin

natio-

nale nu erau atât de ascuţite între locuitorii de diferitele naţiona
lităţi cum au ajuns mai târziu".
I s'au pus şi piedici în cale, astfel la 6 Septemvrie 1881 primpretorele din Boros-Sebeş nu-i dă concesiune, pe motivul că nu
poate constata identitatea personalului. Voia pe toţi să-i trimită Ia urmă.

Trupa lui G. Aug. Petculescu în „Nunta
de I. Vulcan, repr. la 1880

Ţărănească"

Dela 1883 începe epoca de decadenţă, N'a mai reuşit sa-şt
reorganizeze trupa, cum a fost la început, totuşi a dat încă reprezentaţii până în 1889, când fără nici o subvenţiune, fără ajutor, în
parte dispreţuit şi descurajat chiar de oamenii proprii şi prigonit
de creditori, moare, fiind înmormântat în cimitirul din Lugoj.
Pe portretul său a scris înainte de moarte cuvintele semnificative : ,,Fost-am~ Directorul primei Societăţi de Teatru Român
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REPERTORIUL TRUPEI PETCULESCU INTRE ANII 1872-1889
Iancu Jianu căpitan de haiduci,
Nunta ţărănească, vodevil;
Executorul din Paris, comedie; Fata
cojocarului, comedie; Vlăduţul mamii, comedie; Sfârşitul lumii, canţonetă; Luarea Griviţei, dramă răz
boinică; Bărbatul gelos, comedie;
Carte n'am învăţat şi umblu la însurat, comedie; Stăncuţa, canţo
netă; Haiducu Roman, canţonetă ;
Colivescu, canţonetă; Fatalistu, canţonetă; Fritzu Ciobotarul, comedie;
Jidovul rătăcitor, dramă biblică ;
Balamucul nebunilor, comedie; Arvinte şi Pepelea, vodevil ; Moartea
lui Tunsu Haiducu, dramă; Moartea
lui Constantin Brâncoveanu, dramă ;
Ţăranul chemat la vot, vodevil ;
Zburătorul, comedie; Doi zăpăciţi,
comedie; Petulantul, comedie; Paraclisierul, comedie; §-ul 37 sau
Palestina din laşi, comedie; Doi
scriitori într'o pereche de cizme,
comedie; llina Ţiganca, canţonetă;

Soldatu Român, canţonetă ; Nebun
de amor, canţonetă ; Cimpoiul dracului, comedie; Balul mortului, comedie ; Ţiganca vrăjitoare, canţo
netă; Două fete şi un flăcău, operetă; O surpriză) comedie; O cină
fără finit, comedie;
Muza dela
Burdujeni, farsă; Doi ţărani şi cinci
cârlani, comedie naţională; Birjarul,
canţonetă comică; Herr von Chalichenberg, canţonetă ; Bătrânul şi
copilul, melodramă; Moartea lui
Mihail Bravul, tablou fantastic;
Mofturi şi palavre, comedie; Nobila
cerşetoare, comedie; Căsătoria silită, comedie; Cinel-cinel, vodevil; Hoţii de cod ru şi de oraş, comedie; Ţe
peş-Vodă, dramă; Kir Zuliaridi, comedie; Fadeta sau urâta satului,
comedie; Genoveva, dramă; Lipitorile satului, comedie; Pantalonul roşu, comedie; Căsăt o ria pe datorie,
comedie ; Orbu şi nebuna, comedie;
Boierii şi ciocoii, comedie.

dramă;

MEMBRII TRUPEI LUI A. PETCULESCU
Dobriceanu, D-ra Veronica Hălmă
jan, D-ra Versavia Angelescu, 0-1
George Mihailescu, D-l Toma Alexandrescu, D-na Ana Alexandrescu .

Director: D-l G. Aug. Petculescu.
Actori : D-l Ioan Petrişor, 0-l
George lovi, D-l Mihail Petrescu,
.0-1 Anton Dobriceanu, D-na Iulia
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ar juca Ia Braşov, iar vara ar da reprezentaţiuni în alte oraş e locuite de români".
In cuvintele de mai sus se cuprinde în rezumat, întregul program al Societăţii pentru fond de teatru român înfiinţată mai târziu.
Ca ori ce mişcare mai serioasă, aşa şi apelul lui Vulcan a
găsit nu numai aderenţi dar şi o
presă care nu i-a fost prea bine
i ntenţionată. Majoritatea bătrâni
lor nu privea iniţiativa cu acelaş
entuziasm, care era propriu tineretului căruia i s'a alăturat chiar
dela început, din Viena, Mihail
Eminescu, cu articolele publicate
în revista „Familia" despre repertoriul teatrului românesc.
Cel dintâi îşi ridică glasul
alături de Vulcan în „Familia" ,
tânărul poet şi scriitor de valoare,
braşovean de origine, I.
Lapedatu, în articolul: ,, Reuniunile literare şi chestiunea teatrală ' . Sub
influenţa studiilor sale în Paris
arată tendinţa care încoardă sborul
omenimei în sec. XIX-iea şi accentuază că: ,,nu e destul ca un
popor să aibă în sânul său cluburi
şi învăţaţi " , el trebuie să poarte
luminile filosofilor şi a marilor învăţaţi mai departe. Trebue deci
,, instruită populaţiunea întreagă,
dacă vrem ca societatea să se
avânte pe calea adevăratului proION BĂILĂ
gres. Ideea unui teatru naţional e
fost bursi er S. T. R. în pie sa
mare şi fiind o idee naţională, tre"Intrigă şi Amor" de Schi ller,
bue să o realizăm.' Sub titlul:
repr. la teatrul din Marburg.
„ Publicaţiuni literare şi chestiuni
Actual secretar al „Astrei".
teatrale", ceva mai târziu, insistă
din nou asupra ideei de a se fnfiinţa şi la noi reuniuni literare
şi a se edita un almanah, unde să se publice lu crările dramatice

de valoare.
Protopopul Nicolae Brutariu, propune să se compună un
comitet care să-şi ia conducerea mai departe a c;auzei teatrale şi
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Pesta, să binevoiască a se întruni Luni la 28 Februarie a. c. după amiază
1a ora 4, în refectorul redufului orăşenesc, pentru a se conculta în privinţa
.aceasta şi a stab ili măsurile necesare.
Antoniu Mocioni, Georgiu Mocioni, Alesandru Mocioni, Eugeaiu Mocioni, Ionu Eugeniu Cucu, Sigismundu Popoviciu, losifu Popu, Dr. Aureliu
Maniu, Vichentie Bogdanu, Sigismundu Borlea, losifu Hodoşiu, Ladislau
Buteanu, Basiliu Jurca, Lazaru Ion escu, Petru Mihali, Demetriu Ionescu, M.
B. St:inescJ, V. Babeş şi losifu Vulcanu.

In

acelaş număr

al „Familiei" apare poezia lui Iosif Vulcan:

„ Templul Thaliei române", din care spre exemplificare reproducem
:strofa a 2-a :

,,Mama plânge, cu 'ntristare,
acuma viata ei
S' află ln pericol mare,
Sugrumată de mişei,
limba noastră de · ncântare
N'are casă de-apărat;
Sus Români cu mic cu mare,
Haid' să-i facem un palat.
Sus nepoţii lui Traian,
Daţi-i, daţi-i câte-un ban ' I
Apelul pentru înfiinţarea teatrului naţional fiind cunoscut, s'au ţinut două conferinţe la d. Mocioni, în zilele de 17-18
Februarie 1870.
Deputaţii întruniţi aleg de preşedinte
MĂRIOARA DIMA
m . Dr. Moga
..al conferinţei pe Oh. Mocioni, iar ca notar
bur ieră S. T. R.
-pe Iosif Vulcan . Nici o voce nu s'a ridicat
interpreta
multor rocontra ideii înfiinţării teatrului naţional.
luri, cu diletanţii din
Pentru o mai mare siguranţă în realizarea
Braş o v.
scopului, decid ca iniţiativa în această
chestiune importantă să pornească cu concursul „inteligenţei române
din Buda-Pesta." Aşa fiind, conferinţa lansează un convocator
către „toată inteligenţa română din Buda-Pesta", pentru a se întruni
şi a lua mă~urile necesare. S'a convocat apoi pe ziua de 28 Februarie o nouă conferinţă.
De fapt în ziua de 28 Februarie a avut loc o conferinţă în
sala „Refectorului redutului orăşenesc', care esmite o comisiune de
,cinci, ca să elaboreze un program pentru înfiinţarea unui teatru
naţional român. In ziua de 21 Martie se întruneşte Comisiunea de
<Cinci, compusă din: V. Babeş, I. Hodoş , T. Mihaly, A. Mocioni şi
I. Vulcan. I. Vulcan, în calitate de notar, prezintă lucrările în legăCăci
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tură cu „prooramul preparativ·' şi de pre pnmtrea şi adunarea de
colecte şi până la con tituirea ocietăţii. Locul adunării oen rate de
constătuire e hotăreşte la
a, cu toţi acei , cari ar voi să fie
membrii s cietăţii, sau or fi contribuit deja la fondul teatrului naţional român '.
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In ziua de 5 Aprilie îh locuinţa lui Alex. Mocioni se întruneşte Comitetul de Cinci şi se procedează la constituire sub prezi denţia deputatului Dr. I. Hodoş, numit fiind secretar I. Vulcan. In
a doua şedinţă, la 7 Aprilie, în acelaş Ioc, se elaborează apelul
conform punctului III. din „Programulu preparativu", cu redactarea
lui fiind însărcinat secretarul I. Vulcan. ln aceaşi şedinţă V. Babeş.
a fost însărcinat a compune un proect de statute pentru „Societatea" indicată în punctul prim al programului prepara tiv. Apare
deodată în Familia: Apelu căt-ră publiculu romanu".
Cu cât zel a propagat Alex. Mocioni interesele acestei societăţi, dovedeşte nu numai faptul că s'a înscris
membru fondator cu considerabila sumă
de 1.850 florini, vărsată integral imediat, ci şi următorul incident caracteristic publicat de L Vulcan.
Alexandru Mocioni se afla la masa
de şah în Casina naţională din BudaPesta, când s'a apropiat de dânsul
Contele Teodor Andrassy, fratele mai
mare (reposat în campania electorală din 1905) al actualului ministru
de interne, cu lista de subscriere pentru
teatrul m~ghiar.
Alexandru Mocioni desfăcând lista
a zis:
.
„Subscriu bucuros o sumă cât
de mare, dar sub o condiţie : să subscrii şi tu aceeaş sumă pe lista mea I
Mă rog, cu plăcere,
răspunse
IONEL CRIŞAN
Teodor Andrassy.
bariton, bursier S. T. R.
la Academia de Muzică din
Atunci scoate Alexandru Mocioni
Viena, după unire solist al
lista pentru Societatea de teatru român
Operei Române din Cluj
şi o predă lui Andrassy. Acesta prişi prof. la Academia d e
Muzică.
veşte lung şi după ce înţelege despre
ce este vorba, zice :
Să mă ierţi, dar aceasta eu nu o pot subscrie I
Regret - răspunse Alexandru Mocioni - atunci nici eu nu
sunt în situaţia de a subscrie pe lista ta."
Apelul lansat de Comitetul de Cinci a fost primit la început
cu tăcere din partea presei româneşti. Vulcan observând acest
lucru insistă în „Familia" tot mai mult, până când presa română
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îşi deschide coloanele largi în chestiunea teatrului naţional
şi înregistrează ştirea cu bucurie şi simpatie.

Un corespondent din Cluj al

român

„ Federaţiunei " scria: ,, Ideea

ridicării unui teatru naţional e bine primită pe aci
simţitorii şi realizarea ei e dorită cu cea mai exactă

de toţi binesinceritate, ne
bucurăm că inteligenţa noastră din Budapesta a luat măsuri serioase pentru realizarea ei. Ori, - trei milioane şi jumătate de români să nu fie în stare a creia un teatru naţional, o şcoală practică pentru cultura naţională, demnă spiritului de acum? lmplinească-şi fiecare român obligamentul şi nu vor trece I O ani p ână
ce vom avea un templu al Thaliei. Nu vă înfricaţi şi nu desI ••• "
pera ţ 1. •
„Curierul dela laşi" se ocupă cu activitatea românilor din
Transilvania, cu ,,expresiunea vielor sale mulţumiri şi bucurii,
văzând feluritele programe ale deosebitel or societăţi pentru înaintarea culturei şi realizarea aspiraţiunilor naţionale ale românilor de
sub sceptrul Austriac." Arată apoi că vede publicate prin gazetele
transilvănene un apel pentru înfiinţarea unei Academii de Drepturi
în care limba propunerii să fie cea română. ,,Nu putem în destul
saluta - spune mai departe - toate aceste idei importante şi
patriotice ale fraţilor noştri, învitând şi onor. noştri cetitori de a-şi
da concursul la realizarea acestor scopuri frumoase şi măreţe ale
românilor de peste Carpaţi. "
,,Gazeta Transilvaniei publică un articol scos din ziarul :
„ Informaţii bucureştene , care scrie despre pregătirile cari le făcea
artistul M. Millo pentru un turneu în Ardeal. Apoi exclamă:
„Iacă o fericită ştire pentru fraţii noştri de peste munţi. Ar fi şi
mai fericită asemenea ştire când din cele multe cel puţin o societate teatrală din România s'ar subvenţiona astfel de către Stat,
încât nu numai să poată veni în tot anul prin diversele regiuni
ale carantinaţilor săi fraţi, ci să fie chiar şi îndatoraţi a face aceasta.
Limbajul cel deschis şi curgător al fraţilor din România e singur
chemat, aşa zicând, a întra în serviciul Thaliei, pentru ca să poată
face efect şi să poată impune şi celor aruncaţi la spatele lui Dmunezeu" . . . etc. Iar mai departe : ,, Ei maghiarii au numai câteva
mii de fraţi în România şi-i sprijinesc pe faţă societăţile lor de
acolo ... Atât de neapărată e o măsură ca aceasta şi sprijinul
conservării romanismului dintre ungro-nemţi, unde şi aerul e infectat de mania de a desnaţionaliza şi a desproprietariza".
Campania în presă îşi urmează cursul mai departe. Tânărul
I. Lapedatu în „Familia" îşi exprimă părerea într'un articol principal că: ,, Ne trebuesc două fonduri' şi arată că ar trebui să
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avem un fond pentru zidirea teatrului şi al doilea pentru crearea
literaturii dramatice cu grija de a creşte o trupă de artişti.
Concomitent cu evenimentele acestea apare în Ardeal trupa
lui Matei Millo din Vechiul Regat şi desfăşoară un turneu triumfal
prin centrele din Transilvania şi Banat, repurtând succese fără
precedente şi entuzmiasmând sufletele pentru ceea ce trebuia să
urmeze.

Scenă

din „Fântâna Blanduziei" repr. de d ilet anţi la Sibiu în 1905, în frunte
cu artistul Z. Bârsan .

Dela _stânga la dreapta : Hortensia Cosma, Zaharia Bârsan, Ioan Giurgiu
(mai târziu avocat în Cluj), Lucia Co ma şi Iuliu Enescu (fost Dir. al Băncii
Agrare, Cluj).

Intelectualii români din Deva iau dispoziţii pentru adunare
generală de constituire a S. T. R. pe ziua de 4-5 Octombrie
1870. Din raportul lui I. Vulcan cunoaştem amănuntele. Oraşul
Deva şi-a schimbat haina, străzile erau pline de români din Ardeal, Banat şi părţile ungurene. Sosesc vreo 14 telegrame de
felicitare din toate regiunile locuite de români. Prezidează Dr. I.
Hodoş, preşedintele Comitetului Provincial fiind alături de el secretarii: I. Vulcan şi A. Harşa. Se dă cetire raportului Comitetului de
Cinci cu istoricul chestiunei de până acum şi se drscută proiectul
de statute.
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şi în deosebi că limba românească este proprie pentru teatru, ea
răsună tot atât de bine la urechi ca şi sora sa italiană".
Se constitue comitetul de conducere astfel : Preşedinte Dr.
Iosif Hodoş, vicepreşedinte Dr. Alexandru Mocioni, casar Vasile
Babeş, secretar Iosif Vulcan, membri: Alexandru Roman, Petru
Mihaly şi Dr. Iosif Gali.

Serata

etnografică

din Sib i u (1905).

In prima zi a adunării generale, 5 Octombrie 1870, vice comitele Ciaclan a dat un banchet în onoarea oaspeţilor români.
In seara de 5 Octombrie 1870 a avut loc un concert grandios, al cărui program, fiind vorbă de cel dintâi concert organizat
de S. T. R., îl publicăm în cele ce urmează:
1. Uvertura din „Poetul şi ţăranul" executată la pian de
O-rele Ioana Moldovan, Minerva Drăghiciu şi la violină 0-n ii Iosif
Balog şi Aloisiu Cs€rny.
2 . .,Gianul" doină executată la violină de Septimiu Piso.
3. Fantezia „Filia de Juda" executată la pian de D-ra Ioana
Moldovan.
4. Declamaţiunea : ,,Autopsia" de V. Boliacu.
5. Opera Norma „Reminiscenfa" executată la pian de D-ra
Minerva Drăghiciu.
6. Aria din opera „Emani" cântată de D-ra Roza Masvilagy.
7. Melodie românească, executată la violină de S. Piso.
8. ,, Unde dai şi unde crapă" con versa ţie umoristică cetită
de Iosif Vulcan.

In ziua a doua a avut loc depunerea listelor de subscripţie
din care reese că până atunci s'a adunat în oferte 3.070 fl. şi 597
fl. 42 cr. în bani gata, pentru fondul S. T. R.
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e desbate apoi proiectul de tatute, care este admis. Reproducem articolii principali din acest statut:
,,Cap. l.

copul, titlul

i mijloacele.

I. e institue o ocietate pentru r area unui fond, d i n care u timpul să fie po ibilă înfiinţarea unui teatru national rumân dincoace d Carpaţi.
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Adunarea s'a amânat însă pentru toamna anului 1871 din cauză
că cea mai mare parte a membrilor din comitet trebuia să ia
parte la şedinţele Academiei Române din Bucureşti, şi fără conducători adunarea generală nu putea să aibă loc. In şedinţa sa
din Noemvrie 1871 Comitetul a decis ca adunarea dela Satu-Mare

Reprezentaţia

piesei „Brândusa" de Brieux la 7 Noemvrie 1908 de
către diletanţii din Braşov.

să

se ţină în primăvara anului viitor. Concomitent cu aceasta în
,,Familia" apare recercarea Comitetului STR, ca bărbaţii de încredere cari au fost rugaţi să înfiinţeze Comitete filiale, să raporteze despre rezultatul activităţii de până atunci.
Cu toate acestea, lumea se interesa tot mai mult de chestiunea teatrului, ceeace a influenţat spre bine şi turneul admirabil al
lui M. Pascaly din vara anului 1871. Intră la fond sume din Lozna,
Iladia (Banat), Şomcuta-Mare, Tria (Biharia), Şeitin, Rebriş oara,
Homorodul de mijloc (jud. Satu-Mare), apoi clericii din Budapesta; Em. C. Savoiu din Gand (Belgia) se obligă de a plăti
fondului STR suma de 2000 franci etc.
Deosebit de importante sunt sumele semnate de familia Mocionj şi anume: Antoniu Mocioni 3000 florini, Alexandru Mocioni
1500 florini şi Eugen Mocioni 1500 florini.
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Fraţii noştri de dincolo au enit şi ei a îmbrăţişa ideea cu
contribuţia lor efectivă. Aflăm că în Teatrul Naţional din Bucureşti
s'a dat o mare reprezentaţiune în favorul fondului nostru teatral.
V. A. r chia a adr at un călduros apel publicului din Bucureşti
în acest s op. , Vă mulţumim Vouă', exclamă „Familia'' cu

bucurie, - adevăraţi apo toli ai români mului I
Comitetul TR a upu tatutele otate în 1 70 Guv rnului
spre aprobar . Mini t rul de lnt rn Maghiar I -a întărit cu unele
modificări, ub
r. 4 1 din 1 Mai I 71. In edinţ 1 din 1 şi 2
Mai 1 72 a adunării generale TR din atu-Mar
'au adoptat
m dificările adu
tatut lor i astf I oei tatea 'a d clarat definiti con htuită.

d

era

vo atul român
al tinutului.
a a lui

român a

ă, ari au
tatorni ă. El
'au
Io uit de români şi
i naţional , la ma-

1
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;nifestarea culturii naţionale şi au întărit sentimentul de solidaritate,
,contribuind totodată la înălţarea vieţii sociale a elementului românesc de dinc0ace de Carpaţi.
Ceremonialul adunărilor generale s'a desvoltat dintr'un obiceiu
vechi al întrunirilor noastre, cât se poate de spectaculos şi
emoţionant.

Jn preziua adunării s'a făcut „primirea oaspeţilor " . Corn itetul
organizator din localitate, împreună cu fruntaşii au ieşit în întâmpinarea membrilor din Comitetul central STR şi al oaspeţilor".
Intâmpinarea s'a făcut cu solemnitate prin vorbiri, banderii, sau
·coruri şi cu întrarea cu alai în centrul respectiv. Aşa se obişnuia
să se facă „cinste'' pela noi. Seara avea loc ,Seara de cunoştinţă",
-adecă cina comună, unde se discutau şi problemele mai importante
care au fost puse în desbaterile adunării. Pentru a cunoaşte păre
rile factorilor hotărîtori, Comitetul central obişnuia să ţină o şe
dinţă consultativă în aceeaşi zi cu fruntaşii din localitate şi ~u
membrii Comitetului filial, acolo unde exista.
Adunările generale s'au fixat de regulă în zile de sărbătoare
şi au ţinut de obicei 2 zile. Motivele sunt uşor de înţeles. Se celebra întotdeauna, înainte de deschiderea adunării generale, Liturgia
Sfântă în bisericile româneşti, la care asistau şi membrii Comitetului central împreună cu delegaţii săi. Serviciul divin se celebra
cu asistenţă mare de slujitorii altarului, iar răspunsurile le dădeau
cele mai vestite coruri ale noastre. Cu aceste ocaziuni se evidenţia
câte un cântăreţ mai celebru, înduioşând asistenţa cu vreo priceasnă plină dă evlavie pusă pe melodia cântecelor noastre stră
bune. Depe anvon „predica" cel mai înalt demnitar al bisericii sau
cel mai bun orator, celebrităţi oratorice cunoscute în viaţa noastră
-publică din toate vremurile. Printre aceştia Iustin Popfiu, V. Lucaci,
T. Bran, I. Agârbiceanu.
In prima zi se făcu în mod solemn deschiderea adunării,
prezidată de către cel mai înalt demnitar prezent al S. T. R., sau
în lipsa acestuia de către un preşedinte „ad-hoc" ales de adunare
dintre fruntaşii de faţă. Se desemnau apoi 2 localnici ca notari ai
şedinţelor, pe lângă secretarul Societăţii. Adunarea „exmitea' apoi
o deputaţiune, sub conducerea celui mai vrednic fruntaş, pentru
a învita pe preşedinte şi membrii Comitetului Central la şedinţă.
Prezintându-se cei numiţî, se întra în ordinea de zi cu discursul de
deschidere al preşedintelui, la care răspunde preşec!intele sau delegatul Comitetului de organizare localnic. Apoi urma salutul dele·gaţilor diferitelor Asociaţii şi instituţiuni reprezentate în adunarea
genera]ă.
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e dădea cetire tel gramelor şi seri orilor de felicitare şi e
făcea cunoscut raportul Comitetului Central precum şi tar a cass i.
Apoi e aleg cerni iile d
erificar şi întrucât
te în ri vreun
conferenţiar la ordin a d zi, îşi ceteşt
h..1crar a în plină şedinţă.
fără de a e întra reodată în eh stiuni propriu zi
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10
https://biblioteca-digitala.ro

După prima şedinţă, membrii Comitetului plecau în vizite la
fruntaşii localnici, unele delegaţii au pornit să mulţumeasca conducătorilor oraşului şi a administraţiei, pentru că au înţeles să admită a se ţinea şedinţele în sălile instituţiilor publice. Apoi se
aduna la un banchet sau la o masă comună, unde o muzică naţio
nală executa de regulă, cele mai frumoase piese şi cântece naţio

nale. Toasturi nu lipseau. Se închina „ pocalul" în onoarea „inteligenţei române", pentru Comitetul Central, pentru fruntaşii conducători ai Societăţii. In general acesta era un prilej de a-şi exprima
adunarea omagiile sale faţă de neam şi patrie, dar totodată şi o
manifestaţiune de devoţiune pentru tot ce este românesc. Discursurile rostite erau adeseaori giuvaere ale elocinţei.
La masa întinsă se găseau domnii împreună cu ţăranii, nu
era aici nici o deosebire între vlădică şi opincă. Masa începea cu
binecuvântarea şi se termina cu rugăciunea obişnuită.
De obicei după masă aveau loc petrecerea poporală cu concursuri de coruri, expoziţii, jocuri şi cântece şi diferite manifestaţiuni ale satelor, distribuindu-se premii celor aleşi. In deosebi în
părţile bănăţene se adunau câte 20-30 de coruri, cari emulau în
frumuseţea melodiilor populare şi străluceau de bogăţia costumului
naţional.

Seara avea loc de obiceiu un concert sau reprezentaţie teatrală „împreunată cu dans".
Programul concertelor şi repertoriul reprezentanţiilor teatrale
s'a prezentat la început sărăcăcios, în compoziţii şi scrieri originale
româneşti. L>upă ce S. T. R. şi-a strâns legăturile cu artiştii executanţi, cu compozitorii şi cu scriitorii naţionali, când au devenit
cunoscuţi Oh. Dima, N. Popovici, Ciprian Porumbescu, Muzicescu,
I. Vidu, T. Popovici, Tiberiu Brediceanu şi alţii, pe teren muzical,
şi după ce la început Iosif Vulcan, I. Lapedatu, A. Petrinu au îmbogăţit repertoriul teatral cu piese originale, acomodate împrejură
rilor de aci, după ce corurile de plugari au ajuns la un renume şi
sub influenţa educaţiei şcolare au răspândit tot mai mult cultura
şi cunoştinţele muzicale şi literare, s'a naţionalizat şi programul
S. T. R., şi a ajuns la un nivel artistic de mare valoare.
Trei cântăreţi se evidenţiază pela sfârşitul veacului al XIX-lea,
dintre cari unii cu renume mondial: D. Popovici-Beureyth, Oh.
Dima şi N. Popovici. Ei cutreeră centrele din Ardeal într'o serie
de concerte şi dau imbold ca S. T. R. să întroducă în fapt planul
de a angaja tineri bursieri, cari să crească pentru arta românească.
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Zaharia Bâr an re oluţionează întreaga mişcare teatrală
printr'o activi tate neîntreruptă în toate centrele locuite de romanu
de dincoace de Carpaţi, adunând pe lângă sine elemente preţioase
şi dintre artiştii tineri din Vechiul Regat
care au devenit forţe
preţioa e ale in tituţiilor noastre de cultură şi artă naţională. Cântăreţii şi bur i rii
. T. R. s'au încadrat în ac te programe, doedind an de an progre ul în tudii şi proectând împreună cu
trupa lui Zaharia Bâr an credinţa într'o iitoare organizaţi serioasă
teatrală a românilor de aci.

arti tic - .
la locuril

. nu

L

Tl IT TII
'

d

111-

i-a ajun

. T.

nul I 70. Prima adunare en rală la D va ub prezici ntia tui Dr 1.
Hod . C nrerentiaz Dr I. II do, : eatrul în ţării române; Iosif Vulcan:
De c voim să avem un teatru naţional. Pr gramul onţine puncte d muzică
cla i ă i românC'a că, declam rl şi s eneta lui Io if Vulcan „ Unde dai şi
unde rapău.
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1871. Adunarea generală proectată la Satu-Mare nu se poate ţine
fiindcă statutele nu au fost încă aprobate de guvern, iar membrii din comitet trebuiau să ia parte la şedinţele Academiei Române din Bucureşti.
1872. Satu-Mare. Prezidează Al. Roman, conferenţiază I. Vulcan:
,,Schiţe din istoria teatrului". Program artistic urmat de bal în care se execută dansuri naţionale. Este prima adunare şi primul bal românesc în oraşul
Satu-Mare, o 3devărată sărbătoare a reînvierii spiritului naţional.
1872. Timişoara. Preşedinte Dr. P. Vasiciu, conferinţa I. Vulcan: ,,Limba
~i scena". Program bogat. Puncte muzicale de Mendelsohn şi Beethoven.
Prezentarea filarmonicei din Timişoara .
l 73. Caransebeş. Prezidează Dr. Al. Mocioni, conferinţe Al. Mocioni
şi M. Marinescu. Program teatral „Coana Chiriţa la Paris" .
l 74. Oraviţa. Prez. M . Marinescu, conferinţe" E. Trăilă: ,,Faceţi teatru
român", Atanasie Marienescu „Saturnalia".
1875. Reşiţa. Prez. Iuliu Petric, conferinţe I. Vulcan: ,,Literatura noastră dramatică", I. Marcu „Necesitatea şi datoria de a ne cultiva limba",
I. Biceneagă „lnsemnătatea a.sociaţiei noastre". Program teatral şi muzical.
Se reprezintă opereta comică „Javotte".
l 76. Lug.oj. Prez. Al. Mocioni, conferenţiază I. Vulcan: ,,Pregătiri
pentru înfiinţarea unui teatru naţional". Program opereta „Girofle" - Girofla
şi piesa „Mireasă pentru mireasă" de Iosif Vulcan.
1877. Abrud. Prez. Simion Balint, conferinţe: ,, Despre teatrul ambulant
şi stabil!' de Iosif Vulcan. Trupa lui Burienescu dă reprezentaţii teatrale.
I 7 . Alba-Iulia. Prez. I. Pipoş, care rosteşte şi o conferinţă. ln program moment remarcab il dansurile naţionale executate de soldaţi români
îmbrăcaţi în costum naţional, la căciuli cu pene de curcan.
l 7!l. Blaj. Prez. Al. Mocioni, conferenţiază I. Vulcan: ,,Humorul
pop oral român".
l O. Sibiu. Prez. V. Babeş, care ţine şi conferinţa: ,,De pre teatru".
Program muzical select. Se joacă piesa „ Tata moşu".
l S I. Baia-Mare. Prez. V. Babeş, conferenţiază V. Babeş, Vasile Lucaciu şi Iosif Vulcan. Program muzical şi teatral. Se constată „creşterea
gigantică" a fondului societăţii, la 25.821 florini.
1882. Sighetu! Marmaţiei. Preş . de onoare Al. Mocioni, preşedinte
Iosif Hossu, conferenţiază V. Babeş. Iosif Vulcan citeşte un fragment dintr'o
traged ie a sa. Programul muzical : Un cor impresionant executa prima oară
cântecul „Gintei Latine". Se hotăreşte tipărirea anuarelor STR.
l 3. Lipova. Preş. I. Vulcan, care şi conferenţiază şi citeşte actul I
<lin piesa sa „Lăudăroşii". Program muzical: coral şi teatral foarte bogat.
A. Petculescu cere ajutor pentru trupa sa ambulantă.
1884. Arad. Preş. I. Vulcan, conferinţe I. Vulcan: ,,Cultura naţională",
apoi V. Mangra, A. Suciu, Ioan Slavici şi N. Popovici. Vulcan citeşte fragmente din piesa sa „Ştefan cel Mare". Program muzical cu concursul arti-
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1895. Braşov. Se serbează jubileul de 25 de ani. Conferenţiază Iosif
Vulcan. Program muzical bogat. Se reprezintă comedia „După teatru"
de Sttfanelli.
1896. Făgăraş. Conferinţe şi program muzical, precum şi reprezentarea comediei „Sfredelul dracului".
1897. Orăştie. Conferenţiază I. Vulcan şi Dr. I. Bunea despre „Arta şi
Morala". Programul în afară de punctele muzicale conţine piesele: ,,La
Turnu Măgurele" de Vasile Alecsandri şi „ Trei doctori", comedie de V. A.
Vlaicu . Se încheie convenţia de editură pentru opere teatrale şi muzicale.
Se publică un concurs pentru piese teatrale şi traduceri. A pare primul
număr al anuarului STR.
1898. Haţeg. Conferinţ e Iosif Vulcan : ,,Despre menirea teatrului românesc ·, Sextil Puşcariu: ,,Din taina culiselor". Programul conţine piese
de Vulcan şi puncte muzicale.
1899. Sălişte. Conferenţi ază I. Vulcan, N. Petra Petrescu, Dr. I. Turcu
(care face ictoricul societăţii de diletanţi „Progresul") şi V. Gold i ş. Progra ..
mul, ca de altfel la toate serbările din ultimii ani, este extrem de bog·at.
1900. Abrud. Sunt de faţă la adunare şi foştii tribuni ai lui Avram
Iancu: l. Andreica şi Aiudean , octogenari. Conferenţiază I. Vulcan, V. Branişte şi V. Podoabă. Acesta din urmă face istoricul primei societăţi teatrale
ambulante româneşti din Transilvania. Programul muzical bogat, în afară de
compozitorii români figurează Haendel, Smetana, Brams, Donizetti, Schubert,
Schumann. Teatru : Prolog de I. Vulcan şi Trei pălării de damă, comedie
fo trei acte, de Fagure.
1901. Şimleu! Silvan iei. Numeroase conferinţe. Cuvânfarea ocazională
a lui Vasile Lucaciu . Program muzical şi comed ia „Idilă la ţară " . Averea
STR. se urcă la aproape 300.000 florini.
1902. Bistriţa. Conferinţe I. Vulcan: Artă şi Adevăr, Dr. I. Blaga
„Ceva despre psihologia plăcerii estetice", Dr. V. Branişte „Cum jucăm
teatru", I. Păcuraru „Opera de Artă". Progr-am muzical executat de corul
de 100 persoane, dirijat de Leon D omide. Se cântă părţi din „faust" şi
„ Trubadurul". Se joacă două comedii într'un act. Raportul constată că în
cursul anului s'a.u dat în Transilvania şi Banat 151 reprezentaţii teatrale.
1903. Sebeşul Săsesc. Se ţin trei conferinte, se joacă comedia „ Tre„
cătorul" de Fr. Copee şi „Intre patru ochi" de I. fulga. Zaharia Bârsan
apare prima oară pe scenele STR. cu monologul „Greva fierarilor" de
Copee. ln cursul anului s'au executat 117 reprezentaţii teatrale. Se acordă
bursă lui Zaharia Bârsan şi se hotăreşte înfiinţarea bibliotecii teatrale ro„
mâneşti (editura).
1904. Brad. Se tin cinci conferinţe printre cari Dr. V. Bran iş ce „Bi„
serica şi Teatrul" şi V. Goldiş despre „Insemnătatea STR." Se reprezintă
pieşa „Aurul" de Constanţa Hodoş. Expozitie de ţesături.
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1905. Sibiu. Serbări organizate împreună cu Astra, care inaugurează
muzeul Astrei şi scena din Ca a Naţională a A ociaţiunei. Programul de
conferinţe extrem de bogat, deasemenea şi cel muzical şi teatral. Reţinem:
La 19 August: ,,Serata Etnografică'' şi ,, , ezătoarea" de Brediceanu, 20
Augu l : ,,Moş Ciocârlan" de londor, regizor G. Pantazzi din ieaa. Printre
iot rpreţi d-na Lu ia Cozma i tenorul Şt făne cu din Bucureşti, 21 August:
„Moş Cioctirlan" pentru a doua oră; 22 Augu t: ,,Prolog" de Iosif Vulcan
apoi „Fânt(tna Blanduziel de V. Ic andri, cu Lu ia şi Hoden ia Cozma,
Z haria Bar an, Dr. 1. iurgiu, I. En cu etc. 23 August: on ertul Soc.
onc rt
armen din Bucure ti, ub c ndu crea lui G. Kiriak; 24 August:
Ştefăne u ş1 Mii a; 25 Augu t: matineu II antâna Blanduzi i" a doua ară,
iar
ara drama , ecin tifU" de I . Rav the.
p ziţi de ţes turi. Numărul rcpr zenlajiilor anual
st d I 7 1-4 d pie
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H 6. Lipova.
11 r npază I. Vui an,
manuil ngureanu, V.
oldiş
r. V. Brani c.
i t atral u laharia
r an,
!impia
ra ovean i
rez r,taţiil r anului 13 '.
I 07 '

mul,
ri

iena.
ub

'au organizat
I . I . R I inul
. r z.
rentiază d spre
„pr bi ma trup i ambulant
u a t ri prof i ni ti". Pro ramul muz·cal şi
t atral, ridicat a ni el, în urma c n ur ului dat d I nel
ri an, Şt fan
Măr u , A. 1 . ănutiu i Aca d Barbu, t .
preved o ubvenţie anuală
d 3 . Od
or ane p ntru
trup ambulantă u 1 - 12 arti ti. Preşedln
t I Ion 1ihu fi ează: ,Noi n11 avem nevoie d un t atru în care să e
Jacli artll pură au artă p ntru artă, nici de un teatru pentru di trac/ii
uşoare.

Teatrul no tru trebue

să

/te o

şcoală,

un templu, un
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cămin,

un

altar pentru luminarea minţilor şi întărirea inimilor, într'o limbă dulce .
românească". !3iblioteca teatrală editează al 26-lea volum.
1911. Blaj. Serbări extraordinare ca fast şi participare, organizate
împreună cu „Astra", care îşi serbează Semicentenarul. Preş. comiteiului de
organizare: Iuliu Maniu. Nu putem reproduce întregul program, nici măcar
rezumativ. Menţionăm reprezentarea operei „Mănăstirea Argeşului", trei
acte, după celebra baladă a lui V. Alecsandri, de I. Mureşanu. Se reprezin1ă
comedia „Scânteia" jucată de Aristiţa Romanescu, Olimpia Bârsan şi Zaharia
Bârsan. Petre Liciu declamă. La concerte şi reprezentaţii asistă 5000 de
oameni, în pavilioqul special construit. Iau parte la serbări Aurel Vlaicu
(care-şi face primul lui sbor). Profesorul Urban larnik din Praga, Wikman ,
Steed, dela „Times" din Londra şi Clemence Rose dela Morning Post,
precum şi Nicolae Iorga, George Coşbuc, I. L. Caragiale, St. O. Iosif, V.
Eftimiu, O. Goga, I. Dăianu, etc. Fondul STR. întrece suma de o jumătate
de milion coroane. Dr. V. Branişce anunţă: ,,De acum vom proceda la înfiinţarea teatrului românesc". Despre serbări apare un volum special.
1912. Braşov. Prez. V. Oniţiu ; mai multe conferinţe, cari desbat problema teatrului. Se reprezintă „Brânduşa", de Brie ux. Andrei Bârsanu cere
teatru ambulant cu actori de profesie. Se hotăreşte organizarea turneelor
artistice Mărcuş, Crişan, Aca de Barbu pe deoparte, A. P. Bănuţiu, Calmuschi, Oina Popa pe de altă parte. Deasemenea reprezentarea operei
,, Cavaleria Rusticană".
1913. Carans ebeş. Prez. V. Goldiş. Printre cei şase conferenţiari este
şi Episcopul Miron Cristea. Turneul Antonescu reprezintă „Legea iertărei"
şi „Năpasta" cu d-na şi d-l Antonescu, Ion Brezeanu şi Mărculescu. A. P.
Bănuţiu declamă „Graiul Neamului" de G. Coşbuc, fapt care provoacă arestarea lui. Se elaborează un nou plan de acţiune. lncetează apari ţia anuarului şi se înf,inţează „Revista Teatrală". Cassa societăţii: 566.000 de coroane.
Printre bursieri e admisă şi d-na Lya Pop , la cursul anului se reprezintă la
Sibiu şi Braşov operele „CavalEria Rusticană ", ,,Secretul Susanei" şi „La
şezătoare". Se premiază traducerea „Cidului" de St. q. Iosif. St. Mărcuş
înaintează memoriul pentru organizarea unei trupe de opere române.
1914. Braşov. Prez. V. Goldiş. Desbateri mari despre broşura d-lui
Şt. Mărcuş, conţinând propunerea pentru înfiinţarea unei trupe de teatru
ambulant. STR. hotăreşte înfiinţarea trupei teatrale şi autoriză pe D. V. Branişce
şi Tiberiu Brediceanu să facă propunerile necesare pentru trecerea la fapte.
La câteva zile după această adunare gennală isbucneşte războiul ,_
care pune capăt activităţii STR. După 1918 şedinţele se ţin la Arad, iar
după aceia la Sibiu şi Braşov. STR-ul continuă să dea burse pentru studii
muzicale şi teatrale, dar activitatea lâncezeşte dia ce în ce mai mult. La 2
Decemvrie 1933 se hotăreşte contopirea cu „Astra", întrucât Teatrul Naţio
nal şi Opera Română, cari constituiau scopul principal al societătii, existau, .
cu şanse de durată, ca instituţiuni de Stat.
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iniţiatorul

acţiunei şi spune
şi multilateral. In

despre el că era un băiat genial, întreprinzător
vremea aceia excelase în rolul grecului Kir Iani
Ardenas din „Lipitorile Satului".
La 1873 părăseşte gimnaziul şi trece în „ Ţară" cu scopul
de a face teatru. La dorinţa părinţilor săi însă se înapoiază şi se
face popă. La 1 Ianuarie 1884 adună din comunele învecinate
vre-o 2000 de ţărani în comuna sa, face serbări emoţionante,
joacă piesa „Nunta Ţărănească", cu diletanţi plugari instruiţi de
el, dansează Căluşerul cu tinerii voinici din comuna sa. Dela această dată reprezentaţiile teatrale se ţin lanţ în comuna Soimuş.
La 1894 întră în temniţa Clujului
împreună cu 12 confraţi preoţi ca să-şi
execute o pedeapsă de 3 luni închisoare
pentru o memorabilă replică pe care au
dat-o ...
Reîntors între credincioşii săi, înfiinţează corul plugarilor şi prelucrează piesa
teatrală Wilhelm Teii de Schiller, precum
şi alte piese streine, pentru reprezentaţiile
teatrale ale diletanţilor ş1 fără pretenţia de
a deveni un traducător clasic.
ln anul 1906 înfiinţează o „tovărăşi e
de teatru", care a avut 24 de membri ordinari cu 16 diletanţi (8 feciori şi 8 fete).
Aceştia joacă repertoriul după cum urmează: ,,Vrăjitoarea de Ţânţar", ,,Tinereţe
Nebuneţe",
,,lnsurăţelul",
,,Vivandiera",
,, Herşcu Bocciagiul ", ,, Răsplata Pământului"
de I. Baciu, ,,Portul Românesc'' de M. Jon;Baciu, preot din Şoimuş,
Drăgan, ,,Limba Românească", ,,Coroana un mare animator al teatrului de diletanţi
Moldovei" de V. Alecsandri, , Ce face
dracul" de T. Speranţă, Intoarcerea Păgânului' de I. Baciu,
,,Lipitoarele Satelor" şi „Strigoii''.
Regulamentul „ tovărăşiei" era potrivit pentru diletantii de
teatru ai satelor; conţine toate informaţiunile şi regulele trebuincioase la organizarea teatrului dela ţară. Depune un proect spre
deliberare şi apreciere la „Societatea pentru Fond de Teatru Român" şi cere organizarea unei trupe ambulante.
In 1907 joacă piesele „Petru Rareş" şi „Florin şi Florica".
La 9 Ianuarie 1908 îşi întocmise ca sală de teatru localul
dintre şcoală şi casa parohială, pe care îl folosea mai înainte ca
bucătărie de vară. Nu era însă pe placul administraţiei străine
construirea unei săli de teatru cu loji şi staluri într'o comună ro111
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mânească şi de aceia i s'au înscenat fel de fel de anchet , i s'a
interzi festivalul de deschidere fixat pe ziua de 16 Augu t 1908
şi a fo t obligat ă înc t z lucrăril de con tructie. Pe urma multor
neplăceri şi-a ândut culi ele, garderoba, co tumel şi bibliot ca
teatrală, tot ce a avut. Totuşi a lucrat mai d part , căci ultima
reprez ntaţie, înainte de unire, a dat-o la 23 F bmarie 191 .
Pentru a inten i ica acţiun a a p ntru teatrn i culturalizarea
poporului, coat la 1 9 „ R vi ta ilu trată ' car apare până la
1902 cu un mat rial foarte variat şi pr ţio îndeo bi în
ia c
upă unire, pă,·int I
acin e a ază la
pri şt folclorul naţional.
Lugoj unde formează o nouă ocietat de diletanţi, lăd t o sală
de t atru coat revi ta „ ociaţinn i român de teatru: Thalia ·,
car
e li tribue în m d
ratuit membrilor în ur nt u otizaţia.
Aici apar în editura lui Ion aciu „ ibliot a amatorilor de t atru"
cu
de pie , ,, iblioteca Teatral p ntru opii'· cu ~ pi
,
, T atrul familiar" u l de pi e pr cum i alt di\'er e 20 ie e.

I.

u

. L

(; mai

legi

Lngojanu d.

h
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reprelentaţii

la

La 5 Nov. 1876 îl gas1m pe Lugojanu într'un ciclu de repreromâne în oraşul Ketegyhaza din jud. Arad ră
la Unguri. La 1885 tânărul actor se află la Paris
studiind, în clasa artiştilor Delamau şi Got, ,, cu mult zel". De aici
pleacă la Londra unde studiază cu vestitul actor englez Wilson
Darett.
Pe timpul cât era la studii la Paris şi Londra traduce mai
multe piese dintre cari piesa „Le Mâitre de fonges" de George
Ohnet pe care o prezintă direcţiei generale a teatrului din Bucureşti.
In scriptele sale se mai găseşte traducerea unei alte piese întitulată
„Amintire". Reîntors în Ungaria, cere concesiunea guvernului maghiar
de a da reprezentaiii româneşti prin Ardeal şi Banat.
Un succes deosebit a avut acest actor în ,,Moţu l din Ardeal'
de I. Vulcan.
La 1885 joacă la Bucureşti, în teatrul Dacia, debutând la 1
Dec. jucând Rug-Blas, rol studiat la Paris cu maestrul Monnet Sully
dela Comedia Franceză. La 13, Oct. 1886 într'un festival organizat
în sala Bozel joacă actul III din Hamlet, scene din Scânteia şi Medeea actul II, pe urmă execută „Cucoana Chiriiă ' la Paris.
In 1888 Lugojanu îi trimite o scrisoare din Câmpulung lui
Iosif Vulcan prin care îi aduce la cunoştinţă că la Paris cu ocaziunea unui banchet dat de studenţii români forestieri în onoarea
colegilor francezi şi engleji, a fost poftit să reprezinte „ Ciobanul
din Ardeal" de I. Vulcan. A făcut-o cu multă plăcere - scrie el
- sfârşitul canţonetei a ieşit în faţa publicului cu drapelul francez
în mână, cântând Allons enfants de la patrie" . . . Efectul a fost
extraordinar. Nici prima strofă n'a isprăvit-o şi cei 300 de francezi
şi engleji l'au ridicat în braţe de pe scenă fiind nevoit să cânte în
mijlocul lor. Un cioban din Ardeal cu opinci şi căciulă albă cântă
imnul libertăţii, acompaniat de francezi şi engleji în plin Paris ...
Vă puteţi închipui efectul acestei scene şi impresiile adânci cari
au rămas asupra atâtor intelectuali străini pe urma acestui singur
fapt teatral produs de un român, conştient de chemarea sa, în
zentaţiuni teatrale
mas şi după 1918

străinătate.

Lugojanu, a dat o reprezentaţie
teatrală cu o piesă naţională, învitat fiind de ţăranii din Rucăr. S'au
adunat vre-o mie de persoane, cari cu toţii împreună, în frunte cu
artistul au cântat „Ciobanul din Ardeal" ...
Lugojanu, acest om de un entuziasm rar, era originar din
familia fruntaşă românească a protopopului Lugojanu din Abrud,
unde încă multă vreme după moartea sa s'a vorbit despre „acest
comedieş care a umblat peste ţări şi mări". Inalt Prea Sfinţia Sa
De

altă

dată,

ne

aminteşte
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8

Episcopul Bălan al Lugojului, care mai întâi mi-a atras atenţia
asupra lui, păstrează despre Lugojanu cele mai frumoase amintiri.

RI ORE MANOLE CU
ă cunoască

din ti-

ner

m

rită

d

un conlimba ro-

în
apoi

114
https://biblioteca-digitala.ro

Cu aceasta debutul artiştilor români în Viena s'a încheiat. ·
După reprezentaţia cea din urmă membrii societăţii academice Ro-

mânia Jună au ovaţionat artiştii, iar a doua zi Ie-au oferit un banchet de adio, la care d. Mircea Demetriade a vorbit în onoarea
presei vieneze; i-a răspuns Marcus Trociner, urând prosperitate şi
glorie României şi artiştilor români.

AGAT A BÂRSESCU
In fragedă copilărie cu prilejul unei serbări de binefacere
Agata Bârsescu atrage asupra sa atenţiunea Reginei Carmen Sylva.
Incă foarte tânără, Agata Bârsescu voia să plece la Paris să studieze
canto. In drum s'a oprit la Viena
şi impresionată de arta marei tragediene germane Charlotte W olter se
hotăreşte a se înscrie la Conservatorul de artă dramatică din Viena,
unde face studii cu profesorul Baumeister şi Krastel. Plasticitatea miş
cărilor şi frumseţea trupească împreună cu talentul ei, au ajutat-o
să treacă norocoasă peste piedecile
începutului. La conservator ia premiul I medalia de aur. Joacă la
,,Deutsches Theater" din Berlin,
Femeia în doliu din „ Mina Bamhelm"
a lui Lessing. Văzând-o atunci directorul Burgtheater-ului din Wildrandt,
o angajează.
In 22 Nov. 1883 îşi începe caAGATA BÂRSESCU
riera Agata Bârsescu la Burgtheater,
unde a stat 7 ani. In al treilea an după un desen apărut în „Amiculu
al angajamentului primeşte decretul Familiei" apărut _la Gherla, No .
19- 20 dm 1884
de artistă dramatică societară a scenei
imperiale. A jucat apoi în toate oraşele principale din Germania şi apoi
pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, unde a creat rolurile principale femenine în piesele Reginei Carmen Sylva. Plecată în America, joacă în limba germană şi engleză.
Cu arta ei şi talentul ei a dominat scenele din străinătate
timp îndelungat. Seria creaţiunilor sale şi figurilor cătora Ie-a dat
viaţă pe scenă este foarte mare. Repertoriul ei masiv, de întinsă
gamă şi greu de înterpretat. In „ Medeea", spunea un critic contemporan, că are ceva din monumentalitatea artei lui Michel An115
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gello. Avea un organ magistral şi ştia să transpună tabloul vizuat
artistic într'o realitate completă; ştia să dea o puter elementară.
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A avut o viaţă sbuciumată şi nu odată abia se mai putea
a fost însă salvată, căci lumea a îndrăgit-o şi pe ea şi
-arta ei.
La 1894 o găsim alături de maestrul O. Enescu la Berlin,
având succese extraordinare.
In I 898 pleacă să joace pe scenele germane din Ardeal în
·cadrul teatrelor germane din această regiune. Recenzenţii o caracterizează ca pe o fiinţă supranaturală, gata să spulbere pigmeii
din jurul ei. Sibienii, braşovenii, lugojenii, arădenii, români, unguri,
saşi, s'au îmbulzit la reprezentaţiile date cu Agata Bârsescu. Teatrul era arhiplin şi entuziasn:iul românilor la culme. Cronicarul sibian
român îşi încheie observaţiile asupra reprezentaţiilor ei cu cuvintele: ,,ne-a învăţat a plânge: s'a dus departe dar tot a noastră
este ... noi sărmani de noi ce îi putem da, decât o lacrimă fierbinte izvorată din cea mai curată iubire."
La 1901, începând cu 15 Oct., iarăşi o găsim cu trupa germană în Ardeal. Tot aşa ca şi în 1895, este sărbătorită prin poezii,
toaste, buchete de flori, banchete, lire cu panglici tricolore. Toate
manifestau dragostea neţărmurită faţă de nemuritoarea artistă Agata
Bârsescu. După unire o găsim în turneu în centrele româneşti
având succese înduioşătoare, astfel la Arad, Cluj, Oraviţa, Caransebeş ş. a. recitând, ici colea cu toată splendoarea puterii sale,
poezi din Alecsandri, Eminescu, Goethe şi Orillparzer, urmează apoi
alte manifestaţii teatrale în alte turnee prin Ardeal şi Banat, când
în cadrul altor trupe româneşti. La 13 Dec. 1939, chiar în momentul când era să aibă loc jubileul organizat în onoarea ei la Bucureşti, o ajunge moartea. Cu ea a dispărut una dintre cele mai strălu
<Cite stele de pe cerul Thaliei române.
stăpâni,

ZAHARIA BÂRSAN
Zaharia Bârsan este o concepţie în teatrul românesc. Activitatea lui nu numai ca actor, dar şi ca scriitor dramatic se evidenţiază într'o continuă mişcare de 40 de ani şi prin piesele splen--dide cari se menţin se continuu în repertoriul tuturor teatrelor româneşti. Influenţa sa asupra mişcării teatrale de dinacoace de
Carpaţi este covârşitoare.
Din scrierile lui aflăm că din fragedă copilărie era înfrăţit
cu comedia. In vârsta de 7 ani aleargă după comedianţii cari se
adunau cu tobă prin satul său natal Sân-Pietru de lângă Braşov
şi-şi arătau arta la crâşma cea mare pentru zece creiţari. El se
prezintă mai întâi în faţa publicului ca student, într'un concert din
117
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Feldioara la 2/14 Februarie 1895. La 1902 începe să joace teatru cu
diletanţii din Sebeşul ăsesc. ,,Gazeta Transilvaniei" din I 903 îi
face o frumoasă şi încurajatoare dare de seamă. Din scrierile sale

ZAHARIA B. R AN
aflăm

ă

a fost pi at I
pentru fon d t atru
trimi d ac eaşi soci
la Teatml aţional.
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In 1905 îşi înaintează demisia din S. T. R.; vorbe nesocotite
l-au jignit şi lâncezeala comitetului l-au enervat. ,,Mă chinueşte
dorul de-a juca teatru, - spunea d-sa - şi tot focul ce-l am
mi-l consum mai mult în acest dor de-a juca. Mi se spune să
rămân în Ardeal şi să caut să joc teatru diletantic . . . Experienţa făcută până acum nu mă lasă să lucrez în vechile condiţii."
La 30 Aprilie şi 1/14 Mai 1905 îl găsim în turneu împreună
cu d-şoara Mari oara Voiculescu, ,,admiraţi amândoi".
Dela 1903 până la 1907 în turneele sale a dat 53 de reprezentaţii cu 28 de piese jucate, dintre care 17 drame şi 11 comedii,
arătând că teatrul mai are şi o altă menire decât a face publicul
să râdă. Până la 1906 îl vedem mai mult alături de diletanţi, de
atunci încoace până spre 1912 îşi compune trupa sa proprie. Din
amintirile sale ştim că a jucat în oraşele: Braşov, Sibiu, Sălişte,
Sebeş, Orăştie, Deva, Blaj, Haţeg, Hunedoara, Oraviţa, Lugoj,
Caransebeş, Timişoara, Lipova, Abrud, Brad, Făgăraş, Zărneşti ş. a.
Din tabloul anexat se va vedea data aproximativă a unora dintre
aceste reprezentaţii.
Repertoriul lui s'a compus din piesele următoare: Jean
Marie de Andre Theureut, Greva fierarilor, Steaua, Lăutarul din
Cremona, Necinstiţii, Sacrificiul, Năpasta, Răzbunarea amorului,
Steaua mea, Noaptea de Octomvrie, Floarea din Firenze, Papa
Lebonard, Ovidiu, Slugă la doi stăpâni, Instinctul, Furtuna casnică,
Trei pălării de damă, Năzdrăvăniile divorţului, La Turnu Măgurele,
Marioara, Fântâna Blanduziei, Bacalaureata, Cârlanii, Intre patru
ochi, Trecătorul, Fraţii şi Aur.
Turneul de vară din 1906 a durat trei luni, iar cel de iarnă o
lună şi jumătate. ln amintirile sale descrie peripeţiile şi greutăţile
multe peste care a trecut. In timpul liber s'a ocupat cu traducerea
şi localizarea unor piese, de exemplu „Sacrificiul" drama lui R.
Braco, pentru spectacolele sale. In tot locul după reprezentaţii
discuţiile se lungeau, pe lângă mai multă sau mai puţină voie
bună, despre viitorul teatrului nostru. Această era problema care
frământa pe atunci lumea intelectuală. A jucat pe scene improvizate,
pe butoae de bere şi scene împodobite după indicaţiile sale, cu
obiecte casnice, adunate din casele cunoscuţilor sau a ţăranilor
din localitatea respectivă. Nu odată a trebuit să ia bani împrumut
să plece cu bani împrumutaţi mai departe şi-a găsit un public
puţin pregătit care nu înţelegea pe deplin rostul unei scene. In
Făgăraş autorităţile poliţi ene şti îi pun pe artiştii să se legitimeze,
aşa că o parte a trupei pleacă înapoi şi la Sălişte aşteaptă 1O zile
până când capătă autorizaţia necesară. Aici se petrece un fapt
important în viaţa maestrului Zaharia Bârsan.
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La Teatrul Naţional din Bucureşti a jucat până în anul 1914,
repertoriul următor: Danubiu din Carmen Saeculare, Hatmanul
-din Răzvan şi Vidra, Edmond din Regele Lear, Smeul din Inşiră-te
Mărgărite, August Cesar din Ovidiu, Horaţiu din Fântăna Blan-duziei.
,,Zaharia Bârsan a trebuit să înfrunte multe vrăjmăşii şi ne.ajunsuri, ceiace poate l'a îndemnat ca să trăiască şi astăzi retras
<le lumea mare, în modestia şi simplicitatea sa luptând cu multe
greutăţi materiale îndeosebi dela refugiu încoace.
După un adevărat apostolat în societatea din Ardeal şi Banat,
Zaharia Bârsan cu soţia sa decide că nu va mai juca de acum
înainte în Ardeal. Lumea a fost întristată, căci de acum înainte
râsul sănătos şi înviorător al d-nei Olimpia Bârsan nu va mai răsuna
pe micile noastre scene şi jocul îngrijit şi plin de artă al lui Zaharia Bârsan nu va mai procura publicului nostru prilej de elevare
sufletească. Spre bucuria noastră, încă odată Zaharia Bârsan a
rămas al nostru în istoria începuturilor noastre teatrale. Incontestabil este că soţii Bârsan vor ocupa primul loc, turneele lor constituie o pagină frumoasă şi de o adâncă însemnătate în desvoltarea mişcării noastre teatrale, fiindcă ei au fost cei dintâi cari au
rupt zăgazurile diletantismului nostru" .. ,, ne spune corespondentul
,, Luceafărului" la 1912.
Chiar înainte de izbucnirea războiului mondial în Martie 1914
îl vedem în rolul protopopului din „Domnul Notar" al lui Octavian
Goga pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti ; Zaharia Bârsan
era indicat prin firea sa şi cunoaşterea caracterului preoţesc din
Ardeal, să întrupeze o icoană ca aceaia a protopopului. A făcut-o
cu vrednicie şi cu mare succes, ne spune Emil D. Fagure în recenziunea sa.
Noi, cari am trăit alături de Zaharia Bârsan în lupta titanică
care a dat-o pentru promovarea culturei şi teatrului românesc nu
putem decât să ne asociem în gândul ca să-l simţim şi să-l vedem multă vreme, îmbărbătând din nou generaţiile cari vor veni
spre acelaş liman la care s'a înălţat prin propriile sale puteri.
DIN TURNEELE LUI ZAHARIA BÂRSAN*)
1903: Iarna. Turneu cu Agata
Bârsescu, 3 luni în toată ţara.
1903: 8 Decemvrie, Budapesta.
Serată literară, declamaţii, ,,Satira
a treia" şi „Greva fierarilor".

1902: Vara, Turneu cu Nattara,
în Muntenia.
1902: 28 August, Sebeşul-Săsesc.
Joacă cu diletanţii în piesa: ,,Trecătorul" de Fr. Coppee.

*) Tablou incomplect, cuprinzând numai datele cari s'au putut identifica cu suficientă preciziune.
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!impia Braşoveanu şi
ni a" cu
N. Băilă.
1 6: Augu t Blaj.
1906: 2 Au ust, Lip ova. Adunarea
. T. R.
19 : 17, 1 Noemvrie,
ibiu·
21 Noemv.,
ră tie· I, 2, 4 Dec.,
raviţa; , 10
ec., Abrud; 15, 16
D ., Bra ov. Joacă în piesele:
,,Năpa ta" ,,Instinctul", ,,Marioara",
,, lugă la d i tăpăni" i alt comedu mai mici.
I O·: '.L N m ri
cu A tra la
Hra v. Joact\ cu
!impia Bra
anu, Tit. M rariu pi a „ luga
la d i tăpăni".
I •l 6 : I , 2
B ra o v
lll ' : Iulie,
ilvani i, u
,, · tra a.
I t L) ' : 16,
ravifa.
,. r ul''.

1903: 4 Decemvrie, iena. Serată
la Tinerimea Română, Z.
ârsan
declamă poezia: ,, Regi na O trogotilor" d
. Coşbuc.
1904: 15/'2. August, Brad. Concert
or6anizat la Adunarea
enerală a
. T. R.-ului (con ur ) declamă trei
poezii cuno ute.
I 04 : clomvrie, Bra ov.
1 05: 13, 14 Mai, ibiu. R prez ntalii teatral : ,.Tr I pălării d
damă", "J('an- ari ", ,,
in ·tî{ii",
,,Laularul din r mona" d
împreună cu d-ra
oietil
l 05: 21, 1:..
ugu t,
e,bâril
tr i, ,, nit na Blanduz1e1"
olaborcază cu trupa lu ală d diletanti.
I O : I
lanuanc-, 1biu. Reprezentaţie t atrală c
-un ur ·ul diletanţii r din
ibiu.
ju at piesa:
,, ăz răvăniilc d1vor(ului" de E.
Labl h.
I i

v. ,.Far a"
ibiu.
udape ta.

c-

nea nu.
I I

:

tbiu ... Jurământul"

omcdic.

·: 11
1

H 11 : 1 lun1c, ra, ov. Re rczcn de Ru alii.
luli , R iţa, cu dii -

tatii in zil
L 11: 1

\ ai E ra v. I' prez. n,, Papa L onard" d

trată:

ard.
: 2

Aprilie,

„

'ăng

rgiul omân.
„ R zbunarea' de
~
nturătorii" d
i\ăr ule u
. Bra-

ap

v. ,,Jertfa•.
declama ţi

şi

,, e ·redin 8 rac , "Cerer a în
hov, u d-l Tonianu.

u t, ră tie . .,fraţii",
pi a „ urtuna a -
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LUClA COSMA
Când vorbim de concertele şi reprezentaţiile teatrale cu diledin Ardeal, imediat înainte de răzb oiu l mondial, trebue să
evocăm în amintire şi numele d-nei Lucia Cosma, o cântăreaţă cu
excepţională voce, farmec şi o putere animatoare.
A studiat la maestrul Gh. Dima
în Sibiu, la celebra Mathilda Marchesi la Paris, apoi cu Victor Beigel
la Londra şi Michel Wigley la Milano,
cântând un repertoriu va5t şi de
nivel înalt artistic în limbile română,
tanţi

franceză, italiană, engleză şi germană.

Ea este una dintre animatoarele reunitmei de cântări din Sibiu şi decenii
de-a rândul colaborează la această
instituţie muzicală culturală de mare
însemnătate; adeseori o vedem la
manifestaţiile româneşti împreună cu
sora ei Minerva Cosma dela 1897
încoace. La marile serbări din 1905
sunt impreună la reprezentaţia piesei
„Fântâna Blanduziei '' din Sibiu alături
de maestrul Zaharia Bârsan. La 1909
este alături de Agata Bârsescu, la
Timişoara. In 1910 întreprinde un
turneu artistic prin oraşele de frunte
din regatul român, iar în 8 Febr.
191 O ardeleanca cântăreaţă dă un
concert în palatul Atheneul din Bu-

•, l

:. l

cureşti.

Nu odată d-na Lucia Cosma a
cântat şi la bisericile diferitelor confesiuni române şi străine, ea a jertfit
cu un nesaţ din comorile sale vocale
pe seam;:i tuturor.
In 6 Aprilie 191 O dă o serată
de arii şi lied-uri în sala Bosendorfer din Viena, tot în acelaş an cântă
la Soc. Academică România Jună
din Viena. In anul 1912 organizează
producţiunea cu opereta „La şeză
toare" de Brediceanu, în Timişoara.

"Privighetoarea Ardea lului"
D-na LUCIA COSMA
fostă ele vă a celebrei Marchezi
din Paris. A concertat în întreg
Ardealul, Banatul, Vech iul-regat~
Viena, Paris, Londra etc.
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La 7 Noemvrie 1912 se prezintă într'un concert la Londra în sala
Bechstein cu un program excepţional de interesant şi are aprecieri
' logioa e, între altele în ziarul „ Times ".
La 24 Aprilie 1920 cântă
în Cristiania, în refugiu. La
23 Aprilie 1914 are loc o
••
'' manifestaţi
Pro România"
în palatul Nouva Borsa din
Geno a la car cântă cânt c româneşti şi apar într'un pi ndid co turn roman c. R c nzantul s ria: cântă
u o graţi d n imitat un le
dintr
cânt c le populare
p ifi , cuc rind aplauz
n far ite.
upă
răzb iul
d-na Luci Cosma

ocială

d-na
a ut un rol
manif i las i
noa tr
int I tual din ultimi!
d c nii, în ât abia ' r pute
let rmina în f I a I tras
d col tivit t a rom~nea
din pr z nt sa în miji ul i.
alonul d-n i o ma adună la un Io la ibiu a i la ucur şti, mai
al
p admiratori d muzi · ,
t şi
admirabilă int rpretă a
c Jind lor şi ânt
I r p pular român ti.
y

'a bu urat d mult impati i apr ier din part a R ginelor
şi Maria~ cântând mai d
decât oricare altă cântăreaţă
bală, iar în timpul n utralităţii şi după războiul tr cut
ntru toat concertel
ale înaltul patronaj al Reginei Maria.
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In opere a cântat cu mult succes „Lucia di Lammermoor" ~Rigoletto şi Traviata. Acum se găseşte ca pensionară la Sibiu unde
continuă să activeze în domeniul muzicei prin şcoala sa particulară.
Ea este şi o preţioasă scriitoare care se manifestă tot mai mult şi
pe acest teren în timpul din urmă.
COMPANIA DRAMATICĂ V. ANTONESCU
Cu mare nerăbdare a fost aşteptat de toată lumea românească
ciscarpatină d. Victor Antonescu, care sosise în Ardeal în 1913 cu
o trupă din care făceau parte artişti cu cari se putea mândri orice
teatru mare. Aceasta trupă a avut reprezentaţii în oraşele Alba-Iulia,.,
Blaj, Sebeş, Făgăraş, Orăştie, Oradea, Arad, Lipova, Beiuş, ibiu,
Braşov, Brad, Abrud, Simleul Silvaniei, Baia-Mare, etc.
'
Prestaţiunile distinse ale tuturor societarilor şi arta neîntrecută
a unor protagonişti a produs dovada că o singură reprezentaţie
teatrală, valorează mai mult întru desrobirea noastră sufletească,
decât sute de volume şi reviste despre teatru. De acum, cu glasul
tot mai ridicat şi cu putere tot mai irezistibilă, românii din Ungaria şi Ardeal strigau spre conducătorii ăi intelectuali şi în deosebit spre societatea pentru fond de teatru român~ Daţi-ne Teatru
Românesc I Cu ocaziunea turneului a fost delegat din partea
S. T. R.-ului pe lângă trupa Antonescu, secretarul literar al . T. R.ului, H. P. Petrescu care a şi conferenţiat despre acest teatru. ,, Vă
mărturisesc sincer, spunea d-sa, nu m'am aşteptat să dau de o primire atât de înţelegătoare a repertoriului trupei Antonescu la publicul nostru '.
„Luceafărul", revista sibiană, spunea că turneul pe care-l face
compania Oh. Antonescu este un triumf al credinţei. Un actor dramatic, un om care niciodată n'a mai fost în Ardealul no tru, care
cunoaşte poporul de aici poate numai din auzite, într'o zi se hotă
reşte să înceapă un turneu artistic în necunoscutul Ardeal, şi după
ce obţine autorizaţia guvernului îşi alcătueşte o trupă dramatică
de 12 artişti şi porneşte să descopere Ardealul Cultural.
Credinţa în izb ândă l'a călăuzit pe d. V. Antonescu. Credinţa
nu cunoaşte interese, ci numai ţinte. Această credinţă a lui ne-a
întărit credinţa noastră, credinţa în puterea însuşirilor noastre culturale.
Turneul Antonescu ne-a dovedit că toate cele trei elemente
cari condiţionează existenţa unui teatru de nivel, sunt şi la noi în
Ardeal în deplină desvoltare : autori dramatici, actori şi public. Rol,
adică autor, interpretare, adică actor, - şi înţelegere, adică
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public, toate ace tea pot să răsară numai dintr'un popor productiv,
în urma însuşirilor sale ufleteşti. lată cum punea Luceafărul ne răsplăteşte acum, cu prisos, împrumuturile c i le-a dat Ardealul Ţării mume în eacul trecut, şi pe care mulţi le credeau pierdute.
Turneul Anton cu într prin în toamna anului 19 I 3, era coniderat ca un ev niment important şi I rămâne înscri în Istoria
ulturală a Ardealului, cu liter d aur.
Au cutr rat ac te ţinuturi trei luni d zi! , au cercetat 17
ora
cu p pulaţie românea că d slănţuind un ntuziasm de care
numai trupei lui l\ilo şi Pa cal
mai bucura eră pe acest
plaiuri. u apămt articol
logioa
în toat r i t I
i ziareJ
n a tre.
tM
mit tul
i au dat ircular
pentru toate omitetele i de părtămintel
prin car a rugat
tăruitor ca ă d
r i ă prim a
u dra
t
„pe ace ti apo t
ti, a mi area a a tă t atrală
sa rea·că i
' ineri I
o te trupa în

n impro izat în
c. Publi ul ra
mpe
nă au

al

ta ol I din Fă ăra
i pr ţi din imaduna e vre-o tr i mii
urile i purtându-şi poribiu und r pr z ntaţiilc au loc în
nit o mulţim d int I tuali i merlat t . Era o plăcer
şi ariat. O. V. Antonescu
publi u.lui rdelen c. Rey
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Afişul Teatrului Naţional din Arad .
Afişul este intreiral
şi în româneşte . Nu

unguresc, afară de titlurile pieselor, cari au apărut
mai este situaţia din vremea lui Pa s caly şi Millo ,
când afişele puteau apărea aproape integ ral româneşte
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prezentaţiile

au decurs într'un semn de înfrăţire şi cordialitate cum
numai Sibienii, organizatori de atâtea f stivităţi artistice, au putut
să le dea şi au avut succes strălucit moral şi material. La Arad
în acel timp exi tă un conflict între populaţia română şi maahiară
pe urma reprezentă rii piesei cu tendinţe anti româneşti, întitulată
, Clopot I amuţite" a cunoscutului scriitor ovi ni t maghiar Victor
Rako sy, repr zentată de ătr artiştii maghiari pe cena teatrului
o răş ene . Dl
z ndr y Mihai, dir ctorul trupei ma hiar din propria iniţiativă 'a în oit ca ă pună la
poziţia trnpei Antonescu
sala teatrului o răş n c.
In c I tr i zil d r pr z ntatii Aradu l a a un a pe t
furtună d
aplauz
'a d lănţuit în ală, când 'a
schimbat.
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două

reprezentaţii au fost de fapt nunta mult aşteptată a artei
româneşti. Până şi elevii dela gimnaziu, în mare parte săraci,
şi-au adunat banii ca „să vadă în Brad un mic colţişor din Bu-

curat

cureşti".

La reprezentaţia teatrală care
urma în Abrud a venit fume multă
şi din Câmpeni, Vidra şi Turda.
Sala „Detunata" gemea de lume
românească.

Şimleu! Silvaniei şeful
administraţiei orăşeneşti pune directorului trupei întrebarea, dacă

La

poate garanta pentru moralitatea
artiştilor săi. Era o întrebare de
neînţeles; căci în cele 14 localităţi
pe unde se prezentase trupa până
atunci nu s'a înregistrat nici un
incident provocat de artişti şi nici
un protest nu s'a ridicat contra lor.
Totuşi reprezentaţiile au avut
Ioc, din cauza şicanelor, cu lume
Maria Ciucurescu, Ion Breseanu,
mai puţină. Cronicarul notează
Mărioara Antones:u şi Victo~ Antocă Ia piesa „ O Căsnicie" pune seu în turneu pnn Ardeal 10 1913
blicul urmărea cu atâta pasiune acţiunea acestei comedii satirice
şi morale, încât se amesteca în dialogurile actorilor cu întreruperi .
In 20 şi 21 Nov. au avut Ioc reprezentaţiile în Baia-Mare,
în noul teatru spaţios şi elegant din hotelul Sf. Ştefan. Trupa
trebuia să înfrunte la început prejudiciile grele cauzate de atacurile
presei ungureşti, care însă după spectacolele a accentuat ţinuta
demnă ce au păstrat-o românii la aceste festivităţi. La Beiuş au
avut loc de asemenea două reprezentaţii.
La Oradea reprezentaţiile au avut loc la 25-26 Nov. Venit-au
şi comunele învecinate în frunte cu preoţi şi dascăli, cu familiile
lor „la marele praznic românesc". I s'a oferit trupei o foarte preţio.asă cunună de lauri de aur şi argint. Corul bine disciplinat al
reuniunei de cântări „Hilaria" a adus un omagiu companiei dramatice „din ţară", prin cântece frumoase naţionale, încheindu-se
festivităţiile cu un banchet care a întrunit la ·mesele întinse nu
numai intelectualii, dar şi fruntaşi ţărani din împrejurimi.
Aşa au fost pregătite sufletele românilor de dincoace de
Carpaţi pentru înfiinţarea Teatrului Naţional românesc, a cărui
dăinuire de 25 ani o sărbătoreşte generaţia de după unire.
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9

A. P. BĂNUTIU
,
Iosif Vulcan, preşedintei
. T. R.-ului şi sufletul acestei
luând cunoştinţă d dorinţa publicului de a avea teatru
române c cât mai d grabă, înc pe a aprecia în mod serios posibilităţile de a se ajunge la rezultat prin
ontribuţia el mentelor
. T. R.-ului. Ca urmare a a t i idei, s'au
pre ătite în adrel
angajat ,,bur ierii • (p ntru arta dramatică, cântăr ţi, dirijori compozitori) 'au publicat c n ur uri pentru pie e ori inal româneşti
s'au dat pr mii pentru lucrări originale 'a prijinit adunarea folkl orului naţional.
nul dintr
fo t i d.
. I.

a

ociaţii,

i a

ănu!iu
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Condiţiile în care s'au desfăşurat aceste turnee au fost foarte
grele, în deosebi la început, când cântăreţii trebuiau să ţină repetiţii în fiecare localitate în mod deosebit, fiindcă nu aveau un
acompaniator angajat pentru acest turneu. Turneele acestea muzicale aveau în program compoziţii de G. Dima, Tib. Brediceanu,
Mureşan, Iuga, precum şi bucăţi din repertoriul clasic, duette şi
arii din opere, în traducere românească. Nu numai românii dar şi
presa străină a recunoscut calitatea şi importanţa acestor mani- _
festări muzicale româneşti. D. A. P. Bănuţiu conferenţia şi spunea
monologuri şi poezii, producând mult haz şi voie bună.
Incurajaţi de succesul obţinut de cel
dintâi turneu muzical sistematic organizat
sub patronajul S. T. R.-ului, an de an
se repetă aceiaşi acţiun e , intensificând tot
mai mult mişcarea artistică şi stă ruinţel e
elementului românesc de a înfiinţa un
teatru român.
Dl. A. P. Bănuţiu reconstituie din
amintire programul şi itinerarul companiei
sale artistice din Iulie şi August 1911,
trecând în drumul său cultural pe linia
Bihor, Satu-Mare, Maramureş, în centrele Beiuş, Oradea-Mare, Seini, B ăil e
Paveliane, Vişăul de Sus, Ş o mcuta-Mare
şi Lăpuşul Unguresc. In acest turneu au
luat parte şi d-ra Anicuţa Voileanu, distinsa
pianistă , absolventă-laureată a Academiei
de Muzică din Viena, precum şi d-rele
Aurelia şi Eugenia Popa Radu din Făgă
raş, d-nii Ionel Crişan, elev la Acad. de
ŞTEF AN MĂRCUŞ
Muz. din Viena şi Constantin Calmuschi,
piPsa „ M oise Pă c urarul"
absolvent al Conservatoriului de Artă Dra- în
la s e rb ă rile Astrei în Şim
matică din Bucureşti. Cu mult spirit del eul Silvaniei, a. 1908
scrie d-1 Bănuţiu cum s'a încadrat mititelul
Calmuschi în program, cum a fost silit să-i maghiarizeze numele ca
să scape de urmărirea autorităţilor străine în fiecare moment şi
cum Ionel Crişan, atât de serios în arta lui de cântăreţ, izbucnea
enervat de multe ori de după culise, în limba lui Schiller: ,, acest
mărunţel cu poznele sale I"
In această perioadă d-l A. P. Bănuţiu a organizat în deosebi
comitetele filiale din Nordul Ardealului.
D-l A. P. Bănuţiu ne istoriseşte că în cursul programului,
abia se terminase concertul d-rei Voileanu-Crişan, în clipa când
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lumea aştepta ridicaro;!a cortinei ca să înceapă drama Jertfa de-Miclescu, se pomeneşt cu un funcţionar ungur care în numele
che toriului anunţă că r pr zentaţia trupei cu , Yizile aluzii daco-·
româneşti
e t interzi ă. 'a lăsat cortina jo . Lumea a rămas
liniştită în sală şi la interv nţia energică a Dr.
urel Lazăr, advocat fnmtaş român clin radea cn multe oreutăţi abea spre mi zul
nopţii a putut cortina
ă e ridice i ă se de făşoare programul
anunţat.

·1urncul

\ăr uş
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In acest turneu echipa Mărcuş, Crişan, Barbu şi-a luat ca
:acompaniator pe elveţianul E. Seidmann, un pianist excelent dela
.Academia de Muzică din Viena. Echipa Mărcuş donează cu această
ocazie fondului ziariştilor români din Ardeal drept recunoştinţă o
sumă considerabilă din venitul curat. Ca o curiozitate din vremurile trecute recapitulăm unele date: S'au încasat 661 O cor.; s'au
cheltuit: spese personale 116 cor. ; cheltuielile locale 1900 cor. ; a
rămas un venit curat de 4600 coroane, care s'a împărţit între cei
patru artişti.
Pentru vara anului 1913 se făceau pregătiri mari pentru reprezentaţiile de operă ale reuniunilor de muzică româneşti din Sibiu
şi Braşov. Aşa fiind, turneul artistic s'a împărţit în două, şi anume
partea întâi la care au colaborat Mărcuş, Crişan şi N. Băilă cu
Hinerariul după cum urmează: 2 Mai Budapesta, 6 Arad, 9 Timi~oara, 11 Lugoj, 12 la castelul familiei Mocsony, 13 Brad, 16 Oră
ştie, 18 Haţeg, 20 Cluj, 22 Blaj, 25 Alba-Iulia, 27 Sebeşul Săsesc,
1 Iunie Sălişte ; partea doua a turneului începe la 22 Iunie în Mediaş, 26 Beiuş, 29 Vaşcău, 2 Iulie Oradea, 6 Somcuta-Mare, 10
Şimleu), 13 Bistriţa, 16 Reghinul Săsesc, 20 Abrud, 22 Făgăraş.
Şi în 1913, la partea a doua a turneului, acompaniator a fost
d-l Herman Seidman, dirijor la Opera din Tropau.
Mare noroc a avut cu acest muzician excelent şi reuniunea
de muzică din Sibiu, căci în momentul din urmă el s'a angajat să
dirijeze reprezentaţiile de operă cu , Cavaleria Rusticană ' şi , Secretul Suzanei", la cari au contribuit ca solişti: d-na Maria Crişan,
Veturia Triteanu, Valeria Oreavu, Ştefan Mărcuş şi Ionel Crişan, în
acest moment bariton la opera din Gablonz.
Sub impresia copleşitoare a acestor turnee a căror faimă a
ajuns şi la fraţii din Bucureşti, a venit în Ardeal d-l Constantin
Grigoriu, directorul companiei lirice din Bucureşti, care ne-a oferit
angaj~mente splendide pentru stagiunea din 1914. Am convenit,
dar războiul mondial a întrerupt aceste visuri frumoase.
Turneele acestea au fost şi sunt considerate ca evenimente
culturale cari au întrat în istorie şi prin rolul lor educativ au dat
îndrumarea unei generaţii întregi, pregătind terenul pentru ceeace a
trebuit să urmeze la 1918.
Prin lucrări diferite, rapoarte, discuţii în ziare, problema teatrului românesc a fost mereu la ordinea de zi. ln această privinţă
ne-am fixat părerile într'o broşură care a apărut în Tipografia Con,corqia din Arad în 1913. Am susţinut: Noi n'avem fonduri de risipit, n'avem nici subvenţii, dar avem mintea, inima şi punga ţăra
nului şi intelectualului român. Ne avem pe noi, cu cultura noastră,
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cu pregătirile noastre şi cu pr s taţiuni core punzătoare, ca să puten1
asigura exi tenţa unei trupe teatrale. Un teatru tabii este pentru
moment o impo ibilitate, dar crearea unei trupe ambulante româneşti e te copul pentru care ă luptăm. Am arătat pe baza experient lor turne lor, că o trupă imilară
poate su ţinea. Am
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tatăl

din Viena, care a programat-o şi într'un turneu american. La noi
se cânta la serbările Astrei din 1911 la Blaj, apoi mai de multe
ori la Sibiu. Recent a fost difuzată şi prin radio.
El este învitat de profesorii săi să rămână în Germania,
părinţii însă sunt de părerea să se reîntoarcă, numit fiind profesor
de muzică la liceul românesc din Braşov. II reclamă însă Blajul şi
în 1885 fu numit profesor de muzică la şcolile Blajului „într'un
post obositor, nepotrivit şi neînsemnat pentru talentul său'. Timp
de 37 de ani rămâne închis între zidurile acestui orăşel.

Dr. Tiberiu Brediceanu, Iacob

Mureşan şi

Dr. Leonida Domide

EJ înzestrează muzica românească cu o sumedenie de compoziţii
pentru cor şi orchestră, compoziţii bisericeşti, lumeşti, la pian,
pentru voce, cu acompaniament, orchestră mare, orchestră de fanfare etc. Intre altele are şi 7 operete şi marea lui compoziţie
„ Mănăstirea Ar.geşului ", care a fost executată prima dată la Blaj
în 1895, apoi cu ocaziunea expoziţiei din Bucureşti din anul 1906,
în prezenţa Majestăţei Sale Reginei Carmen-Sylva. Lucrarea la serbările Astrei din 1911 se execută a treia oară. Aceasta este prima
operă românească compusă de un autor dela noi şi jucată la noi.
Soliştii cari au contribuit la executarea piesei „ Mănăstirea
Argeşului" la Blaj în 1911 au fost: părintele Octavian Mur_eşeanu,
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baritonul Ionel Crişan, tenorul dramatic Nicu Corfescu şi d-na
Victoria I. Carşai.
Intre marile ale compozitii numărăm şi poemul liric , Herculeanu ~i o altă baladă , Brâncoveanu Con tantin , care e execută mai întâi la
udape ta în anul 1 O
la care a luat parte
ca olist i autorul ac tor rânduri.
I 'a of rit pentru compoziţia ac a ta urna de 200.000 d
coroane din partea prof orului Urban Iarnik, mar I filo-r mân.
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tat din Cluj i-a oferit o atedră, 1 în ă c rând
cuz , a r fuzat ac te onoruri, I i ele li a igurau mai mult
ayantaji materiale, d
t îi of r an Siajul.
I ă
r h1 i ze în fri şi ă îndunul 1 1 îl bli ă i p
re lip ttri.
ntract z~ din ac a tă auză boa! d piept ar -1
rapune la 25 Mai I 17. rin el di pare un marc ufl t d otat
binelui i propă ir i n amului r mftne .
1. 'ture can edit az
ingura
muzi al
r
contribui I
4

mp zit r are
a r t ·el dintai arti t
n<l1 , t f >lk
muzi I român
pc n. LI
um pJnă atun i nu
uno ut.
în ă lţimi
e e ·primă p ifi ul ufle, în hor I - le

in tr i1 ăta e
ontrapunct la
l!b lin

in

13
https://biblioteca-digitala.ro

Gheorghe Dima a întreprins mai multe turnee prin Ardeal.
Avea o voce de bariton plăcută şi bine instruită. A dat concerte nu
numai în cadrele Reuniunilor ci şi din iniţiativă particulară, astfel
în anul 1886-1889 îl găsim împreună cu Dimitrie Popovici de
Beyreuth în turneu prin Ardeal şi Banat.
A dirijat nenumărate opere streine necunoscute până atunci
publicului românesc. A excelat la expoziţia naţională din 1881,
1a concertul lui Nicolae Popovici în anul 1883 în Caransebeş. A
1uat parte la toate adunările asociaţiunei şi a fost multă vreme
membru în comitet şi un conducător spiritual al „Societăţii pentru
fond de teatru român". Dela el am primit noi generaţia mai
tânără încurajarea în cariera de artist.
Ca şi compozitor a prelucrat pentru cor şi soli multe melodii, a desgropat comori artistice foarte preţioase, deci nu era nici
decât justă observaţia că Gh. Dima a trebuit să fie influenţat de
alţii pentru ca să înveţe a iubi melodiile populare româneşti.
Multe din lucrările sale au apărut de sub tipar în străinătate, unele
chiar şi în traducere, cu texte în limbi străine, accesibile pentrn
toată lumea iubitoare de artă.
Din materialul neasemănat de mare, merită menţiune în spedal lihtrghia lui Ion Gură de aur, apărute în Viena. Patru volume
de lied-uri apămte în Lipsea, baladele Groza, Mama lui Ştefan cel
Mare, superba , Hora ploaiei ' , Imnul „ Salvum fac regem ", , Ştefan
Vodă şi codrul ", apoi „ Cantata" cu ocazia jubileului de 50 de
ani ai gimnaziului din Braşov. Gh. Dima este apreciat şi în stră
inătate de către revistele muzicale de specialitate ca unul care are
mult .simţ pentru înţelegerea c ântărilor şi are indi vidualitate în
compoziţiile sale. EI este un compozitor care se apropie de tonalitatea compoziţiilor muzicale apusene, dar totuşi rămân e legat de
specificul românesc.
Gh. Dima traduce textele şi pentru diferitele compoziţii din
limbi străine. Soţia lui este tovarăşa lui credincioasă de muncă
artistică, şi ea însăşi o bună traducătoare.
ln 1906 când au răsunat întâia dată în amfiteatrul arenelor
române din Bucureşti cântările românilor de pretutindeni, Gh. Dima,
alături de Vidu şi (:hiriac, au făcut să zboare pe aripa fâlpâitoare
a vântului dorul de unire. Când ceasul unirei a sunat, abia eşise
<lin temniţele ungare, unde a zăcut 16 luni stricându-şi sănătatea
şi ochii, nemai
putând lucra cu aceiaşi putere care o avuse
înainte. Era un muzicant de extraordinare calităţi şi de o blândeţe
şi bunătate de suflet rareori întâlnită.
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La jubileul activităţii ale de 40 d ani, m 1 22, se or animari festivităţi la Cluj, unde e accentuează măr ţia perei
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h.
ima şi e c ncr tizează apo tolatul care l'a făcut în arta
românea că.
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TIBERIU BREDICEANU
ln istoria muzicii româneşti, cu firea lui gingaşe, veşnic senină.
şi împăciuitoare, este ca un izvor curat, care a răsărit ca o mângăiere din rădăcina neamului său. El a ştiut să adune şi să lege
bogăţia folklorului naţional ieşit din nepătrunsul adânc al imaginaţiei poporale. Intr'un timp când alţii duceau lupta pe căile mai
sgomotoase ale vieţii publice politice, el a lucrat pe terenul cultural-muzical, fără să se gândească la o răsplată, alta decât recunoştinţa colaboratorilor săi.
Născut dintr'o familie de artişti, din moşi strămoşi, cei mai
buni diletanţi ai teatrului bănăţean
din vremurile trecute, primeşte
cele dintâi noţiuni muzicale dela
mama sa, o foarte bună pianistă
descendentă şi ea dintr'o familie
de artişti, crescută în oraşele apusului şi la Conservatoarele şi Academiile de Muzică din străinătate.
Din epoca şcolarităţii datează
primele lui încercări de compoziţie. La Blaj învaţă dela maestrul
Iacob Mureşan sub conducerea
căruia întră ca tânăr elev de liceu.
Orice carieră şi-a ales pentru
asigurarea traiului de toate zilele,
Tiberiu Brediceanu răm âne veşnic
nedespărţit de muzica românească
şi lui i se poate mulţumi în primul
rând că doina şi cântecul românesc a ajuns la începutul veacului
al XX-iea la culmile şi splendoarea
care au cucerit, în concertele şi
Dr. TJBERIU BREDICEA U
reprezentaţiile cu artiştii cei mai
de seamă ai vremurilor, nu numai _inimile românilor dar şi admiraţia publicului străin din toate centrele şi capitatele vechiului imperiu austriac, unde s'au cântat.
El a adunat vre-o 3000 de melodii poporale autentice, pe
cari le-a salvat dela pieire sigură. Incepe a juca teatru în fragedă
copilărie, împreună cu fratele său Caius Brediceanu, în teatrul de
copii din Lugoj, organizat dela 1887 de sora mamei lui d-na Sofia
Rădulescu, inima acestei mişcări din Banat. Copiii Brediceanu iau
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dintre cari două lucrări sunt premiate de S. T. R. Academia Ro-..
în urmă meritelor sale îl însărcinează să adune cântecele- populare din Maramureş şi Banat. Este ales în mai multe sesiuni
parlamentare ca deputat şi ia cuvântul la proectul de lege pentru
înfiinţarea fondului de pensiune a artiştilor şi muzicanţilor români.
In deosebi în broşura „Problema teatrului şi a muzicii din Braşov"
vedem străduinţa sa pentru înfăptuirea conservatoriului „Astra"
din Braşov.
mână

VETURIA TRlTEANU
Din mediu rural, aproape de vatra ţărănească a pornit cu
glasul ei de privighetoare şi sunete de argint, d-na Veturia Triteanu, spre o carieră care promitea cea mai frumoasă înălţare.
ln analele Reuniunii de Muzică şi Cântări din Sibiu îi găsim
numele mai întâi la 1'903, la concertele reuniunii, cântând în piesa
,, Răsunetul dela Crişana" de I. Vidu.
In cursul anului 1904 şi 1905 contribue la coDcertele reuniunii şi ia parte Ia înălţătoarele festivităţi din Bucureşti de unde
se întoarce împodobită cu lauri şi într'adevăr apreciată de publicul auditor. Apoi în Sept. 1905 ia parte la serbările pentru inaugurarea muzeului Astrei şi cântă în piesa , Serata etnografică" a
lui Tiberiu Brediceanu doine româneşti. Contribue apoi la programul
manifestărilor artistice a Societăţii Academia „Petm Maior' din
Budapesta. In 191 O dă o dovadă de maturitate muzicală în executarea celebmlui „Requiem" de Verdi, unde succesul deosebit a
revenit în prima linie soliştilor în frunte cu d-na Veturia Triteanu.
La l Martie 191 O colaborează la concertul reuniunii, sub direcţia
noului dirijor Liviu Tempea, cu care a concertat şi la 13 Oct. 1909
în Sibiu, unde cântă împreună cu fratele ei Octavian Mureşanu
duetul din opera „Olandezul sburător" de Wagner.
D-na Veturia Triteanu ia parte la lucrările premergătoare
reprezentaţiilor operelor „Cavaleria msticană" şi ,, Secretul Suzanei" în care susţine rolurile principale cu mult succes. In acelaş
an cântă în reprezentaţiile operei „Cavaleria Rusticană' dela
Braşov sub direcţia maestrul Oh. Dima şi la Bucureşti sub direcţia
maestrul Chiriac.
A cântat apoi unele reprezentaţii în celebra operă germană
din Beyreuth.
Drept încoronare a acestei activităţi prodigioase primeşte un
angajament la Beyreuth unde în anul 1914 este învitată să cânte
în trilogia : ,, Inelul Nibelungului" şi în opera monumentală „Parsi-..
141
https://biblioteca-digitala.ro
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INFIINŢAREA

TEATRULUI NAŢIONAL DIN CLUJ

Adunarea Naţională dela Alba Iulia din istorica zi de 1 Dec.
1918, a instituit pentru conducerea treburilor Ardealului şi Banatului ca organ reprezentativ marele sfat naţional român, iar ca
organ executiv Consiliul Dirigent al Transilvaniei. Acest Consiliu
Dirigent a lucrat sub prezidenţia d-lui Iuliu Maniu, având distribuite afacerile de Stat după modelul ministerelor, pe resorturi.
Pentru Culte şi Instrucţia Publică şi Arte, primul şef de resort Vasile Goldiş, căruia i-a urmat, la numirea sa ca ministru în
guvernul central, d. Valeriu Branisce, iar apoi Tiberiu Brediceanu.
Secretar general pentru resortul lnstrucţiunei şi al Artelor a
fost d. Onisifor Ghibu.
Consiliul Dirigent prin toţi şefii săi de resort dela departamentul privind artele, s'a ocupat din prima clipă de necesitatea
creerei unui Teatru Naţional şi a unei Opere Române la Cluj.
Şi până la realizarea· acestui deziderat, Consiliul Dirigent a invitat
Teatrul Naţional din Bucureşti, condus atunci de d. Ion Peretz, să
întreprindă un turneu în centrele principale din Ardeal şi Banat
cu începere dela 27 Aprilie ,1919.
Repertoriul turneului era compus din piesele următoare:
,,Poemul Unirei" de Zaharia Bârsan, ,Răzvan şi Vidra" de B. P.
Haşdeu, ,,Apus de Soare" de B. Barbu Delavrancea, ,,Bimbaşa
- Sava" de Ion Peretz, ,,Fântâna Blanduziei" de V. Alecsandri,
,, Trandafirii Roşii" de Z. Bârsan.
. Interpreţii principali a rolurilor au fost desemnaţi domnii :
I. C. Nottara, Iancu Petrescu, Z. Bârsan, A. Barbelian, I. Dumitrescu, O. Ciprian, A. Atanasescu, M. Cosmin, Ion Manu, M. Constantinescu, Chr. Duţulescu, C. Toneanu, O. Melişeanu, N. Săvu
lescu, V. Romano, C. Orendi, V. Vasilescu, V. Dumitrescu-Bumbeşti, A. Crittico, Ion Tâlvan, · I. Vasiliu, N. Stăncescu, M. Mateescu, N. Kirilov, Zlotescu, Saghian; doamnele şi dşoarele: O.
Bârsan, S. Sonia, M. lgnatescu, Cleo Pan, M. Zimnicear1u, T.
Stefănescu, Ch. Brodier, R. Annie, El. Niculescu, M. Bârsan. S'a
mai găsit în turneu şi dşoara Fudulescu.
Acest turneu trebuia să viziteze 14 oraşe din Ardeal şi Banat. Pe ziua de 14 Mai I 919 era fixată reprezentaţia dela Cluj.
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'a pu deja problema, ce ă e întâmple cu teatrul în care juca
trupa maghiară din Cluj, ub dir cţia d-lui Eugen loanovic .
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Ghibu se
ă ea la Cluj pentru a pr lua
niver itatea de acolo.
In mom ntul când d- a raporta telefonic Con iliului irig nt exe-
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dare, acesta revenind exclusiv autorităţii directorului Ioanovics.
Ei accentuează că după părerea lor teatrul nu poate fi preluat de
către Statul Român, fiindcă nu formează proprietatea Statului
Maghiar, ci este proprietatea unei societăţi particulare teatrale,
Statul subvenţionând numai teatrul închiriat de directorul Dr. Eugen Ioanovics.
D. Dr. O. Ghibu ne istoriseşte actul de preluare astfel : La
ora 3 d. m. ne-am prezentat din nou la teatru, găsindu-l de data
aceasta acolo şi pe d. director E. loanovics. Cu mine era şi d. Dr.
Zosim Chirtop, prefectul judeţului Turda. Somându-l pe directorul
Ioanovics să se mute în clădirea teatrului de vară dela marginea
parcului orăşenesc, care forma proprietatea Statului, - a declarat
că nu este dispus să predea edificiul, făcând răspunzător pentru
pagubele materiale şi morale pe cei cari au provocat ac eastă
situaţie. Motivele invocate de d. Ioanovics au fost trecute la proces verbal, dar cercetarea documentelor şi argumentelor invocate
s'a amânat pe o altă dată. De fapt în cartea funduară cl ă direa
Teatrului Naţional Maghiar se găsea trecută pe numele Fondului
Regnicolar pentru Teatrul Maghiar din Cluj. Chiar şi contractul
prezentat de d. Ioanovics era încheiat între d-sa ca arendaş şi
între preşedintele comitetului teatral maghiar, contele Coloman
Eszterhazy, la 11 Martie 1913. In actele dela arhivă, chestiunea se
prezenta însă altfel, căci „ Societatea RegnicoJară pentru Teatrul
Maghiar din Cluj", nu era decât o camuflare a Ministerului de
Culte şi Instrucţie Maghiar însuşi. Am declarat deci - urmează
d. Dr. O. Ghibu - Teatrul Naţional din Cluj preluat pe seama
Statului Român şi am instituit ca delegat al Consiliului Dirigent
pe d. Constantin Pavel. l-am fixat atribuţiunile avute de comitetul
teatrului, îndrumând pe directorul Dr. E. Ioanovics să mute Teatrul Maghiar în localul aşa numit „ teatrul de vară " .
Intr'o biografie a dlui E. Ioanovics ne lămurim asupra unor
detalii în ceea ce priveşte preluarea clădirei Teatrului Naţional.
De aici aflăm că preluarea a început în 14 Mai la orele 11 a. m.
După d-sa, d. Parlaghy a declarat că protestează contra preluării
fiindcă direcţia a luat în chirie teatrul dela Statul Maghiar, şi pe
răspunderea proprie nu poate să rezilieze contractul de închiriere,
ceiace ar urtna ca o consecinţă logică a predării teatrului . . . D.
Dr. O. Ghibu ar fi accentuat că întrucât direcţia nu predă teatrul
va trebui să folosească forţa armată la ceiace subdirectorul ParIaghy a cerut o amânare de 24 de ore, pe ~otivul . ~ă _dir~c_torul
Dr. E. Ioanovics nu este prezent. Reprezentanţii Cons1lmlm Dmgent
au acordat o amânare numai până la ora 3 d. m. Delegaţia, respective comisia, s'a reîntors după masă Ia orele 3.30 în biroul
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directiei teatrului maghiar şi au urmat mai departe tratativele. Ca
urmare 'a dre at procesul verbal cu conţinutul următor: "Proces
verbal dre at în ziua de I 4 Mai 19 l 9. or ele 3·30, în biroul Teatmlui Naţi o n a l din Cluj, privitor la preluarea teatrului, de faţă
fiind în numele on iliului irigent Dr. . Ghibu, secretar eneral
la re ortul instructiei, r. Io if asile prim-notar din partea oraşului,
r. Ioanovic Eugen , director, din part a Teatrului .Ludovic Parlaghy, ub-dir tor şi hero oloman, şeful r i iului tehnic. r.
. Ioanovic , omat fiind ă pr d a Teatrul Naţional din Cluj, care
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După aceia d. loanovics cere asigurarea drepturilor sale din
ontract ş i însistă la un răspuns hotărît, fiindcă are contracte încheiate cu artiştii şi are obligaţiunea să se îngrijească de existenţa
alor 300 de familii. Toate pagubele cari ar urma din împiedecarea
executării contractului „le transmite" asupra aceluia care împiedică
executarea integrală sau parţială a contractului.
După acestea d. Dr. O. Ohibu declară că preia Teatrul
Naţional, ca fiind al Statului şi în numele Consiliului Dirigent, numeşte pe Constantin Pavel ca delegat al său, adecă ca organ de
control cu drepturile asigurate în contractul încheiat între Ministerul de Instrucţiune şi Culte maghiar şi dr. E. Ioanovics, precum
şi cu drepturile deţinute de către comitetul teatral. La acestea
dr. E. loanovics declară că-şi susţine drepturile şi în ceiace priveşte dirijarea chestiunilor teatrale, conform art. II. din co11tractul
încheiat.
Cu toate aceste argumentări subtile de ordin formal juridic,
preluarea Teatrului Naţional din Cluj s'a făcut imediat. ln seara
aceleiaşi zile de 14 Mai 19 I9, turneul oficial al Teatrului Naţional
din Bucureşti putea să joace în clădirea Teatrului Naţional Român
din Cluj.
La orele 8 seara s'a dat prima reprezentaţie românească pe
această scenă. Un martor ocular ne-o povesteşte astfel:
„Sala teatrului se umpluse cum n'am mai văzut-o nici odată Sutele
de studenţi se amestecau cu sutele de preoti greco-catolici cari şi-au ţinut
tocmai zilele acelea primul lor congres aici la Cluj. Printre ei ofiteri şi soldaţi, intelectuali şi ţărani, tineri, bătrâni şi copii, veniţi din depărtări, ca în
vremurile dinainte de războiu. Toţi aşteptau ridicarea cortinei cu sufletul
plin, ca în noaptea sfântă când creştinii se pleacă în faţa Domnului înviat
din mormânt.
Intr'o tăcere religioasă răsună deodată accentele Imnului Regal. Lumea,
cutremurată, se scoală în picioare. E întâia cuminecătură cu sufletul Regelui,
cu sufletul Neamului şi cu sufletul Ţării.
Apoi deodată se ridică cortina : o figură impunătoare de zee, stă,
parcă înfiptă, pe o stâncă. Fruntea-i încinsă cu diamante împrăştie lumini
cereşti. Zarea înroşită începe să se întunece, apoi să se lumineze. Şi în timp
ce fulgere brăzdează văzduhul dela un capăt la altul, tunetele tot mai iafundate încep să se rărească şi apoi să amuţească. De după norii grei, cari
se împrăştie, un soare proaspăt începe să-şi trimită razele sale binefăcătoare
pe pământul frământat de a-tâtea stihii rele. Transfigurată zeea vorbeşte,
parcă în numele pământului însuşi. Ni se aud cele dintâi cuvinte :

,,S'a potolit furtuna!"
Versuri clare şi expresive îi curg depe buze, dulce ca un fagure de
miere şi mângăioase ca şoaptele mamei. Ele sunt în adevăr cuvintele unei
mame, România însăşi, care după cea plâns şi a suferit veacuri. întregi pentra
~oarta tristă a fiicelor ei, ajunse sub străini, acum în clipa tn care furtuna
-s'a potolit, le vede pe toate alergând la sânul ei.
,-.

.

'

147
https://biblioteca-digitala.ro

Minunatele versuri închegate în strălucitul Poem al Unirei, sunt aletrubadurului Zaharia Bârsan, pribeagul de decenii prin toate meleagurileromâneşti. Iar mama - România - este Olimpia Bârsan, magistrala artista_
Când după Poemul Unirei, s'a lăsat cortina, lumea din sală era transfigurată de emoţii. Oamenii se îmbrăţişau şi se felicitau pentru norocu.I de
a fi fost de faţă la un asemenea act istoric.
A urmat apoi reprezentaţia piesei »Rllzvan şi Vidra" de B. P. Haşdeu,
cu un mănunchi din cei mai buni a tori dela Bucureşti, printre cari era şi
Zaharia Bârsan."
lnsufleţirea
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La a doua reprezentaţie a Teatrului Naţional Român a fost
<le faţă şi Dr. T. Brediceanu, care l'a încredinţat pe Constantin
Pavel ca să redacteze un memoriu privitor la "întocmirea şi or-ganizarea Teatrului Naţional Român din Cluj şi în special pentru
organizarea în cadrele acestuia, a unei Opere Naţionale Române".
-Se punea acum întrebarea, cine să conducă aceste instituţiuni?
Cel mai indicat pentru conducerea Teatrului Naţional mi se
·părea ~pune d. Brediceanu Zaharia Bârsan. El avea cele
mai multe merite şi , cele mai bine justificate, pentru acest scop.
D. Constantin Pavel îşi depune memoriul la 13 Iulie 1919.
Sesizat fiind şi d. Zaharia Bârs.an de a depune un proect
de organizare, în ziua de 20 August 1919 înaintează propunerile
sale. Aceste propuneri servesc de bază la referatul d-lui Dr. T.
Brediceanu, depus la Prezidenţia Consiliului Dirigent pentru or:ganizarea Teatrului Naţional Românesc. Consiliul Dirigent, pe baza
referatului d-lui dr. Tiberiu Brediceanu, dă decizia prezidenţială
Nr. 3910/1919 pres., datată Sibiu la 18 Sept. 1919, care se poate
·considera ca actul de naştere al Teatrului Naţional Român din
Cluj. Publicăm aci textul în întregime, ca un document al vremurilor:
"
REGATUL ROMANIEI
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DIRIGENT ROMĂN
Sibiu, la 18 Septembrie 1919•

.Nr. 3910/ 1919 pres.

Domnule

şef

de resort,

Comunicăm

trului

şi

deciziunile Consiliului Dirigent date în chestia TeaConservatorului din Cluj:

I
Şedinţa

dela 11 Septembrie a. c. Nr. 2.
DJ. şef de resort Tiberiu Brediceanu este autorizat să rezilieze
1:ontractul existent, privitor la Teatrul din Cluj , în înţelesul clauzelor
din acel contract (P. 22 din contract).

11
Şedinţa

d<!la 13 Septembrie 1919 Nr. 6.
Se aprobă planul de organizare privitor la teatrul de Stat
din Cluj.
ln urma statificării Teatrului, artiştilor unguri să li se abzic~,
;plătinduli-se în· caz de lipsă retribuţiunile pe timp de 6 săptămâni.
Se aprobă organizarea cu două secţii, una de dramă şi comedie,
.a doua de operă şi operetă, luându-se ca bază pentru I-a secţie suma
bugetară de 667.200 cor. pentru a doua de 2,571.600 cor. (3,238.300 cor.)
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Se aprobă încredinţarea dată d-lui Zaharia Bârsan, să organizeze secţia l-a, beneficiind pe timpul organizării de un diurn de 14(}
cor. Totodat1 e numeşte de director al dramei şi comediei dela
Teatrul Naţional din Cluj.
Se aprobă încredinţarea dată
d-lui Const. Pavel de a organiza
şi conduce t atrul de operă şi
operetă în calitate de director al
perei şi operet i dela acest teatru.
e aprobă introducerea împozi ului asupra spectacolelor de
inematografe,
ircuri, varieteu,
cafc chantant i altei , potrivit legii
din Vechiul egat.
Proie ele amănunţite ale organizării te-am pr z ntat onsilittlui irigent pre h tărire.
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Ş

I l
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In ziua de ' 21 Iulie 1919 are loc o convorbire între domnii
Dr. T. Brediceanu, Dr. Emil Haţiegan, şeful resortului de justiţie
şi d. Dr. Eugen Ioanovics, directorul trupei maghiare, pe urma
căreia acesta din urină depune o declaraţie scrisă în care accentuează că în problema teatrului nu vrea să amestece nimic politic
şi priveşte chestiunea numai din punct de vedere artistic-cultural.
O-sa ţine să apere acea cultură teatrală a Clujului, care există de .
127 de ani şi al cărei reprezentant era d-sa, ca să nu îl ajungă
vre-un reproş din partea Ungurilor. Domnii Haţieganu şi Brediceamt
accentuează că nu au intenţiunea de a pune vre-o piedică în calea
desvoltării culturale a maghiarilor, căci procedează în baza deciziunilor dela Alba-Iulia. Nu se gândesc să sufoce arţa teatrală
maghiară din Cluj. Totuşi naţiunea română persecutată până acum,
are şi ea lipsă pentru desvoltarea culturei sale teatrale, de o scenă
stabilă. ,Cel mai potrivit loc este Teatrul Naţional din Cluj, a cărui
clădire formează proprietatea Statului. Se discută apoi reclădirea
vechiului teatru din str. Uliţa Lupilor (sub români : Kogălniceanu).
Apoi d. Ioanovics expune condiţiunile în cari este dispus să renunţe
la drepturile sale contractuale. Intre altele cere să i se vândă lui
clădirea din „strada Lupilor", cu aceiaşi sumă cu care a cumpărat-o
Universitatea dela fondul teatrului sau să i se dea în chirie pe
30 de ani.
I se notifică apoi d-lui Ioanovics, că până la alte dispoziţiuni
Teatrul maghiar nu mai poate juca în clădire. D-sa mai este învitat să depună jurământul de fidelitate faţă de Statul Român.
Clădirea Teatrului se declară trecută sub administraţia directă a
Consiliului Dirigent. D. Ioanovics declară că nu poate lua cunoş
tinţă de dispoziţiile de mai sus; d-sa ia de bază numai drepturile
stipulate în codul civil, cari îi sunt şi îi rămân asigurate, şi deci în
conformitate cu dispoziţiile art. li. din contractul său declară aceste
dispoziţii ale Consiliului Dirigent drept violare de contract. ,,Numiţi fiind nouii directori la Teatrul Naţional românesc şi la Opera
Română declară d-sa este clar că provocarea de a depune
jurământul este numai o procedură formală. Eu alt teatru decât
teatru maghiar nu ştiu conduce - spune d-sa - şi conform contractului nici nu pot fi obligat la altceva. Dealtfel postul de director artistic nu este nn post de funcţionar public după uzanţele
cunoscute, ci o parte contractantă, care nu poate fi obligată la
depunerea jurământului oficial.
In ziua de l Oct. 1919 la orele 10 s'au prezentat în biroul
d-lui E. Ioanovics delegaţii Consiliului Dirigent, domnii Dr. V.
Poruţiu, prefect al judeţului Cojocna şi Dr. Iulian Pop, primar al
municipiului Cluj, cari au declarat că în conformitate cu ordinele
151
https://biblioteca-digitala.ro

primite sistează reprezentaţiile în Teatrul Naţional din Cluj şi întrucât d. loanovics nu depune jurământul de fidelitate, vor preda
clădirea, garderoba, decorurile şi mobilierul pe lângă inventar
- d-lui Constantin Pavel. D. E. Ioanovics face din nou o declaraţie, iar după aceea autoriză pe Nemet Ioan şi pe Korosi Andrei,
intendanţi, cu predarea prin inventar. Procesul verbal dresat cu
această ocaziune, după semnare, a fost citit în faţa întregului personal al Teatrului. Prin acest fapt a încetat să e 'iste Teatrul National ma hiar în această clădire. D. Dr. V. Poruţiu, prefectul judeţului admite, în numele Consiliului Dirigent, ca trupa maghiară
până Ia alte di pozifii să-şi ţină reprezentaţii .le în Teatrul de vară.
In ziua d 30
pt. 1919
joacă ultima reprezentaţie în
limba maghiară în clădirea Teatrului Naţional.
e joacă Hamlet
de hakespear .
ară înc p repr z ntaţiile trupei maghiare în
ln t atrul d
ziua de 4
t. 1 19 u opereta „Baron sa Ul
Au urmat apoi alte dispoziţii, până când în luna Nov. 1920
r l m nt ază d finiti situaţia trup I r minoritare din t ritoriile
alipit .
Tr bu
ă a entuăm că u ocaziun a pr luării clădir i Teatrului, xi t nta trup i d teatru maghiară a f t pe d plin a igurată i r no aţiil
n c are la I dir a t atrului d
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l m ntul r omân c dedat şi lip it p :- n atunci de or ie ajutor al ficialităţii.
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ACTIVITATEA DE 25 ANI
A TEATRULUI NAŢIONAL DIN CLUJ
de AUREL BUTEANU
In paginile precedente cititorul a putut cunoaşte îndelungatele strădanii ale românilor ardeleni spre a ajunge în situaţia de a
avea şi ei teatrul lor românesc. Eforturile şi jertfele mai multor
generaţii, munca fără precedent pentru crearea unei ambianţe teatrale prin mii de reprezentaţii de diletanţi, nu au putut da roade
câtă vreme Ardealul se găsea sub stăpânire străină. Libertatea
culturală care era asigurată poporului român în timpul absolutismului, s'a restrâns tot mai mult, pe măsură ce ne apropiem
de războiul mondial. Şovinismul şi intoleranţa, cari îşi trăgeau
originile din ideia absurdă a unui "stat naţional maghiar" de
douăzeci de milioane de locuitori (din care nici jumătate nu erau
unguri), au creat condiţiuni din ce în ce mai greu de suportat,
înăbuşind aproape total manifestările culturale româneşti şi învrăj
bind popoarele conlocuitoare în întreaga monarhie habsburgică, dar
mai ales în Ungaria.
Libertatea de mişcare şi de manifestare pe care au avut-o
trupele lui Millo şi Pascaly, nu mai era asigurată nici lui Zaharia
Bârsan, nici lui Victor Antonescu. Administraţia de stat tot mai
centralizată şi tot mai şovină, inventa cele mai fanteziste piedici
pentru a zădărnici chiar manifestaţiunile româneşti de ordin strict
eul turat, literar sau teatral.
In aceste condiţiuni se înţelege uşor de ce teatrul românesc
al Ardealului nu a putut lua fiinţă încă sub regimul unguresc, cu
toate că fondurile adunate în acest scop erau suficiente pentru a
asigura existenţa unei trupe teatrale permanente, care să joace în
diferitele localităţi cu populaţie românească.
A trebuit să vină ziua izbăvitoare a Unirii pentruca deodată
cu Unitatea Naţională să se înfăptuiască şi instituţiile culturale şi
artistice de care poporul român din Ardeal şi Banat a fost văduvit
atât de îndelungată vreme. "Teatrul Naţional din Cluj", nou
înfiinţat, îşi avea predestinat pe viitorul său conducător în persoana
153
https://biblioteca-digitala.ro

Turn ul 1 atrnlui al1unal din l3u ure ti 14 \ ai I 19.
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fa! dela

ibiu,

imediată

deslegare, chestiunea teatrului era lăsată mai la urmă.
Pe noi, câţiva cari nu prea vedeam tot noianul de nevoi felurite
din vremea aceea, şi cari vedeam numai teatre şi arte, aceasta
aşa zisă „desconsiderare" faţă de artă ne cam supăra. Şi ne
frământam În tot felul şi ne
sfătuiam cum să putem hotărî
r
Con sUiul Dirigent să-şi aducă
aminte şi de dorinţa mea şi visul
nostru. Se hotărfse pentru toamnă
deschiderea Universităţii din Cluj,
dar de Teatru şi de Operă nu se
pomenea nimic. Asta ne exaspera.
lnaintasem o schiţă de proect de organizare, care n'a avut ....
nici un rezultat. Oamenii dela
conducere aveau alte treburi, şi
pe drept cuvânt. Bunul meu
amic Tiberiu Brediceanu, care
ţinea şefia Ocrotirilor Sociale,
unde era repartizată şi secţia
artelor, lncercase de câteva ori
să aducă chestiunea teatrului ln
Consiliu, dar fără un rezultat
real. lntr'un timp era chiar puţin
descurajat.
Ni se iveşte o ocazie să
plecăm la Cluj cu automobilul.
Nici nu ştiu bine de ce am făZAHARIA BÂRSAN
cut drumul acesta. Mai mult aşa
fn „Instinctul"
că n'aveam astâmpăr. Aici vedem teatrul, vorbim cu unii cu alţii, şi ni ·aprind sufletele.
- "Ştii ce? zice Tiberiu. Hai să plecăm la noapte. Mâine
după masă la 5 e Consiliu. De-am avea norocul
ă ajungem
de vreme - pe atunci nu se ştia când ajungi - să putem face
şi alte proecte de organizare şi să le înaintăm până la ora I
poate că se hotărăşte ceva". Plecai cu un tren imediat după
miezul nopţii.I La Războieni trenul zăbovea. Ne schimbăm într'unul
care pleca, şi iată-ne la Teiuş. Aici ne părăseşte trenul nostru
şi plecăm au unul de marfă, până la Copşa-Mică. De aici iar
cu un nu mai ştiu ce fel de tren, avea numai o locomotivă şi două
vagoane, şi ajungem la Sibiu la I I dimineaţa.
lntr'o cameră de hotel, cu un ceai dinainte, mă apuc, şi
fac un nou proect de organizare al teatrului, de data aceasta
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t:.omplet şi bine motivat. ln timpul acesta, Tiberiu Brediceanu
lucra la proectul Operei. La patru şi jumătate eram gata, şi dau
fuga la resortul Ocrotirilor, la
Brediceanu. Era gata şi el. Mai
aveam un sfert de ceas. Sărim
într'un automobil şi pornim. Curtea
Ocrotirilor Sociale nu ne ocroteşte deloc, cum eşim din ea
ple neşte un cauciuc, şoferul dă
ă e coboare Jo , noi disperaţi:
,,Mergi aşa, merai înainte!
Şi şchiopi de-o roată, tnaintăm greu pre Preşedinţie. Când
eram prin dreptul cafenelei Habermann imi pune Tiberiu: ,,Să
tn intăm a i numai che fia Teatrullli. Opera co tă mult şi mi-e
teama ă n'o re pingă .. Eu nu
i-am ră pun nimic. Mă incr meni e r at ş ·hioapă şi tom îrzghe/ t d t amă că n-o ă ajune. m I
timp. Fără ă mai chimbam o vorbă, ajung m la Preşe
dinţie.

Tiberiu are Jo şi porneşte
ZAHA IA
R N
'JH poartă. Eu ti tri foarte
•
hottirit
,,Dă~le amândouă . Nici
în „ Regel Lear
nu ştiu bine dacă m'a auzit,
ca tocm i Întra pe uşa.
r , după ş dinţii, v eli mare: se
h tări 'e d cllit.1 r a T atrului şi a p r i.
*

*

*

fn jumătatea a două a lui ptemvrie I 19 prime c din
partea
n ili11lui Diri cnt În ăr inare ă al atuesc trupa Teatrului afional din lu).
\ r m a era c rn înaintatti, toţi artiştii mai de seamă erau
pia aţi, şi fn plină activitate, pe la di.fi rite t atre naţionale şi
particular . Timp de pier ut nu era in ă, nici de dat tnapoi.
Dau foară in ţară' printre prieteni, prin gazete, prin
cri ori şi p t câte1 zi! În ep ă-mi vină ra pun uri Încurajatoare. Er u emne bune. Cei dintâi o e c /. Stănescu-Papa
şi Neamţu-Ottonel, prieteni v c/zi. Cu ei aduc pe Mihăilescu - Brăila.
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Eu personal nu-l cunoşteam, decât din faimă. Ei fi iau pe garanţie că e băiat bun, şi au avut toată dreptatea.
Aceşti artişti de seamă au
dat un mare şi preţios concurs
începutului şi desvoltării Teatrului Naţional din Cluj. E bine
să se ştie asta şi să se repete la
ori ce ocazie.
Vin apoi şi al/ii şi iar alţii,
până se fac vre-o douăzeci şi
cinci, între cari erau şi A. Athanasescu şi rJ-ra Sonia dela Naţionalul din Bucureşti. lntr'o zi,
. i
iacă şi-un sublocotenent înalt
şi slab: era Ohibericon. La Iaşi
în vremuri de grea cumpănă
pentru ţară, mi-a spus: ,,Acum
. n'ai să mă mai vezi până nu
ne-om duce să facem teatru la
Cluj". Se împlinise vremea. Ai
venit? zic eu. Venit. Hotărît?
Gata. Iscăleşte I
Pe la 24 Octomvrie eram
cu toţii, cu toate geamantanele
şi cu tot sufletul în gara de nord.
ZAHARIA BÂRSAN
Eram veseli cu toţii.
în Luca Arbore din „ Viforul"
Un frig straşnic ne ia în
primire când pornim şi se înteţeşte tot mai mult cu cât ne apro-.
piem de munţi.
. De pe la Câmpina iarnă în toi. Trenul, cum era pe vremea,.
aceia neîncălzit. Pe la miezul nopţii iată-ne in Predeal îngheţaţi, cu tren cu tot. Dăm năvală fn restaurant, ceaiuri, ciorbe„
cafele, spriţuri, tutun şi vorbă. Comandantul gării, un ofiţer
foarte simpatic, cu noi de-a-valma. Noi veseli, el fericit de gă
lăgia noastră, - şi el mai mare I Trenul avea să plece numai
când voia comandantul. Şi el nu voia deloc. Unde să mai gă
sească tn pustietatea de-atunci a Predealului o societate ca a
noastră. Noi: ,,Hai şefule . . . " El: ,,Lăsaţi, frate, nu vă amestecaţi fn atribuţiile mele . . . " Şi am plecat tocmai pe la trei,
Dimineaţa, după ce a amorţit fiecare cum a putut până
s'a luminat bine, de frig s'a încins un cântec şi-o veselie îrr vagonul nostru de se fnveseliau toate gările prin care treceam. Pe-
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dUpll ameazi ne apropiem de Cluj. ,Ne fac primire, ori nu
ta era preocuparea tuturor. Cei mai mulţi su fineau
ne fac?'
morţiş că ne fac. Cum se poate
ă nu ne fa ă? !11fluenţat de
iluziile lor, fagh ţat cum eram,
p coridor şi mă chitme c ă
leg două, trei fraze de mulţu
mir la vr -an di ·cur care ni
·'ar fine la o ire.
Un mare el'eniment cultural . . . un mare cvcnime11 t cultural .. . ' atiit Îmi umbla prin
minte, ~ i mai mult nu e I aa
nimic. ln jcîr ii aJI111r:rem. lum ,
~anu, cufcr
i vânt, un vant
fa

rd

şi umed

ic

lu}.

ln co lo,

nimeni. Xici .-; crctarul no ·tru,
care l'cni.·t cu 11rc-o doua . âpta111â11i 111t1inlc sa caute locuinfc.
'1111 ni. Lumea ~-c duce În treaba

ci , i ramcincm noi, trupa, impn;urul un i piramide de cufere
balule de I dnl, noi i p ronul
in[;IU fat.
XAl/t\RIA B \PSJ\,'
in „Ct11di11al11/·· dt• 1'111kcr

I 11pa 1n·-v trei .,jcrturi de
cui.· iaca i Tihcrica, ·c retorul.
I o ,rt t' mirat : ,, ~ ce ... ! Aţi
so ii?"

1 t' punem imc.di 1! /Jt m1111cu . , L' cwnparnm tocuri. c rneală,
·rciollllt..' l1tirtic , 1 o ma inu le :scris. Zi şi noapte, muncâ inten ·ci.
De multe ori ne-a 1p11cat iua .'iCofcînd rvfllrilc, Îl/ oddi inghe ţalc, din / icsclc can m•cau \li intre in repetiţie. 1 n .J Noem1 1rie
lnccp m rcpclifii/c , 1 la I Deccmvric J<)J CJ, dup 1
frumoa ·â şi
im pre ionant de mareafa /t\ /anii! Jacu ta d pc se na, fn Jafn
un •i ali arh1j,tinc, de ·chid 'm nvul Teatru 'afionc I ni ţarii .
., C -a mai .fo,;t . . . e fit".
A tfcl îşi în h i Zaharia Bf1r an fttgar I
not în cari po\' te te un c pitoi atat de important din i ·t ria tr·~ duinţelor culturale român ti: înjghebar a prunului ansamblu al Teatrului Naţi ona l al
rd ealului r mânc
făcut i c a realizat ace t
t tm în xi tenta a de douăzc i i in i cJ ani, azi
t însă
mult mai gr u de po\ e tit. Atât a lu ruri 'au uitat, atâtea ntu-
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siasme s'au evaporat, atâtea documente s'au pierdut... Ca să nu
mai vorbim de perspectiva oferită de vremurile noastre agitate şi
grele de evenimente de importanţă mondială, care poate alterează
gustul privirilor retrospective. Totuşi o încercare, cât de sumară,
trebuie făcută spre a vedea "ce a mai fost" ... după aceea I Spaţiul nu ne va permite decât o destul de aridă revistă, sumară şi
incompletă. -Ea va putea însă forma schema unei viitoare cercetări mai amănunţite şi mai documentate, în lumina mărturiilor contemporane.
Proporţionarea acestei lucrări suferind o modificare în cursul
execuţiei chiar, din motive cu totul streine de - intenţiile noastre,
vom restrânge la maximum materialul documentar. Chiar din presa
timpului vom da numai puţine ecouri.

INTÂIA STAGIUNE (1919-20)
Prima stagiune a Teatrului Naţional al Ardealului se deschide
Ia 1 Decemvrie 1919, abia Ia un an dela Unire. Se reprezintă
„Po emul Unirii" de Zaharia Bârsan. Primele cuvinte româneşti pe
scena Clujului, le-a rostit marea artistă Olimpia Bârsan, cu ocazia
turneului Naţionalului din Bucureşti. Primele cuvinte româneşti în
cadrul Teatrului Naţional al Clujului, tot ea le spune. . . Momentul
înălţător a fost desci:is în paginile de mai sus, dar înfiorarea
sfântă a acelei clipe o simţim
oridecâte orl evocăm această zi
dintru început a apostolatului
teatrului nostru.
Programul se completează
cu "Se face ziuă", drama într'un
act a lui Zaharia Bârsan. ln distribuţie apar: Nicolae Neamţu
Ottonel, artistul cu bogate resurse
care va servi teatrul neîntrerupt
până la pensionare,- Aurică Ath-anasescu, care după o scurtă trecere prin Cluj se va reîntoarce
pe scena Teatrului - Naţional din
Bucureşti, Nicolae Dimitriu, arti- r"'_;-;stul prezent la datorie la tea_trul - :-: ,:··
nostrt'.t şi -- în a 26-a stagiune, CorOLIMPIA BÂ"RSAN (1919)
neliu Potcoavă precum şi - bineînţeles Zaharia Bârsan.
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Al doilea spectacol, îl formează „Ovidiu", dramă în;s acte
de Vasile Alecsandri. Cu acest prilej se prezintă publicului, în
afară de artiştii deja amintiţi: Ion Stănescu-Papa, Al. I. Ghibericon.
Dem. Mihăilescu-Brăila.., Gogu Mihăescu, cari îşi vor înscrie numele printre ctitorii repertoriului teatrului nostru.
Abia trec două săptă
mâni•Şi alte 3 premiere au
loc : ,, Păpuşile,, de Pierre
W olff, delicata piesă într'un
act, în versuri, a lui Andrei
Theuriet : ,, Jeanne Marie"
precum şi „Doctorul fără
voe", primul Moliere şi primul mare succes al stagiunii
inaugurale. Urmează imediat
,, Cin ematograful" şi "Brânduşa«, iar apoi ,,Doi sergenţi « şi „ Institutorii". La
sfârşitul lui Ianuarie 1920 se
rep rezintă un al doilea Mo- \
.
liere: ,,Avarul", care iarăşi
constitue un mare succes de
stimă şi de public. După
\
,, Cârceii", comedie localizată de Edg. Aslan, ansamblul teatrului reprezintă „Revizorul" lui Oogol şi „ O
scrisoare pierdută'' de Ion
1. STĂNESCU PAPA
Luca Caragiale.
Stagiunea se închide din cauza preparativelor necesare în
vederea deschiderii, în toamnă, a Operei Române, la 13 Aprilie
1920, cu „Avarul".,
In primul an de activitate deci teatrul Clujului a prezentat în
premieră 15 piese, din cari 5 originale, 8 traduceri şi 2 localizări.
S'au jucat în total 82 de spectacole. Direcţia de scenă a fost împărţită între Zaharia Bârsan, Gogu Mihăescu şi I. Stănescu-Papa.
Regia a deţinut-o tot timpul Sică Alexandrescu, iar ca sufleuri au
funcţionat Petre Popescu şi Constantin Simionescu. Cel mai mare
număr de spectacole le-au făcut piesele: ,,Doctorul fără voie",
,,Avarul", )) Cin ematograful" şi „Doi sergenţi".
In prima stagiune în afară de cei citaţi au făcut parte din
ansamblul Teatrului Naţional din Cluj următorii: Maria Miriam,
161
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li

Tilea Holda, H. Faliero, Marieta Horga, Maria D. Ghenea, S.
Sonia, Apriliana Medianu, Nelly Valentin, Blancha Rosini, Jeanne
Marie, Mica Valerica, M. toica şi d-nii: C. Potcoavă, Radu Cluceru, I. tamian, Ioachim Dordea, N. Nichita, L. Valentin,
V. Arnbrozi, M. Popovici, D.
e rcrescu, Con tantin Muşoia-

d

*) Patri

luj. Nr. 21

din

Noemvrie 191 .
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Inainte de a termina relatarea noastră asupra primei stagiuni,
reproduce tot din ziarul „Patria" din Cluj un articolaş recapit~lativ întitulat „ Stagiunea 1919-20" şi semnat Z. B. iniţiale
-can ascund pe cunoscutul ziarist Zaharia Boită. Iată articolaşul :
\rOllJ

,,Se cam ştie cum şi în ce congrele s'a deschis Teatrul Naţional.
D-l Zaharia Bârsan prin luna Octom- ,
vrie anul trecut, primeşte numirea de
<iirector şi purcede Ia alcătuirea trupei,
lucru peste măsură de greu în vremea această înaintată de toamnă, când
loţi artiştii mai de seamă intraseră
în activitate Ia diferitele teatre naţio
nale sau particulare. Mulţumită însă
numai simpatiei de care se bucură
poetul şi artistul nostru în lumea teatrală, reuşeşte să-şi apropie acel minunat trio dela teatrul din Craiova: d-nii
I. Stănescu-Papa, Neamţu-Ottonel şi
Mihăilescu-Brăila şi dela Bucureşti pe
,d-l Atanasescu şi alţii, cari secondaţi
-de talente tinere şi dornice de muncă
şi însufleţiţi cu toţii de sufletul prietenului lor, vin aici şi cuceresc publicul
dela început după o încordată activitate de o lună. La 1 Decembrie, se
inaugurează noul Templu al artei noastre dramatice prin acel impunător
festival, prin care se comemora un an
dela adunarea dela Alba-lulia.
D-na Olimpia Bârsan, tovarăşa
'Cle mari osteneli şi de lung apostolat
a soţului său vine şi de data asta ş'-şi
AI. I. GHIBERICON
,oferă preţiosul său concurs ta deschiderea noului teatru.
Lumea noastră a recunoscut şi a răsplătit cu bogate aplauze marea
muncă a artiştilor, cari în împrejurări aşa de grele şi în timp aşa de scurt
au putut să se adune, să se împrietenească şi să dea fiinţă noului Teatru
Naţional de aici şi n'a putut să nu admire însufleţirea cu care şi-au desfă
-şurat activitatea lor următoare în 4 luai,
Decemvrie, Ianuarie, Februarie şi
Martie, jucând 15 lucrări româneşti şi străine, foarte bine alese şi foarte
potrivite cu mijloacele lor.
S'au dat în acest scurt timp 82 de spectacole cu reţeta totală de
'<IOD.OOO coroane (200.000 lei).
diţii

Nu
toamnă, forţat, cu

ştiu dacă
dacă nu

vom putea birui cu munca, - spunea d-l Z. Bârsan în
vom putea juca o piesă de 3 ori şi încă de 2 ori mai
totul de 5 ori, rămânem în drum.

Mare surprindere a fost pentru toţi cari se interesează de teatru, şi
mare bucurie trebue să fi simţit artiştii împreună cu directorul lor, văzând
că toate piesele ajung dela 5-9 reprenzentaţii cu reţete neaşteptate, cari
au variat dela 11.000 cor. - 4.000 cor.
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Din subven!ia dată s'a cheltuit . .. .. . .. . .. . ... 3-4-2972 50 lei
ln ca ările au fos t de... ... . .. ... ... ... ... ... .. . 200.000
,,
Diferenţă ... . .. . .. . . . ... . .. ... . .. . .. .. ... . ..
142 972·oO lei
Din ac astă diferentă se afla în cas a teatrului
135.0 O
„
eci rămân
..
. .. ... . .
7. 72·50 lei
car i şi ace ti a 'au a opcrit din diferite venite.
l ată o so oteală interesantă
i urprinzătoa r e I
Faptul nea tept at de îmbuurăt r
ă o pie ă a putut să e
j ace de _ ori, precum , i r tetele
ari au dat un a a de frumo venii în ta iunea primă a Teatrului
ational, a r ată limp d că noua
ln tituţi , con1u ă u pricepere şi
Jra o te va a ea un şi mai mare
ro l de acum înainte, ând r pertonul
va putea pre ăti u răgaz i nd trupa a fi mărit. ca
să poală

ă

r pag ana

dramatică

nu numai d pe scena Teatrului
afional din
luj. ci in toate ra,ele
rtl nlului
i
analului în
c a ar fi
, , tagiune.
ul î11trrg al ace tui teatru.
'a mai pu. , i haza f ndului
<l fH: n ii, are s'a ur a în ace t
srnrt 1imp la urna de 70 OOO cor.

Z. B.
I tri:i. An li.

·n

rec.km
lip it
Ic inten:
aratam hiar
i in citate fragm nt, r\.: um

'!

'l re 1glind1t a t1 ihka
~·p·1 iul ndng·1clui11dt1-11<:

n ·tru

111

1 re a

mtirorană.

a cm itat pre
lungi, ne \ om re:;trîn „ la apre it: rik la adr a intcrpre ii r.
apt ni 1 aproap
lo·tk ' ·itat le sun facuk lin zi, rul . Patria· se d, lon:ste împr jttnrii ctt in prii 1ii ani d111 a Unire ac ta era ~ingnrnl cohdian
al lujului.
„ D-1 /. Sft1 11L s u Papu a Io ·t un m hiu adorat ii, plin de
r st naturale..: ta ... tl- a a 1c 11tribuit mult la u e ul f>Î
e ·ul ·au plr lllal u t·ll ·ntn-i deo chit atat u apre iai t)pri aici .... ~\ontan:a r>ie t:i i de 0rurilc u
mult . 1111 arti ti · j 11 un lu.· are a 111tre ut t atc a h:ptăril ,
meri el toate lattdtle. ..P 11m iii", I a tria din
I . 1 I 9.)
„ h, Sganan:l d-l !onc:cu
,hibcricon a
lit un d i.> hit
tal nt pentru comedie". ,,Doctornl f,'idi
P tria din 1

I

. H L .)
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„ D-ra Mărioara D. Ohenea a ştiut să redea o Brânduşă firească
în toată complexitatea sufletului ei. D-sa a dovedit un temperament remarcabil şi o iscusinţă deosebită în redarea stărilor sufleteşti diametral opuse, este un
talent care se va afirma în vă
paia rampei. D-ra Faliero a
constituit o altă revelaţie, d-l
Stănescu-Papa a făcut din Rousset o creaţiune vrednică de sine".
(,,Brânduşa", Patria 2 Ianuarie 1920).
„D-l Neamţu Ottonel în
directorul a avut una din frumoasele sale creaţii, d-sa a dat
rolului toată fineţea şi elasticitatea necesară caracterizării tipului.
-nii Ambrozi şi N.
Popovici au fost două revelaţii "
(,,Institutorii', Patria 22 Ian.
1920). ,, Cine a văzut aseară pe
d-l Neamţu Ottonel în Harpagon s'a putut convinge de ce
concepţie

artistică

superioară

sunt animaţi artiştii noştri .
(,,Avarul', Patria 10 FebruaM. HORGA
rie 1920).
,,D-l Mihăilescu Brăila, a fost la înălţime, ca întotdeauna, isbutind cu jocul său nuanţat să redea perfect tipul bărbatului uşu
ratic". (,,Cârceii", Patria 18 Februarie 1920).
„D-l Mihăilescu Brăila în Hlestacov a înteles perfect de bine
şi a redat admirabil tipul; a fost splendid în scena beţiei, redând-o
in mod magistral. Plin de volubilitate şi vioiciune d-sa a creat într'adevăr un rol mare. D-l Neamtu Ottonel în rolul Primarului a
fost rând pe rând arogant, aspru,'linguşitor şi îngâmfat". (,,Revizorul", Patria 28 Febr. 1920).
„D-l V. Ambrosi în Agamemnon a confirmat că este un talent
·care trebuie utilizat, d-l Neamţu Ottonel în Caţavencu a dat o
nouă interpretare rolului, deosebită cu totul de cele de până acum.
Ne-a prezentat un alt Caţavencu, mai mlădios, mai fricos şi mai
şiret decum ne obişnuisem să-l vedem, întrebuinţând bogatele re'.Surse artistice de care dispune. D-ra Sonia în Zoe: siluetă, mişcare
şi joc ireproşabil". (,, O scrisoare pierdută", Patria 9 Matt. 1920).
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„D-l A. Athanasescu în Răsvan a păşit cu toată mcrederea Şt
biruitor în domeniul marilor roluri de creaţie, în cari aşteptăm să-l
vedem deacum încolo, deoarece ne-a arătat că poate mult. O-sa
ne-a redat un Răsvan pJin de
tinereţe şi vicroare, înfocat, gen ros şi eroic. D-na H. Faliero
în idra nu a fo t aceea pe
care o aşt ptam : n -a r dat o
idră pr a mândră
i rece".
(.,Ră van şi \ idra", Patria 19
Marti 1 2 .

STAGIUNEA. II-a
192 -21

D

ce nu 'a

de

hi pânli acum

tag/unea Tea/ruful

aţional?

Arii tii Teatrului
at, nai au fo t
p ziua d 15
Iuli a. . Ni airt la n i, 1 ni i dată, arti tii
p ntru pr g tir a unei la iuni ln toiul verii
venit u dra ă inimă u t \ii.
V 1am să inc p m ta iunea
t
poate d devr me-, pentru motiv~
u~ r d înţcle în im rejurllril noa tre.
el data de mai u , iată că au tr cut două luni şi jumătate, n'a
fo t zi să nu fac m peleri naj la biroul de încartiruir al raşului ca ă cerşim c, teva amcr
p ntru p r onalul arti tic i t hnic al teatrului.
Pr mi iuni, b nuri de lncartirări fără ni i- valoare unele, altele contramandate a doua zi de ac laş birou, arti t1i pu i p drumuri zile lntr gi
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cu chei în buzunare, acompaniaţi de poliţie, încuartiraţi unii şi scoşi afară
a doua zi - în sfârşit, dacă nu o batae de joc, dar un fel de treabă pe
întuneric.
Rezultatul: Până astăzi artiştii stau în cabinele teatrului şi dorm pe
ce dă Dzeu.
Deschiderea stagiunei a fost amânată de câteva ori.
Anunţăm însă publicul, că la apelul Direcţiunii, artiştii au fost buni
şi entuziaşti şi cu toată desconsiderarea ce ne-o arată biroul de încartiruire
cu orice jertfă vom deschide stagiunea în ~eara de 12 Oct. a. c.
'
Direcţiunea Teatrulu i
PATRIA An. li Nr. 213 din 5 Oct. 1920

Comunicatul are un efect hotărîtor : sub presiunea publicului
lucrurile se îndreaptă şi conform textului comunicatului a doua
stagiune începe la 12 Octomvrie 1920. Se reprezintă "Piatra din
casă" şi „Fântâna Blanduziei" de Vasile Alecsandri. Cu acest
prilej se sărbătoreşte şi împlinirea unui secol dela naşterea bardului dela Mirceşti. Cuvântul festiv e rostit de Zaharia Bârsan. In
,,Piatra din casă", . îşi fac debutul pe scena Clujului: Jeana Popovici, ingenua cu atât de frumoase resurse; Nataliţa Ştefăn escu,
Mişu Ştefănescu, Ecaterina Stănescu, D. Psatta şi Virgil Vasilescu,
al căror nume se leagă trainic cu destinul acestui teatru. In cuşca
de sufleur întră Ştefan Constantinescu, cel care şi astăzi, după
26 de ani, continuă să fie nevăzutul spiritus rector al spectacolelor.
Ştefan Constantinescu a suflat de atunci încontinuu, nelipsind din
cuşca sa la nici un spectacol timp de 25 de stagiuni I Azi, când
scriem aceste rânduri numele lui Stefan Constantinescu este aproape
'
necunoscut . . . Generaţiile mai tinere
nu ştiu decât de „ Moşu",
acest entuziast şi cumsecade bătrânel care din seara de 12 Octomvrie 1920, s'a contopit cu destinele teatrului, lăsând nu numai o
tinereţe, ci o întreagă viaţă, în cuşca de sufleur a Teatrului Naţional din Cluj. Ştefan Constantinescu-Moşu, este un exemplu al
datoriei împlinite cu sfinţenie şi un erou al acestei spinoase profesiuni. Prin munca lui întotdeauna prestată cu elan şi seriositate
el a fost şi este de un nepreţuit ajutor actorilor, precum şi un viu
îndemn pentru toţi acei cari sau înrolat - conştienţi de apostolatul care li se cerea - în slujba Teatrului Naţional din Cluj.
In „Fântâna Blanduziei" debutează d-na Stanca Alexandrescu,
artista care câţiva ani va împărtăşi teatrul de jocul său straniu, isvorît dintr'un frumos talent. Tot atunci apare prima dată pe scenă
entuziastul avocat Angelo Stătescu, care în scurtă vreme îşi va
ceda locul altora, el devenind o figură cunoscută al baroului clujan.
Repertoriul acestei stagiuni urmează alternând comedia {:U
drama sau piesele istorice. Ansamblul este deja mai numeros şi
poate face faţă cu mai mult succes îndatoririlor. Astfel după „ La167
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, corn dia lui Paul Undau, urmează ,Me alina"
trag die de Wilbrant, în care pe lângă creaţia Olimpiei Bârsan,
e mai remarcă debutul lui G. Calboreanu artistul ardelean care

rica

noastră

a trece meteoric prin ansamblul
Clujului; a lui Dem. Psatta, care-şi
a I ga num le său de un frumos
repertoriu timp de pe te un dece11iu, precum i debutul lui . Savu
şi I.
on tantin cu. In "Ca ă
trâieşti fericit" corn die de I. RiMirand , d buvoire şi Ypr
t ază
d-na Ecat rina
ope a,
J ana Landry şi r n Popo ici.
rm ază în rep rtoriu „ n faliment , pi ă lni Bjorn t rn Bjornon, ,, morul ieahiază ·, ,, Trandafirii ro ii'' ,, ap/zo", Doctorie

pentru oa r ,
noapte furtunoa a
Ccîriîbu ii', ,N p /tiful", '1Ri1wull ", , F m ile noa·tr ", , Hangiţa (Loca11diera) ,
,Jndinctul",
e ştia atul ,
,.Bujor I fii", , · a1 entură /rumou d ( Frum a a ventură " şi
„Pro 111/". tagiun a
închide la
2 M i u , Trandafirii r şii".
O

,

ld I.

,,

într
ari 7 original ,
m i r i u fn c t an
piese din
t iun a tr ut . In
u
ta iunc 'au ju at în total 135 p ct ol . ln ii tribuţii mai r mar ăm afară d
i citati p d-nele
maranda
n tantin
damid ,
u-Zaman, Nelly
rd , , El na
up a
A. Moş ianu şi
adu op a te.
t;

în

tivit t a
t ril r din
u inte elogîoa

această

a doua

!impia Bâr an i Zaharia Bâr an care
e r i şi a lui H raţiu, au t r aţiuni d săvârşite r marcăm cu
a mai mar
mulţurnir
apariţia d
întâia ară pe
sc na teatrului no tru a d-n i · tan a (Al c andr scu)r un talent
r mar abil ... care a cui
a !auz că\duroa e din partea unui public e ştie s apr ci z ju t i
încuraj z
lementele tinere ' .
( ,Ftintâna Bfanduzi i . atria, 14
t. 1 20).
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"Fântâna Blanduzi ei" îa direcţia de scenă a d-lui Z. Bârsan (1920)

"D-nii Mişu Ştefănescu şi !. Constantiniu împreună cu d-ra
Jana Popovici au găsit destule resurse pentru a susţine nişte
roluri asupra cărora cădea toată sarcina de comic din piesă "·
{,,lorica noastră ", Patria 16 Oct. 1920).
„Deaceiea putem spune că jocul d-lor Neamţu-Ottonel, în
rolul lui Stamate Guracta Olenski, Mihăilescu Brăila în rolul lui
Mitică, Stănescu Papa în Manolache şi Ionescu Ghibericon în
Ilie Dobre, a fost un adevărat deliciu, dar mai ales al celor dintâi
·doi, cari au dat dov adă de multă măsură, mai ales în desfăşura
rea resurselor comice ale talentului lor, ceeace constitue un
merit care nu se întâlneşte des. Nu trebuie să uităm că Iancu
Brezeanu şi Soreanu, realizează maximum de efecte comice cu
minimum de mijloce". ( ,, Cinematograful", Patria din 2 Nov. 1920).
,,D-na Olimpia Bârsan , în Noemi a avut o excelentă crea·ţie ... plină de vervă şi abilitate d-sa a scotocit toate ascunzişuril e
.acelui suflet de femeie vanitoasă şi mediocră şi le-a redat subtil ".
(,, Ca să trăieşti fericit ", în ziarul Voinţa din Cluj 8 Nov. 1920).
„Intrepretarea foarte nimerită chiar foarte bună a d-lui Radu
Popeia ... strălucita creaţie a d-lui N. Ottonel, în rolul Berent .. .
D-na Stanca Alexandrescu şi d-l N. Dimitriu au găsit accente de
-durere şi de duioşie". (,,Un faliment", Patria, 14 Nov. 1920).
"Trandafirii Roşii", poemul d-lui Bârsan, întruparea scenică
:sub directivele d-lui Bârsan şi în acelaşi timp interpretarea rolului
lJrincipal, asupra căruia planează tot farmecul şi simbolul piesei,
<le -către acelaş domn Bârsan, iată cele trei aspecte ale succesului
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aseară.
formează o

ele
faţă distinctă a
per onalităţii d-lui Bâr an.
iar manife tarea ărbMoreas
că a publicului din sală a fo t
rând pe rând admiraţiune recuno tinţă icon acrar pentru
poetul er ului f rm cător şi
al irnb !ului înaripat, pentru
clir eterul
ccn i naţionale
şi p ntru arti tul int rpretăni d 7 vâr it
în rolul lui
,,Zefir". (., Trandafirii ro ii'.
atria, 18
c. 1 20).
, P lângă d-na
/impia Biirsan al ăr i calităţi
I ·-am admirat în I
rânduri d. Zallari
contribuit în hip covâ r itor
la u
ul ,,ln tin tului" rernnu un rnanld tulburat
Je p iunl; . . . u ac ent
le Jramati m
vâr it r în
de lănţuir patim i ... ( , fn,;tinctuf' , Patria, 26
1artie l _ l .
d
de
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Ou mine că, 29 Mai 1921
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de adio • O,nei

OLIMPYA BARSAN
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!impia ::'Ir an, c.:ar
temporar, ta T atrul
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mează

„Heidelbergul de altă dată" celebra comedie a lui MayerForster, care constitue triumful stagiunei şi primul succes de
continuitate al teatrului. Această piesă uneşte destinele teatrului

.l
l

,. l

.'

..· ·.i·{

Soţii

NATALIA şi MIŞU ŞTE FĂNESCU

clujan cu tineretul universitar dţn acel oraş. Studenţii sunt cuceriţ ii
de teatrul Clujului căruia îi vor rămâne fideli până în ziua refu-.
giului, care i„a alungat din oraşul lor drag . . . Ei devin motorul
spectacolelor, agenţii succesului, ei umple sala de freamăt tinerescşi entuziasm, ei declanşează aplauzele şi ei dau căldura de neuitat
a serilor de spectacole dela Cluj... Interpreţii principali Jeana
Popovici, Dem. Mihăilescu-Brăila, Stănescu Papa, Neamţu Ottonel,.
Mişu Ştefănescu şi Ghibericon, sunt purtaţi în alaiu, după premieră, pe străzile Clujului. In seara premierei acestei piese studenţeşti se pare că studenţimea clujană a simţit întâia oară că
vechiul oraş pe care puseseră stăpânire timp de secole c o nţii şi
baronii, îşi schimbă caracterul şi devine o cetate universitară ro ....
mânească. Un tânăr student G. Bănuţiu a trecut cu acest prilej în
rândurile interpreţilor, unde va şi rămâne până ce o prematură
moarte va stinge flacăra frumosului său talent. G. Bănuţiu este pri-.
mul produs teatral dat de Ardealul şi Banatul românesc după Unire„
Repertoriul continuă cu »Ginerele d-lui Poirier(, , » Marşut
Nuptial(( (debutul la Cluj a lui C. Toneanu), » Fără reazăm « dramă.
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a titn-
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a re nit în cadrei Teatrului
tuturor, a r dat cu un realism
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Iurile ~ ?steln_icului ş~ V~micului Iordache, au fost bine interpretatede d-nn Vastlescu ŞI Stanescu Papa". (,,Chemarea Codrului" Patria 9 Oct. 1921).
'
„D-na Ignătescu Dobrescu, în
„Necunoscuta", ne-a dat dovada unui
adevărat temperament dramatic. A cău
tat şi a făcut pe cât i-a fost posibil,
să dispară artista şi să trăiască în faţa
publicului, personajul autorului. E cel
mai mare merit pe care îl poate avea.
In rolul lui Fleuriot d. Psatta . . . impunător, cu o voce caldă şi adânc simţită . . . în ultimele acte a ştiut să
redea desăvâ1şit durerea ... Un tânăr
sincer, curat la suflet şi iubitor fiu ne-a
dat d. N. Dimitriu în rolul lui Raymond
Fleuriot. D. V. Vasilescu în Perssard
ne-a confirmat încăodată impresiile frumoase pe cari ni le-a lăsat în multe
ocazii". (,,Necunoscuta", Patria 13
Oct. 1921).
„D. D. Psatta a interpretat cu multă
fineţe şi cu un joc de scenă ireproşabil STA CA ALl::.XANDRESCU
rolul advocatului Victor Dorneanu. D-na
Jeana Popovici ne-a dat o Didină foarte naturală şi plină de cochetărie .
Caracterul cinstit al căpitanului Otescu a fost într'adevăr minunat
interpretat de d. I. Stănescu Papa . .. Plină de duioşie a fost Elena
d-nei Stanca Alexandrescu, iar d-ra Aprilianu Medianu a impresionat foarte mult publicul în rolul femeii pocăite. O notă veselă
a adus d. Mişu Ştefănescu care a fost plin de haz în rolul lui
Ioniţă Pipirig". (,,O căsnicie'', Patria 20 Oct. 1911).
,, In rolul lui Orâce de Plessans, d-na Olimpia Bârsan, a reuşit să realizeze până în cele mai neînsemnate amănunte intenţiunea
de creaţie a autorului. Succesul spectacolului revine în mare măsu
ră distinsei artiste, care a fost ovaţionată după fiecare act". ( ,,Marşul nup,tial", Patria 29 Noemvrie 1921).
„D-na O. Bârsan a fost în rolul marei preotese Hero, o
interpretă desăvârşită a intenţiilor artistice ale lui Orillpartzer, punând în joc toate resursele de tragediană de care dispune: temperament, voinţă şi înţelegere. D-sa a avut atitudini distinse, de un
tragic impresionat şi o nuanţare perfectă a versului atât de frumos
redat în româneşte de Haralamb Lecca. D. N. Dimitriu în Leandru
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a făcut oda tă mai mult dovada talentului său, fiind un foarte bun
partener al d-nei O. Bârsan. Căldura viaţa şi mai ales exteriorizarea p care a dat-o d-sa iubirii, ne îndreptăţeşte credinţa că ne
poate da creaţii care să rămână.
. P afta a fo t ca întotdeauna
bine, impre ionant mai ales atun i când hotăr şte şi provoacă
moart a lui Leandru'. ( Hero şi
Landru ·,
atri a 2 Dec. 1 21).
ln r lui a iii i Karpovna,
d-na
!impia Bârsan a dat o
int rpr tare foarte potrivită. Rolul
• i a fo t admirabil interpreimiotat de d-na \damid .
ne u ne-a dat d va<la unui tal nt
c r pr mit . . Mihăile cu râila a fa ut în Bar nul o cr atie
f ri it,l. in r tul di tribuţiei rn nţion m p d-n I :
ataliţa
tfan u, tan a le and r
N. A ,\ 11DE
d-nii:
eamtu
tt ne! 111
t111, \r · ne I povi i în Kle i,
a ile u în
în r Iul Tatarnlui". {, ,\::i/ul de noapt ",

~TA lU

l -a ( 192~-23)
pt. 1 22 cu "

cri oar

po mul drc matic a lui Ni olae
'pe t colul

prilejui t d butul lui
natului, (mort după
n ~iunc a p ibilităţilor al
orgo an, Tibor e ideriu,

tfirz.1u fiu al
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a Reginei Marfa şi „Extemporalul". precedează a patra piesă de
Moliere care· vede lumina rampei la Cluj; ,, Vicleniile lui Scapin".
Cu acest prilej se organizează şi un festival Moliere. Guvernul
francez donează teatrului un artistic bust al marelui scriitor francez.
La 11 Noemvrie 1922
tânărul teatru ardelean se
încumetă
să
reprezinte
„Hamlet". Incercarea are
un deplin succes, graţie
.atât direcţiei de scenă a
<l-Jui Zaharia Bârsan cât
şi creaţiei sale în rolul
titular. Intreg ansamblul
este bine pus la punct şi
spectacolul dovedeşte că
Teatrul Naţional din Cluj
a ajuns la un grad de
<:lesvoltare propriu pentru
marele repertoriu. Excelentă trupă de comedie la
început, trupa clujan'ă s'a
transformat, pe neobservate, în ansamblu de adevărat
Teatru Naţional.
n Conu Leonid a faţă cu
reactiunea" Sanda" de
,
' "
'
AI. Florescu şi „Stane
de piatră'' de Sudermann
urmează pe afişul de premiere, pentruca O a doua
Afişul reprezentaţiei de gală, dată în ziua
piesă de Shakespeare, de
încoronării Regelui Ferdinand
.astă dată o comedie: ,, Visul unei nopţi de iarnă', să vadă lumina rampei la Cluj într'o
montare fastuoasă şi o bună realizare artistică şi scenică. Corul
:şi orchestra Operei ridică fastul spectacolului prin executarea mu.zicei de acompanianiament a lui Mendelsohn.
„Cafeneaua cea mică" de Tristan Bernard, ,,Fetiţa" de
Henry Gorse şi Pierre Weber, urmate de două piese originale
„ Cavalerul Vioia" de Colonelul Motaş (prima cădere sgomotoasă
pe scena Clujului), ,,Nodul Gordian" de Valjean, ,,Punctul negru"
de Kadelburg „ Văpaia" de Kystemaeckers precum şi două comedii într'un act, ,,Căsătoria silită" de Moliere şi „Interpretul" de
Tristan Bernard, formează restul repertoriului stagiunei.
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c-

Ansamblul Teatrului N3ţional din Cluj în 18Dela stânga spre dreapta: Rândul I : Ecaterina Staoescu, Muia Mariam, Nunuţa Hodoş, Miti lgnătcscu Dobrescu,

Natalia Ştefănes cu, Si lvia J1pescu, Apriliana l\hd1aru, Jana Landri, Elena Bănuţiu. R. li: Virgil Vasilescu, Virginia
Cronvald, Neamţu Oitonel, Zaharia Bârsan, lcn Stănescu Papa. D. J\măilescu Brăila, Nicolae Dimitriu, Gh. Bănuţiu.
R. 111: D. Psatta, N. Şut'ă, Const. S mionescu, \. Potoroacă, C. Russ<.y, Şt. Braborescu. Şt. Constantinescu, Al. Şerban.
R. IV: I. Nastasi, C. Potcoavă, Arsene Popovici, D. Constrntine~cu, !\\. Ştt:fancscu, V. Mardarc-, L. Măce:laru, I. Suchi
https://biblioteca-digitala.ro

„HAMLET" pus în scenă de Zaharia Bârsan. Decoruri de Truc insky

Stagiunea se închide la 26 Aprilie 1923 cu „Văpaia', după
care teatrul întreprinde un turneu de o lună prin Ardeal cu comedia „Extemporalul". S'au jucat în cursul stagiunei în premieră
19 piese (6 originale, 12 traduceri şi 1 localizare) iar în reluare
9 piese (2 originale, 5 traduceri şi 2 localizări). S'au jucat la Cl uj
130 spectacole iar în turneu 30.
Două fragmente de cronici consemnează succesul interpretării
şi montării piesei lui N. Iorga, precum şi acel al primului spectacol shakespeare-ian :
,,Montarea şi costumele cum nu se poate mai bine. Interpretarea asemenea, dând dovadă că s'a muncit mult pentru reuşita
spectacolului. In rolul principal d. Mihăilescu Brăila, a dat tână ru
lui domn tot sbuciumul sufletesc şi toată suferinţa desrădăcinatului
din ţara sa. D-ra Jana Popovici a fost o duioasă şi iubitoare Nunziată. Restul ansamblului şi-a făcut toată datoria. lmpresioqantă
muzica religioasă compusă de d. Klee, pentru corul din actul l".
(,, Un domn pribeag", Patria 26 Sept. 1922).
„Vestita· tragedie a fost pregătită îndelungat la teatrul nostru
şi trebuie să mărturisim, că munca artiştilor nu a fost zadarnică.
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Premiera de âmbătă a fo t una din reprezentaţiile de forţă ale
Teatrului Naţional din Cluj. După , Vlaicu-Vodă' nici una dm pieele cla ice n'a avut o interpretare şi o montar mai fericită decât
Hamlet . . . Rolul titular l'a
usţinut dir ctorul Teatrului
Naţional d. Zaharia Bârsan,
cu o pătrundere şi o putere
de creaţi , care i-a ajutat
să n
dea
foart bună
int rpr tar
ace tui rol
-Mar!t 16, Ianuarie 1~23
n a mănat d greu. entru
d. Zaharia Bârsan, Hamlet
\' rămân a într creaţiile lui
fericit , tând alături d Viaicu \ oclă. ln , Ham! t' hake p ar ne-a dat c I mai
groz
bu ium
hinul
c
r
duce la pragul
DE VARA
inucid rii şi al nebuni i şi
ntim ntele om n şti în at r I bat furio ca alurile
gr I alt! mării, din clipa în
ar apare p
cenă până
la moart . . Zaharia Bârsan
n -a dat acest clocot d
pa inni în într aga lor scară:
d la m lancolia fără leac
p ~ n la n bun ia ucid rii. Am
ă
admirăm
a ut prii jul
Ah I rcprczcnt ţ ic i c, lra rdinar LU
ac t amândouă calităţi în
,, 1 ul L111 c i n o pţi t
vara
r Iul Hamlet şi rn marea
· pu I T atrul aţional p ntru montarea
a t montar fa
mândri t atrului
atri 14 o mv, 1 22).
umar· a bogat i acti ităti primilor patru
Ac a tă înşirar
ta iuni ar put a I a de b,.. nuit c act rii T atrului Naţional din
grijă şi unt mulţumiţi de soarta lor.
luj nu au nici
u totul altf I. La înt m erca Teatrului
Lucrurile tau în
Naţional din Cluj, un
'"nd fericit pornit din dorinţa de a asigura
T atrului Naţional al Ard alului un rol cr ator, a stabilit că artiştii
acestui t atru urm ază ă fi retribuiţi întotdeauna la egalitate cu
artiştii Teatrului Naţional din Bucureşti. Se mai urmărea prin
acea tă măsură ca ă se asigure o circulatie liberă înspre Cluj a
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valorilor actoriceşti de pretutindeni şi chiar dela Bucureşti/) Câţiva
ani de zile aceste litere fundaţionale au fost]respectate spre marele
bine al teatrului. Politicianismul strâmt nu vede însă importanţa

ECATERINA_STĂNESCU

ARSENE POPOVJCI

problemei, nu sesizează dece Teatrul Ardealului trebuie plasat pe
primul plan, egal cu Bucureştii, şi se târguieşte pentru câteva zeci
de mii de leL Artiştii stabiliţi la Cluj care au răspuns la apelul
Ardealului cu entuziasm, se văd înşelaţi în aşteptările lor legitime,
prin măsurile luate de guvern imediat după desfiinţa~ea Consiliului
Dirigent, prin cari li-s'a redus leafa. Ei se adresează comitetului
*) Acest lucru e comunicat de Consiliul Dirigent, Resortul Ocrotirilor
Sociale, d-lui Zaharia Blrsan, cu adresa No. 5066/ 16 Dec. 1919. ln adresă
se reproduce procesul-verbal al Consiliului Dirigent. lată textul ce ne interesează :
,,Şedinţa dela 26 Sept. 1919. Punctul Nr. 3.
• se tncuvioţează salarizarea personalului secţia dramatică a Teatrului
-din Cluj. după normele Teatrului Naţional din Bucureşti : Acestui personal
aparţin : Directorul, personalul artistic şi administrativ angajat din vechi~!
regat. La organizarea şi administrarea teatrului de dramă şi comedie din
Cluj se aplică Legea pentru organizarea şi administrarea teatrelor din România.
s. s. Tiberiu Brediceanu şef de resort.
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IProces'f.verbal Nr. 13 (Con:siliu de Administraţie). Şedinţa de
Marţi, 2 Ianuarie 1923. Punctul
1. Se aduce în discuţie de către
-d-l Director al Teatrului, din nou,
·chestiunea lefurilor personalului
artistic, care nu a fost satisiăcut de Minister în drepturile lor
legitime şi ascultându-se şi delegaţia din partea artiştilor (d-nii N.
Neamţu-Ottonel şi O. Mihăescu)
se decide ca d-l profesor FI.
Stefănescu-Goangă, să se prezinte
d-lui Ministru al Artelor cu un
·nou memoriu prin care să ·se
ceară tranşarea definitivă a che~stiunei lefurilor, adică să li se
plătească la fel cu artiştii dela
MARIA MIRIA \1
Teatrul Naţional din Bucureşti, a tfel cum prevede actul de
infiinţare a acestui teatru.
· -r

DEMISIA COLECTIVĂ A ARTISTILOR
'

Proces verbal Nr. 14 (Comitete ·reunite). Şedinţa de Vineri,
12 Ianuarie 1923. Punctul 1. Intrându-se în ordinea de zi se dis-cută demisiunea colectivă a a,1iştitor pe ziua de 1 Februarie 1943,
în cazul când nu li se vor satisface cererile pentru sporire:1 salariului. După lungi discuţiuni, comitetele hotăresc să se redacteze un
memoriu care să fie trimis Ministerului prin o delegaţie de membri
din comitet, în care să se expună din nou situaţia şi să se susţie
cererea artiştilor.
Proces verbal Nr. 15 (Comitete reunite). Şedinţa de Duminecă 21 Ianuarie 1923. Punctul 2. 1n urma hotărârei luate în şe
dinţa din 12 Ianuarie crt. se dă citire memoriului comitetelor, adresat Ministerului Cultelor şi Artelor în privinţa drepturilor artiştilor 1
-cu conţinutul următor:
DOMNULE MINISTRU
Teatrul Naţional din Cluj, se află în momentele actuale într'o situaţie
,critic~. Personalul artistic şi tehnic al acestui Teatru a înştiinfat Direcţia şi
Comitetele de lectură şi administraţie, că cu începere dela l Februarie a. c.
fncetează

şi

orice activitate.

Motivele acestei grave hotărâri sunt următoarele : Ministerul Cultelor
Artelor a nesocotit drepturile personalului artistic şi tehnic în ce priveşte
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salarizarea şi nu a dat până în prezent nici un răspuns la repetatele lui intervenţii făcute atât prin organele legale, Direcţia şi Comitetele Teatrului .
cât şi direct la Minister prin delegaţii săi.
Comitetele Teatrului se simt obligate, atât în urma intervenţiei făcu1ă
de artişti, cât şi pentru a evita o intrerupere a activităţii culturale şi artistice a Teatrului, care ar scădea simţitor prestigiul acestei Instituţii şi prin
el prestigiul national românesc în aceste ţinuturi, ă aducă la cunoşt i nţa
Ministerului următoarele:
ln decizia Consiliului Dirigent din şedinţa dela 26 Septemvrl
I . 1 Nr. 3, prin care ercglem nt ază felul de alarizare
al per analului arti tic şi adminitra iv al Teatrului Naţi on al din
Cluj, se h tărc t :
a Acest personal va fi alarizat după normele Teatrului Natiooal din Bucure ti;
b) La organizar a i admini trar a ace tui teatru se aplică
L gea Teatrelor din România ;
Pentru a- i arăta intenţiun a
a lara, cu pri ire la alarlzarea
per naiului arti tic i admini trativ,
n ili ul Diri cnt nu 'a mulţumit ă pună că ace t Teatru e
a or anîza ~ i admini tra după Legea T atr lor din R mânia , i a
mai adaugat ă intru at priv „te
alarizar a, a e va fa e dupa
norrnclc Teatrului Naţi nai din 81.:ur ti.
cea ă int ntiune rezultă şi
din faptul ă arliştil ace fui 7 eatru
u primit incl1 dela începui un alariu eg l u acela al arti ti/or din
EL
Bucureşti .
upă de fintarea C n iliului irigent, gu ernel
ar
'au
su edat la ondu erea ţării au recuno ·cut ace t drc t,
ri de âtc ri 'au majorat alariile
arti tilor d la Bu ur şti
.,,i c lor d la Clui. Acea ta 'a întâmplat prima dată la 1
t mvrie 1 2 iar a doua ară la I Octomvrie 1921.
Ceea
con flnte t
i mai mult ac a tă norm~, de a
alariz.a artiştii dela
luj înt mai a la Bu urc ti, e t
i faptul c cu
aiia verificării
g tiun i acestui t atru e anul I 21 / 1 22, Dir ţiunea enerală a Teatrelor,
1inist r cu a ea tă erificare, ar;ită exp re în
car a f t în ăr Inat d
raportul ău, că lefurile artiştilor unt la f I cu al arti tilor d la Bucure, tl.
iar Mini ierul Artelor aprobi1 ace t raport şl prin ordinul ău Nr. 21137
din Mai 1922 adrc al T atrutui Naţional din Cluj, dă cuvenita descărcare.
La l Aprilie i l
tom rie 1922, 'au majorat în două rânduri lefurile arii tilor dela Bucur ti dar din lipsi de fonduri, Direcţia 2ce tui Teatru
nu a putut m ri I furile artiştii r dela Cluj Arti tii au fost mereu amanaţi
făgăduindu-liă Ministerul va lua mă urile n cesare penlru ca drepturile
legale să fie sati făcute.
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In afara de textul precis al Legei privind drepturile artiştilor la salarii!e. lor, consfinţite şi de modul cum a procedat Direcţiunea în această
pnvmţă, mod care a fost aprobat de Onor Minister, Comitetele găsesc ce
bine a făcut legiuitorul când a egalat salariile artiştilor dela Cluj cu ale
acelora dela Bucureşti,. d_eo~rece. num_ai a~tfel se. pot recruta~ şi m enţin
pentru acest 1 eatru arttştz din cet mat bunt, cu cari să se poata ţine la un
nivel cât mai ridicat arta ce trebuie să se facă în acest Teatru, care are
aci in Ardeal o menire nu un mai pur artistică, dar şi menirea de a propaga
cultura naţională română şi care se
găseşte în directă concurenţă cu propaganda ungurească. Or pentru a putea
aduce artiştii din Bucureşti, centrul
principal de artă, unde prin urmare
se pot pune mai repede în evidenţă,
unde trăesc în mijlocul familiei şi
prietenilor, la Cluj, (unde în afară că
toate acestea le lipsesc, mai au de
suportat o viaţă cu mult mai scumpă
decât aceea dela Bucureşti), trebuie ca
măcar salariile ce li se o feră să fei
din cele mai bune, singurul lucru cu
care îi putem atrage aici.
De altfel artiştii Teatrului Naţional din Bucureşti, mai au marele
avantaj că fiind mult mai numeroşi ca
cei dela Cluj, iar piesele la Bucureşti
făcând serii mari, le mai rămâne destul timp pentru a juca sau pe scenele
particulare sau a face turneuri în provincie. Cei dela Cluj însă, fiind putini
la număr, iar afişul trebuind să se
schimbe săptămânal, sunt absolut puşi
în imposibilitate de a avea aceste
avantagii, fiind reduşi a trăi numai
din salariul lor.
ŞTEFAN BRABORESCU
Am arătat în mod neîndoios în Micawber" dia David Copperfield"
atât dia punct de vedere legal cât şi
"
"
moral, dreptatea artiştilor Teatrului Naţional dia Cluj cu privire la salariile
lor. Singurul lucru ce s'ar putea obiecta ar fi că deocamdată nu sunt bani
pentru a se putea satisface justa lor cerere.
La aceasta vom răspunde că bani, sunt şi mai mult încă, că acestui Teatru
i s'a făcut şi i se face o mare nedreptate întrucât priveşte sumele la care
are dreptul, provenite din impozitul pe spectacole şi din care Direcţiunea
Generală a Teatrelor îi dă numai o sumă derizorie. In adevăr la art. 15
aliniatul e) din Legea asupra impozitului pe lux se (prevede) spune:
"Repartiţiunea sumelor între Teatrele Naţionale se va face de Direcţia
G-lă a Teatrelor Naţionale din Bucureşti, proporţional cu sumele pe care
le primeau, sub orice formă, din vechile taxe aparţinând acelei Direcţiuni".
Ori la art. 43 alin . c. partea ultimă din Legea Teatrelor se prevede
că n taxele percepute se vor distribui în mod egarintre Teatrele Naţionale
din Bucureşti , laşi şi Craiova".
Prin legea asupra impozitului pe lux la art. 15 alin. e, se spune:
„niciuna din aceste instituţiuni nu va putea primi anual o sumă superioară
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elei de care s'a folo it în timpul anului 1920- 1921 sporită cu 10 /o. iar în
cazul când activitatea lor se întinde de acum încolo şi în nouile teritorii,
acea tă limită superioară e porită până la îndoitul încasărilor din taxele
pe pectacole în cur ul anului 192 - 1 21 ".
e aici rezultă:
1. Teatrul Naţional din Cluj a intrat în prevederile art. 43 din Legea
Teatrelor.
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de pccta ol
Teatr , lă an-

du-se în mare suferintă tot:mai Tentrul (Naţional din Cluj, care este la înc~putul activităţii sale şi are de luptat cu greutăţi prin care Teatrul Naţional
din Bucureşti nu a trecut niciodată şi pe care astăzi nu le simte.
Domnule Mini3lru, în baza dispoziţiunilor legale şi a consideraţiunilor
arătate mai sus, vă rugăm să binevoiţi a lua de urgentă măsuri eficace
pentru ca:
1. Drepturile legale_ ale artistilor să fie recunoscute şi cererea lor
i mediat soluţionată.
2. Direcţia G-lă a Teatrefor Naţionale să fie obligată să
verse Teatrului Naţional din
j
Cluj, sumele cuvenite din taxele
j'de timbru dela l Aprilie 19221 Aprilie 1923, conform cu dispoziţiunile cuprinse în
Legea 1•
Teatrelor art. 43 şi cu prevederile Le~ .. a~upra impozitului pe
Jux diri art. 15.
2. Pe viitor Direcţiunea
G lă a Teatrelor Naţionale să
se conforme dispoziţiunilor legale, arătate mai sus.
s. s. G. Bogdan-Duică'
prof. univ.; l. Paul, prof. univ. :
Dr. V. Hossu; I. Stănescu Papa.

,, Se hotăreşte ca memoriul să fie înaintat Ministerului prin o delegaţie de
membri din comitet, compusă din d-nii FI. Stefă
nescu-Goangă, prof. univ. şi
1. Stănescu Papa, artist."
Proces verbal Nr. 16
(Comitete reunite). Şedinţa

I
I

r
l

ŞTEFAN CONSTANTINESCU-MOŞU

de Joi, 1 Februarie 1923.
sufleur
Punctul 1. D-l profesor FI.
Ştefănescu-Goangă, face o expunere amănunţită a demersurilor
încercate pe lângă Ministerul de Arte şi Culte, unde d-sa a prezentat memoriul comitetelor unite ale Teatrului Naţional din Cluj,
conform procesului verbal din 21 Ianuarie 1923, memoriu din care
reese dreptatea ce au artiştii cerând egalarea lefurilor cu artiştii
Teatrului Naţional din Bucureşti.
Rezultatul acestor demersuri, urmate de altele pe lângă
d. Ministru de Finanţe şi pe lângă Direcţiunea Generală a Teatrelor, fiind cu totul nul, toţi d-nii membni prezenţi, hotărăsc să
le aducă imediat la cunoştinţă artiştilor.
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După lungi discuţiuni
d-nii
profesor Bogdan Duică şi V. Bogrea,
adresează câte o scrisoare personală
susnumiţilor, în care îi roagă să intervie stăruitor, în Parlament, în cauza
dreaptă a artiştilor. Timpul fiind
scurt se hotăreşte ca d-l secretar
al teatrului să plece la Bucureşti
chiar astăzi, ca să le înmâneze acele
scrisori împreună cu câte o copie
după memoriul adresat Ministerului
şi la nevoie să dea lămuririle necesare".
Proces verbal Nr. 20. (Comitete reunite). Şedinţa din 25
Februarie I 923. "Conform hotărâ
rei din şedinţa precedentă au fost învi taţi la acest consiliu şi deputaţii
Clujului, din cari au răspuns cu
prezenta lor numai d-nii Iosif PoATHENA RALLY
povici şi I. Mateiu.
Se ia în discuţiune din nou chestiunea salarizărei artiştil or
rămasă nesoluţionată de Minister şi în urmă se cere concursul d-lor
deputaţi N. Bănescu, Iosif Popovici
şi I. Mateiu cari sunt membrii în
Comisia bugetară în Parlament de
a stărui în acea comisiune pentru
aprobarea bugetului acestui Teatru
pe exerciţiul 1923 1924 aşa cum a
fost întocmit, întrucât de aprobarea
acestui buget depinde satisfacere
tuturor nevoilor Teatrului pentru a
nu fi stânjenit în funcţionarea sa" . .

* * *

I. DORDEA

Am reprodus, poate prea detailat, documentele despre lupta rămasă fără rezultat a artiştilor
clujeni pentru a redobândi un drept
care le-a fost, fără motiv şi fără
chibzuinţă, răpit. Luptând pentru un
drept al lor artiştii luptau şi penfnt
prestigiul teatrului Ardealului, -(care_
se cere menţinut şi îmbogăţit. ~ Co . . .
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"Cidul" de Pierre Corneille. Dir. de

şcenă: Şt.

Braborescu

STAGIUNEA V-a (1923-24)
A cincea stagiune se deschide la 8 Septemvrie 1923, cu
Vodă". Prima premieră urmează la 18 Septemvrie cu
,,Nevestele vesele din Windsor" de hakespeare, în care loan Stă
nescu Papa a avut o neuitată creaţie, în Falstaff. La direcţia de
scenă debutează d-I T. Nă tase, o încercare nereuşită de a trece
direcţia spectacolelor în mâna elementelor extraactoriceşti. Urmează
„Martira' lui Jean Richepin, în traducerea lui Mihail Codreanu, un
mare spectacol realizat de Ştefan Brabore cu, artistul ocietar
dela Iaşi care cu acest prilej îşi începe activitatea la Cluj. Braborescu străluceşte atât ca director de scenă rât şi ca înterpret în rolul Johanes. Tot în această piesă debutează Ia Cluj şi d-na Virginia Cronvald. După „Morcovel" de Jules Renard şi „Scampolo"
de Dario Nicodemi se reprezintă cu prilejul centenarului dascălului
dela Avrig, piesa „ Gheorghe Lazăr' de Nicolae Iorga. Premierele
mai importante ale anului mai sunt: ,, Un duşman al poporului"
de Ibsen, ,,Banii" de Mirbeau, ,,lnşiră-te mărgărite" de Victor
Eftimiu, ,,Negustorul din Veneţia' de Schakespeare, (în care Neamţu Ottonel a avut o creaţie neuitată de publicul clujan), ,,Strigoii"
de Ibsen, (în rolul lui Osvald, Ştefan Braborescu, îşi consolidează
prestigiul artistic), ,,Ciuta" de Victor Ion Popa. Repertoriul este

„ Vlaicu
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„Othello" de Shakespeare, la Teatrul Naţional din Cluj
Dir. de scenă: E. Bobescu. Decoruri E. Trucinski

La premiera „Paianjenul" de A. de Herz a fost sărbătorit
merituosul artist Ion Stănescu Papa, cu ocazia împlinirii a 30 de
ani de activitate artistică. Evenimentul este relatat de ziarul „Patria"
din 25. III 1924:
SĂRBĂTORIREA ARTISTULUI I. STĂNESCU PAPA
Sâmbătă seara Teatrul National a organizat o reprezentaţie festivă ta

onoarea d-lui I.

Stănescu

Papa, care a împlinit 30 de ani de activitate ar-

tistică.

La ridicarea cortinei se aflau pe scenă toţi actorii Teatrului Naţional
in frunte cu d. Zaharia Bârsan.
•
Cel dintâi ia cuvântul d. Zaharia Bârsan, directorul Teatrului, care în
cuvinte pline de duioş-ie arată meritele anistice ale sărbâtoritului. O-sa evi<.lenţiază dragostea cu care a venit d. I. Stănescu Papa la Cluj unde era atâta
nevoie de talente artistice reale pentru a face prin graiul româoesc lumina culturii naţionale. Pline de dragoste pentru sărbătorit, cuvintele d-lui Bârsan
marchează greutăţile începutului şi arată că d-l Stănescu Papa, o clipă nu
s'a clintit de pe cărările artei. Căci în Papa trăieşte acel suflu de idealism
înalt, care necurmat l'a condus dela greutăţi la succese. · Sărbătoritul şi-a
părăsit rosturile sale pentru a alerga la datoria care devenise un imperativ,
de-a duce frumuseţile limbii noastre pe o scenă până atunci streină de graiul, simtirea şi aspiraţiunile româneşti.
După d-l Zaharia Bârsan, în câteva cuvinte, d-l Dima, directorul Consen•atorului, urează ani mulţi artistului sărbătorit.
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s!mpati~ă ,.. a_ti:110Asferă de vi_aţ~ ţamiliară, a unor oameni crescuţi
Şt

1mbatramţ1

m bune ob1cemn tradiţionale. Bine · a fost asem~n~a d-l Dimitri~ Ji d-ra Silvia Jipescu. Montarea d-lui Gogu
M1h~escu e vrednica de toată lauda. ("Ciuta ", Patria 24 Ianuarie 1924).
„D-na Jana Popovici
Voina ne-a dat o adorabilă
Mira Dăianu, contribuind în
mod esenţial la frumoasa
r
reuşită a piesei. D-l Stă
nescu-Papa, în Iorgu Zăvoia
nu ne-a dat din nou pe unul
din cele mai simpatice persoane a societăţii româneşti
din vechiul regat, pe bătrânul
boier cuminte, tacticos, cu
dragoste de tradiţii. D-l Mihăilescu Brăila, mai ales în
actul I a fost foarte bine. De
altfel întreaga piesă a fost
foarte bine jucată. Nicio notă
discordantă . Punerea în scenă de d-l Stănescu-Papa, a
fost făcută cu mult gust.
( ,,Paianjenul", Patria din 21
Febr. 1924).
„D-l Neamţu-Ottonel cu
o rară conştiinciozitate artistică, cu o afundare în psihoN. NEAMŢU OTTONEL
logie a reuşit să înfăţişeze
personajul răzbunător şi persecutat, defensiv şi agresiv, rău şi lacom
după arginţi ... D-1 Neamţu-Ottonel este un artist chinuit de dorul perfecţiunei, în serviciul căreia găseşte destule resurse în sine. D-nii
N. Dimitriu, în Dojele Veneţiei, D-1 Psatta în Antonio, Al. Ghibericon
în Lancelot, C. Potcoavă în Tatăl, toţi au ştiut să se menţină la
nivelul ridicat al piesei. D-l Braborescu (B.assanio) are un gest
ales pentru teatru, o intuiţie a personagiului pe care-l încorporează,
încât putem spera dela d-sa multe bune. D-na Silvia Jipescu în
rolul Merissa a înţeles foarte bine cum trebuie să interpreteze
creaţia shakespeariană. După primirea piesei de către public, ea
va constitui succesul acestei stagiuni. ("Neguţătorul din Veneţia",
Patria, 28 Februarie 1924).
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STAGIUNEA IV-a (1924-25)
La 30 eptemvri
tauiune a teatrului e de la rancea.
di tribuţi bine alea ă în
chide cu „ iforu/' lui
tăne cu Papa, Neamţu
frunt cu Zaharia Bâr an, .. t. Braborescu
tton I, t ., a igură ac t 'i pie
unul dintr cel mai mari ucc e. u d o bire e te ubliniată d pr să puner a în
enă şi
cr aţia lui t fan rab r cu:

t c
apoi

ntinuată
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u , O dip
âr an. Vo ile
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<lin presă sunt elogioase. Publicul entusiast. Teatrul înregistrează o
n1are izbândă care prevesteşte cea mai izbutită stagiune.
„ Una din cele mai vestite piese
teatrale ale antichităţii clasice greceşti - scrie Patria la 16 Oct. 1924
- a ajuns să fie reprezentată aseară pe scena Teatrului Naţional din
Cluj, ,, Oedip Rege", tragedie în 5
acte de Sophocle. După piesele
dasice ale lui Shakespeare şi Moliere teatrul nostru a socotit potrivit să ne ducă în lumea clasicismului antic şi cu priceperea, dragostea şi munca ce caracterizează
direcţiunea şi pe artiştii noştri să
ne dea o interpretare vrednică de
scena unui teatru Naţional, între
atribuţiile căruia se numără şi educarea artistică, oferind publicului spectacole din cari poate urmări evoluţia
.artei dramatice". Trecând la interpretare acelaş ziar scrie mai departe :
„D-l Zaharia Bârsan, în rolul regelui
LEUCA BĂNUŢIU
Oedip, ne-a evocat această luptă tra'(Jică a omului ce poartă un îngrozitor destin, cu talentul şi arta interpreţilor de mâna întâi, cari au susţinut acest rol copleşitor de greu.
Necesitatea psihologică de a se convinge Oedip dacă întradevăr el este
cel lovit de destin, lupta împotriva evidenţei tot mai clare şi prăbu
şirea sub dovezile ultime sdrobitoare, mtreaga gamă a sentimentelor
adânc omeneşti din această luptă, a fost redată cu o p'utere deosebită, sguduitor, în scena descoperirii adevărului, ca şi în scena
·despărţirii orbului de copiii săi neleguiţi. Punerea în scenă, datorită
d-lui Zaharia Bârsan bogată, fastuoasă; mai impunătoare decât
am văzut-o la Bucureşti. Scena a fost mărită prin lucrări anume
făcute pentru Oedip, corurile au fost aranjate de maestrul Klee,
cu o deosebită pricepere'.
Urmează „ Un erou" de N. Kiriţescu, spectacol memorabil la
Cluj prin succesul d-lui Nae Voicu în „Ţulucă'. Cronica scrie:
,,Interpretarea a fost bună. Toate elementele de comedie ale Teatrului Naţional au contribuit onorabil la succesul piesei, venind
chiar în ajutorul autorului. Rolul lui Ţulucă Peleş a fost interpretat
de d. N. Voicu, un tânăr de curând angajat în cadrele teatrului,
care şi-a montat jocul ca multă discreţie, dar şi cu vigoare în
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Dir. de

şcenă:

„ Macbeth" de Shakespeare
Zaharia Bârsa o
Decoruri: Trucinsky

.:fost de o deosebită distincţie. Supra sensibilul care vine să tulbure
armonia vieţii familiare a preotului, ,,raiul pe pământ'', e tânărul
poet Marchbanks, un băiat de douăzeci de ani. D-l Ş. Braborescu
în interpretarea acestul tânăr atât de complex şi neechilibrat dotat,
a fost un artist în toată puterea cuvântului. Dela timiditatea excesivă, până la curajul şi înflăcărarea extremă, întreaga gamă a
sentimentelor, a frământărilor lăuntrice, ce constituie miezul vieţii
acestui tip de senzitiv, a fost neîntrecut redată. D. Braborescu a
impresionat adânc cu puterea de interpretare, cu conştiinciozitatea
<:u care a studiat şi a pătruns pe Marchbanks. D-ra Virginia
Cronva!d în Candida, ne-a lăsat să descoperim noui laturi a talentului d-sale artistic, delicateţa în cele mai fine nuanţe, ca şi
puterea hotărîtă a sentimentului acestei admirabile femei. D-l Virgil
Vasilescu, în socrul pastorului ne-a dat un adorabil tip de burghez".
(Patria din 18 Decemvrie 1924).
„Năzdrăveniile Divorţului" de Bisson prilejuesc o destindere
pentru public şi un franc succes al ansamblului de comedie în frunte
cu Nataliţa Ştefănescu, neuitata duenă a teatrului. Cronica înscrie
călduros pe răboj:
,,D-na Natalia Ştefănescu în soacra Bonivard a fost adorabilă.
Prezentarea sa în costum de balet pentru a fi fotografiată a produs
o explozie de veselie. D. Stănescu Papa ne-a dat prilejul să putem
admira încă odată adârJca naturaleţă a jocului său atât de artistiF
, şi aşa de mult simpatizat de publicul teatrului nostru. D-nii Constantin Simionescu şi Al. Ghibericon ca şi d-nele Nunuţa Hodoş
şi Al. Rally, au complectat artistic reprezentaţia". (,,Patria" din 1
Ian. 1925).
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'.' Tabloul vrăjitoarelor din actul I, ca şi cel dela începutul
~ctulm al patrulea, redarea furtunii, a vijeliei, dansul macabru cu
mtreaga lor aparitie de tipuri jumătate supranaturale, vrăjite, fierte
în căldarea tradiţională, apariţia
spiritelor pmrocitoare, toate au fost
realizări de un înalt nivel artistic.
Tot asemenea tablourile din ca- ·
stelul Macbeth şi a lui Macduff,
suita regelui Duncan, atacul final
împotriva titanului rege usurpator, au fost o surprindere şi o
sărbătoare estetică". ,, Publicul nu
poate fi de~ât mulţumitor d-lor Z.
Bârsan şi C. Pavel, ca şi tuturor
artiştilor cari au trebuit să depună
muncă de săptămâni întregi pentru a da această reprezentaţie de
gală la Teatrul Naţional din Cluj".
,,Rolul lui Macbeth l'a susţinut d. Zaharia Bârsan directorul
teatrului nostru. D-sa ne-a dat
aseară una din marile sale creaţii,
desvăluindu-ne laturi puţin cunoscute ale talentului său artistic,
NELLY CARAClONI
coborându-ne în întreaga, uriaşa,
frământare din sufletul ambiţiosului
Macbeth, pe care setea de domnie îl duce din crimă în crimă până
la răsplătitoarea prăbuşire sub sabia lui Macduff. Studiat cu o preciziune care n'a lăsat întunecată nici o cută din sufletul usurpatorului, cu o pricepere care vădeşte în Z. Bârsan pe scriitorul psiholog, interpretat cu o putere artistică de primul rang, Macbeth ne-a
apărut aseară în întreaga lui fiinţă, aşa cum a fost creiat de nemuritorul Shakespeare".
,,D. Dem. Psatta în Macduff a fost de o măreţie a sentimentului puţin obişnuită. D. Psatta ne-a făcut încă odată să apreciem
în d-sa pe artistul de mare valoare". (,,Patria', 26 Febr. 1925).
„Prietenii" de Sardou, ,,Demonul" de Schănherr, ,,Clopoţelul
de alarmă" de Hennequin şi 11 Nora" de Ibsen formează restul repertoriului. Dacă despre ultima premieră nu avem la îndemână vocile de presă cari au subliniat frumoasa creaţie a d-nei Stanca
Alexandrescu în rolul titular, reproducem ca juste părerile despre
,,Demonul" :
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„D-na Olimpia Bâr an a redat cu o artă neîntrecută toate
ace te nuanţe . . . Cu un joc de o mare precizi în sublinierea
fi cărni salt, neva ta din pi sa lui
honherr, şi-a gă it în d-na
ârsan o admirabilă interpretă .
., -I . l oicu, ne-a do edit încăodată frumoasele ci-sal calităţi arti ti e. Nuanţele vicleniei, fLţria geloziei n putincioase, pa mul bucuriei de câşti , u fo t redate u mult talent. D-l Dcm.
P ·tdla în
rănic rul, a fa t adânc uman, i jocul ău caracterizat
bri tate cu care ne-a obi mut.
ubli ul a
de a cia i n biete i
ra pi tit cu multe aplauz j cui elor trei arti ti". (,,Demonul'' în
Patria din ~ 7 \arhc I. 25).
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leafă de oază plus 5.000 spor. Societar clasa III Lei : 4.000
de baza plus 4.000 spor. Stagiar clasa I Lei: 3.000 leafă de
plus 3.000 spor. Stagiar clasa II Lei: 2.000 leafă de bază
plus 3.000 spor. Stagiar clasa III Lei : l .000 leafă de bază plus
3.000 spor.
Ce vremuri bune !

5.000
leafă
bază

STAGIUNEA Vlf-a ( 1925-26)
In conformitate cu hotărîrea comitetului de direcţie, a şaptea
stagiune se deschide la 29 Septembrie 1925 cu „ Thebaida", tragedie în 5 acte de Victor Eftimiu, Succesul spectacolului pus în
scenă de Zaharia
Bârsan, este cu
totul excepţional
atât din punct de
vedere moral cât
şi material: se fac
cele mai mari încasări dela deschiderea teatrului iar
presa este unanim
entusiastă. D-na
Olimpia Bârsan
în „Antigona',
realizează una din
marile sale creaţii,
alături de o distribuţie

tinerească.

în

"Thebaida" de V. Eftimiu
de scenă a lui Z. Bârsan

direcţia

Presa contemporană scrie „Impresionantul şău glas cu mlădieri muzicale şi cu isbucniri copleşi
toare, a slujit Antigonei să-şi desfăşoare toată jalea şi toată revolta
tristei sale poveşti. Gest, atitudine, dicţiune, nimic nu-i lipseşte d-nei
Olimpia Bârsan pentru a înfrunta fără să se teamă de nicio comparaţie rolurile de amploare ale repertoriului clasic". Succese trainice obţin alături de d-sa d-nii: Nicolae Dimitriu, I. Vanciu şi Dem.
Psatta.
Ziarul „ Patria" în n-rul din 1 Oct. 1925 comentează astfel
spectacolul :
"Reprezentaţia de deschidere a nouii stagiuni la Teatrul Naţional din Cluj, ne-a dovedit că această înaltă instituţie de artă
naţională, se află în pragul celui de al şaptelea an de activitate pe
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un teren solid. Reprezentaţia „ Thebaidei a lăsat impresia că ne
aflăm în faţa acti ităţii un i ; o i tăţii dramatice cu un trecut cu
mult mai lung decât cei şa c ani ai t atrului n stru. Nimic din ne
siguranţa unui teatru nou.
unerea în c nă decorurile, montarea.
jocul artiştilor, într aga r pr zentaţi a fo t aceia a un i societăţi
dramatice cu o bună tradiţi '.

li\\lfl 1 t
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Director de

scenă

:

„RUY-BLAS", de Victor Hugo
Braborescu
Decoruri: E. Trucinsky

Ştefan

lor mai fundamentale sentimente omeneşti. Şi-a trăit rolul cu pasiunea artistului de rasă, cu o impresionabilitate şi putere de exteriorizare puţin obişnuită. In d-sa Teatrul Naţional a făcut o preţioasă achiziţie". (Patria, 17 X 1925).
"Fraţii Karamazov ', în dramatizarea lui Copeau, constitu
un mare sp-ectacol cu care se impune ca director de scenă neobo-..
situl regisor al teatrului Sică Alexandrescu. Neamţu Ottonel realizează în Teodor Pavlovici cel mai bun rol al său, iar Olimpia
Bârsan obţine un nou succes în Gruşenka; dintre tinerii interpreti
se remarcă Nae Voicu în Smerdiacov. Urmează „Dispărut" come-..
die de Bisson, iar apoi „Prăbuşirea", piesă în 4 acte de Ion Pe-.
retz, care vede lumina rampei pentru prima oară la Cluj. Jucată
în urmă la laşi şi la Bucureşti, piesa nu a avut acelaşi succes, ca
la Cluj unde a fost bine servită de către interpreţi. ,, Irena" de
Adrian Pascu, prilejueşte o frumoasă creaţie lui Ion Stănescu Papa ,
După o altă comedie uşoară "Controlorul vagoanelor de dor-..
mit", are loc premiera "Ruy Blas" de Victor Hugo, cu Zahari<l
Bârsan în rolul titular şi la direcţia de scenă.
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„OREERELE şi FURNICA", de Lascarov Moldovanu
O:r. de scenă: N. Neamţu-Ottonel
Decoruri: E. Tru~inschi

oamenilor cari şi-au f~cut educaţia artistică în centrele mari din
apus. In deosebi actele· IV şi V au fost adevărate poeme de încântare pentru ochii spectatorilor. Toate laudele se cuvin priceputei
direcţii de scenă a artistului Şt. Braborescu, care a avut şi greaua
sarcină să interpreteze dificilul rol al lui Fiaaro. Trebuie să recu~
noaştem, că tipul valetului spiritual din veacul al XVIII-iea, abil ş i
inteligent, frondeur nemilos al abuzurilor şi zeflemist fără pereche,
a fost redat de d. Braborescu cu o înţelegere rară. lntelectualizand
personagiul de pură comedie clasică cu alure moliereşti a izbutit
chiar să-l ridice la înălţi i de zguduitor tragism în vestitul monolog din actul V, pregătit printr'un efect de lumină cât se poate de
ingenios. Din restul ansamblului foarte bine pus la punct s'au distins d. Nae Dimitriu în contele de Almaviva, apoi d-ra V. Cronwald, care a interpretat cu fineţe şi eleganţă dificilul rol al contesei, d-na Jana Popovici-Voina, minunată în nebunatica Suzana, şi
în sfârşit d-na Nunuţa Hodoş, când sprintenă şi plină de vervă,
când duioasă în drăguţul paj Cherubin". (I. Vlad, Rampa).
Dar munca la Teatrul din Cluj este inepuizabilă: urmează pe afiş
un nou Shakespeare: "Poveste de iarnă", în monumentala înscenare
/
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gu Mihăescu şi „ Papa Lebonnard' a lui Jean Aicard, în
care Zaharia Bârsan se întrece p
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, Constructorul Solness" de Ibsen

Dir. de

scenă

:

Neamţu-Ottonel

La sfârşitul stagiunei d. Zaharia Bârsan organizează la PetroI O reprezentaţii cu diverse piese, d-na O_limpia Bârsan face
un turneu prin Ardeal cu piesa „Antonia" iar d-l Virgil Vasilescu
un alt turneu cu „Frumoasa aventură' şi „Finul coniţei".
In ordinea administrativă trebue menţionată o nouă şi radicală
reparare a clădirii teatrului în valoare de peste 600.000 lei, precum
şi o masivă comandă de costume în străinătate pentru diferite piese,
în valoare de peste 250.000 lei, precum şi o nouă încadrare a
personalului.
şani

STAGIUNEA Vili-a (1926- 27)
A opta stagiune începe sub cele mai fericite auspicii, la 25
Septemvrie 1926. Spectacolul de deschidere îl formează „Răzvan şi
Vidra". Ziarele din Ardeal şi Bucureşti sunt unanime în a remarca
spectacolul:
„A defilat înaintea publicului întreaga gardă de talente robuste
ale Teatrului clujan . . . D-l Zaharia Bârsan în Răzvan a fost
perfect ca ţinută şi justeţă, dând o creaţiune romantică, ocolind
cu tot dinadinsul să dea prea multă viaţă reală eroului, accentuând
207
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san Ia bilanţul pozitiv al instituţiei precum şi armonia din sânul
artiştilor şi idealismul lor, cari au contribuit la ridicarea prestiofolui şi nivelului teatrului. Cine ar fi putut bănui că stagiunea s; va
încheia cu o acută criză de conducere, declanşată din cauza unui
conflict între direcţiune şi artişti? După două decenii aproape,
proporţiile pe atunci mari ale conflictului sau pierdut cu

"Gelozie" de Artzibaşev

Dir. de

scenă

N. Voicu

totul în colbul vremii ... Protagoniştii de odinioară ai acestei certe
în familie, au avut de o sută de ori ocazia să regrete şi să uite
că din motive atât de neînsemnate au contribuit la întreruperea unei
desvoltări atât de armonioase şi de fericite a destinelor primului
Teatru Naţional al Ardealului.
Desigur directorii cari au urmat d-lui Zaharia Bârsan au fost
personalităţi foarte indicate pentru acest post, dar împrejurările
politice au impus atât de dese schimbări la conducerea teatrului,
dupăce cel care era „ omul potrivit la locul potrivit" a fost dislocat, încât în mod fatal instituţiunea s'a resimţit, în mod defavorabil.
Dacă am şti că măcar unul din artiştii cari au declanşat
criza din această stagiune, ar mai avea azi părerile de atunci, am
intra în amănunte, relatând cum s'au desfăşurat lucrurile, şi mai
ales „ lucrăturile", cari au dus la îndepărtarea dela direcţie a lui
Zaharia Bârsan. Convinşi că tinereştile porniri ale unora s'au potolit, patimile au dispărut, întoarcem fila cronicei şi însemnăm o
singură frază dintr'o gazetă a vremii adversară politică a d-lui
Z. Bârsan - deci care nu poate fi acuzată de părtinire : ,, Opera
d-lui Z. Bârsan înlătură prin marea ei valoare intrigăria măruntă
din jurul său". (Nr. 268 din 8 Decemvrie 1926).
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Prima premieră a tagiunei este Evantaiul, comedie de R.
de Fler şi aillavet, după care s reprezintă hwierea de H. Bata ill , după Tolstoi, pu ă în cen ă de t. Braborescu.

Îll

'a bu urat d - foart bună interJuj.
Iul principal al ac t i cot u ţinut d
unoscutul actor d.
mai d frunt ai T atrului Naţional
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/

Dir. de

scenă

„MANSARDA" de A. Gehri
: E. Bobescu
Decoruri : E. Trucinschi

D. Sică Alexandrescu, prezintă la scurt interval " Puterea intunerecului" de l ew Toi toi, reprezentată cu ocazia sărbătorire i
marelui scriitor. O-sa reuşeşte un foarte frumos spectacol , impunându-se ca un excelent director de scenă, primul director de
scenă din afara cadrelor personalului artistic pe care îl are Clujul.
Presa înseamnă cu satisfactie:
Piesa e de un puternic dramatism şi înlănţui e atenţiun ea
prin realismul personagiilor. Interpretarea ei pe scena noastră merită o notă frumoasă ... , ni se pare că nimic nu ar mai fi de corectat . .. ,
am avut o reprezentaţie în care artiştii interpreţi au dat tot ce-au
avut mai bun. Dela primele scene simţi că piesa a fost îndrăgită
de toţi şi nu au jucat-o pentru a-şi îndeplini slujba ". (,, Patria",
21 Oct. 1926).
Iar mai departe acel aş ziar face remarca : ,, Păcat că la această
zeprezentaţie, poate cea mai bună din actuala stagiune, şi ca interpretare şi ca punere în scenă, sala a fost aproape goală. Explicaţia? Juca Tănase în prima seară la Teatrul Maghiar. Şi de, când
e vorba să aleagă între Tolstoi şi Tănase - marele public nu are
nevoie să se gândească mult pentru a se decide" .
2t 1
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ştim dacă e justă sau nu ob rvatia ziarului, dar inco testabil că frământările intern din teatru au a ut şi ele un rol în îndepărtarea publicului dela sp ctacole, trist fenomen care înctp ...

Nu
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„Nepoţ
i , Că

iul'' lui Pi rre
atoria lui Gocorn dii, în douw

go!, două
g nnri di tinct , repr zintă
elemente! d
arietate ale
repertorului. riza din t atru
nu
r imte p
nă, dar
s r imte în ala:
ubli ul
în a e tot mai rar şi la preară ala
fa t jum,1ta t d arta" ri Patria
1~ 2 , deci la c:t va
zile dupac un , rup de rti ti
nernul(umiţi 1 i pr zintă în bio
demi ia ...
La 13
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teş (lacheul Jean) au ştiut să se achite perfect de rolurile lor
grele. Interpreta Iuliei a făcut dovada jocului sobru, distins şi
nuanţat de care e capabilă. D. T. Lapteş are o admirabilă siguranţă
şi naturale tă". (Lupta).
D-na Maria Giurgea joacă şi în „Heidelbergul de altădată",
care se reia cu acest prilej.
La reluarea piesei „ Taifun" cronicarul ziarului „ Patria" relatează astfel despre interpretare şi despre atmosfera din sală, unde
se resimte tot mai mult efectul luptelor intestine din teatru :
„ Interpretarea
în

general a fost
D-na V. Cronvald a dat multă
cochetărie şi culoare rolului de femeie
10 s~nsul cel mai
caracteristic al acestu i cuvânt. Toaleta din actul întâiu
şi kimonoul au fost
bine armonizate, într'un splendid joc
de culori, cu peruca
bună .

blondă .

Drăgălăşe

nia, momentele de
reverie amoroasă,
precum şi scenel e
de linguşire insi.
"
.
nuantă ale unei fe- ,,Eltsabeth de Andre Josset. Dir. desc. Şt. Braborescu
mei sburdalnice şi U',mratice le-a redat foarte bine. Dar când îşi ridica vocea,
să redea trezirea instinctului vanitătii, când îşi lărgea gesturile pentru scenele de revoltă, declamarea d-sale avea o rezonanţă de patetism prea puţin
artistic. D-l Neamţu Ottonel a pus o energică stăruinţă să realizeze din rolul lui Tokeramo tot ce poate interesa pe un artist mare. A r eliefat bine
lupta chinuitoare între datorie şi sentiment, ne-a înfăţişat un Tokeramo veridic, japonez prin felul Iul de a fi şi om prin suferinţa lui. Totuşi exteriorizarea chinului, prin un anumit fel de strigăte nu ne-a pătruns de groază
ca în Shylok de exemplu. Poate nici în sală - goală aproape toată - nu
s'a format acel curent care adânceşte pe actor în sbuciumul rolului, nivelând
asperităţile trecătoare, sau făcându-le să dispară prin autosugestia artistului,
prin exaltarea lui în faţa unei săli atente. Trântiturile de scaune, închiderile
şi deschiderile de uşi din galerie 1ulburau cele mai dramatice scene.
Un „inspector" ce-l are Teatrul und a fost în acele clipe?
D-ra Anişoara Ionescu a debutat corect.
D-l Titus Lapteş, în al doilea rol mare ni s'a impus atentiei noastre
ca o promisiune reală. D-1 Potcoavă într'un rol episodic, a avut o mască şi
o ţinută admirabilă, dând dovada cum se poate creia un personaj, dintr'un
Toi de figurant. D-nii Voicu şi Vasilescu ne-au înfăţişat doi europeni cari
·erau spanioli, franţuji sau chiar români, dar nu nemti. Prin o concentrare a
-vervei gesturilor ar fi putut realiza personagii nu numai interesante, dar şi
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veridice. D-l Brăila, corect. Studiat aprodul d-lui Hristea Cristea. Ceilalti toţi tineri - în nota bună a piesei. Ansamblul actului I a realizat atmosfera
p i sei în mod foarte mulţumitor. Nu se poate spur,e acelaşi lucru despr
actul lll, în care uniformitatea s enelor ar fi impus regi i mai multă mişcar
la figuranţi. (A. Buteanu, Patria din 16 Xll t 926).

„Domnul
dela ora cinci '
d M. Hennequin şi P. Weber, , Tartuffe
de

Moliere,

,Mae trul de
Mir ea tefă
n seu,
chine de 1c1lia ' d Pirand llo, . Bărba
tul domnişoo
râ" d
tefan
r ' gely, ',, a. lor
re u

a

L ng r,
va riat
f ionc

mila trece prin
ur chile icului' d
Fr.
unt pe tacole
f ri ite p ntru
iii Muncii! tant Pae, r !uri

e ariu,

ur ul a tei taMya Maten. ura otin
te.
ţeanu

gi uni
li,

tr i utc d
srrn · la a ea t
oâr an, întitulată·

dcl

L I M LI

„

Ti-aduc m înclrinar ·opi/ nii cut din oar I ...
Ai fnv Iii păm intui în ~ari de ărbatoarc
ând ·a nci cut p fum . urâ ul tiiu dil'in ...
i \I ac urile a 'pre ' li · rnic fi · 'n hină
i n nchinăm u toţii la marea ta lumind,
ră ărit pe lum e din a niul latin ...
...,14
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Ţi-ai dus în rând cu alţii viaţa'n rostul firii I .. .
De câte-ori căz ut-ai pe drumul nemuririi
Simţind durerea 'ntreagă a tot ce-i pământesc? I
Din chinurile tale, din truda ta măreată
S'a revărsat pe lume, din viaţa ta, viaţă
Pentru mândria Franţei şi neamul omenesc I •.

Mai sunt de subliniat patru premiere de frumoasă realizare artistide Schiller, cu Z. Bârsan în Karl şi Şt. Braborescu în
Frantz, ,,Fiecare cum vede"
că: ,,Hoţii"

~i:~:,ell~J~~}?~ult;;;aş~

?ne
al mortii" de Romain Rolland şi ' ,,P escuitorul de umbre" de Jean Sarment.
S'au reluat în cursul
stagiunei: Răzvan şi Vidra,
Avaru], Heidelbergul de altădată, Patima Roşie, Taifun,
Dispărut, Mme Sans Gene,
Instinctul şi Morcovel.
Stagiunea se închide
la 30 Aprilie cu „Bărbatul

~TtiiTIOL .KATfO
~Ma(,o 81

lâmb ăt ă

'

12 Mar Ue 1927

fi ra

ln bcneflciui
ataestrutui

domnişoare i " .

S'au jucat în cursul
stagiunei 20 de piese în premieră, dintre cari două origi...................._
nale şi 18 traduceri. S' au ::_-'1!.._,,.__,_.._::._"·-~_-_1_=-_--'-h=-c.;:... _=··-=-~"-""--F=-="reluat 9 piese (2 originale şi 7 ~ ~ S:~i~1~';':.!="'m
'.:;r=:1"®1t
i==-w
..-::-,.....•.-'".':l\'.:
._._w,,,.,....._ .....
c:;-~.1~:-~-:=.,.'l.."t.>:,"1:.·m~.'k.~~'!!:i
_ ..
traduceri.). Numavrul total al
t
I I
f t d 111
usa •.,. --., .,
li llel• .,...., 19-U
16-1'
spec.aco e or a os e
. li!<'IH""'~' 11ttm !ll!ll d lOjjiw Îll.l!t Qll m -n,~flmlltQi,nia .
In cursul acestei stagiuni s'a dat un spectacol
în beneficiul maestrului No- Afişul repr e ze ntaţ i ei date în ben efi ciul
ttara.
maestrului N ottara
La 4 Octomvrie 1926, s'au distribuit premiile pentru piesele
originale jucate în primii 5 ani ai existenţei teatrului. Suma totală a
premiilor de 25.706 Lei, a fost împărţită între următorii patru
autori: Liviu Rebreanu, Alexandru Kiriţescu, Mihail Sorbul şi
A. de Herz.
.

~ ..

i

111
IH
AU.!!1•

w.wu.~-.......tX-'151.tc,~~W

ffewt

* * *

$1 <!ela

Tot în această stagiune, teatrul înregistrează primul doliu.
La 1 Decemvrie 1926, Ion Stănescu Papa închide ochii pentru
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v cie. ând trebuia ă e rbeze a 8-a aniv rsare a de chiderii
teatrului, teagul de doliu e te afişat p clădirea T atrului. Pierderea ir e parabil ă e te resimtită ci întreaga lume românească dela
luj car conduce pe ră f ţatul arti t 1 Io ul d veşnică odihnă
într' un im pre ionant cort gi u de peste 1O.O O d oameni.
r filul moral a lui Ion tăne cu apa
t admirabil prin
rn uvântar a funebră rostită de
direct rul t atrului Zaharia Bâr an:
, . . . li uno t a şi-l iuln a fntrcaga uflar românca câ.
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tr cut -e-

Jon
1

st.

nL' ·u,-Pap în rolul
lac i 1 nrrn tl111 pic a
, rclul" di.: A
1.'111 ,.

I etru
,l'L· ·-

11i11 \ 1 ,crtutor pc drumuri! inoratc de pc vr 'muri ulc teatrului
rumcintsc. A sfidat grcutafile, a
infrunt 1! prcjudifiill' a indurat
d • mult ori mi„crta i cr dincio'
, 11)/cf 11/ui .-au de arti t a răma
pa,11 ,r II ado1111it al focului jânt
care Ir bui 1 ·a ard a n contenit
p scena nafivnalâ a f atrului
J()l71lÎIU.'S ·.

\ Jo ·t 1111 11jh·t -:,c11i11 1 i cur 1t. lll'l' z ,'>lni,wt 1tea rnflctufui
unui copil. c• uici i I or I b11nat 1tc, lui cu uzr' ne Î/11 alltia p
I Jfi, de ui ·i bunul lui "imf cu
irc , fia su cluca !rt de ·lc_aar
mutit. din i11c1•itahilc/ · noa /re /ram mturi d cu/is , de aici arta
lui ~inc, ra cu care a ·r 1/ at,iic!a p non 1gii in !u,wa i rodnic 1
!111 curiern.

\cc ·t Teatru

ufi mul trebui· s i-l fn cric
111 Î'ifJrta llll /011
tun, ·cu Papa la fnfiinfarcu a· t i in tilufii
1 /1>'-I cel dinltii ar· far 1 11ici o vorba, /cir 1 lîă fntrcbc nimic,
faru :a se g indc 1.,·ca o chpa to ce-ar puf a a-i aducâ z iua de
mâine, a rn-;pun · la ch<·nwrca a i . 'a fa ut, din t atâ inima lui.
,"ii-a par 1sit situaţia frumoasa dela Te Irul Naţio nal din raiot a. i-a la ·at I chUe pa tw i, i-a llnat un trecut intr g acolo,
i-a ltis rt ca a. pri'fenii I familia i a 1•cnit ii pună o piatra
trainica din \' 1f/ tul 'llll la temelia ac stui teatru c r trebuia ă

ia fiinfâ. lata ce n 'ar li nu trebui
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e uite
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niciodată!

A fost de sigur În sufletul lui o mare putere de ideal, un
mare avânt, fn urma căruia, fără o clipă de şovăire a părăsit
toată înjghebarea unui trecut merituos şi-a venit aci În locuri
noui pentru el, ca să Înceapă o viaţă nouă. Ne-am oprit aici, în
faţa acestei instituţii, pe care a slujit-o, cu toată inima si talentul lui, ca să-i aducem prinosul nostru de multumire şt' de veşnică recunoştinţă, pentru tot sufletul de copil 'pe care l-a risipit din belşug pe
scândurile a,cestui teatru În admiraţia noastră şi

a Îlltregului public clujan.
Orfani astăz i de sfalurile
şi bunătatea ta,
lipsiţi de talentul
tău şi de lunga
ta experienţă de
teatru cu care
ne-ai împodobit
stră daniile noa.sire prin rolurile „ Leagănul"de Martinez-Siera. Dir. de se. Neamţu-Otto net
ce le-ai jucat şi
prin direcţia ta de scenă plină de blândeţe şi debun simţ, îndureraţi până ln adâncuri şi cutremuraţi de moartea ta v enită atât
de pe neaşteptate - ne luăm acum rămas bun dela tine, dragul
nostru frate de ideal.
Să-fi fie somnul uşor, pe cât de bun şi de curat fi-a fo st
gândul şi dorul veşnic de mai bine pentru teatrul pe care l-ai
iubit atâta. Să-fi fie somnul liniştit ca al unui copil care a adormit, fermecat şi ostenit de măreţia unui răsărit de soare ... "
Intreaga presă din Cluj şi din ţară înregistrează marea pierdere a teatrului.
„ Patria" scrie: ,,Lângă trupul neînsufleţit al lui Stănescu-Papa
lacrimile noastre au curs cu prisosinţă. Cel dispărut întrupase atâta
înţelegere şi bunătate, încât te întrebi dacă arta lui nu a fost o
l)redestinaţie. Prin ea se putea dărui în întregime lumii, se putea
dărui desinteresat, recoltând doar florile efemere ale aplauzelor".
{A. Buteanu în „Patria" 4 Dec. I 926).
La doliul artei româneşti s'au alăturat şi artişti unguri prin
glasul actorului Lovey Leo : ,,Dacă artiştii români şi unguri servesc
arta în două limbi, o servesc cu acelaş suflet".
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Amintir a lui tăne cu Papa
te şi a fi m reu vie în templu{
ardelean al Thali 1: Viata lui rămân un exemplu pentru generaţiile
actoriceşti d azi şi d mâin .
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Zaharia Bârsan demisionează, plecând într'un concediu în străi . . .
nătate. După 7 ani de activitate prodigioasă conducerea scenei
ardelene devine vacantă. Apar fel de fel de competitori, cari nici
unul însă nu prezintă măcar aparenţă de garanţi e că va putea
duce mai departe opera începută de Zaharia Bârsan. Spre norocul
teatrului din Cluj, Ministerul hotăreşte trimiterea la Cluj a excelentului
autor dramatic şi om de teatru Victor Eftimiu, atât în calitate de
director al Teatrului Naţional cât şi de director al Operei Române,

STAGIUNEA IX-a (t 927-1928)
Numirea lui Victor Eftimiu se face nu numai ca director a~
Teatrului Naţional, ci şi ca Director al Operei Române, d-sa co-.
mulând cele două
r - -- funcţiuni.
Incă
înainte de deschiderea stagiunei,
se merge chiar
cu un pas mai
departe. Cele două
instituţii sunt unificate din punct
de vedere administrativ, păstrân
du-se numai separarea bugetară.
Această

măsură

permite montarea
de spectacole mai
,,Jazz" de Marcel Pa gnol.
D ir. de se. Mihail Sorb ul
ample şi mai variate, teatrul bucurându-se de concursul compartimentelor Operei
şi vice-versa. D. Victor Eftimiu, ca un încercat om de teatru sezizează dintru început avantagiile nouei situa ţi i şi le exploatează în
interesul artistic. Ca să marcheze ac e astă schimbare, deschide chiar
stagiunea cu un spectacol mixt de teatru şi operă în ziua de l
Octomvrie 1927, când se reprezintă opereta „Crai Nou" de Ti-beriu Brediceanu şi opera „Luceafărul" de N. Bretan, ca parte muzicală, şi „Rapsozii ", poem într'un act de Victor Eftimiu, ca parte
teatrală.

Deschiderea propriu zisă a stagiunei teatrale se face la 2 Octomvrie când se reprezintă poemul dramatic „Grigore Ghica
Vodă" al lui Deparaţianu, care vede pentru întâia dată lumina rampei, după lungi decenii de când a fost zămislit, la Cluj. Scrisă înainte de.
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O fesfr;itate caldă are loc. Dr. Aurel Lazăr, fruntaşul naţional
al provinciei, în cuvântarea ţinută spune: ,,Este visul poetului bihorean Iosif Vulcan care devine acum o realitate: Teatrul din
Oradea să stea în slujba cu/turei române". Tot d-sa spune adresându-se iniţiatorului acestui teatru, d-lui Victor Eftimiu: Ai venit
ca Făt Frumos să cucereşti pe Ileana Cosânzeana - Teatrul
Românesc - învingând balaurii,
şi i-ai învins. Rog cerul ca instituţia aceasta să fie de acum înainte izvorul curat de unde să se
adape naţia română de pe aceste plaiuri". Un omagiu din partea
minorităţii maghiare, a fost adus
de consilierul comunal S6os Istvan,
iar în numele Teatrului Maghiar,
a vorbit Ladislau Grof. In primul
spectacol s'areprezentat .,Crai Nou"
„Rapsozii" şi „La şezătoare", după
care au urmat săptămânal mai
multe spectacole ale ansamblului
mixt din Cluj, reprezentându-se,
dintre piesele teatrale, ,, Grigore
Ghica", ,,Glauco", ,,Un excroc
sentimental", ,, Un duşman al poporului" şi „ Ciufuli ci".
Numai câteva luni a durat
însă această frumoasă expansiune
a teatrului Cluj an, deoarece au înŞTEF AN BRABORESCU
tervenit tradiţionalele piedici autohtone, cari au zădărnicit permanentizarea ei.
Dar, să revenim la stagiunea Clujană care ne interesează în
primul rând. Despre spectacolele inaugurale presa se pronunţă elo-·
gios, cu excepţia detractorilor de profesie ai lui Victor Eftimiu, cari
abundau în presa mistica-reacţionară a timpului. ,Spectacolul în
întregimea lui a plăcut ochiului şi a mulţumit curiozitatea noastră
literară, - scrie cronicarul revistei „Ardealul Teatral" - costume bogate şi autentice; mişcare firească şi inteligentă, totul a fost pus
la punct de d. Victor Eftimiu într'un cadru scenic şi într'un ritm
teatral, impecabil·'.
In „Rapsozii" acelaşi cronicar subliniază creaţiile d-lor Ştefan
Braborescu şi P. Bulandra, şi a d-nelor Gina Sandry şi Viorica
Vasilescu.
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La 11
ctom rie e reprezintă în pr mi ră comedia pentru
{:opii ,Ciufu/ici' d
oro-e ilviu. E t primul p ctacol de ace t
gen dat de teatrul clujan.
irecţia de cenă o deţin d. Neamţu Ottonel. ln r Iul titular
unuţa Hodo , în crie o frumoa ă creaţie, fă
când deliciul p ctat ril r. Dar numai după patru zile are loc o
nouă premieră, , 'lauco" d
Mor elli. rezentată publicului de noul
direct r de cenă Victor
Bumb ti, pi a poetului
icilian a a ut o frumoasă
primire c n aerând pe d.
umbc ti a un excelent
om dt,; t atm. lnt rpretarc a a pri! juit un remarcabil uccc ci~ ne lor ina
·anctry,
tri
ţeanu i d-1 r: P tr
1 n ra, I r a umon cu,
. l imitriu i Mişu t '
J>=n cu. ,, 11 • p 'Iaco!
de dcsavâr\ ita artd de
'tl ·c 1r putea fi mândră
1rice ·ccn,, o ·cid ntala
c nelude croni rul timpului.

ln timp
hlul r

Ah ul reprczent o tit)i pentru
cn •narului lui 11. 1
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liza la

tă are d-sa în ambele aceste calităţi cu comedia „Miss Hobbs" de
Jerome K. Jerome, care urmează, pe afiş.
Această premieră se joacă însă sub o nouă directiune, aceea
a lui ~rof. univ. N. Bănescu, numit director general pe ziua de I
lanuune 1928, în urma demisiunei d-lui Victor Eftimiu.
ln Ianuarie şi Februarie se
mai reprezintă „Năpasta" de I.
L. Caragiale, cu d. N. Voicu în
lan ; melodrama „ Două orfeline '
( care spre surpriza generală nu are
succes), piesa originală „ Celui
ce n'are i se va lua" de Victor
Papilian şi „Anu,ta'' de Lucretia
Petrescu.
Teatrul clasic străbate pe
afiş la 6 Martie, când se reprezintă „Electra" de Sofocle, în rolul titular cu d-na Olimpia Bârsan.
Un frumos succes obtine şi „ Cometa", comedia în versuri a poetilor
Anghel şi Iosif, pusă în scenă de St.
Braborescu. ,,Societatea atletil'or
ION LIVESCU la Cluj
spirituali" de George Duhamel, Fotografia reprezintă pe MiJU Ştefănescu, Jon Livescu, Lica 1-<adules,1Enric al !V-lea' de Pirandello cu, Natalita Ştefănesc:u şi Viorica
(Ion Tâlvan se impune atenţiei
Dimitriu în comedia
generale prin interpretarea rolului
"Secretarul General"
titular), ,,Micul Eyolf" de Ibsen (Virginia Cronvald, Beatrice
Crive ţeanu şi Violeta Pescaru Boitoş), ,,Nu zice vorbă mare" de
Valeriu Mardare, ,,Sărutarea" de T. Bainville, ,,Duelul" de Henry
Lavedan, sunt spectacole bine puse la punct, dar nu reuşesc să se
impună atenţiei publicului, motive pe_
ntru care nu sunt programate
decât de trei sau patru ori. Ultima premieră a anului este tragedia lui Schiller: ,,Intrigă şi amor".
S'au reluat în cursul stagiunei următoarele piese: ,,Un duşman
al poporului (3), ,,Pescuitorul de umbre" (3), ,,Cărăbuşii" (2) ,
, Tartuffe" (2)' ,,Madame Sans-Gene" (2), ,,Extemporalul" (4),
,,Recomandaţia" ( de 4 ori).
Stagiunea se închide la 29 Aprilie 1928 cu „Duelul". S'au
jucat în cursul stagiunei : 23 de piese în premieră (1 O originale,
I 3 traduceri) şi 9 piese în reluare (I originală, 7 traduceri, 1 localizare). S'au dat în total 113 reprezentaţii.
Tot în cursul acestui an, trebue să reamintim gastarea lui
Ion Livescu, societar al Teatrului Naţional din Bucureşti, care la
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20 D cembrie a ju at în „ ărăbuşii ' iar la 2 şi 27 D cembrie
în Tartuffe '.
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1 iu
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I.

come-

morează centenarul
o conferintă festivă.
tatorilor creaţile lui

marelui scriitor rus. Scriitorul Al. Ciura ţine
Au rămas multă vreme vii în amintirea specN. Voicu, Atena Dumitrescu, Mia Mateescu,
N. Dimitriu, O. Psatta. Deasemenea cu acest prilej se remarcă Sili
Munteanu şi T. Lapteş. Urmează „Michel Perrin" comedie de
Mellesville şi Dureyrier şi „Stradivarius" de Max Maurey, iar
apoi „Moartea civilă'' de Giacometti, cu Olimpia Bârsan, D. Psatta,
I. Vanciu. Succes de public nu
înregistrează însă decât următoarea
premieră, localizarea lui Paul Gusti: ,,Secretarul General". Se
reprezintă apoi pentru prima
oară, în România, ,, Potopul"
de H. Berger.
,,Maestrul Bolbec" de Verneuill, ,,Roman/a" de Robert de
Flers şi Fr. de Croisset, cu toată
celebritatea lor nu reuşesc să
marcheze un succes prea mare.
„Maria de! Carmen" de Jose Felin
I. Codina constitue un spectacol
bun, dar fără succes de public.
In schimb Majestatea Sa publicul acordă graţiile sale premierelor următoare : comedia lui
Victor Eftimiu, »Omul care a
văzut moartea((, ,, Principesa fndepărtată" de Edmond Rostand,
D. CO STANTINESCU
„Procurorul Hallers'' de Paul
în rolul "Cronicarul dramatic" din
Linden.
HOCUS-POCUS
„Medea" de Legouve aduce
marile creaţii ale soţilor Bârsan, a d-nei Atena Dumitrescu şi a
d-lor Şt. Braborescu şi Dem. Psatta.
,, Patria" apreciază premiera în felul următor: , Interpretarea a fost la înălţime. Se cuvine să subliniem în primul rând
succesul d-nei Olimpia Bârsan, în rolul titular; de mult nu mai
era nevoie ca d-sa să ne dovedească că este o mare tragediană,
cu multiple resurse, reprezentaţia de aseară rămâne însă un mare
succes al d-nei Bârsan .... Orfeu, cântăreţul dumnezeesc cu previziuni profetice, este un personagiu ajutător dar necesar, şi în
realizarea lui Legouve, oferă o mare posibilitate de interpretare .. •.
D. Braborescu a fost în elementul său - ca să întrebuinţăm o
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·expresi_e bana!ă, ~ar uzuală. Cântăretul poet de mare simţire şi
-statormce sentimente, Orfeu, care poate înfrânge lanţurile destinului
,c u puterea magică a lirei sale, a fost strălucit interpretat. Rolul
Creon a căpătat un conţinut prin interpretarea d-lui Psatta. D-ra
Atena Dumitrescu în Creuza a contribuit printre cele dintâi la
succesul spectacolului de aseară.
ln schiţarea acestui rol, Legouve
nu s'a putut desface de lumea
modernă: Creuza
este mai degrabă
-o fecioară a zilefor noastre. Şi nu
din interpretarea
d-rei Dumitrescu
reese,acest lucru,
dinpotrivă,
d-sa
a făcut tot ca să
ne întoarcă prin„Printesa Indepărtată" de M. Rostand
·tre eroii legendeDecoruri: E. Trucinsky
Dir. de se.: Şt. Braborescu
lor elene. Nu putem încheia, fără să remarcăm graţia micuţei d-re Păpuşica Constantinescu, în Licol". (Patria, 7 II. 1929).
Cel mai mare succes de public al stagiunilor recente îl înregistrează comedia „Şapte fete de măritat" de Francisc Hertzeg,
localizată de Iosif Vanciu. Comedia se reprezintă de 11 ori într'o
stagiune, cu participarea entuziastă a publicului românesc şi unguresc care aplaudă foarte bunele reaJizări scenice ale lui Mihăilescu
Brăila, Nataliţa Ştefănescu şi Jeana Popovici.
Un spectacol original, piesa în cinci acte a actorului Dem.
Psatta: ,, Crina", precede pe afiş premiera piesei ,, Cardinalul" de
Napoleon Parker, în care d. Zaharia Bârsan a realizat una dintre
cele mai memorabile creaţii ale sale. Din distribuţie mai fac parte
d-na Olimpia Bârsan, d-nii I. Tâlvan, Grigore Tăutu, Dem. Psatta
şi N. Voicu, cari contribue la reuşita spectacolului. Interpretarea,
ansamblul şi montarea au făcut din „ Cardinalul" unul din cele
mai mari realizări _ale Teatrului Naţional din Cluj.
Până la sfârşitul stagiunei se mai reprezintă „Mătuşa lui
Carol" comedie de Thomas Brandon, ,, Vrăjitoarea" de V. Sardou
şi „Noaptea Sf. Ion " de Sudermann.
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ln cursul stagiun i se reiau: , Vlaicu Vodă' (3), ,,Heidelbergul

de altă dată" (6),,, Ciufalici (l ), Doctorul fără voie' (2), O scrisoare
pierdută''(3), Finul Conif i"(4) şi, Fraţii Karama-

zov' (3). Stagiunea se închide la 30 Mai cu „ Vră
jitoar a' .
'au jucat în cursul tagitm i, în premieră
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.,
,,Apus de soare" (act. IV) de B. Delavrancea
Dir. de se. Vintilă Rădulescu
Decoruri: E. Trucinsky
„Interpretarea rolului lui Ştefan. peste care planează umbra creaţiei lui
Nottara, de către d. Ştefan Braborescu, constitue un salt temerar care a dat
naştere unei noui creaţii, plăzmuită dramatic şi viu. Prin căldura puternicelor
torente sufleteşti prin expresivitatea gesturilor a ştiut să smulgă bătrâneţea
anilor lui Ştefan, şi să redea prin grandoarea verbului năvalnicului şuvoi al
eroismului etern neîncăpător în hotarul pletelor cărunte. Dl. Ştefan Braborescu
a adâncit sufletul eroului şi prin uimitoare mijloace l'a incarnat în ceeace cu
drept cuvânt se numeşte o creaţie" (Chemarec1, 29 Sept. 1929.)
D. Ştefan Braborescu, a dat pe cea mai fericită creaţie din câte a
reuşit să aibă vre-odată ! Trebuie de observat, că rolul lui Ştefan cel Mare
e o piatră grea de încercare pentru talentul unui artist. Moşneagul de şapte
zeci de ani, trebuie să fie viteaz totodată şi să nu-şi uite că rana îi săge
tează adânc piciorul. Voivodul crunt e bun şi glumeţ. E milostiv, dar loveşte
fără milă pe cei cari încearcă să i se împotrivească. Această gamă atât de
diferită de sentimente trebuie pătrunsă cu o intuiţie desăvârşită de psiholog,
spre a nu trece marginile realităţii şi a bunului simţ. D. Ştefan Braborescu
a stăpânit cu măestrie această intuiţie, nuanţând cu o artă neîntrecută viaţa
sbuciumată a marelui voivod. In mijlocul ansamblului bine ales, s'a relevat
d N. Voicu şi I. Tâlvan. A fost corectă d-na Mya Mateescu. D-ra Sili Munteanu, desprinde roluri de o subtilitate uimitoare, deschizându-şi drumul
-spre creaţii mari". (I. M. în „Naţiunea" din Cluj, nr. 209/1929).
„ T. N. din Cluj a prezentat aseară publicului a doua premieră : drama
"istorică a lui Barbu Delavrancea, Apus de soare. Direcţia de scenă a avut-o
t:1. Z. Bârsan, care a ştiut să monteze drama cu toată strălucirea bogată a
vechilor noastre curţi voevodale. Dintre actori, cel mai frumos succes l-a
avut d. Braborescu, în rolul lui Ştefan cel Mare. Mic de statură, cu vioiciune
în gesturi şi priviri, aşa cum ne-a transmis cronica făptura marelui voevod ,
d. Braborescu ne-a dat imaginea reală a eroului creştinătăţii Bogatele resurse
vocale de cari dispune au sporit şi mai mult succesul d-sale excepţional.
S'au mai remarcat în mod deosebit : d-ra Sili Munteanu în Oana, d. N. Voicu
'în Clucerul Moghilă şi alte elemente tinere. (,,Patria", 26 Sept. 1929)
Piesa lui Schonherr: ,, Pământ" prilejueşte d-nelor Olimpia
Bârsan. Nataliţa Ştefănescu şi d-lui Neamţu Ottonel satisfacţia unei
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"Cruciada Copiilor" de L. Blaga
Dir. de sc. Ionel Olteanu
Decoruri: E . Trucinsky

N. Voicu, Hristea Cristea şi O. Creangă s'au integrat în mod firesc
bine priceput rolului jucat. E Jocul să amintim aici şi frumosul
succes al d-rei Gina Ardeleanu, care ni se pare şi-a jucat întâiul
rol mai răsărit şi care a conturat în jocul d-sale discret o Olguţă
distinsă, modestă şi simţitoare ca o petală de muşcată roşie". (T. Bugnariu în "Patria", 15 Noemvrie 1929). Piesa obţine nouă spectacole cu casă plină. Următoarea premieră este „Prea iubitul Leopold" de Jean Sarment. ,,O. N. Voicu ne-a dat un Leopold plin de
farmec în faza lui exuberantă, nedefinit însă în faza ursuză. O. Vasilescu a înaintat just pe linia cu puţine sinuozităţi a rolului abatelui ",
scrie cronicarul „ Patriei" la 30 Noemvrie 1929.
La 1 Decemvrie, în cadrul unui festival, la care vorbesc d-nii
Alexandru Ciura, Dr. Iuliu Haţieganu, se sărbătoreşte aniversarea
de 1O ani al Teatrului Naţional din Cluj. Se reia cu acest prilej
,,Se face ziua" de Zaharia Bârsan.
La 1O Dec. are loc o nouă premieră originală, ,,Patimi" piesă
în 3 acte de ziaristul clujan Vladimir Nicoară, care declanşează o
violentă polemică de presă în jurul chestiunei dacă autorul s'a inspirat sau nu din Gobseck de Balzac.
O comedie de Sacha Guitry „Noi jucăm să ne amuzăm '
(Ion Tâlvan, V. Dimitriu, N. Dimitriu şi Silvia Jipescu reuşesc creaţii
memorabile); ,,Cuiburi sfărămate" de Adrian Pascu şi Sandu Teleajen, constituie succese de prestigiu şi de public. In piesa originală a celor doi autori se remarcă cu deosebire Titus Lapteş.
"Voluptatea onoarei" de Pirandello prilejueşte d-lui Neamţu
Ottonel una din marile sale creaţii. Următoarea premieră: ,,Regele
şi
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Lear' de hake p are se bucură ,1 de o interpretare frumoasă în
frunte cu Zaharia Bâr an (Lear), Ştefan Brabore cu (Edgar), Virginia Cr nwald, iorica Juga ( ornelia) precum şi o punere în scenă
fa tuoa ă rea lizată d Zaharia B ~r an. Repertoriul de pre tigin se
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„Garden Parly" de Mărgărita Miller-Verghy

Dir. de se. Ion Tâlvan

n'a fost totdeauna corespunzătoare, d-sa s'a adaptat sufleteşte
structurii sufleteşti a capricioasei Elisabete. Toate aspectele ei au
iost reliefate cu aceeaşi intensitate. Un cuvânt de laudă d-lor Tâlvan, Dimitriu şi Neamţu-Ottonel, precum şi d-lui C. Pavel pentru
montarea atât de adaptată spiritului epocii'.
După „ Marele conrupător' de Jose Echegaray are loc o nouă
premieră de Lucian Blaga: ,,Cruciada copiilor". De această dată
,,Patria" ne împărtăşeşte impresiile d-lui Teofil Bugnariu:
„La Cluj, ,,Meşterul Manole" a avut darul să cucerească definitiv pentru
dramele lui Blaga şi atenţia direcţiunii teatrului, şi interesul publicului. Prin
„ Meşterul Manole", seria dramelor lui Blaga la Teatrul nostru a început îo
mod fericit, şi „Cruciada cop iilor" ne-a făcut surpriz.a unei rari premiere, în
care o operă de mare valoare dramatică primeşte botezul întâiei reprezentări
pe scena clujană ".
„Ansamblul Teatrului nostru, a corespuns aşteptărilor . Interpretarea
a întrunit cele mai frumoase elemente. D-ra Marcela Borsa a fost o sguduitor de impresionantă loană Zănatica, cu accente de cea mai perfectă şr- mai
umanizată artă. JJcul d-sale a însemnat o adevărată creaţie. O. Ştefan Braborescu a modelat imoecabil făptura transfigurată a lui Teodul, iar d. Voicu
ne-a dat în Ghen~die un stareţ în pură lioie a tradiţiei. Nu putem să nu
amintim aici dicţiunea limpede şi înţelegerea precoce a Păpuşicii Constantinescu în 1-ul copil cruciat, cum şi perfecta încadrare în spiritul textului a
d-nei Nunuţa Hodo~ în rolul spiritualizat şi chinuit al lui Radu. Din restul
interpreţilor cuvinte bune pentru Arsene Popovici, Gina Ardeleanu, Viorica
Dimitriu. Montarea sobră şi în atmosfera timpului". (,,Patria", 18 Apr. 1930).

Ultima premieră a stagiunei este , Cuibul cu viespi" de Al.
Kiriţescu, piesa care mai târziu se va juca cu mare succes şi pe
scena Naţionalului din Bucureşti, sub titlul de „Gaiţele". Nataliţa
Ştefănescu are în rolul Anetei Duduleanu o magistrală creaţie.
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D. Oh. Pintea în „Patria" din 2 Oct. 1930 relevă: ,,jocul
al d-nei Olimpia Bârsan fn Ţarina, şi al d-lui Neamţu
fn Cancelarul; un mare succes pentru amândoi. D-na Bârsan
putea să apară în rolul titular pe orice scenă; a prezentat pe
Caterina nu numai aşa cum o făurise lengyel, dar aşa cum
ne-o fnchipuiam toţi câţi ne gândeam la ea cu simpatie. A trăit
cu intensitate conflictul dintre
femeia care vrea să iasă şi •
ea, frângând marginile ridicate de etichetă, la larg, femeia care îşi cere drepturile
de om şi impărăteasa care
are o mare datorie de împlinit".
Urmează comedia „Rivalii '' de Zuckmayer. Despre interpretare V. Dalea scrie în
Patria din 5 Noembrie 1930:
„D. I. Vanciu, interpretul
principal şi traducătorul piesei, în rolul căpitanului Flagg
a fost excelent... Energic şi
brutal până la bestialitate, d.
Vanciu a învins cu uşurinţă
rolul dificil al soldatului american abrutizat de alcool. D. N.
Voicu, în rolul sergentului
Quirt, a creat un straşnic rival
D-na Marcela Borsa in Elena
al beţivului căpitan. D-na Jidin „Ginerile d-lui Prefect "
pescu-Hodoş, în singurul rol
femenin, a fost excelentă, vorbind cu un şarmant accent francez. Un
joc simpatic ne-a furnizat d. Simionescu. D. Potcoavă ne-a dat
o admirabilă mască de furier rezervist".
In „Şase personagii în căutarea unui autor' de Pirandello,.
- premieră care a stârnit mult interes - se remarcă în mod net
creaţia d-nei Magda Tâlvan. Un spectacol reuşit este „Fecioara
rătăcită" de Henry Bataille; Atena Dumitrescu realizează o mare
ireproşabil

creaţie.

,,Nevestele d-lui Pleşu" de Caton Teodorian, ,,Când vrea f emeia" de Rey şi Savoir precedează pe afiş frumoasa comedie:
dramatică a lui Marcel Pagnol „Jazz" în care Mihăilescu Brăila
are unul din marile succese pe scena Clujului. D. Şt. Braborescu_
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Publicul a primit „gastarea" excelentului artist cu

multă şi caldă

în ...

sufleţire.

Teatrul a dat în lunile Februarie şi Martie câte un spectacol
la Dej.
In cursul acestei stagiuni este de notat un important eveni-.
ment în ordinea administrativă a existentei teatrului. La 31 Dec.
1930 încetează directoratul d-lui Constantin Pavel, în calitate de
conducător al unei instituţii de stat, regie autonomă subvenţionată~
pentruca la 1 Ian. 1931 să înceapă contractul de concesie a d-lui
Constantin Pavel asociat cu d. Mihail Sorbul, cunoscutul scriitor.
Noua formă de conducere a teatrului a fost găsită necesară de
minister pe motivul că regia autonomă - înfiinţată la 1 Sept 1930 înregistrează un deficit de 1,900.000 lei, care se suprapune deficitului bugetar de 1,100.000 rămas în cursul primelor 8 luni ale
aceluiaşi an, depe urma functionării Teatrului şi Operei ca instituţiuni subvenţionate. In loc să se cerceteze cauzele generale ale originei deficitului - lumea trăia în plină criză mondială I - precum
şi cele speciale: statul, cu doi ani înainte când spectacolele mergeau excelent, redusese subvenţia iniţial stabilită cu 3 milioane~
măsură care s'a perpetuat şi în anii de criză - s'a recurs la această
soluţie bizară şi fără sorţi de izbândă. Rezultatele s'au văzut: reduceri de lefuri, nemulţumiri, agitaţii şi formula „concesiei" cade
după 8 luni de experienţă inutilă ...
săptămânal

STAGIUNEA X~II-a (1931-32)
Experienţa de care am vorbit la sfârşitul stagiunei precedentel
nedând roade, încă din cursul verii s'a pus problema conducerii
teatrului. Inceperea stagiunei apropiindu-se şi o soluţie definitivă
nefiind posibilă, Ministerul a delegat la 1 Septemvrie 1931 cu conducerea provizorie a Teatrului Naţional din Cluj, pe d. Ion Marin
Sadoveanu. O-sa a venit să împlinească o necesitate şi să pregă
tească drumul unei conduceri stabile, care să curme soluţiile „definitive", cu caracter de provizorat, cari dela plecarea lui Zaharia Bârsan, adică în abia 4 ani de zile, au făcut să se perinde în
fruntea teatrului şase directori. .. Sub direcţiunea d-sale de abia
3 luni s'au pregătit câteva premiere care au îmbogăţit, în mod incontestabil, repertoriul teatrului.
Stagiunea începe la 15 Octomvrie cu „ Vlaicu Vodă ' şi se
continuă cu câteva reluări (,,Punctul Negru", ,,Când vrea femea, '
„Bolnavul închipuit"). In această din urmă piesă d. V. Vasilescu
.
are o creaţie remarcată.
Prima premieră are loc abia la 3 Noemvrie: ,,Noaptea regLlor" de Shakespeare. Şi această a opta piesă a marelui Will care
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se r prezintă p scena teatrului no tru, are un succes deosebit,
totalizând într'o în ură ·tacriune 7 spectacole. rmătoarea premieră
o formeaz- un triptic,
ornpu din . Vd/u/ fericirii" de Georges
lernen cau, ,,Orfnaoin" cum dic într'un act de Th. Banville i

„Moartea lui
Fu/aer" dramatizar de I.
M.

acto eanu
upă heorghe
C buc.

La 2

No-

im n · a v nit
luri

-HRAtL ţ

\1111 \/1 F

A f vs/

,

t II

ti

i u d ot atrului

Jr 111110a '(I

11 :;;ti11 pentru lucri111ilc de

111 i cari nu cur. bogat, au
jiin I· 1 1 Jo t v tlp1t' tnla/h r 1u1. 11 public 11111ft, cu arii fii
nu t,i din _;1, bun·.
Br lila, Ju111a I povi i. camfu, hib ri 011 . . . um mari
<lfr1 epo ·a de crforh u T atrul11i 110 tru. Lip~·ca dintre prof 1gonişti
doar Jiuur I simi ati a a lui I ap 1, i tfinlr'1111 rol mai mic P ·atta ,
bine rnlc cuifi de \ li ilc ·11 i \ anciu.
Public mtmcro . 11/11 iasl . ..
1. mai ltj c I
teci a I fie o ·can1 frumoa a?
I acat cci a Jo t 1n acela timp i o ara tri tă. u a Jo ·t
nim ne 1 rn ·ala car a ,rn ·t rivit Într gen o lacrima d rea-ref p nfru
I e - prea timpuriu - pleaca din t atrul no tru.
f ihâil cu-Brail În cei :: c ani de activitat d la Cluj şi-a
ln cri 1111m I nu numai În c rt d aur a prim i c n român şti a rd atului, ci i În inimii tuturor ne fora ari au a i tat
t•r dată la o pie â ln car juca. Nu locul aici de a-i reliefa
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1
i.

Afişul

reprezentatiei de retragere a lui Dem.
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Mihăilescu Brăila

calităţile de actor.
ă fie impatizat

Dar trebuie ă remarcăm că aceeace a făcut
iubit, adorat, a Jo t o notă adânc umană Î/l
jocul ău. De i era prim-amorez. Poate chiar de a ta ne entuzia ma căldura omenea câ a figurilor create de el. Adău aţi o
perfectâ coalâ de cenă o voc nuanţată, cu timbru plăcut, o
figură imoaticâ i veţi aa i explicaţia u ce ului ău.
locul lui Bruil va fi mult timp neocupat ·ub lumina rampei clujen . onu 1itica ne vn lip i nu numai nouă c lor ma[
bâtrâni, ·i va lip i şi g n rafiilor viitoar d
tud nţ;, cari nu
i or mai av a in
Heidclbergul ci altiidatâ' un prinţ aşa de aproupe d oria sufl t bun ...
p râm cti ·uţ rinfa fi::ica cc o îndurâ Mihâile cu-Braila
urlu duratu i cu ulio-ul ce-l ·pune c nei nu e t
definit1v. 'e intâmplu i minuni cu atât mai mult putem cr le
ca d- 'li ·e va fac' 111 ,i bine i ·u-1 1 vm mai aplauda, chiar p
scena T atru/ui no tru ...
Ia ţ ·th itutea de cimbalu cara au fo ·t pr _enţi aproap
tot i cam n,_ii ·urbatvritului. \ . u cm int d o p rna ianâ
frumu ·ct d. '.'efan /J1 1borc-..·c11, cul'inte ..,11b ·ari talii...,uia o imfire ':iinccra. \ rupt din inima f..!lÎ1ufuri de ·amurad del'ofat hibcricon. Am fi 1•rut ·u-1 011 im i p tlir 'cfoml T utrufni N fional
clin (. III} raliindu- c tuturor ci lor clin ala ide pe ·ccnâ, Jiindcâ
11/wi/cs 11-! 1rnila a Jo I cini \'a pu1tru t atrnl român , din /11j
i p •ntru · na r ,,,, inc 1,· • 1.
)\ li/H'ÎI, / r cum 1111 • JJll':i I au lip ·it f' p
loamnl' i dv11111i din fcalrn. , \ Jo t urcît i dur 'ro·, 11 ai al '
pentru noi c ,ri nicio lutu nn am pr t up fit cuvin/ •l' d laudd i
i11c11r 1jarile I 1 cJtlr ·a nici 1L1111i 111 ca, • ·c ·trâtlu , t În ogorul
i11_r•rat ul t atr11/11i r mâncw· lin r\r I al. hiar de ace a, ne punem tn\! ·fea, Juru _crti11d ele u rnpara, ci numai ca un memento.
ca 1111 se m ii pot uluce În publi · dii crr nf le lin culi ·c ...
tl!TI 1i atunci s ,,,, na te din nou alidaritatca mir I alru
i public, câtul nu 10111 mai a,·i ·ta decât la c n tmbu ·urutoore
I d ·plinu ormoni >, intr' ·ci cari co11 fitui t atrul no tru !
ifi ialitâ/ii nu putem .,u-i facem w1 r proş din ab en,tâ,
dur d' igur nici o nota buna 1111-i p11t 111 du. Hai al c 1 retraf.?l'r a lui \li/11il uu-Brni/a, prima ,ctraf.!N de p
·cena român 1 ·ca a ,1r lealului, c Jll tituic , i o tapa român a câ. O etapâ
care n ":.pune t11t11rvr cu inccpun ·a Jim batrâni in flipânirea
artei din a· t or 1
\.
ut anu, ,, atri · I Dec. I 31 ).
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spectacol foarte bun datorită atât punerei în scenă cât şi ansamblului compus din Silvia Jipescu-Hodoş, Nae Dimitriu, Natalia
Ştefănescu, Mya Mateescu, Viorica Dimitriu, Neamţu Ottonel, N.
Voicu, T. Lapteş, I. Vanciu, etc.
O altă comedie, "Băeţaşul tatii" de Hennequin, obţin e un
franc succes de public, reprezentându-se într'o stagiune de 11 ori.
Repertoriul stagiunei ia pe Ia
mijlocul lui Ianuarie, după revenirea
la direcţie a d-lui Zaharia Bârsan, o
turnură categorică în spre piesele mai
indicate pentru un Teatru Naţional.
Rând pe rând se reprezintă
„Cantemir bătrânul" piesă istorică
de Nicolae Iorga, ,, Viaţa e un vis"
de Calderon dela Barca (piesa e
reprezentată pentru prima oară în
Rromânia, şi este pusă în scenă de
Mimi Mizu); ,,Meşterul Manole " de
Octavian Goga; ,,Idiotul" de A.
Baculea după Dostoievski; "Faust"
de Goethe. Ciclul acesta grav e întrerupt doar la 8 Martie de comedia
„ Cântec de leagăn " a lui Ladislau
Fodor ş i este urmat, la 26 Aprilie,
de o altă comedie, care formează
ultima premieră a stagiunei: ,, Omul 1
vremii" de Paul Armand.
In privinţa realizărilor personale
ale actorilor trebue să subliniem pe
C. Simi onescu în rolul „Ch iCantemir Vodă a lui Nae Dimitriu,
riac" din „O noapte furtunoa c ă"
pe Sobieski a lui Iosif Vanciu, Sigismund a lui Ion Tâlvan, din piesa lui Nicolae Iorga; Estre/a
d-nei Virginia Cronvald şi Rozaura d-nei Jipescu Hodoş din
piesa lui Caldero'n dela Barca. In /Vleşterul Manole realizări
meritorii au făcut d-nii Zaharia Bârsan, Neamţu Ottonel, Nae Dimitriu, Atena Dumitrescu, etc. iar în Idiotul d. Stefan Braborescu
ne-a dat în rolul Prinţului un~ din cele mai mari' creaţii din cariera
d-sale. In Cântec de leagăn, a reapărut pe scena naţionalului clujan,
d-na Olimpia Bârsan, realizând un nou succes.
„Faust" de Goethe s'a jucat în direcţia de scenă a d-lui
Zaharia Bârsan şi a fost una dintre cele mai bune realizări de ansamblu ale teatrului nostru.
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luj de o interpretare şi
ilvia Jipescu-Hodoş a

tălmăcit cu multă înfelegere rolul dificil al Sidiei Thomson i-a dat un relief
puternic graţie jocului ei cald şi fugos.
'

Remarcabil a fost d. Nae Dimitriu în Pastorul Davidson. De o
-dârzenie şi stăruinţă neînduplecată, a întrupat fidel şi convingător pe misionarul fanatic. Impresionant în momentele când patima mare a cărnii prinde
.să-l domine, să-l subjuge, şi ca zăpăcit, ca scos din minti, ca un năuc se
simte impins, târât de o putere nevăzută să pătrundă în camera femeii 'pă
catului, în iadul pierzării. Rolul acesta a fost un important succes pentru d.
N. Dimitriu . .. . Excelent d. Neamtu Ottonel în tipul hangiului Joe Horn .
. .. lntr'un rol episodic, d-na Natalia Ştefanescu a fost de un pitoresc şi o
vervă
extraordinară .. .. Din restul distribufiei relevăm pe d-na Viorica
Dimitriu şi Mia Mateescu, d-nii Titus Lapteş, N. Voicu, Iosif Vanciu, C. Simionescu, V. Potoroacă ... .Elogile noastre d-lui Ştefan Braborescu pentru
măiastra punere în scena a piesei cât şi a nervului ei dramatic. (Rampa)
,,Ploaia" a fost o fericită alegere şi un mare succes al Teatrului Naţional din Cluj. Cele dintâi laude le merită d-na Jipescu-l'lo'.:1oş, care în rolul prostituatei ne-a dat cea mai bună din interpr e tările sale . Atât în iposta za de prostituată cât şi în cea de convertită, d-sa a fost excelentă, sinceră,
spontană, bogată în nuanţe. Reuşit joc au avut d-nii Dimitriu în rolul pastorului , şi d-l Lapteş într'al doctorului. Admirabili d. Neamţu în rolul hangiului Horn şi d-na Ştefănescu în cel al soţiei acestuia. D. Braborescu ,
cu puţinele mijloace cari i-au stat la îndemână a realizat o montare adecvată şi originală. (.,Societatea de mâine").

Despre „Faust" :
„D. Tâlvan ne-a dat un Faust destul de interi orizat, de adâncit. Ne-a
plăcut în deosebi partea dela început, frământarea aceea co ~ mică, înfăţişată
(I~ d. Tâlv an cu intensă vibrare sufletească " (,, Societat ea de mâine") .

Despre „Idiotul" ;
Am 2dmirat grija pe care d. Braborescu, directorul de scenă, a pus-o
in studiul detaliului. Fiecare actor şi-a dat silinţa să nuanţeze cât mai puternic personajul interpretat. De aceia am avut plăcute surprize chiar şi în rolurile mici. O. Braborescu a jucat pe prinţul Mâşkin cu acel calm sufletesc
.al omului convins până în adâncimi de ideile lui; i-a dat privirea aceea care
pătrande dincolo de lucruri şi de lumea aceasta într'o lume mai bună, a că
rei certitudine nimic nu i-o poate înlătura. . . D. Neamtu-Ottonel a creat
un general plin de o brutală încredere in sine. O creaţie admirabilă a avut
d. Mişu Ştefănescu în rolul lăudărosu l ui colonel, cu voinţa paralizată de
fantezia lui desordonată. (,,Societatea de mâine").
„Incrustăm aci cu plăcere munca stăruitoare ce s'a depus din partea
maestrului Braborescu care, a realizat un spectacol cu adevărat artistic.
Urmărindu-i jocul am încercat emoţiile ce ţi le oferă un as care sfidează
-o rizonturile abisului cu lopinguri îndrăzneţe şi pe care cu inima strânsă îl
aştepţi să coboare, temându-i.viaţa deşi el e ales. dintre cei mai bravi. La
aceasta ne-a îndreptăţit nu numai enorm de greaua interiorizare, necesară
pentru caracterizarea unui asemenea personagiu, mai mult desechilibrat decât
idiot ci şi comunicarea acelor dureri fizice cari biciuesc nervii spectatorului
şi p~ care domnul Braborescu a f~cut-o cu un emoţionant omenesc. Deaceea
aplauzele ori cât de binemeritate n'au putut răsplăti îndea_juns m~nca_~cestui
artist. Alături de dânsul d-na Virginia Brabores::u a fost o Nastas1a Fll1povna
uimitor de frumoasă". (Corneliu Albu în revista „Hyperion").
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STAGIUNEA XIV-a (1 932- 1933)
La 1 ctomYri d. Zaharia Bâr an de chide a patrusprezecea
tagiun cu „ Vi/orul'. La 4 ctom rie ar loc prima p remieră:
„ Topa z " d Marcel agnol, în car tr bu
ă ubliniem succesul
mr gi ~trat d ci. irgil a ile cu, atât ca dir ctor d
cenă, cât şi
ca int rpret.
rmează pe afiş „ mul, B !ia şi \ irtutea" de Luigi
Pirand llo, iar ap i „Dovid Copperfi Id" ci
\ax Maure , după
c lebrul roman al lui Dick n ~
[n afară de d-na Olimpia Bâran i d.
t fan Braborescu.
protagoni ti cari r alizează şi în
a tă p1 ă cr aţii d os bit •
c r marcă tiner I interpr te:
cl-n le
aia
i ară, Maria
up a, Ma la T1.l an şi Violeta
ito .

-na Pui a Pt.:ri I anu în „

din ,. ·1 ita01

hirlad1iţa"

val " de 1. Mu ale

u
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„ln umbra haremului" de L. Besnard
Dir. de se.: Z. Bârsan
Decoruri: E. Trucin sky
'Obţinut un remarcabil
de premieră de 11

succes de public, reprezentându-se în stagiunea
ori, iar în reluări de 26 ori, totalizând deci
un număr de 37 spectacole.
Un frumos succes de public obţine şi premiera următoare:
,, Unchiul din Provincie" localizare de d. Vintilă Rădulescu.
,,!n umbra haremului" de Lucien Besnard, constitue un remarcabil spectacol realizat de Zaharta Bârsan.
Alte două comedii „Ispita" de Horst şi Polaczek şi „Doctorul
Miracol" de R. de Flers şi Fr. de Croisset în care se remarcă tânărul
artist I. lrimies, precedează pe afiş ,,Modelul" de Henry Bataille,
care este ultima premieră a stagiunei. O-nele Jeana Popovici Voina
.şi V. Dimitriu sunt citate de cronica dramatică în fruntea interpretării.
La 11 Martie 1933 a avut loc sărbătorirea emeritului artist
N. Neam,tu - Ottonel, cu ocazia împlinirii a 30 ani de teatru. S'au
rostit cuvântări de către d-nii Vladimir Ghidionescu, prof. univ. în
numele Ligii Culturale; Iuliu Moldovan, prof. univ. în numele Astrei;
Florian Ştefănescu Goangă, prof. univ. în numele Universităţii; GeneraJ
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Prodan în numele Armatei; Dr.
Victor Deleu. primarul oraşului, în
numele c tăţenilor. Cadrele acestei
sărbătoriri au dov dit nu numai
dra o tea şi impatia de care e
bucură
sărbătoritul în cercurile
luj ne, i şi cât de mult s'a
ontopit de tinul t atrului ctt iaţa
oraşului Cluj i c imp rtanţă culturală a dobândit activitatea sa fn
viaţa c I ctivităţii român şti din
apitala rd alului.
pr z ntaţi d

r

urm;U
atu
h rla, Baia

\an,
\ar ,
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STAGIUNEA XV-a (1933-1934
La 1 Iunie 1933 al doilea directorat al d-lui Zaharia Bârsan
încetează şi teatrul este din nou concesionat, de astă dată d-lui
Constantin Pavel, concesionar unic.
Artist desăvârşit, un bun cunoscător al mediului în care trăeşte
teatrul, excelentul director de scenă şi cântăreţ ardelean, a încercat încă odată să ducă la triumf formula concesiei, dar, în afară
de vina sa, s'a dovedit că această formulă nu este viabilă pentru
o instituţie de artă. Zăgăzuit între
barierele fixe ale caetului de sarcini, presat de nevoia de a câş
tiga bani pentru a nu pierde din
buzunar, din buzunarul sărac al
unui artist, Constantin Pavel s'a
străduit să ne dea o stagiune în
care să împace atât cerinţele
&rtei, cât şi nevoia de succes.
Artistul însă a prevalat şi de aceea
contractul de concesie s'a dovedit
precar concesionarului. Ministerul
îl anulează, intempestiv însă, şi
fără forme legale cari să salvgardeze investiţiile făcute de concesionar, la 16 Aprilie 1934.
Constantin Pavel s'a ales cu
nemeritate jigniri, cu nemeritate
deficite şi cu nemeritate calomnii
Sandu Rădulescu
depe L1rma acestei experienţe.
în rolul învă ţăt o rului
Deschiderea stagiunei are loc
din "Anuţa"
la 1 Octomvrie când se reprezintă „ Ovidiu". Prima premieră este „Maria din Mangop" dra m ă
istorică de Mircea Rădulescu. O distribuţie de zile mari, în frunte
cu Olimpia Bârsan şi Stefan Braborescu asigură un frum os succes
acestei lucrări. Drama' ,,Cuceritorii" de Ch. Mere, nu reuşeşte s ă
reţină interesul spectatorilor, deşi interpretarea este bună: ,,D.
Neamţu-Ottonel a făcut o masivă creaţie în rolul bătrânului. Meticulos ca totdeauna, conştiincios în studiarea celor mai neînsemnate
amănunte, cu talentul şi rutina sa a redat emotiv momentele de
revoltă, de durere şi de duioasă învingere. D. I. Vanciu a fost
sincer, natural şi degajat. O-sa ne-a făcut dovada că poate juca
dramă cu deplin succes, nu numai roluri de comedie bufă şi şarj ă ,
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cu care ne obişnui
în di tribuţiile clin trecut. D-na Lica Rădu 
le cu, în ingurul rol f menin, a do edit un talent care o ridică
aproape de prim treaptă a int rpr telor de dramă ' scrie cronic rul revi tei „ o ietatea d mâine". ,,l\1icul \ ber" d Arnold şi
Bach înregistrează c I mai
mar ucces el
public din i t ria d
până
a mn a t atrului, totalizând
1
pcctacole
în t giun a de
premieră.
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tagiuni,

încrestăm

"MARIA DIN MANGOP" : ln rolul Voichiţei, d-na Viorica fuga a realizat 'o apariţie de vis, de o incomparabilă frumuseţe scenică. A recitat corect şi cu modulaţii de duioşie pe care nu i-le-am cunoscut până acum. O
admirabilă creaţie a avut d-na Marcela Borza în rolul vrăjitoarei "baba Zinca".
Prin muncă îndârjită d-sa a dovedit elementelor tinere şi visătoare dda
conservator, că succesele nu se recoltează numai în roluri de ingenue". (,,Patria" 6 Oct. 1933).
„RÂPA" : ,,D. T. Laptes, moşierul a conturat cu măestrie un suflet
bun de rus veritabil. ln rolul 'vagabondului d-l Voicu a fost un interpret veridic, poate cel mai reuşit aseară. ln
ceace priveşte femeile, d-na Olimpia
Bârsan a fost aplaudată din sinceră
recunoştinţă de oublic. Alături de d-sa,
d-şoara Daia Nicoara este un element tânăr care se impune ca o mare
nădejde". (,,Patria" 26 Oct. 1933).
MONA VANNA: ,,Artistului

Şte

fan Braborescu i-a revenit greaua sarcină d~ a interpreta pe bătranul cumpătat şi meşter la vorbă, rol pe care
d-sa l-a jucat cu multă conştiinciozi

tate. Reţinut şi impetuos, entuziasmat şi
mâhnit de cuvintele grele ale fiului
său, d. Braborescu a adăugat bogatului
său repertoriu un personagiu în piu
care nu-i desminte cu nimica trecutul.
ln rolul gingaşei Mona Vanna, d-na
Athena Dumitrescu a fost o apariţie
cucernica, asemenea unui gând bun,
răspândind în jurul ei inocenţa unei
1emei, care luptă între păstrarea purităţii căminului iubit şi ruga poporului
,ce moare de foame, între groaza faţă
<le poftele „barbarului" şi iubirea ce
i-o insuflă acesta. Păcat numai că
apariţia d-sale pe scenă se produce la
intervale atât de rare. O crE>aţie bună
Titus Lapteş în Monoa Vanna"
:a avut d. Titus Laoteş în Tri melzio şi
"
d. / . Tâlvan în Prinzivalle. Actul doi, actul d-sale, va stărui desigur, în memoria spectatorilor. (,,Patria" 7 Februarie 1934).
RICHARD III: ,, Un asemenea rol revenea singur d-lui Neamţu-Ottonel,
artistul de mare talent. ln cariera d-sale „Richard llt" va rămânea o apotează
iar pentru cei cari l-au văzut, o neştearsă amint•re. Masca ce dovedeşte o
aprofundare a personagiului, grandoarea acţiunii, cu inflecţiuni de şarpe veninos gata oricând să joace rolul unui pocăit, insinuant şi perfid, curtezan
protejat de noroc şi ucigaş al tuturor cari îi stau în cale - acestea sunt
caracteristicele lui „Richard III" redate de d. Neamţu aşa cum nimeni altul
nu putea să o facă. Doamna Olimpia Bârsan, rătăcitoarea Margaretă, a
avut o creaţie de mare tragediană, ce ne-a amintit o altă creaţie „Medeea".
Blestemele, rostite cu o dictiune model, acele lungi tirade ale unei fatale
nenorociri, au făcut pe mulţi din sală să mulţumească Providenţei că totul
se petrece doar în teatru". (C. Albu în „Patria" 6 Febr. 1934).
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.... E CU": ,1 D. Nae Voicu, a u ţinut rolul principal al piesei - pe Decebal
cşules u degajat şi armoni . l-a împrumutat din resursele artistice ale d- ale un caract r <le energie, aşa încât pie a a avut tot timpul o
axă c ntrală.
· na
ataliţa
tefănescu, a creat o generălea ă de aut n icilate perfect. a dec niului trecut. ără d- a reprezentaţia ar fi pierdut jumă
tate din val are". (,,Patria" 3 Apr. I 34).
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rătă ită",

La 29 Ianuarie se reprezintă „Avram Iancu" de Lucian Blaga.
un mare succes artistic şi de public. Drama revoluţionarului ardelean înfăţişată de poetul Lucian Blaga se reprezintă într'o singură
stagiune de 12 ori, iar în viitoarele stagiuni mai realizează alte 20
de spectacole. O. Ion Tâlvan
este în fruntea distribuţiei,
repurtând un meritat succes.
Piesa lui Rudolf BeS&iet
,,Miss Ba", prilejueşte frumoase creaţii d-lui · Zaharia
Bârsan şi d-nei Maria Munteanu, iar „Heddu Gabler"
de Ibsen, d-nei Magda Tâlvan şi d-lor Braborescu, N.
Dimitriu şi I. Vanciu. Spre
sfârşitul
stagiunei se mai
reprezintă

„Regina slugilor"

comedie în 3 acte de VaJ.
Mugur, ,, Laţul ' de Ion Tâlvan şi „Constantin -Vodă
Brâncoveanu"

dramă istorică

de Nicolae Iorga.
Relativ la interpretare
consemnăm câteva opinii de
presă mai caracteristice:
JEANA D'ARC: In interpretarea fecioarei d-na Viorica
Juga, a avut o seară de sbuciumată tensiune sufletească, 0
,O-na ~ioleta Pescariu-Boit-oş şi_"
trăire cât mai apropiată de veriIosif Vanc1u în nfrumoasa Avrntura
dic a acţiunii din cele şase tablouri. D. Vanciu în rolul Episcopului Cauchon,
d. Hristea Cristea în rolul Dauphinului, d. Potcoavă în rolul marelui inchizitor
şi d. Tâlvan în rolul lui Dunoi s, hastardul din Or!eans, au reuşit sa încadreze
merituos eroina principală. Acelaş actor stilat d. Dimitriu, precum şi d. L apteş.
într'un rol de extensiune mai mica. O. Neamţu Ottonel, acest actor de profundă seriozitate şcenică a făcut din nou şcoală, pentru actorii mai tineri.
prin jocul său studiat în nuanţe infinitezimale. (,, Patria" 14 Oct. 1934).
"TINEREŢEA UNEI REGINE": Astfel cu toate că d-na Viorica Juga
a realizat cu multă naivitate şi drăgălăşenie, poate cel mai bun rol din cariera
d-sale prezenţa d-lui Zaharia Bârsan pe .scena, în rolul lordului Melbourne,

a concentrat tn dese rânduri

tntreagă acţiunea

tn }urni persoanei d-sale . . .

D. Zaharia Bârsan nu mai are nevoie nici de critici, nici de laude. Ori de
eâte ori joacă, d-sa aduce pe scenă, atâta duioşie şi dăruire de suflet, încât
fiecare spectator este mişcat suflateşte_ Ceiace totuşi trebue să r emarc ăm
este admirabila înscenare şi direcţie de scenă, care a dat spectacolului fast
regal • ..• Soţii Dimitriu de aceiaşi elegantă scenică cu care au obşnuit pe ad-
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tniratoril lor. D e un deosebit succe s'a bu urat debutul tâ n ă ru l u i L i viu D octor. Prezentarea impatică, dicţiunea îngrijită, temperamentul scenic şi seriozitatea jo ului, ll impun atenţiunei dire tiunii, care câştigă prin acest tână r,
un actor de viilor'. (Liviu Hulea în „P tria", 1 Nov. l 34)

., MINI TRU F ĂR - PORTOFOLIU": ,,ln rolul mini trulu1 fără
portofoliu, d. oi u, a avut o creaţie i o interpr tare verificatoar a
talentului. D- a a realizat un „moulică" de
întru:>hipare perfectă
a rolului
ri' de autor. Prin jocul
atent şi prin r ur ele ale de a
~Prinde" publicul, d-sa a închegat
într aga pie ·a într'
lrân ă unitate
de satiră.
-na \ary \unteanu,
în r lui ·o ţiei mini ·trului, a realizat
u admirabila femeie de lum mar ,
uuna dintr a ci păpu i fără d
llet, caractcri t1ce
icţii parv nit .
acttl grafci, dna
iorica
ln r Iul
imitriu a u ţ111ut delicat un rol
brutal pentru en ·ibili tal a d- ale.
-na at liţa k n ·cu a dat a eîa i ontributi pre(ioa ă omed1ei,
pe arc nu i-am trecutub tăcere
niciudal ". .,Patria" 11 lan 1935).
n

I-n 1 an/a Bri'I/1 ~a1111 „ piri11 apte furtun :isii"
tlun"
m re
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S'au reluat: ,, Nebuniile dragostei" (8 spect.); ,, David Copperfield " (2); ,,Avarul" (3); Recomandaţia (2); Micul Weber (6);
M-me Sans Gene (7); ,,Se face ziuă" (1); ,, Unchiul din provincie
(4) ; ,, O noapte furtunoasă " (2) ;
,,Prietenii" (4); ,,Secretarul General (2); ,,Morcovel (1).
In cursul stagiunei a avut
loc la 28 Februarie, un frumos
festival pentru comemorarea eroilor Horia, Cloşca şi Crişan, dela
a căror tragere pe roată se împlineau 150 de ani.
Tot în cursul acestei stagiuni
a avut loc turneul Mariei Ventura dela „Comedia Franceză",
care a jucat „Ca fnainte, m ai
bine ca fnainte". Turneul anunţat
al lui Iancu Brezeanu nu s'a
mai ţinut, marele artist fiind informat în oraşul nostru de moartea
soţiei sale Lucreţia Brezeanu.
ln comitetul de direcţi e , d.
Silviu Dragomir începe lupta împotriva autorizării de turnee , cari
nu sunt demne de prestigiul teatrului naţional şi viciază gustul pu- Titus Lapteş în rolul Krelle din
blic'', luptă care a fost de nenu"David Copperfi eld "
mărate ori reluată de atunci încoace, dar fără rezultatul de a putea
obţine o serioasă triare a trupelor ce sunt autorizate să străbată
ţara în lung şi 'n lat, în numele artei dramatice pe care o de-..
servesc de cele mai multe ori.
La 1 Aprilie 1935 se desfiinţează câteva teatre naţi onale (Craiova, Cernăuţi, Chişinău) iar ministerul ordonă să i se pună la dispoziţie de către teatrul clujan suma de 200.000 lei pentru „plata
artiştilor cu angajamente contractuale dela teatrele desfiinţate ".
Teatrul este greu lovit prin această chinezerie administrativă, pe
care o însemnăm aci ca o mostră reprezentativă a genului.
După îndelungate demersuri ale actorilor dela teatrele desfiinţate, spre sfârşitul stagiunei, ei sunt repartizaţi la teatrele menţinute.
La teatrul nostru vin : Leonard Divarius, Puica Perieteanu, Al. Eco-.
nomu, N. Şireteanu, Tanţa Brătăşanu şi G. Aurelian. Conducerea
teatrului ar primi cu bucurie îmbogăţirea cadrelor artistice, dar mi-.
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nist rul nu alocă nici un fond p ntru plata noilor angajaţi. Numai
piritului de abnegaţie al artiştilor clujeni şi simţului de solidaritate
colegiala li
dator ază că teatrul a putut fa e faţă, prin pensionări, reduc ri (Yenerale de salarii, r nunţarea la fondul de
toal tă. ajutor de boală etc.,
plăţii r du e la minim a noilor
an ajati. Au tr buit ani de zi!
până când ituaţia 'a normalizat, f1 are m -mbru al teatrului
dobânclin lu- i in acirarea normală. Tot în urma de fiinţării
t afr I r din provincie
in în
adr I te trului no tru, la încpu ul ta 0 "iun i urm toar , oţii
Jn
em. i\\ornzan.
·
* **
ionantă în

timul l

L
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STAGIUNEA XVII-a ( 1935-1936).
Deschiderea acestei -stagiuni se face la 1 Octombrie cu două
piese de Vasile Alexandri: ,,Fântâna Blanduziei" şi „Piatra din Casă".
„In rolul sclavei lui Scaur, Getta, d-na Viorica fuga a fost o gingaşă
interpretă, creind o atmosferă de
impresionant romantism. Incrustăm
aci prima apariţie a d-lui Leonard Divarius, dela teatrul desfinţat
din Craiova, care s'a impus ca
un actor cu rutină" scrie „Patria"
la 4 Octomvrie I 935.,
Prima premieră a anului este
„O crimă pasională" de Mihail
Drumeş care nu reuşeşte să reţină
prea intens interesul spectatorilor,
deşi se bucură de o bună interpretare.
Urmează „Gaudeamus" de
Leonida Andreev, în care excelează
St. Braborescu şi I. Vanciu, ,,Zebra"
comedie de Armand şi Nancy, iar
după aceea „Masca şi obrazul" de
Luigi Chiarelli pusă în scenă de
Stefan Braborescu. Spectacolul
'
place
şi interpreţii sunt călduros
L. D ivarius în Raymond din
aplaudaţi. Cele 6 spectacole reali,, Necunoscuta"
zate de această piesă dificilă, sunt
o dovadă atât a succesului piesei. cât şi a gustului publicului clujan.
Urmează pe afiş două piese din literatura vecinilor: ,,Marişa" dramă
în 5 acte de fraţii Mrstic autori cehoslovaci şi „D-na Ministru"
comedie de Bronislav Nusici, cunoscutul autor jugoslav.
Despre „Marişa" cronicarul „Patriei" scrie:
Interpretarea a fost de astădată mai omogena ca oricând. Liza, tatăi
a revenit d-lui Neamţu Ottonel care a creat încă un rol mare, Jocul
d-sale con~titue o ad~vărată desfătare sufletească pentru spectatori. ... D-na
Mary Munteanu a avut acc ?. nte de impresionant dramatism şi a vărsat lacrimi
cari au impresionat sala, însă nu a putut mişca sufletul mamei ei, Lizalka,
rol pe cât de rigid pe atât de antipatic, care a fost foarte bine interpretat
de d-şoara Marcela Borza. O figură impresionantă a realizat d-na Virginia
Drăgoi, în rolul sguduitor şi dramatic al mamei Mari şei. .. Să spunem aci un
cuvânt de bine meritată laudă pentru d. Dem. Constantinescu (Vavia, morarul).
Utilizat cum trebue, d-sa dă dovadă că ştie juca teatru, ca poate crea lucruri
durabile. După comisarul din piesa lui Drumeş, realizarea de aseară vine ca
o complectare dintre cele ma i fericite, lucru ce suntem siguri că nu va fi
trecut cu vederea de către directi ·rnea teatrului".
Marişei,
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O. AURELIAN

JENY MORUZAN

D. MORUZAN

„Bichonel" de Jean Letraz, este jucat pentru debutul pe scena
Clujului a excelentului comedian Dem. Moruzan. De asemenea şi
,,Câinii" de Haralamb Lecca dau prilej de afirmare noilor angajaţi : ,,O. Lulu Aurelian, interpretul lui Mircea Fronda, e un talent
-viguros. Venind dela Cernăuţi, d. Aurelian aduce pe scena noastră
calităţi de mare actor. O ţinută elegantă, legeritate în jocul de
scenă, dicţiune clară şi posibilităţi de a exterioriza sentimente puternice în modul cel mai natural. Nu ne aducem aminte să-l mai
fi văzut jucând pe d. Jvloruzan. E deasemenea un actor cu rutină.
O dovada că teatrele desfiinţate au primit pe nedrept o asemenea
ocară. O bună interpretare a avut d-na Cronwald în rolul Wandei,
iar d-na Viorica Dimitriu s'a evidenţiat iarăşi ca o artistă în permanentă ascensiune. O. Potoroacă a purtat cu demnitate ostăşească
bătrâneţele şi favoritele unui general, iar Licheluţa şi-a găsit interpretul desăvârşit în d. Sandu Rădulescu. (,,Patria" 28 Febr. 1936).
Următoarea premieră este o piesă poliţistă, , Un asasinat' de
Garrick şi este jucată tot pentru a îngădui noilor membri ai teatrului să-şi arate calităţile. ,,Un asasinat" a fost piesa care a prilejuit d-lui G. Aurelian, să dea dovadă de întreaga lui personalitate artistică. E un rol greu acesta, cu echilibrul tot timpul pe muchie de cuţit, pe care mulţi nu s'ar încumeta să-l interpreteze.
Rafinament în vorbă, apoi rând pe rând drăgostos şi_ brutal, lichea
şi cavaler, d-sa a nuanţat o gamă întreagă de stări sufleteşti în
formă optimă. Clipele dramatice au fost într'adevăr mari şi au culminat cu acea moarte năpraznică care a impresionat profund publicul spectator. Partenera d-sale a fost d-na Jeny Moruzan. Cu
excepţia unor momente răzleţe, d-na Moruzan a fost deasemenea
o revelaţie a serii. (C. Albu, ,,Patria" 7 Apr. 1936).
O piesă originală „ Veste Bună" de Mircea Ştefănescu, în
care Magda Tâlvan, Jon Tâlvan şi Titus Lapteş culeg laurii succ.esului, şi o comedie de Sommerset Maugham: ,,Femeia staton~. ică !',
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V. VASILESCU

C. POTCOAV-

dela moartea lui Lope de Veaa. O substanţială conferinţă a ţinut
cu acest prilej d. prof. Oh. Oiuglea.
Alte câteva evenimente se mai cer înserate în cronica acestei stagiuni.

MOARTEA LUI MIHĂILESCU-BRĂILA
Deodată cu pregătirile pentru deschiderea celei de a 17-a
stagiuni s'a răspândit la Cluj ştirea că Mitică Mihăilescu-Brăila
s'a stins în ziua de 24 Auaust 1935, într'un sanatoriu, după o
boală grea.
Dem. Mihăilescu-Brăila, s'a născut la I Mai I 87 la Brăila dintr'o familie de negustori. Şi-a început activitatea artistică sub îndrumările marelui
artist Petre Llciu. Mai târziu intră în compania de operetă a lui Lionescu
Vampiru şi apoi a lui Petre Marinescu şi Bărănescu. Timp de aproape ani
Mitică Brăila culege laurii unor strălucite succese. Dotat cu o frumusete rafaelică şi o voce plăcută, în curând ajunge răsfăţatul operetei.
ln 1912 părăseşte opereta stabilindu-se la Teatrul National din Craiova. Aci găseşte pe regretatul /. Stiinescu Popa şi Neamţu- Ottonel, cu care
leagă o prietenie care nu a fost stricată decât de coasa morţii. In 1919 împreună cu Stănescu Papa şi N. Neamţu Ottonel, vine la Cluj, punând în
frunte cu d. Zaharia Bârsan, bazele Teatrului Naţional din Capitala Ard ealului. La Cluj, timp de aproape 12 ani neîntrerupţi desfăşoară o muncă
.artistică de cea mai frumoasă calitate. In l 931 obosit şi bolnav - se retrage din teatru.
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in minte însoţită de ra za bucuriei pe rare o răspândea şi nu neputem Împăca azi c11 gândul că eternul tânăr şi îndrăgostit Karl
Heinz din ,Heidelbergul de altă dată" nu mai trăieşte. Şi totuş
aşa e te. Prinţul aplaudat de o lume întreagă, adoratul tinerim i univer itare, ră colitorul atâtor amintiri cari n'o ă e mai
întoarcâ niciodată, şăgalnfrul II ea Miticei"', n'o ă mai apară
printre noi, trecând prin Clujul pe care-l iubea aşa de mult,
au frnpruşliind cu ge furi de nabab al veseliei, tinereţe şt
optimi m tuturor'.
Jo t iubit de tofi pentruca ni io lată n'a ştiut sd jicnea ca sau ă f acu cuiva vre-un rău. şa l' m cuno cut pe
Miticu Briiifo i p sc nă şi În Irat/a. 'a du, prea de timpuriu, dar unintirt u lui va strajui m r II in ·ufl t le acelora care
!'au iubit şi admirat. Pr a fu ·c.sc 1u1 darnic al vc eh i, prea iubis~
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„Din nou zăbranicul durerii învălue în falduri de desnădejde
inimile acelora, pentru cari cultul artei adevărate n'a ajuns încă
să însemne un supărător anacronism ... Din nou Teatrul româ- ·
.nesc de aici şi de pretutindeni pus în slujba acestei arte de purificare şi de înălţare a sufletului omenesc, primeşte pe lângă loviturile oamenilor fără conştiinţă şi fără nici un crez artistic, şi
pe acelea ale destinului pe cât de orb, pe atât de implacabil. Pentrucă, într'adevăr, este o cumplită lovitură pe care o suferă
în deosebi Teatrul românesc din Cluj, prin dispariţia prematură
a aceleia care a fost marea artistă Olimpia Bârsan.
Este, mai ales, o nedreaptă sguduire şi subminare a temeliilor acestui templu de cultură naţională, prin irosirea şi trece.rea în neant a uneia din cele mai proeminente figuri ale teatrului nostru contimporan.
lncadrată dela primele manifestări în marea şi aristocrata
familie a artiştilor de rasă, Olimpia Bârsan, şi-a început stră
lucita carieră la Teatrul Naţional din Bucureşti, unde a desfă
şurat o activitate prodigioasă, remarcată în chip cu totul deosebit şi de direcţiune şi de public şi de reprezentanţii autorizaţi ai
criticii obiective.
Mulţumită darurilor excepţionale cu care fusese fnzestrată,
a izbutit fntr'un timp scurt să urce scara erarhiei profesionale
până la cele mai fnalte trepte, cucerind definitiv sufragiile unui
public înţelegător şi entuziast. Dar activitatea Olimpiei Bârsan
nu s'a mărginit numai fn cadrele Teatrului bucureştean. Suflet
vibrant, încălzit la focul unui patriotism sincer şi de o energie
rară, demnă de invidiat, marea artistă a înţeles mai bine şi mai
cu,rând decât alţii, ce răsunet puternic cu efecte hotărâtoare ar
putea să aibă turneele de teatru românesc în ţinuturile subjugate
,de dinainte de război. Şi împreună cu distinsul ei soţ şi coleg
,căruia i-a fost până în ceasul din urmă o nepreţuită şi inegalabilă tovarăşă de ideal artistic, a întreprins acele vestite turnee,
cari au însemnat tot atâtea izbânzi ale spiritului şi sentimentului
,naţional, mereu împrosf)ătat şi despre care istoricii contimporani
vor trebui să pomenească în hronicul culturii româneşti, ca de
un fapt de netăgăduită importanţă, strâns legat de numele 0./impiei Bârsan.
Imediat după război, când s'a desehis prima stagiune de
teatru românesc în inima Ardealului, cele dintâi cuvinte cu adâncă rezonanţă în sufletul delirând de entuziasm al românilor
din Cluj, au fost rostite cu o cuceritoare emoţie de către Olimpia Bârsan. De atunci şi până în ultimul timp a fost o preţioasă
261
https://biblioteca-digitala.ro

colaboratoare a tuturor direcţiunilor cari s'au succedat aci, nu
numai raali ând pe scena acestui teatru creaţii de ăvârşit , fix 1te
definitiv în amintirea p ctatorifor de eri şi de azi, dar fiind şi
un fn Ir ptar el real foto pentru lementul romane c tândr care
~,e ridica - perj, cfionându- e ub au pi iile tal ntului ei pilduitvr i mai ale a faturilor ci, pornite din marea inţelepciune
a inimei.
f alurile oce~teu uneori poat greşit inf l c, rau totdeauna
ri ·ipite darnic, numai in lvrinfa i o-rija, c i
itcau continuu
in ochi ci a nu ·c clinti nici ma ar o corâmida din edificiul in ,_
titu/iei la crearea , i inu/far a cdruia contribttis cu a-ând şi sujll't, in cea Jll{li laritli mâ ·unr.
w uita dda Dw1111ey II cu tn ·11 i, i arii ·ticc puţin obişnuite.
-:;f 11 tina p' o trama [ntin ·u d
xprimare a glindurilor şi s 11time11teh r um 11c li, !impia Btir ·an a ala ·at toat genurile cu
c_<ru/u ·ompet nt 1 ., 1 wtoritutc arii ·ticu, ncconle tale de nimeni.
colo 111 ·u, unde era irztr'a lel'âr 11cîntr ·utd
nu 1 ad
incâ cin ur putea-o inlocui p ntruc 7 arii fii m 1ri, a şi geniile
Iii rulurii şi ştiinţei 1111il l r ·ale ·c 110,·c la ni ·timpuri /varie! rnd p //'fale - ,c I uncie ·tral11cia ·u o forţa de 1 impr ionu uluiloun.:, rn in 1r 1111 1 i ·turini romei nea ·câ :;,i in tr 1gedia cla icu.
l oamn, lara din ., \ 'lu icu \'odu", Ringnl I din piese: cu ac a11 din .. \ 'if,,rul', \ 'iclr 1 (lin .,Ru:1 1n i \ 'idra' .
. c ra clin „Fu11tci11u !:fundu ~ici". Iulia di11 ,, 1•idiu •, apoi Anti~ona din ,. '/ l11.:l ai lu", \11r!{w etu din . ic/wrd al l /1-lca '', Hermion, clin .,/Jtn '. h' de iarna", Lud\ Mac/1b lh, H ·alina, Nedca
·i i,1 ,fur ii cca mai \'/ ll'mlidu reciti:: irc arti ·ticc1 , apo,R_euf p
c II c-1 p >atc a lin °e o a ctrif 1 h' lt n i11, ., E!cctra ", din tra cfl'dia lui
o}>cle. /11 Iv 1te aceste r 1l11ri de mare l1!1ver.rruru, mai mult t!e. ii in alte!C' ele . nwri II totul deusehil in ·ari lotu i
reparlut mari şi ci finii ii ' i_ lhi11 1, ·c ri. l 1 au puf , ni· i ·oncludcnt
c. ·t,a" li11arclc imu iri I ci 1ritafl', ·obri lat , i armuni cla'-ÎClt,
in alit11dinc, hi ue ·/ i . prnic 1 crb 11, urc al utuiau - ca â
_ic a, a - le~pcdca d' t mclic u cupa ilafii sal artistic .
r s ul , in Ir ufifia ., i cu/111/ frumo ·ului pur, nealterat d
inovofiile e~·tefUor rnpcr rafin iţi, !impia Btirsan ai ca ca şi iluş
trii ~·ui predcce„ori 11n r ~p ct pr fund, re peci care din păcate
in ·cp , z L am ti '/}(li c1, p ntru int g, itatea c111 ântului ro ·fit frumos, ca finfl'nie, cu tot sen ul, cu tot u/1 tul, i u toatii mu-ic 1 inlcriu 1ra.
,•orb 1 apatâ t pe buz I ace t i mari arti te.
ra ·a o fluturare de luminci ' noru, car e incru ta adânc În
mintea a ·niltator11/11i 1 rtijit, iluminându-i intr aua fiinţă... O
/ra„a, un v r · mai ole·, ro ·fii de fimp;a Bâr an, era ca o im1

1
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Decorul în care „Comedia Franceză" a jucat la Cluj „Vicleniile lu i
Scapin" de Moliere, la 13 Martie 1936

fonie de incantaţii şi vis, care te urm ărea obsedant zile şi n opţi
dearândul ...
A stăzi, glasul ei cu sonorităţi metalice şi inflecsiuni de vio lă, a amuţit. Ochii ei mari, deschişi ca nişte f erestre largi spre
orizonturi insondabile, s'au Închis pentru totdeauna ... Iar sufletul
ei cald de copil, suflet mare, bun şi frumo s ca În să şi arta ei, a
trecut în imperiul Îngerilor cu Întreaga lum e de fantome şi fi cţiuni c ă rora le dăduse atâta v iaţă şi atâta strălucire pe ace t
pământ pieritor.
Ne Închinăm Înfioraţi În faţa poruncilor destinului şi cu
adâncă smerenie ne rugăm Celui Atotputernic pentru odihna de
veci a aceleia care a fost Olimpia Bârsan '.
ŞTEFAN

BRABORESCU

Inmormântarea marei defuncte se face cu participarea întregului Cluj românesc, care a cinstit astfel pentru ultima o ară pe artista a cărei memorie este pururea vie în amintirea tuturor cari au
avut desfătarea sufletească să o vadă jucând ...
Consiliul de administraţie al teatrului a consemnat cu ace t
trist prilej, în condica sa, următoarele :
„Inainte de începerea şedinţei d. prof. N. Bănescu în numele
Consiliului arată pierderea încercată de Teatrul Naţional prin moar263
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tea ilu trei artist

limpia Bârsan, care

şi-a

închinat toate puterile

ufletu[ui teatrului din Cluj, aducând în timpul greu al începutului
acestui teatru mar a ei
experienţă
şi puterni
eul său talent. De asemenea în tot timpul
cât
a acti at la acest
âmbăta, 25 Ianuarie 1936
t atru, a lucra(fără pre.,.
g t la promovarea artei
ad vărate. Ea a binefesdvă
meritat dela T atru şi
de retragere a Iubitei noastre artiste
dela public. Amintirea
ei va fi deapururea

TEA

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

Reprezentatia

Nathalia Stef ănescu
.

,-

. . T&

JM:a

.

umnă

tutur r care e

int r
ază d
teatrul
române c al
lujului" .

** *

ITANIC VALS
ena
Zaharia

leii
,1ndului n trn dintru în put, d
d l' ' iit per inf rmati\ ă, v m r da
pnzm d umentelor vremii.
,, ămb t '...5 Ian. 1.3
·cric C. Albu în „Patria"
Teatrul National din
luj. dar mai u seamă publi ul, r rutat din t at
traturil sodale a sărbăt o rit în adrul un i r prez ntatii d neuitat, p arti ta
alalia , lejJnesrn,
r pără
te ' L na din auză d boală. ala T atrului a fost ocupată până
la ultimul Io . Toti iubit rii de lcatru, toti a eia care în curgerea celor 17
ani, :it d-na tefăn
u a apărut pe scena lujană, au avut n num:.irate azii
' aplauz , au
nit ă manifc teze înc~odată simpatia ce-i poartă.
. . . . om dia T1taai
al ", alea ă anume peatru această ocazie, a
fo
t e poate d frumoasă. Fie are din int rpeti şi-a dat silinţa să toarne

t:
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in textul d-lui Muşatescu, max imul posibil dia sufletnl omenesc, să reediteze cât mai fidel tipurile. neştiutei familii dela ţară a lui Nea Spirică.
0-nii Ştefan Braborescu, Nae Voicu, Virgil Potoroacă, Titi Simionescu,
Hirstea Cristea, Ion farăianu, apoi d-nele : -Mia Mateescu, Sili Munteanu,
Nunuţa Hodoş, Violeta Boitos, toţi şi toate au căutat să creeze pentru d-na
Natalia Ştefănescu, alias mama, bunica şi soacra Chiriachiţa, o atmosferă în
care talentul sărbătoritei s'a putut evidenţia din b tl şug.
După terminarea actului doi, pe scenă au luat loc numeroş i actori şi
.actriţe, precum şi diferite autorităţi. Seria cuvântărilor a deschis-o d. Neamţu Ottonel, care a vorbit în numele Teatrului. Vadit impresionat, d-sa a evidenţiat meritele Tantii Liţa, a omagiat-o pentru munca depusă la temelia
instituţiei şi-a îmbrăţi:;,at-o îndelung, după ce, în prea! abil, i-a oferit
simbolic numeroasele buchete de
flori ce ornau scena. ln numele
Primăriei a vorbit d. Octavian Boer,
în numele Astrei d. dr. Căpraru, în
numele Sindicatului Presei Române
din Ardeal şi Banat, precum şi în
numele cronicarilor dramatici d.
Vlad imi r Nicoară, redactor al ziarului nostru. Au mai vorbit Sorin
Gabor, în numele studenţil o r dela
Academia de Artă Dramatică şi C.
A. Russ ey în numele actorilor. ln
<:uvint~ emoţionante a răspuns săr
bătorita care a mulţumit tuturora
<iar mai ales publicului num eros
din sală. A urmat apoi actul trei,
cu aplauze la scenă deschisă şi cu
furtunoase aplauze la final, când
Tanti Liţa nu mai era- decât o simplă p ensio nară!"

***
Relativ la schimbarea lui
Z. Bârsan dela direcţia teatrului
vom reproduce pasagiile respec1ive din condica de procese verZAf-fARIA BÂRSAN
bale a consiliului instituţiei :
Sedinţa din 26 Martie 1936:
în " Papa Lebonna rd "
',,Consiliul aduce mulţumiri d-lui Z. Bârsan pentru felul cum
a condus gestiunea în împrejurările deosebit de grele din anul în
curs şi pet! tru proectul de buget pe exerciţiul 1936/37 care echilibrează finanţele teatrului, lăsând să se întrevadă o revenire la
normal şi chiar o îndreptare a situaţiei teatrului. La rândul său d.
Z. Bârsan aduce mulţumiri d-lui administrator I. Pop şi d-lui secretar C. Olariu pentru calda şi preţioasa colaborare din multele
momente grele prin care a trebuit să treacă Teatrul Naţional din Cluj.
Sedinţa din 31. III. 1936: O. prof. N. Bănescu nefiind prezent la şedinţa trecută declară)că ţine să se asocieze la elogiile
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meritate exprimate d
on iliu d-luC director Z. Bâr an, dar în
urma actului ofi ial citit în edinţă (l. Decret-R al No. 596 I 36
prin are pe ziua d 1 Aprili
e num te ca dir ctor al Teatrului
aţional din
luj d. prof. \ ictor Papilian în locul d-lui Z. Bâr an
,, de1111\io11at"), imt o dat ne de
nştiinţă, tiind împr jurările în
cari actul „d1..:mi iunei' ·a produ . ă prote tez cu toată nergia împotri\ a unui prodeu, ar e hivalează
u o r vo ar deghizată.
Nu unoa t nici
un motiv arc s ~
fi du la a e t
,l 'i dinumit
r t
ta-

ută,

ri e
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Teatrului Naţional din Clui ,,]eu de l'amour et du haz ard" de
Marivaux şi „Les fourberies de Scapin" de Moliere. Limba franceză răsună prima oară, rostită de marii artişti ai Parisului, pe
scena Clujului românesc, solie de înfrăţire şi mai strânsă între
poporul nostru şi nobilul popor francez.

STAGIUNEA XVIII-a (1936-1937)
Primul gând al noui direcţiuni Ia deschiderea celei de a 18-a
stagiuni, se îndreaptă căre amintirea scriitorului Oib. I. Mihăescu, care.
şi-a petrecut o bună parte
din tinereţe în redacţiile
1
clujene, reprezentându-se
în cadrul unui festival co~= t 5al "lillliUIM!~,,...,,..,: li , - ~ ' '
memorativ, care a avut loc
r-,t~ CHIU-;-E!M?li.i'.A ~l'lt'it.Ciii.f~t/ii
la 15 Sept., ,, Pavilionul
,V.,Wt,,... ·,
"'
cu umbre". La solemnita1
·1~l'fi \·o ·mhl'i: !$·st.,1rt( 1ţ·\~1.mt'1etis
tea comemorării au vorbit
t
d-nii Victor Papilian, directonul Teatrului Naţio
nal, Ion Chinezu, în numele scriitorilor ardeleni
şi N. Crainic în numele
Grupului „Gândirea".
A doua premieră a
anului este „ Cidul" de
Pierre Corneille, pusă în
,..
scenă de d. Stefan Bra..
borescu. In ' distribuţie
realizează succese de subliniat d-nele Maria Munteanu, Viorica Juga şi d-l
Ion Tâlvan. Urmează pe
afiş „ln larg" de Bulton
Wane, în care atât regia
Afişul spectaco lului pentru comemorarea
d-lui Em. Bobescu, cât şi
lui Gib. I. Mihăescu
interpretarea sunt subliniate de aprecierele presei. ,,D. Sireteanu în cel mai simplu şi drept rol~
cum se ,zi-ce în teatru - a făcut o stilizare impresionantă, a pus atâ.ta
prestanţă naturală, atâta rigiditate şi sobrietate încât a impresionat.
D. Iosif Vanciu, simplu, natural în unele scene, a devenit sguduitor
şi emoţionant în scenele de dramă veritabilă. Constatăm încă odată
că d-sa poate juca şi drama şi comedia, cu acelaş succes, ceeace
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Nunuţa Hodoş

Nicolae Sireteanu

şi

Violeta

B oitoş

iubitoare, blândă şi geloasă, încrezătoare şi îndurerată, a reliefat
cu pricepere şi naturaleţă toate stările sufleteşti. D. Dem. Moruzan
a fixat cu eleganţă şi humor capriciul unui soţ care alunecă destul
de uşor pe panta infidelităţii, dar se chinueşte când are o u şoa r ă
bănuială asupra fidelităţii soţiei. D-na Viorica Dimitriu priete na
care aplanează încă un conflict matrimonial, a fost de o sub tilă cochetărie, păstrând linia de nobleţe. Fină , el egantă, naturală,şi-a studiat
amănunţit rolul".
La 12 Decembrie 1936, are loc premiera piesei „Bacantele"'
de Euripide, prin care teatrul clujan înscrie o n o uă biruinţă în analele
sale. (,,Bacantele" nu a fost reprezentată până la această dată , de
nici-un teatru din România). Graţie prezenţei la Cluj a d-lui Ş tefan
Bezdechi, profesor universitar, teatrul a putut avea o bună traducere~
făcută din original, a acestei piese clasice, D. Şt. Braborescu,
director de scenă, a realizat un mare spectacol, de factură clasi c ă
autentică. Muzica de scenă de o originală inspira ţie a d-lui Hermann
Klee, a servit minunat textul. Corpul coreografic al Operei, a realizat
deasemenea, sub conducerea d-nei Chiţi Stanciu, momente impresionante. Interpretarea a fost de o e x c e l e ntă calitate atât cea a
rolurilor principale, în frunte cu Magda Tâlvan, [on Tâlvan, L. Divarius, T. Lapteş, cât şi a celor secundare în cari direcţia de scenă
a utilizat numai actori încercaţi: Maria Munteanu, Viorica Juga, Aurica
Vasiliu, N. Sireteanu, C. A. Rusei, Liviu Doctor. ,, Bacantele', este cel
mai perfect spectacol - până în prezent - din actuala stagiune
şi simţim o deosebită satisfacţie că putem spune acest a d evăr "
scrie „Patria". ,,Montarea pe o scenă relativ mică a unei piese antice.
care prin factura ei cere mişcare multă în aer liber, este un record.
Chiar dacă această tragedie n'ar avea un succes de cas ă , - aşa
cnm se prevede, - deoarece nevroza actuală nu mai admiră teatrul
clasic, direcţia teatrului şi-a făcut o frumoasă datorie, punând-o
în repertoriu".

26Q
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pectacolul s'a început cu o comemorare a r gretat i artiste
!impia Bâr an, de cdată anul trecut. ,, ocietat a rincipel Mircea"
de ub prezidenţia d-nei abiu , a organizat a astă comemorare
cu prilejul pr mierei a est i pic e ca un pio omagiu adus c lei mai
·tralnci tc interprete .i teatrului cla ic.
. Papilian a v rbit în
m1111el katrului, I-na Fabiu · in nnmek o . Princip Ie 1irc a şi
l.
t. rabore u, în numele
arti 'til or amintind în minte
frumoa c i ald , marile calit:1ti al1,; defunctei.

d

arb1t re
li/'

d · ani

li

(

rcprc.;zcntânclu-i p
ik u, c joaca ,Li betei·'
c.; joa 1 un nou h k p ar''.
imi triu,

k
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O

nouă premieră

a teatrului clujan, care este în

acelaş

timp

-o premieră pe ţară, este „Steau Sevillei" de Lope de Vega. N. Sireteanu,

I. Vanciu, L. Divarius, N. Hodoş, Viorica Juga, D. Constatinescu şi FI.
Ciura, constituesc un bun ansablu şi obţin meritate aplauze.
,, Dama cu Camelii('
de Al. Dumas fiul, jucată
în costume moderne, aduce
rivalitatea d-nelor Viorica
Dimitriu şi Jeny Moruzan,
în rolul Margaretei, dar nu
poate res1.1scita vechiul succes al piesei. Se mai reprezintă până la sfârşitul stagiunei „Elisabeth" de Andre
Josset (d-na Virginia Cronvald în rolul titular) şi „ Anâromaca" de Racine, în care
întreaga interpretare: Virginia Cronvald, Magda Tâlvan,
FI. Ciura, Ad. Vulcu, N. Sireteanu, L Tâlvan, şi C. A. Rusei,
poate fi citată pentru realizări
frumoase.
Ultima premieră, care
are loc Ia 6 Mai, este formată de un spectacol „coupe"
compus din „Logodna lui
Niculită"
comedie într'un
act de L. Divarius, ,,lntâm,
plarea", un act de Coca FaATENA DUMLTRESCU
rago şi „ Casa cu fraţi" de
Leontin Brudaşcu. Premiera este dată sub auspiciile Societăţii
Scriitorilor Români Ardeleni, dar sfârşitul de stagiune este impropriu unui succes mai consistent.
Inchiderea stagiunei are loc la 9 Mai cu cele 3 piese româneşti
antr'un act.
S'au reluat în cursul stagiunei „Stradivarius" (2 spectacole),
,,Medaliile bătrânei" (3), ,,Unchiul de provincie" (2), ,,Bichonel" (3),
„Comedia fericirii" (6), ,,Procurorul" (1), ,,Regele Lear" (2), ,,Femeea
.statornică" (2), ,,Recomandaţia" (1).
In cursul acestei stagiuni, teatrul a reprezentat în premieră 29
de piese (11 originale, t 8 traduceri), iar în reluare 9 piese (8
traduceri, 1 localizare) într'un total de 136 spectacole.
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Tot în cur ul ac stei tagiuni teatrul a r prezentat în diverse
oraşe din Ard al şi anat următoar le pies : , Pm ilionul cu umbre·'
oraşe, , Craiul
funţilor" 7 r pr zeniaţii în 6 oraşe, ,,Colierul
Rajahului 6 oraşe, , Femeea tatornică' 3 spectac I în 2 oraşe, , ln larg•L
5
pectacol
în 4 oraş ,
, Ciclul' 5 oraş , 11 Unchiul
fin µro\•incie' 1 oraş, ,,Contru ·torul oine · 4 oraş ,
.,Licb I i'' ? ora , , AL..elle
itouch " 2
raş ,
., Dudu a
1•a ·tifa
I p ct..
în total 42 specta ol de
turneu.
~ cuvine ă în
mnăm
a i intere anta în vaţie a
pcct· I I r d matin u pr nf rint . inaudate le
gurat;- din iniţiativ
d-lui
i tor Papilian, directornf
Te tmlu1. 'au ţinut în urui tagiunei urm toar I
krinţl!:

2
e embri
1
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Afişul reprezentaţiei de deschidere a cel i de a 19-a stagiune

STAGIUNEA XIX (1937-1938)
La 18 Sept. 1937 se reprezintă pentru prima oară pe scena
unui teatru de stat, în premieră, ca piesă de deschidere a stagiunei,
drama istorică „ Tribunul" de I. Al. Lapedatu, reprezentată p â nă
atunci doar de o trupă de diletanţi, înainte de unire. Spectacolul
este închinat comemorării vechilor scriitori dramatici ardeleni. D-nii
Victor Papilian, directorul teatrului şi Ion Breazu prof. univ., în
scurtele conferinţe pe care le rostesc înainte de ridicarea cortinei
înfăţişează publicului meritele unei literaturi dramatice necunoscute, scrisă într'o epocă când autorii nu puteau avea speranţa de
a se vedea reprezentaţi şi care tocmai de aceea trebue făcută cunoscută, chiar cu întârziere şi cu caracter documentar, marelui public. Publicul de premieră a primit cu simpatie acest gând pios
îndreptat înspre premergătorii teatrului ardelean, cari prin creaţia
lor dezinteresată au pus o piatră la temelia mândrului templu al
Thaliei româneşti din Ardeal care este Teatrul Naţional din Cluj.
Infr'un interval de abia zece zile au loc alte două premiere :
,,Suflete tari" dramă în trei acte de Camil Petrescu şi ,, Călăto
ria lui Perrichon" de Labiche. Drama d-lui Camil Petrescu a avut
o bună interpretare în frunte cu Magda Tâlvan, Maria Munteanu,
Violeta Boitoş şi d-nii Ion Tâlvan şi N. Voicu, obţinând şi un re273
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Magda Tâlvan) şi „ Vocea" de Jean
Cocleau, al cărui rol unic este stră
lucit jucat de d-na Lily Bulandra.
Următoarea premieră are loc
la 17 Februarie şi este „Othello"
de Shakespeare. In cele trei roluri
principale apar : d ~nii Titus Lapteş
·(Othello), I. Vanciu (Jago) şi Jeana
Popovici (Desdemona), obţinând aproape unanime aprecieri.
Urmează pe afiş „George şi
Margareth", comedie de Gerhard
Savary, în care d-na Violeta Boitoş
reuşeşte o bună creaţie. Urmează
trei premiere originale : ,, Vreau să
trăiesc" de Claudia Milian, (soţii
Tâlvan, Viorica Dimitriu şi Constantinescu sunt relevaţi) ; ,, Umbra" de
AURICA VASILIU
V. Voiculescu, pe care nici eforturile actorilor, nici ale direcţiei de
scenă nu o pot împiedeca dela cădere, şi în urmă „Drumul fnflorit" de Ion Tâlvan. Piesa artistului clujan s'a bucurat de un
interes susţinut al publicului. Acelaş
lucru putem să-l spunem despre
„Ingrata" de Maurice Magre, unde
se cuvine să amintim contribuţia interpretării în frunte cu Oh. Aurelian,
C. Potcoavă, Tanţa Brătăşeanu, Puica
Perieţeanu, Al. Economu, etc.
Ultima premieră a stagiunii
este „Radomir", piesă istorică în
7 tablouri de Oh. Scăueriu, pusă în
scenă
de d. Stefan Braborescu.
Spectacolul ar fi 'meritat mai multă
atenţie din partea publicului, fiindcă
piesa nu este lipsită de calităţi, iar
interpretarea a fost dintre cele mai
bune. Se cuvine chiar să însemnăm
o creaţie, ieşită din comun, a d-lui
N. Sireteanu, în rolul titular.
EMIL BOBESCU
Stagiunea s'a închis la 8 Mai
cu „Conu Leonida" şi „O noapte furtunoasă".
In cursul stagiunii s'au reluat următoarele piese : "M-zelle
Nitouche" (2 spect.), ,,Dama cu camelii" (1), "Cârceii" (11), ,,Duduca
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cu ocazia retraterU din Teatru după oactivitate~·
Afişul sl:irbătorirei

lui Zaharia Bârsan

Bârsan la rândul său, a făcut acest bust cadou pentru galeria de
.artă a Teatrului.
Festivitatea aceasta a arătat celui sărbătorit toată dragostea
-şi recunoştinţa care i-o păstrează opinia publică românească, dar
nimeni în sală nu era convins că momentul reprezintă într'adevăr
o cotitură a destinului, fiindcă nimănui nu-i venea să creadă, că
este posibilă o despărţire între Zaharia Bârsan şi Teatrul Naţional
al Clujului. Totuşi din această clipă, ctitorul celui dintâi teatru românesc permanent al Ardealului nu a mai jucat pe scena întemeiată de el. Au trecut de atunci aproape 7 ani, în decursul cărora
s'au desfăşurat atâtea evenimente, printre care şi refugiul Teatrului la Timişoara. Să sperăm că Ia reîntoarcerea noastră la Cluj,
vom putea inaugura stagiunea cu prezenţa pe scenă a aceluia care
revenind Ia Teatrul Naţional din Cluj, revine la casa sa ...
La 9 Mai 1938, împreună cu secţiile „Astrei', s'a organizat
un festival de comemorare a lui Gheorghe Coşbuc, cu ocazia înplinirii a 20 de ani dela moartea lui.

STAGIUNEA XX-a (1938-1939)
La 27 Septembrie are loc deschiderea celei de a XX-a stagiuni
„Meşterul Manole". Prima premieră
este „Penelopa" (2 + 2 = 5) de Sommerset Maugham.
a Teatrului clujan, cu piesa
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Urmează un foarte frumos sp ctacol, realizat de recrisorul
Fernando de Cruciatti: .,Fata lui Jorio" de D'Annun io. 0-nele
L. Bulandra, N. Hodoş, P. P rieţeanu, V. Cronvald, Oaia Nicoar~,
V. Ju a, Flori a Ciura, t Tâlvan, M. '\unt anu i d-nii N. Sireteanu„
I. Tâl\ an, precum
i aproape întreg
r tul ansamblului au r alizat un
p ctac I memorabil.
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Dir. de

scenă:

f,

„Fata lui Jorio" de D'Annunzio
F. de Cruciatti
Decoruri: E. Trucinsky

Nu este rostul nostru, de a insista asupra acestei chestiuni, dar
nu putem, în caitate de cronicari obiectivi ai realiză ril or Teatrului
nostru, să nu recunoaştem, că a existat şi această perioadă în viaţa
de un sfert de secol a instituţiei noastre. Nu este locul, aici, să
cercetăm cauzele sau justificarea acestei atitudini a publicului, dar
consemnăm că ea se produce tocmaj într'o epocă, când se depune
o nobilă pasiune pentru a face repertoriul Teatrului mai select şi
mai adecvat concepţiilor moderne despre artă. Se vede însă, că
publicul mare nu aderă atât de uşor la inovaţiuni cari îl scot din
,, dulcea obişnuinţă" ...
D-na Nunuţa Hodoş are o remarcabilă creaţie în „Neroada" de
Lenormand, piesă îngrijit jucată, care se reprezintă pentru prima
oa ră în România pe scena Clujului. Jaques Deva! îşi ia revanşa
pentru insuccesul piesei sale anterioare, cu comedia „ Tovarăşi"
care înregistrează IO spectacole bine cercetate de public. Urmează
pe afiş „Misantropul" de Molie.re, în traducerea lui Tudor Arghezi
şi în direcţia de scenă a d-lui Nae Dimitriu. D-na V. Dimitriu şi
d-nii Nae Dimitriu, I. Vanciu şi C. A. Russey se remarcă în distribuţie. O nouă piesă de Sommerset Maugham „Flacăra sfântă", o
piesă originală de C. A. Russey: ,,Biruitorul", formează premierele
din luna Martie. In luna următoare se reprezintă „ Comedia f antasmelor" piesă în 15 tablouri de Dan Botta, pusă în scenă de d.
V. PapiJian. Deşi cu incontestabile calităţi teatrale, această lucrare
nu a avut succesul pe care l-ar fi meritat şi pe care l-a servit bine
o parte a distribuţiei, dar l-a deservit total restul interpretării. La
279
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fârşitul lunii are loc pr miera comediei lui A. de Herz: "Omul de
z âpadă' în care întreaga di tribuţie, în frunte cu d-nii D. Moruzan,
L. ivariu , Nae Voicu, N. Bulandra P. ragomir şi d-nele Jeny
J\l\ oruzan, Mia Mateescu, Viorica Juga, şi iorica tirbeţiu merită
ă fie citată p ntru exc I ntul p ctacol d comedie realizat. Pi sa
'a jucat de 7 ori până la data în hid rii tagiunii şi a fo t r luată
cu succ
şi în staaiunile
următoare, întrunind un total
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actor Leonida Irimieş, o speranţă dintre cele mai
Teatrului nostru, care în abia 6 ani de activitate, a
jucat în 60 de piese, diferite roluri, printre cari câteva cari au găsit
în el un interpret de mare talent.
Ştefan Braborescu este pensionat, pentru limită de vârstă, dar
in plină vigoare fizică şi intelectuală, tot în cur.sul acestei stagiuni,
El pleacă din teatru fără nici o subliniere publică a meritelor
sale, fără „ reprezentaţia de retragere" obişnuită. Teatrul pierde în
<l-sa un mare actor şi un excelent director de scenă care ar fi
putut aduce încă multe şi~serioase contribuţii nivelului spectacolelor.
tânărul
promiţătoare a

1939,

STAGIUNEA XXI-a (1939-1940)
Stagiunea cu care începe al treilea deceniu de activitate a Teatrului Naţional al Clujului, se deschide la I Octombrie, cu „Baba
Hârca", feerie 2 acte de Matei
Millo şi „ Cinel-Cinel", comedie într'un act de Vasile Alecsandri, în cadrul unei reprezentaţii festive pentru comemorarea ,,!naintaşilor Teatrului
Românesc". Puse în scenă cu
multă grijă de d. Em. Bobescu,
cele două vechi piese au con.stituit frumoase spectacole documentare.
Primele premiere ale stagiunei sunt: ,, Timpul şi familia
Comvey" de Prietsley, în care
se remarcă d-nele Virginia
Cronvald, Viorica Juga; ,,Casa
Hervey '' de C. R. Avery, ,,Mama" de Carei Caoek, care dă
prilej de frumoasă afirmare d-nei
Mya Mateescu, şi „Zile senine"
de Claude Andre Puget.
Urmează pe afiş „MagSabin Pop în cerşetorul din
.da" de H. Sudermann, în rolul
,,Domn i şoara Nastasia"
titular cu d-na Lily Bulandra,
care secondată de o excelentă distribuţie, aduce piesei un succes
unanim recunoscut.
Regisorul Fernando de Cruciatti pune în scenă „Arşiţa" de
Rosso di San Seconda, ,,Luna vinovată" de Massimo Bontem281
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pe/li şi "Al 4-lea perete" de Luigi Bone/li, realizând cu aceste 3

piese într'un act, un spectacol de cea mai frumoasă calitate.
Clasicii sunt reprezentaţi în repertoriul acestui an prin drama
„Horaţiu" de Pierre Corneille, care se bucură de un ansamblu
foarte bine pus la punct. Urmează o comedie, ,,Medalionul" de
Gherardo O/zerardi, care constituie un franc succes, realizând opt
spectacole bine cercetate de
public, iar apoi „Academicianul'', comedie de Robert de
Flers şi Caillavet, care însă
nu reuşeşte să reediteze la Cluj
succesul obţinut la Paris. ·
Incontestabil, cel mai mare
succes al stagiunii îl formeţiză
„Atrizii", tragedia în versuri a
d-lui Victor Eftim_iu, jucată în
înscenarea d-lui I. Tâlvan şi
supravegherea autorului.
Cronicarul ziarului „ Tribuna" din Cluj, d. George
Sbârcea, scrie cu acest prilej
o interesantă cronică din care
reproducem câteva fragmente :
„ln adevăr, succesul de Marţi
seara al premierei „Atrizilor"
n'ar fi fost întreg fără prezenţa
autorului la repetiţii şi premieră, fără puternica şi interesanta personalitate, care a fost
în stare să developeze din sală
Nic. Sireteanu şi Sandu Rădu le s c u
ropote de aplauze la scenă
în „Doi sergenţi"
deschisă, prin simplul act al
participării d-sale la spectacol. Deşi regia a fost semnat ă de
d. Ion Tâlvan, s'c u simţit străduinţele îndelungate ale d-lui
Victor Eftimiu, care a condus personal repetiţiile imprimând
spectacolului un ritm armonizat cu fondul lucrării şi o ţinută po1rivită actorilor. Dela decorurile d-lui Trucinschi (am remarcat mai
ales pe cel din ultimul act) până la efectele de lumină bine utilizate, totul a fost mărturia unei vigilenţe regisoriale prezentă la detalii şi concepţie de ansamblu". ,, ... Cât pfr:eşte distribuţia, ea a
fost făcută în conformitate cu posibilităţile personalului artistic al
Teatrului Naţional. D. Ion Tâlvan în rolul regelui Agamemnon a
fost spectaculos, bombastic, demn, după cerinţele textului. D-na
283
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Ultima premieră a stagiunii este „Femeia nimănui" de Cesare Vico Ludovici, reprezentată tot în directia de scenă a lui
Fernando de Cruciatti, la 28 Mai 1940.
Stagiunea se închide la 1 Iunie cu „ Verde cu două stele"dupăce

s'au reprezentat 22 de piese în premieră, (dintre care 5
originale, 17 traf
duceri) şi 11
piese în reluare,
(1 originală, 8
traduceri şi 210calizări), într'un
total de 137 reprezentatii.
S'au reluat
în cursul acestei
stagiuni: ,,Omul
de zăpadă" (5),
,,Băieţaşul tatii"
(5), ,,Noi nu jucăm să ne amu„Mirra" de V. Alfieri
zăm" (5), ,,MDecoruri: îrucinsky
Dir. de sc.: F. de Cruciatti
zelle Nitouche"
(2), ,,Doi sergenţi" (10), ,,Hocus- Pocus' (4), ,,Năsdrăvăniile divorţului" (5), ,, Nora" (3),
Cinematograful" (7), ,,Romanţa" (5) >
,,Ginerele d-lui prefect" (3).
Teatrul a făcut în cursul acestei stagiuni mai multe turnee,
dând în o.raşele de provincie 1 I 9 spectacole. Au fost reprezentate
în di verse oraşe piesele : ,, O mul de zăpadă", ,, Băieţaşul tatii '', ,, Doi
sergenţi", ,,Năsdrăvăniile divorţului", ,,Zile senine", ,,Mama", ,,Medalionul", ,,Noi nu jucăm să ne amuzăm" şi „Nora". Un deosebit
de cald succes au avut reprezentaţiile date în oraşele şi orăşelele
bănăţene, în cursul lunil~r Februarie şi Martie 1940.
La 1 Decembrie 1939, a avut loc sărbătorirea împlinirii a 20
de ani dela înfiinţarea Teatrului Naţional şi Operei Române a Cl ujului, în cadrul unui festival comun, la care s'au reprezentat !}Poemul Unirii" de Zaharia Bârsan şi actul IV din „Aida". Cuvântări
festive au ţinut d-nii : V. Papilian directorul Teatrului Naţional,
dr. Mihail Nasta, directorul Operei Române, Onisifor Ghibu prof.
univ., I. Gherghel şi Nae Dimitriu din partea artiştilor.
Cine ar fi crezut că acest festival are o semnificaţie mai mare
decât aceea atribuită la început : era ultima afirmare sărbătorească.
a instituţiilor de artă ale Clujului, înainte de refugiu ... 1
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Teatrul din

Timişoara, sediul
şi al Operei

din refugiu al Teatrului
Române din Cluj

Naţional

STAGIUNEA XXII-a ( 1940-1941)
Cea de-a XXII-a stagiune a Teatrului Naţional din Cluj se
deschi.de la 2 Noembrie 1940, la Timişoara.
Dela închiderea stagiunii precedente, s'au petrecut evenimente
mari, cari au avut repercursiuni nefericite şi asupra ţării noastre.
Puterile fasciste ale Europei, întrunite la Viena, au adus cunoscutul „ arbitraj", care a tăiat în două provincia ardeleană, Clujul trebuind să fie evacuat în câteva zile ...
Când munca de pregătire a stagiunii era în toi, dupăce o
reparaţie aproape generală a clădirei teatrului, în valoare de mai
multe milioane, era pe terminate, Teatrul a trebuit să apuce drumul refugiului. Oraşul Timişoara a primit cu braţele deschise instituţiile artistice refugiate din capitala Ardealului efemer pierdută şi a
oferit un cald adăpost tuturor devotaţilor servitori ai artei teatrale
româneşti, veniţi în pribegie. In istoria Teatrului din Cluj, timpul
petrecut la Timişoara va figura întotdeauna însoţit de sentimentul
de recunoştinţă al instituţiei şi al angajaţilor ei pentru ospitalitatea
bănăţeană.

totul

Condiţiile în care s'a făcut evacuarea dela Cluj,
vitrege, totuşi la 2 Noembrie 1940, stagiunea s'a
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număr

din piesele deja jucate pe scena Clujului, pentru care nu
era nevoie să se facă pregătiri prea îndelungate.
Deodată cu instalarea la Timişoara a Teatrului, direcţia a fost
preluată de artistul N. Neamţu Ottonel, care a funcţionat în această calitate până la 31 Ianuarie
1941. La această
dată, a fost numit director
artistul D. Moruzan, care a condus destinele Teatrului până la închiderea stagiunii.
Prima premieră - în sensul
dela început respectat al acestei
expresii - la Timişoara, a avut
„Republica Femeilor"
loc la 26 Decern- Dir. de se. I. Dinescu
Decoruri: E. Trucinsky
vrie, când s'a reprezentat „ln slujba ţării", localizare de Titus Lapteş,
după cunoscuta piesă a lui Henry Lavedan: ,,Servir ' . A doua premieră
la Timişoara, la 13 Martie 1941, a fost „Bizanţ ', dramă istorică în
4 acte de Mircea Rădulescu. D-na V. Cronvald şi d-nii N. Bulandra, T. Lapteş, I. Vanciu şi I. Tâlvan au avut frumoase creaţii în
rolurile principale. Spectacolul a fost semnat ca director de scenă
de d. Vintilă Rădulescu. A treia şi ultima premieră a stagiunii a
constituit-o ,;Eva În vitrină", comedie de Gugliemo Gianini, în regia d-lui Puiu Maximilian. Un spectacol frumos, antrenant, în care
este de subliniat succesul obţinut de d-na Lilly Bulandra.
Repertoriul stagiunii a fost completat cu reluările, premiere
pentru Timişoara: ,,Se face ziuă" (1 spect.), ,, Chemarea codrului"
(3), ,, Verde cu două stele" (7), "Avram Iancu " (7), Muşcata din
fereastră" (3), ,, Ginerele d-lui prefect" ( 11 ), ,, Cuiburi sfărâmate '
(5), ,,Femeia îndărătnică" (4), ,,Ho raţiu " (4), ,,Romanţioşii'' (4),
,,Onoarea" (4), ,,Năsdrăvăniile divorţului" (7), ,,Medaliile bătrânei"
(4), ,,Striana" (4) şi „Domnul de Rouă ' (4).
Stagiunea s'a închis la l O Mai cu „Domnul de Rouă". Au
fost jucate în cursul acestei stagiuni în premieră, 3 piese (1 originală, 1 traducere, l localizare), iar în reluare (premiere pentru Timişoara), 15 piese (8 originale, 6 traduceri, 1 localizare) într'un
total de 84 de spectacole.
289
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In cursul acestei stagiuni au fost întreprinse trei turnee, cu
pie ele : ,, Verde cu două tele" (în 26 de localităţi),
Muşcata
din ferea trâ" (în 21 de localităţi) şi ,.ln lujbă tarii(' (19 localităţi). Trupei de turn u ale teatrului au dat un total d 72 spectacole în
de lo alită ţi.
elativ la atmo fera generală a primei tagiuni în refugiu
transcriem câte a rânduri dintr'
ronică a noa tră din acea vreme:
,, Prima ta riune improvizată în noul
diu 'a
ur . api tala Banatului a adu
ălii de
p cta ol , ufletul ău în tat d artă şi
frnmo , entu ia mul ău g nero şi r c nfortant.
doua tagiune
a în pc ·ub , u pi ii din
I mai bune. lntr
enă i public
e t o comunicativit, t • plîn 7 de căldura
rilor v chi dela luj.
e parc
aici la Timi
ra rena te ntu ia mul publicului, car
lip i e ultimilor · ta iuni lujenc" ...

A X lll-a (1941 - 1942)
A
tomb rie.

'IIItagiun , a d
u . \'laicu \ 'udt1 u.

la 4
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1n nobleţe, în umilinţa prefăcută, în scenele de sinceritate, în accentele
de furie şi în elanurile iubirii de ţară. Nici-o stridenţă, nici-o exagerare nu a tulburat unitatea rolului, atât de bine studiat şi realizat.
Păcat că acustica sălii a făcut să se piardă versuri întregi din unele
scene şi mai ales din rugăciunea din actul IV, atât de frumos spusă,
cu glasul de surdină al marilor reculegeri. .. D-na Jeny Moruz an
a desfăşurat variate mijloace artistice în slujba rolului Doamnei ~ ,f
Clara. A excelat în scenele de
furie şi ură dar nu i se poate
reproşa nimic nici în scenele andante ale rolului. Rolul, copleşitor,
a avut în d-sa o interpretă mai
bună decât speram . . . D. Leonard
Divarius spune versurile frumos.
Filtrează corect avântul romantic al
textului şi imboldul şcoalei sale artistice de declamator, prin restricţiunile pe cari epoca noastră le
impune chiar interpretării pieselor istorice şi în versuri ... D. Neam,tu Ottonel a pus nobleţă şi prest a nţă într'un rol mai mic şi a
arătat cum se declamă fără a fi
declamator. Un lucru pe care
mulţi tineri artişti trebuie să-l înveţe dela d-sa, dela care dealtfel
se poate învăţa şi modestia de a
accepta un rol secundar, cu mult
sub puterile sale de creaţie. D.
Nae Dimitriu este un artist de
reală valoare care a gradat just şi
cu îndemânare de maestru jocul de
NAE BULANDRA
scenă în variatele episoduri ale roîn "Vlaicu Vodă"
lului ... Deosebită menţiune merită
punerea în scenă. D. Vintilă Rădulescu a realizat un spectacol ritmat,
concentrat, adecvat piesei şi conform cu cerinţele cele mai exigente.
Decorurile d-lui Trucinschi de frumos stil şi bună realizare. Costumaţia însă prea eclectică". (Aurel Buteanu, în "Dacia" 8 Oct. 1941 ).
Prima premieră a stagiunii este drama „ Daria" de Lucian
l3laga. Lucrarea ilustrului scriitor ardelean a fost pusă în scenă de
d. Ionel Olteanu. Asupra spectacolului şi a unei părţi a interpretării
vom cita opinii cari au fost confirmate şi de critica dramatică din
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~cest spectacol greu, o frumoasă biruinţă. Colaboratorii d-sale,
Mircea Popa (muzică) şi Eugen Trucinschi (decorurile) merită
-deasemenea onorabile menţiuni". (Aurel Buteanu, în „Dacia" 29
Oct. 1941).
O comedie într'un act de
Vasile Alecsandri „Florin şi
Florica" împreună cu reluarea
comediei „Piatra din casă"
formează un spectacol pentru
·copii, foarte gustat.
La 2 Decemvrie se reprezintă piesa originală „Zestrea
trecutului" de Al. Ceauşeanu,
după
care urmează pe afiş
„ Coniţa a plecat„ comedie de
Dasparo Cataldo, în care reţinem creaţiile d-lut Oh. Aurelian
şi d-nei Lili Bulandra. O nouă
premieră originală, ,,Păcală" de
Horia Furtună, deşi frumos
montată de d. N. Georgescu
/
cade prin propriile ei defecte.
Piesa este scoasă de pe afiş
după două reprezentaţii.

Un spectacol de frumoasă
v. RĂDULESCU
l-a constituit urdirector de scenă
mătoarea premieră, ,,lngerul a vestit pe Maria " de Paul Claude),
în care se cuvin subliniate contribuţiile d-nelor Magda Tâlvan,
Nunuta Hodoş, Violeta Boitoş şi a d-lor N. Sireteanu şi L. Doctor.
Premiera a fost precedată de o conferinţă a d-lui prof. Oh. Hanganu.
Teatrul a mai înregistrat un meritat succes de stimă cu drama
lui Goethe „Egmont" care este reprezentată pentru prima oară în
România, pe scena din Timişoara. Despre interpreţi d. Iulian Popa
crie, printre altele, următoarele :
... ,,D. Jon Tâlvan în Egmont a reuşit în punctul culminant al
·dramei, un moment de mare emoţie, intim omenească, în scena în
-care se vedea trădat de cei pe cari îi servise credincios, dar fără
slugărnicie... D-na Mary Cupcea-Munteanu în rolul Clarei a fost
atât de aproape de perfecţiune, încât nu o mai despărţea de ea,
,decât poate amintirea, uneori, că joacă într'o piesă la care a fost
fa repetiţii. ... O revelaţie a fost d. Miluţă-Lapteş, care în Ferdinand, fiul Ducelui de Alba, ne-a amintit pe Alioşa din „Fraţii
ţinută artistică
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Karamazoff , printr'o sinceritate simplă şi comunicativă'. (Dacia .
4 Mai I 42).
ltima premi ră a sta iunii e te , O oacră' de I. L. Caragial , car form ază complectar a unui procrram erai cu „Ce ştie
<;atul' i „Recomandaţia"
Printre reluării
u caract r de

tagiunei din

rad

h I , am

avut,
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a realizat o foarte bună Veta. D-na Nunuţa Hodoş ne-a obişnuit
cu roluri de travesti foarte bine jucate, dar niciodată nu am vă
zut-o mai ataşată rolului, ca în Spiridon, pe care l-a interpretat
autentic". (Aurel Butea nu, fn Dacia).
Sau mai jucat, în aceleaşi condiţiuni „Piatra
din casă " (2), ,, Finul coniţei" (11), ,,Cârceii" (1),
,,Punctul negru" (scoasă depe afiş, din ordin superior, din motive rasiale (4) şi „Recomandaţia (4).
Din repertoriul stagiunii au mai făcut parte
şi următoarele piese, jucate în reluare din stagiunea trecută: ,,Eva în vitrină" (5), ,,Năsdrăveniile
divorţului" (4), ,,Cuiburi sfărâmate" (2) , ,,Avram
Iancu" (7), ,,ln slujba ţării', (4), ,,Ginerele d-lui prefect" (4), ,,Verde cu două stele" (5), ,,Domnul
de Rouă" (2).
C-tin Georgescu
S'au jucat deci, în cursul acestei stagiuni în
premieră 9 piese (6 originale, 3 traduceri) ; în reluare cu caracter de
premieră la Timişoara 11 piese (7 originale, 4 traduceri) ; iar în reluări
obişnuite 7 piese (4 originale, 2 traduceri, 1 localizare), într'un total
de 136 reprezentaţii.
Stagiunea s'a închis la 28 Iunie cu „Avram Iancu".
ln timpul stagiunii s'au mai dat 11 O spectacole în diverse
o raşe din Ardealul de Sud şi Banat.
'au jucat piesele: ,,Vlaicu
Vodă", ,,Daria", ,,Scampolo", ,,Onoarea", ,,Cârceii", ,,Cuiburi sfă
râmate", .,Frumoasa aventură", ,,Finul coniţei", ,,Conu Leonid a
faţă cu reacţiunea", şi „O noapte furtunoasă".
La Arad s'a organizat chiar o , stagiune" de câteva. săptă
mâni. Dela 1 Sept. 1941 teat~ul e condus de d. N. Kiriţescu.

STAGIUNEA XXIV-a (1942-1943)
A treia stagiune în refugiul care se prelungeşte mereu, se
deschide la 1 Octomvrie 1942 când se reia „Apus de soare' de
Delavrancea, într'o nouă punere în scenă, datorită d-lui Vintilă
Rădulescu (a se vedea clişeele dela pag. 229 şi 230). , Ştefan cel
Mare" este interpretat de d. Nae Voicu, , Doamna Maria" de
Virginia Cronvald, ,, Oana" de Florica Ciura Ştefănescu , cari au
reuşit să se situeze la înălţimea realizării interpreţilor dela premieră.
Cu această deschidere de stagiune se inaugurează o interesantă
inovaţie în repertoriu. Direcţiunea Teatrului a hotărît, ca întreaga
stagiune să fie consacrată pieselor autorilor români. Iniţiativa aceasta, oricât de temerară şi oricât de excepţionabilă din punctul
de vedere al criteriului eclectic care stă la baza activităţii unui
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Ştefănescu

aproap deplină, publit ratura dramati -

Mary Cupcea-Munteanu
Mia Mateescu

Lili Bulandra

Perieţeanu şi Nunuţa Hodoş, au asigurat acestei piese un considerabil succes în faţa publicului local, ea totalizând 8 spectacole în
stagiunea de premieră şi 7 spectacole în stagiunea următoare.
Ultima premieră a stagiunii este vechea comedie de I. C. As-

lan, ,, Glumele destinului".
Reluările cu caracter de premieră pentru Timişoara au fost: în
această stagiune „Apus de soare", (7 spect.) ,,Cruciada copiilor" (5),
,,Patima roşie" (9), ,,O scrisoare pierdută" (11), ,,Fântâna Blanduziei" (5), Titanic Vals (8), şi „Suflete tari' (5). In „Patima roşie",
în rolul Corinei, se remarcă o tânără interpretă, d-ra Elena Gruba.
Repertoriul stagiunei se mai completează cu următoarele reluări: ,,Cazemata voluntarilor" (4), ,,Conu Leonida faţă cu reacţiu
nea " (2), ,,O noapte furtunoasă" (2), ,,Avram Iancu" (1), ,,Cuiburi
sfărâmate" (3), ,,Striana" (3), ,,Ce ştia satul" (2), ,,Daria" (1).
Stagiunea se închide la 29 Junte cu „Aricii". S'au jucat în
cursul stagiunii, în premieră 8 piese, toate româneşti, în reluare l 5
piese, toate româneşti, dintre care 8, cu caracter de premieră,
pentru Timişoara. ln cursul stagiunii au avut loc 127 de spectacole.
Teatrul a dat 5 spectacole cu „Rochia de seară", la Arad, Caransebeş, Deta şi Sânnicolaul-Mare, precum şi 30 de spectacole cu
piesa „Striana" şi un program de recitări, în satele mai mari din Banat.
SPECTACOLELE TEATRULUI LA BUCURESTI
'
Tot în cursul acestei stagiuni, între 18 şi 20 Iunie, Teatrul
Naţional al Clujului a jucat pentru prima oară la Bucureşti. S'au
reprezentat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, piesele:
,,Daria", ,,Aricii" şi „Rochia de seară". Publicul şi presa bucureş
teană au primit cu multă căldură pe reprezentanţii artei teatrale
ardelene, după cum se va vedea şi din câteva fragmente, mai jos
reproduse, din cronicile semnate de critici dramatici autorizaţi, în
ziarele din capitală.
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cu religiositate, se datoreşte în primul rând acestei valoroase actriţe şi îndemânării regisorale a d-lui Olteanu. D-na Magda Tâlvan are o sensibilitate
nervoasă, o expresivitate de boerie puţin obosită şi demn intelectualizată,
un fizic impunător, un cap spiritualizat, împărţit între mândria
frunţii şi sensualitatea palidă a
buzelor pronunţate, ştie să poarte costumele şi să ia mereu
atitudini plastice, gesturi grăi
toare, expresii adecvate. E o
actriţă de rasă care poate întrupa concepţii regîsorale ori cât
de dificile şi de noui. Am aşe
za-o, ca joc, între d-oele Aura
Buzescu şi Marietta Anca, având
din interiorizarea esenţială a
primeia şi din ţinuta mândră
a celei de a doua. Dsa îşi are
însă o personalitate bine ddinită, la care inteligenta, cultura şi
boeria contribuie şi mai mult
să-i transfigureze şi spiritualizeze jocul si aparenta imediată.
A fost o „Darie" stranie, enigmatică şi profund neliniştită,
aşa cum a dorit-o autorul şi
aşa cum a proectat-o viziunea
expresionistă a d-lui Olteauu.
ln rolul lui Puiu, întruparea mitului copilăriei pure, d-na
Nunufa Hodoş a jucat cu un
intens dramatism, aşa cum a
fost şi în rolul lui Radu din
„C-ruciada copiilor" . E o actriţă
distinsă , capabilă de mari înţe
legeri şi temeinice realizări.
Teatrul Naţional din Cluj la Bucureşti
In rolul soţului omenos,
care se sforţează să înţeleagă
răutatea destinului hărăzit, d. Iosif Vanciu a jucat cu atitudini tipic omen eşti,
chipul său părând adesea o mască expresionistă a burgheziei cutremurate, dar
nu sfâşiate de destin. D. Iosif Vanciu e un excelent comedian şi unul din cei
mai buni Caţavencu pe cari i-am văzut, ceeace este un record pentru un
actor de obârşie bănăţeană, care deci nu are în sânge, sau mereu jn vecinătate, pe eroul lui Caragiale.
Cald şi distins, jocul d-lui Titu Croitoru în scriitorul Loga ca şi acela
al d-lui Mihail Lapteş în fratele Dariei." (,,Viaţa", Bucureşti, 21 Iunie 1943}
Excelentul autor şi critic Mircea Stefănescu vorbeşte astfel
despre interpreţi în coloanele unui cotidian :
., ... tar pentru interpreţi, deasemenea, nu e nevoie să risipim cuvinte
de simplă politeţă. Dimpotrivă, ne-a impresionat adânc talentul de bogate
resurse dramatice al dnei Magda Tâlvan, care apare în Daria. lntreaga fiinţă
a artistei exprimă nn stil scenic studiat cu inteligenţă şi modelat cu sensi,
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notează

de-

~e nebănuite resurse, ~tăpâ~ totdeauna pe situaţiile cele mai diverse, cu un
gradat, nuanţat, plm de fineţe şi inteligenţă .... Am admirat în arta dlui Victor Popescu, toate calităţile actorului care nu cade în cursa ce i-o întinde un rol
ce s'ar putea preta _ uşor la şarjă, care
ştie sâ-şi trădeze dintr'o privire starea
sufletească ce vrea să transmită publicului; care dintr'un zâmbet abia schiţat
sugerează o întreagă serie de nuanţe. ln
măsura în care credem că suntem autor i zaţi la aceasta, îndrăznim să afirmăm
că vedem în d. Victor Popescu un foarte bun actor de comedie."

JOC

Tot în „Bis", d. N. Carandino,
care semnează cronica despre „Daria", după ce face categorice rezerve asupra piesei, scrie:
„Din spectacol a ţâşnit vibraţia
a unei actriţe. Pe dna Magda
Tâlvan trebuie să o revedem în alte
roluri, pentru a ne confirma excelenta
impresie, pe care ne-a lăsat-o."

tragică

ln aceeaşi revistă teatrală, în
cronica despre comedia „Aricii"
se scrie astfel :
,,Reprezentaţiile Teatrului Naţio
nal din Cluj au fost un eveniment pentru
lumea artistică şi literară şi o bucurie
curată pentru
toate sufletele româneşti. Săli pline au aclamat pe interpreţi şi autori, dar câte din aceste
aplauze nu s'a îndreptat către acrle
locuri dragi nouă, tuturor, de unde ne-a
venit întotdeauna cel mai puternic imbold căt re viaţa adevărată.

SANDU RĂDULESCU

Jar, mai departe vorbind despre interpretare: ,, Trebuie să recunoastem
d. Merişescu a avut un colaborator, - unul singur, - dar de o clasă cu
totul superioară, în persoana d-lui Iosif Vanciu. Valoarea incontestabilă a
acestui actor, înţelepciunea lui, inteligenţa cu care şi-a înţeles rolul dela început şi până la sfârşit au dovedit profunzimea de înţelegere a textului, ca~
litate foarte rară pe care d. Vanciu a ştiut să o puie natural în evidenţă.
D-sa a respectat gândul şi intenţiile autorului şi i-a asigurat, frăţeşte, succesul. Ghiţă Boncioc ar putea rămâne o figură nepieritoare a literaturii noastre,
aşa cum a rămas Coana Chiriţa, Caţavencu sau „cetăţeanul turmentat". Ghiîă
Boncloc este un tip al literaturii semănătoriste, cu bunul şi caldul său bun
simţ, cu intonaţiunile lui sănătoase, cu isteţimea lui atât de românească. El
este stâlpul de reazăm al comediei „Aricii" .... Dna Puica Perieţeanu este
o excelentă interpretă a Rujiei, fără exagerări în nuanţe, ceeace dovedeşte
o bună cunoaştere a scenei. Mai cităm, a l ături de d-sa, pe toţi ceilalţi interpreţi, în deosebi pe d. Constantinescu şi pe d-na Nunuţa Hodoş. ...Direcţia de scenă a d-lui I. Olteanu este în concordanţă cu înţelegerea clasică
a genului. Ne pare rău că nu am văzut piesa în deco rur ile sale originale şi
că, astfel, nu am putut judeca şi aprecia adânc calităţile tânărului regizor".
(A. M. Td. în „Bis" 27 Iunie 1943).
că
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STAGIU NE A XXV-a (1943- 1944)
XX -a tagiun - a patra în refugiu e deschide cu
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.,SCAMPOLO" de Dario Nicodemi
Dir. de se.: C- tin Georgescu
Decoruri: E. Trucinsky

de a XXV-a stagiuni. ln „Domnişoara Nastasia" directorul de
scenă, d. Puiu Maximilian, a reuşit să adune un mănunchiu de
buni interpreţi, între cari s'a distins dna Macrda Tâlvan în Nastasia, d. Titus Lapteş în Vulpaşin, Puica Peri,teanu, Nae Dimitriu, Florica Pop, Victor Popescu

şi

Sabin Pop.

Reluări

cu caracter de premieră Ia Timişoara au fost : ,,Oedip
Rege" de Sofocle, în rolul titular cu Nae Bulandra (6 spectacole),
,,Omul de zăpadă", (14 spect.), ,,Hamlet" într'o nouă înscenar ,
cu d. Ion Tâlvan, în rolul titular (7), ,,Necunoscuta", în care se
remarcă d. Leonard Oivarius în Raymond, Al. Economu în Noel şi
<lna Jeny Moruzan, (16 spect.), ,,D'ale carnavalului" (5), ,Cerurile spun' (2), ,,Magda" (9), ,,Băe,taşul tatii", jucat la Timişoara
sub titlul „ unt tată , (12 spect.) , Procurorul", (8 spect.). Reluări obişnuite; ,,Glumele destinului" (5), ,,Patima Roşie" (6),
,,Suflete tari" (2), ,, Titanic Vals" (8), ,,Rochia de seară" (1),
,,Aricii" (7), ,,lntr'o vară la moşie (2), ,,Apus de soare" (2).
Stagiunea se închide la 1 Iulie cu „ Apus de oare '.

S'au jucat în cursul stagiunii, în premieră 8 piese (4 originale, 4 traduceri), în reluări, cu caracter de premieră la Timişoara,
9 piese (3 originale, 6 traduceri), iar în reluări obişnuite, 8 piese,
toate originale. Numărul spectacolelor stagiunii este de 145.
In cursul acestei stagiuni, drapelul de doliu a fluturat de trei
ori pe frontispiciul clădirii Teatrului.
La 27 Aprilie 1944 o moarte subită, provocată de embolie,
răpeşte teatrului pe eminentul artist Iosif Vanciu. Tragica întâmplare
a înfiorat pe toată lumea care îl cunoştea sănătos, robust, vesel şi
303
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plin de planuri de iitor, pe cari şi le făcea pentru anii maturităţii
pe care abia îi înc puse... I. Vanciu moare la vârsta de 43 de
ani, când avea tot dr ptul
ă spere, bazat pe incontestabilul ău
tal nt pe munca a plină d pa iune şi seriozitate, că iitorul 1i
rezervă realizarea marilor roluri râ nit . Teatrul îl aşt pta pentru rolul
lui yrano p
care îl pre 0 ăt a d ani d zile cu per verenţa
care 1-a caracterizat în într aga
a activitate de arti t şi profesor
le c nser ator, precum i în atâtea alte roluri pe cari le-ar fi rili at la nivelul u1 or r ale reaţii.
La 30 \ai I 44 în t ază
lin viaţă, dup· o boală ::,rea,
rti ta Marcela Barza, interpreta
, tât d
t lcntata a rolurilor d

prin numcroa

-*

jun i

la

cr

*
fârşitul

a e tei

uc infl: i f - rtc în ompl te ronici a , ct1v1hţii Tt!atrului 1 1 aţio
nal din luj în primul h:rt de \!col
tk , tivitak, ne mai ramâne
. T > LA
k: facut un
urt bilanţ recaritulJti\', pentru t du11011~tra însemw tah.: ·1 1 e carL templul artei
dralllaticc ar !elene ,\ dol ;lnditîn , ia a ultur, l,1 , c le ti\'it ţii
ro111,l11est1 din provin ·iik I carpatint.:.
I e,1trul
a i nai din luj a reprez ntat, în 3
de pe tac !e
Ic premier., .n,- Ic ph· t. I intre acestea I 37 unt pic..: e de autori
r0111 ini, .., 7' traduceri i I ~ I c, !iz, ri.
um. rnl tl tal al spe tacolcl r date la
luj i 1 imi oara a
fo t tk
0:1, iar numarul total al • pe ta okl r jucate de Teatru
în turne ·le ofi ia!L: intreprin e în c.li, er c local1tf1t1 din
rd al şi

1nt a ft t le pe k

O•

La E u ·ur · ti au dat
\ e hiul f c l 1 at - într<..: ari

p

t, col , iar în diver c ra c din
raio,·a - pe tL: 35 r pr zentaţii.

304
https://biblioteca-digitala.ro

In~riorul Teatrului. National din Cluj

In afară de aceste turnee oficiale, se cuvine se menţionăm că
teatrului au intreprins şi ei, pe cont propriu, turnee estivale,
jucând în aceşti 25 de ani, peste 800 spectacole, în diverse localităţi.

artiştii

* * "'

Cu titlu de curiozitate consemnăm aci şi piesele cari au atins
la Teatrul Naţional din Cluj, în aceste 25 stagiuni, şi cu excluderea turneelor, cel puţin zece reprezentaţii.
In fruntea listei se găseşte „ O scrisoare pierdută" cu 56 de
spectacole. Urmează "He-idelbergul de altădată " cu 40 spectacole,
apoi Titanic Vals cu 37 spectecole, Necunoscuta (36), Cinematograful (36), O noapte furtunoasă (35), Finul Co niţei (35), Cârceii
(34), Băeţaşul tatei (33), Avram Iancu (32), Ginerele dlui Prefect
(31 ), Morcovel (28), Punctul negru (28), Patima Roşi e (26), Hamlet (26), Conu Leonida faţă cu reacţiunea (26), Omul de zăp a dă
(26), Scampolo (25), Procurorul (25), Institutorii (24), Vlaicu Voda
(24), Năsdrăvăniile divorţului (24), Doi Sergenţi (23), Avarul (22),
Cuiburi sfărâmate (22), Micul Weber (22), Extemporalul (21 ),
O aventură frumoasă (21 ), Unchiul din provtncie (21 ), Recomandaţia (20), Fântâna Blanduziei (20), Comedia fericirii (20), D'al e
carnevalului (19), M-zelle Nitouche (19), Doctorul fără voie (18),
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https://biblioteca-digitala.ro

20

Chemarea codrului (17), Noaptea f. Ion (17), Bolnavul închipuit
(17),
uflete tari (17), Verde cu două stele (17), Prietenii (16),
M-me ans-Oene (17), Omul care a văzut moartea (16), lncurcă
lume (16), noarea (16), Apus
de oare (16), Nepoftitul (15),
rostul (15 , Taifno (15)), Nebuniile drago tei ( 15), Bichonel
15)
oi nu jncăm să ne amuzăm 15),
az mata voluntarilor
(1 , Ari ii 1 ) Magda (15)
ln finetul (14), c r tarnlgeneral (14), Floarea d lămâiţa (14),
\ daliil băt rânei (14), Trand firii ro ii l ), af n aua c a
mi ă (!),Băit d
iaţă(l3),
lntr'o var< la mosie (l ), Nodul go rdian 12),
i l niile lui
pin (12 ,
n rou (12),
ardin alul (12), Pro urorul HalIer (12) Mu\ ata din fer a tră
1- ,
în itrină ( 12), Haniţ
11), m rul ah ază (11),
Fe tiţa (I I), Pii ul (11),
tubul
ţi niţilor ( 11 , ~ m ea
ta torni · 11),
ştie
atul (11),
Nun11ta li tlos i.1
•I a h'.arpown
f \ iz rul ( 1 ), i părut (IO),
lin „
11cd1, k r iciri1" ta~. 1 H~ ·Vi)
B rb tul
mni oar i O), Met rut 1anol ( lacra) (1 O),
e
c ut un t ta (10 , R manti ii (l )
omnul d rouă (10),
ctip R g (10),
Uium I de tinului ( I ), Ro hia I , arr (10),
Zile
I

* "' *
p cta ol
Capital ă ,

pe care-l
or rămâne,

e fapt,

eama,
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dacă

nu

tală funcţionau întotdeauna între 8 şi 15 teatre de dramă şi comedie, că frecventarea teatrului la Cluj a fost proporţional cel puţin
tot atât de asiduă ca şi în Capitală. Dacă vom adăuga împreju-

rarea că Teatrul din Cluj are
o capacitate de 1200 de spectatori şi că deci o sală de pre,J;
mieră plină şi 4-5 săli pe ju,·i:
mătate pline, reprezintă 3-4000
,
ele spectatori, deci 10°/ 0 din
populaţia românească a oraşu
lui, va reeşi clar concluzia că
acuzaţia _ adusă Clujului că nu
ar avea public teatral, este nefondată. Rare, foarte rare sunt
piesele care la Bucureşti au
fost văzute de cifra corespunză
toare de 80-90.000 de spectatori. Dar lucrurile au şi un
alt aspect, sub care este mai
just să le examinăm. Numărul
mare de premiere jucate la
Cluj şi numărul mare de reluări, tălmăcesc în faţa publicului munca grea pe care trebue
să o depună artiştii
clujeni.
lntr'adevăr nu este lucru uşor
Rodica Daminescu în Nataşa din
pentru actorii, directorii de
"Azilul de noapte" (Stag. 1944-45)
scenă şi personalul tehnic al
unui teatru, să reprezinte anual între 15-20 de premiere şi
tot atâtea reluări. Sunt artişti ai Teatrului Naţional din Cluj
-care au jucat, în 20 de ani de activitate la acest teatru, 150-180
<le roluri în premiere şi 50-60 de roluri în reluări. Pentru
.a stabili asemenea performanţe se cere în primul rând ca
membrii teatrului să nu fie numai artişti sau meseriaşi conştiincioşi, ci şi oameni însufleţiţi de ideal, total pătrunşi de un
nobil spirit de abnegaţie. Fără aceste caJităţi, fără elanul de crea1ie, care a fost caracteristica permanentă a celor cari au slujit
artei în cadrul Teatrului Naţional al Clujului, nu ar fi fost posibilă
prezentarea unui bilanţ atât de pozitiv, ca acela care reese din
darea noastră de seamă. Efortul de a te reînoi mereu, sacrificiul
<le a cheltui muncă şi pregătire de săptămâni şi lllfli întregi pentru
un rnl jucat abia de 4-5 ori, e greu să-l aibă ani dearândul un
artist care nu este dublat de.un om de inimă şi care nu are con-

·~. ţi·: 1· ·
,,.

-
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ştiinţa că activând
stică, ci şi un apo

la Cluj,

îndeplineşte

nu numai o

funcţiune

arti-

tolat.

Spiritul de pioner al întemeietorilor teatrului al primilor artişti care s'au gră
bit să răspundă
la chemarea ce
li-s'a făcut m
vederea împlinirii
un i misiuni artitice, culturale şi
româneşti în Capitala Ardealului
1 a
continuat
ă
în ufleţea că, aproape fără e cepţi ,
pe toţi
slujitorii ac stui
t atm în primul
fert de ecol de
Scena din • Madame San - ne": \are alui Lef bvre
acti itate. El 'a
( . n' tantln u) i Cat rina (Silly Munteanu-Udrea) transformat într'o
11 bilă şi de maltă
aloar
ti ă. E t poate el mai frumo titlu d mândri cu car Teatrul Naţional din Cluj e
Ir ,. Jntci in /aţa mar lui public , i a mai marilor ţării la popa ul

jubileului . ou de 2

de ani.

t rânduri ar au avut ca
dep anumite fapte care nu trebuesc
ontimporanil r moment le culmiun i mun i arti i
în care '
h ltuit suflet, tal nt şi
f ră • aducem un bin meritat magiu a !ora, cari
zi! al
xi t nt i ac tui t atrn şi până astăzi, şi-au
111 i genera
forturi p altarul art i t atral
româe !ului : artiştii Tratrului aţional din Cluj.
tr diţi de mun a en uziastă şi d inter sată, tabilită
ntinue
fi i în iit r 1 g a d t m li a actitiona\ al Clujului, d făşurată în lujba art i şi a
AUREL BUTEA U

3
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PATRU ANI ŞI JUMATATE, UN MĂNUNCHIU
DE LAURI Sf UN MORMANT
A

'
de: VIRGIL BIROU

S'a pornit ca o furtună la sfârşit de vară. Sat senin, sat pitit între coline, coperişe roşii printre nuci, mai încolo, nesfârşite
lanuri împestrite'n galben şi în verde. Pe fâşia muiată în pulbăr a
şoselei boii se gârboveneau în
jug, cu pita nouă către casă,
oamenii păşeau tăcuţi pe lângă
ei. Asfinţitul le umplea de aur
şi de purpur umerii, îl purtau
ca o povară nemărturisită; ochii
lor ascunşi sub pălărie se frigeau în neliniştile întrebărilor
nespuse. Impărţind aceleaşi sorţi
cu mine, o vacanţă între două
concentrări pe zonă, unii mai
purtau centură şi veston, totuşi
pe câmpii se lăsa pace, peste
crângul dela margine de sat
treierătoarea duduia mulcomitor.
Si deodată, undeva în alt
tărâm, ' trăznet a izbit în nori.
S'a rostogolit prin vânătări şi
peste ţări, purtând duh de
moarte în solia-i nevăzută, până
la antena neamţului cu moara,
care a ieşit în poartă. Faţa lui
ardea, ochii scăpărau a sânge
P. Dragomir în Filimoa din
şi din burta îngrăşată cu sudoare
„Omul care a văzut moartea "
de ţăran s'a revărsat ura:
- România mare kaput. Am muşcat Ardealul în două I
Şi cu dinţii clănţănea a lup flămând.
Carele au mărmurit pe loc cu sufletul tăiat, un convoiu fără
sfârşit; ca şi cum şoseaua de sub roţi s'ar fi surpat în hăuri, aş
teptau să cadă în neant.
309
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Mâinii n grite
cri pară către buzunar le Ye tonului unde
e a cLmd au ţiduli împăturit d concediu. e opriră un moment
la praşti , lân ă
uţit, vrerii
au
pornit ca să de le ţapa d la ar.
Ar fi fo t de g aba, dintr'o a ă
de la ale ai it
i popa, lacrimii
lui u 1-murit bi temui Vienei.
~ânil

ci

Nunu\a 11 d s in
din

n

1.ilul

· u lipit le tati ·u
."et într buze, tremurând.
<.: u ndmlur rea unui p Io
utit i r e.

*

*

învalma ·e, l.t tulbure.

mui

ntul p -

ri. t

1 ,

cru ;
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u intîrzi

hiar a
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prin b znă în
ştiam la D a,

Sălaj. Lângă Orăştie se plângea şi Maramureşul. Glasuri
scâncet de copil, năvală „în tren, peste scări, pe acoperiş,
prin geamuri sparte. Sudalme barbare, rugi rostite cu glas murmurat,
oftări. Uşi frânte din tocuri. Pe
deasupra vaiere ne împăroşau în
noapte:
- Unde-mi sunt copiii?
Ce-o mai fi, Doamne, şi acasă?
Aşteptăm pe ticu de o săptămână
şi nu-i dăm de seamă.
Zorile mi-au arătat abia refugiul vizual. Se întindeau pe feţe
îngălbenite, inutil, vieţii nu-i puteau vrăji culoarea. Ochi înspăi
mântaţi se întrebau fără răspuns,
cufundaţi ca în groape, în obrajii
scofâlciţ i, neraşi de atâtea săptă
mâni. O femee alăpta copilul, şedea
pe un balot de borfe, ţâţa i-se
revârsase vânătă prin bluza ruptă.
Copilul ţipa, ea îl legăna şi-l strângea la pieptul din care pierise
laptele. In vagonul negru mese
răsturnate, cu picioare sfărâmate
Mihail Lapte ş în Laerf din „Hamlet"
ca şi rosturile părăsite, paie şi
căldări, printre cari alţi copii cu gât lungit bălăbăneau din cap.
Stau şi aşteptau cu aşteptarea nesfârşită a celor ce nu puteau
atunci să vină.
Alţii pe platforme, cu bagajul răvenit de ploi. Cum au apucat.
Frânţi şi fără gânduri de odihnă, fără vizuină, unde să-şi adăp os
tească sufletul pribeag, de fiară omenească, umilită şi gonită din
bârlog. Doamne prea cucernice împărţeau ceaiuri, se auzeau şi vorbe blânde, mângăieri. Dar cine putea să mângăie o jale atât de
mare, care a cuprins o ţară întreagă? Cine, jalea şi prăpădul care
se lungea dela Arad şi până'n Turda, prin sute de trenuri înşirate
şi încremenite peste toate şinele din gări?
* * *
Au trecut mai multe luni de înstrăinare nedorită. M'am întors
acasă. Sufletu-mi era flămând după oraşul pe care-l lăsasem chinuit
de groaza smulgerii dela trupină. Am pornit pe străzi. Dar nu mai
era oraşul meu, de pe case spânzura stindard strein, lung de trei
etaje, şi cu ghiare hrăpăreţe, negre ca noaptea în care bâjbâe tâl-

se striga
sfâşiate,
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harii şi încârligate samavolnic la mijloc. Pe uliţi tineret hain, ce
urla cu gura despicată în de măţ :
- Victoria!
Nu eram acasă. De pe trotoar mă împingeau în uliţi fantomele negr şi încizmănate, a căror înţelepciun şi curaj nu putea
ieşi dintr'un tur ac d
i .zmă şi în uliţi mă călcau ma inile pestriţe,
car
aduceau sub cer senin,
medit ran, ceţurile unui Nord
întun cat şi crunt. Ordonante
·,
pretutind ni. Opr !işti. Şi figuri
acrit
după graţii, altele cu
gura ză orită în lacăt, emn al
lib rtăţii noi.
lntr'un loc mi
'a părut
ă văd feţ
tiute. Cufundaţi
în pata d Iumin
c s . ră frflngca d p un per te înalt,
ăl ui put rnic
a un ba ti n,
P"ncră ni t
tr pt Iar i, îmbiea lunau în grntoar , am ni
puri, tran i, lipiţi unii d alţii
i
pt au
an pirare arunătrc tr căând pri iri furiş
t ri.
e aple au u şu ot li
de t, ine ncm rturi itc. , i i r
păzeau. M'am apropiat
le
ei. m r, nn cut atunci figurii
u fa! i , râ nit
p
ar
I v,lzu m 111 toamnă rătă ind
prin t, ţii i printre
agoaAne~,
p r tii c r ra o man
p
tml
ati onal lin luj, _în pribeo-i . Und ,

i a

au

şi
palidă.

pumnii
, i mai

faţa le ra 111 i
din launfru I -au calit privirea. Am
m'am du la p ctacol. Ap i,

te tot restricţii,
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topul vrerilor din piept. Politică nu puteai să faci. Dar cei oprimaţi mărturiseau un crez în „Vlaicu Vodă" alungând - simbolic pe streinii furişaţi în glie românească şi se răzvrăteau împotriva
împilatorilor în tunetele de revoltă ale lui „Avram Iancu". Conducerea le era adversă, replicele sunau în piesă, dar se prelungeau
dincolo de rampă, ne cutropeau, îmbrăţişau publicur şi pe artişti
în aceeaşi ·şi cea
mai desăvărşită
uniune sufletească
peste
zăgazuri,
peste
oprelişti.
Oh, artiştii Teatrului National din
Cluj, aceste admirabile suflete pline de entuziasm,
de ideal, au fost
cu noi, cu bănă
ţenii, în toate sbuciumările noastre,
au vibrat cu noi,
şi-au contopit duScenă din „Prea multă minte strică" de Griboedov
rerea în durerile
noastre, până la
(Stag. 1944- t 945)
identitate. Imi aduc aminte. Nici nu a trecut un an şi guvernul, la ordin
duşman, a oprit serbarea Unirii dela Alba Iulia, încercând să tăvălească
în doliul cernelii simple purpurul de zi împărătească al lui 1 Dec.
Veneticii au improvizat mai înainte, ca să contrafacă fizionomia culturală a Provinciei, o colecţie de artă şi de cărţi. Ca răspuns scriitorii şi artiştii români din Bănat deschid altă Expoziţie a Cărţii şi
a Plasticei de aci, copleşind uzurpatorii până'n desfiinţare cu splendoarea comorilor prezentate. Şi o deschid, cu semnificaţii voite,
chiar la I Decemvrie. Nu se pot uita acele clipe, sala atât de încăpătoare gemea de lumea care a ţinut să serbeze în acest fel
Unirea Ardealului. Iar printre ardeleni, cei din frunte au fost artiştii
Teatrului Naţional din Cluj. Ei au tremurat mai mult pentru succesul Expoziţiei. Cei care au avut nevoe de încurajare, au încurajat.
Soţii Dimitriu, Tâlvan şi Mateescu, Sili Munteanu, Nae Voicu,
fraţii Lapteş, maestrul Braborescu, doamna Ciura-Ştefănescu, dar
câţi nu au fost de faţă la inaugurare şi au adus prinosul sufletelor
lor pribege să-l ofere sărbătorii închinată artei şi dorinţelor de aer
liber„ românesc? O artistă - pentru delicateţa sentimentelor ei
atât de gingaşe fie-mi permis să-i păstrez numele - lăcrima retrasă într'un co~ţ.
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- Mi-au chingiuit neamurile. Nu putem face nimic, glasurile, ca să strigăm, ni le-au gâtuit.
ar e bine că măcar voi aţi
avut curaj ă ridicaţi acest prote t mut, totuşi atât de elocvent!
Iar când poft I fără de fund 'au gândit să rupă încă o fâşie
din trupul crucificat al Ţării, d data acea ta din Bănat, Teatrul
din Cluj a pornit cu noi în ruciadă la Bucur ti. Am pornit şi am
âşti at,
., ăptămâ na" aceea~
bănăţ ană, făptuită cu bănăţenii
din Capitală, a tăiat nesaţul
lor cu „Lebensraum " înfipt
în trupuri tr in şi a dat pest
car un fioro~ fal d I to rie„
fauno ul Donauland hibrid şi
a in.

c-

d

p

i-au 1nfrânt cat d putin. Le-au hâş â it în
i croncănitoar şi le-au l ăsat
n crr
a ul când spălaţi d grimă au i şit pe
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poartă,

sau pentru nicicând. Cât au fost pe scenă, au fost esclusiv ai artei. Ai altora. Ai tuturora. De unde au scos puterile acelea, care au fost mai tari decât ţăriile adverse ?
- De aici au ţâşnit - a grăit loşcuţa Vanciu, descifrând
răspuns din chipul lui Ghiţă Boncioc şi s'a ciocănit cu degetul în
scăfârlia de cantor bătrân, lucie ca o bilă. Ochii lui erau şireţi ,
plini de înţelep
ciunea îngroşată
în milenii a satului românesc; faţa
strălucind în zâmbet de dispreţ.
Că doar nu neam lăsa pe ei.
Ne-au sprânjit tartorii de acasă, '"
dar le vine şi
lor rândul, când
le vom plăti cu
vârf şi îndesat.
Stim noi asta. Si
'
'
de
aici, loşcuţa
dragă am zis
Scenă din „Martasse"
eu şi i-am proţăpit arătătorul în mijlocul pieptului, acolo, unde
în limbaj obişnuit se spune că ar fi inima. Ce aţi făcut voi
nu e numai datoria împlinită până'n capăt. Este şi un leac de
inimă aci. Datoria poate să şi-o facă şi omul-maşină, care a
venit cu gând cutropitor peste popoare, mai cu seamă dacă şi-a
uns bine roţile şi mecanismele. Ce-aţi făcut voi trece peste asta.
Voi aţi smuls suflet din suflet chinuit şi l-aţi împrăştiat şi l-aţi
semănat pentru rod îmbelşugat şi nu v'aţi întrebat de mai rămân e
ceva pentru voi, pentru viaţa voastră, pentru amintirea celor suferite împreună. V'aţi dăruit ca nişte Kroesus-i, negândiţi, pentnt
această ţară a Bănatului. Sau nu mai ştii prin câte aţi trecut decând aţi fost goniţi de acasă ?
•
Ochii lui se strânseră şi mai şireţi. Cu o nostalgie în glas ·
- Ştim noi tot Virgile. Dar de ce să nu avem măcar atâta
satisfacţie de a nu ne făloşi singuri cu asta.
Iosif Vanciu.
Nume dat cu dărnicie de Bănat Teatrului din Cluj, gloria
răpită iarăşi de un Bănat gelos. Nu din gelozii mărunte, sau din
vanitate. Ci din doruri şi porunci străbune, pentru Pantheonul său ,
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Ca

să

nu mai cerce uneltiri viclene

să

despice în

două

pământ

strămoşesc.

Unii spun că
maşină. Nu-i nimic
acasă unde are un

omul este acasă unde poate să-şi dureze o
mai fără sens ca neghiobia asta. Omul este
mormânt. Unde scumpii săi cei duşi îl ţin legat
cu lanturi sfinte de pământ, unde paşii lor mai tremură şi acum
prin firele de iarbă pe lângă cărări. Azi Teatrul stă de drum spre
Cluj. Mâne poat
a ajun
acolo, în Ardealul care-i odihneşte
morţii. Dar aca ă e deaci 'nainte şi în Bănat, und -1 leagă patm
.ani de dăruire, un mănunchiu d lauri şi un mormânt.
Timişoara, Marti
1945.
VIRGIL BIROU
Preşedintele Asociaţiei

riitorilor Români din Banat.

rti fii Teatrului

!11), d ' Cedaţi in timpul refu-

ofivrwl

giului la

Mar ela Borza

Timişo ara

Iosif Vanciu
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Nae Bulandra

REPERTORIUL
TEATRULUI NAŢJONAL DIN CLUJ
în an11 1919-1944
ln paginile ce urmează vom prezenta cititorilor repertoriul
jucat de Teatrul Naţional din Cluj în primul sfert de secol de
activitate.
Repertoriul, pentru a înlesni cercetarea lui, îl înfăţişăm în trei
aspecte deosebite, cuprinse în 3 tablouri, şi anume :
Tabloul A) In ordinea cronologică a premierelor.
Tabloul B) In ordinea alfabetică a autorilor jucaţi.
Tabloul C) ln ordinea alfabetică a titlurilor pieselor jucate,
Io Tabloul A) cititorul va găsi piesele jucate, în ordinea
cronologică a premierelor, repartizate pe stagiuni, precum şi urmă
toarele indicaţiuni: a) N~mărul de ordine; b) titlul piesei; c) genul
spectacolului; d) numărul actelor; e) autorul; f) traducătorul; g)
directorul de scenă; h) regisorul; i) distribuţia dela premieră; j)
data premierei ; k) numărul spectacolelor în stagiunea de premieră;
I)' stagiunile în care piesa a fost reluată, cu numărul spectacolelor jucate.
In tabloul B) se arată, în ordine alfabetică, autorii jucaţi,
titlul pieselor jucate, cu indicarea stagiunii în care s'a jucat
fiecare piesă, ceeace îngădue uşoara ei găsire, în tabloul A)
(cronologic).
Io tabloul C) sunt înşirate, în ordine alfabetică, titlurile.
pieselor, urmate de o cifră, care reprezintă numărul de ordine sub
care cititorul poate găsi piesa în repertoriul cronologic din tabloul A.
Ca indicaţiune generală, se precizează încăodată, că în tabloul acesta sunt cuprinse numai piesele jucate în primele 25 de
stagiuni ale Teatrului Naţional din Cluj (fără stag. 1944-45).
Deasemenea menţionăm aci că în tabloul A) care este cules
la maşină - din motive tehnice - iar nu din dorinţa de a transgresa , regulelor ortografice ale Academiei - am fost nev?iţi să
utilizăm ·de numeroase ori î în loc de â. Cititorii sunt rugaţi a ne
ierta această greşală.
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.lu
nin ; Mm c
r it r ·

\'

mb rozi ;

Dir. de se.: N.

„Pavilionul cu umbre" de Gib. I.
Ottonel

Neamţu

II-Je::i crvitor : C.
ta colc) . R c lu ă ri

Pot coa v ă.
:

193

Mi llăesc u

Deco ruri: E. Truciasky

Pr e m i e r a : 6 D c mbri e
31 (4 p .).

mm

(5

. pec-

5. JEAN-MARIE, p ie ă într' un ac t, în ver u r i d
nd rc T hcul'ie t, t ra1
<lucer e d
Ţin c
Dir c \i a de c enă: I. . t ănesc u - P apa . RPgin : : . Al ec•
a nclrc cu; . ufl eu r: Con t. , in· ione"" U. D i l r i h u \ ia : Th reza : prili an a Media nu ; J oe l : I. , t ă n e cu -P ap a : .Jea n -Marie : Aurel Al, na . e cu.
Pr e mi e r ~ : 16 Dece mbri e 1919 (.~ spectaco le).
6 D OCTORUL FĂRĂ VOIE. com edi e în trei ac te de ).Jol ifre . Dire \ia de s cen ă : Gh. M1h ăe cu ; Reg ia: , i că Al e xa n d r e cu ; . ufl rur: ,on l . Simi on escu . Di tribu ţi n: . gana rell e:
. Ghiber ir-on : ;1[a rlin -.• · S. . on ia;
R ob rt : I Do rd e.a; Gero ut e:
ea mţu - tt o nel. L u cinrla: :11. D. Ghen ca. Valere: V. Ambro zi e ; Luca : 1 . Dimitriu ; J acquilin e: 1 rC'li \'aicnti n ; L and ru :
1. Ni chita; Thiba ull : C. P o t coa v ă; P errin : I.
tan ian P re m ier a: 16
Decembrie 1919 (8 p ec t.). R e I u ă r i : 1921- 1922 (4 s p ec t ) ; 192
1925
(3 specL ); 192
1929 (2 p eci.) ; 193
1939 (1 p e~t.)

7. CINEMATOGRAFUL, lo calizare în 3 a cte de P . Gu li D irec ţi a de
: I. t ă n e cu -P ::i p:i ; Regia :
. Al ecsa ndre c u; ufle ur : P. P op escu.
Dis t ribu ţi a: Mitic ă
tavro pol : De m. Mih ă il e< u - Rr ă i l:i; E ug enia:
T . Ho loa ; Manol e : I. t ăne cu-Papa ; P ro a: ·. oni a ; Stam a te : Neam\u
O tto ncl ; Irina : M. I-Iorga; Ilie Dob re,: Al. Ghib er ico n ; L ohel : ~ - Po·
ce n ă
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po i i; Cladov an u : M1 i i hit u: Zamfira
' li \'nlentin. P r cm icra:
2.'3 n • crnhri ml 9 (
192
21 (5 p.); 1\121-22
pe tacul"). R lu ri
( · sp.} : 1922- 2:3 (1 p .) ; 1921- 2;' (6 sp.) : 1 3n 40 (7 -p.l
8. IlHÂ 'D . A, omedic în 3 n I de . BriL'll , Ir, du r ele Em.
îrDin• \ii d
l'll :L I. \tanc> <·u Papa; R gin :
\he nndr cu; . u ( 1 ur : ( n<;t
Simion cs u 1 J) i s l r i b u \ i n : Brîndu~n: ~[. D. Ghc-nca·
I -nn Hou '>t l · II . F :li il' ro ; Lm ia T J!oldn; D -na .lult•'i:
\'·,lt•ntin;
Hou'>sct : l.
l:11w scu P :1pa , 'nnlo11il'111l : I. T nlC':t ; \[ 1illon . 7\. , ·c-nm\ull ne! ; ugu-,1 : \ . \l a n · \c• < 11; <, n llc1t1, : '. Di111itriu Ut•org : H. Cluceru;
1111 1·: 1u\n'> ; I.
la 11i a 11 ; flo la'>ul : \' \mhrozie. P r t' mi l' r 11: ao I) emhri • ml .l 7 ,1w1·ta r 11k . I r I u .1 r 1•
H120 - 21 ('.! p.) .
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p.).

Dir. de se.:

„Domnul de ro uă" de Z. Bârsan
Decorurî: D. Tru cinsky

Vint i lă Rădulescu

13. REVIZORUL, c0mcdie în 5 ac te d
ogo i, traducere de . DuDircc\ia de sc n ă: G. Mihăe cu; Regia: . . Al c nndre cu; Su
fleur: P. Pope cu. Di tribu ţi a : Anton Anton<wici: 'eam\u-Otton I:
Ana Andreevna: S. onia; Maria Ant n va: \I. Jiorgn ; Luca Lu bici:
Dimilriu; D-na Luchici: A. Medianu; Amo Teodorovici: I. , tăne cu-Papa:
Ar lern: M. Popovici ; Cuzmici : H. lu ce ru; Dobcinsky: C. Potcoav ă; Bobcin ky: I. tanian; Ioan Alee androvici: D Mihăile cu-Brăila. O ·ip: A. Ghibericon; Hri lian: V. Ambrozie; le fan Coropkin: M. '.';ichila; Ştefan Ilici:
C. imione cu; . vi tunov: D. George c u ; Puhavitin:
on . l. Mo oian u ; Abdulin: I. Dordea; Febronia: L Miriam; F mei:-i.
ubofiţerului:
. Yalenlin; Micşa: V. Ambrozio; Femeia lui I oropchin: M. D. Gh nea;
n helner: M.
ichila. Premier a: 24 F bruarie 1920 (
pf'clacole). R I u are: 1924-25 (5 p.).
14. O SCRISOARE PJERDUTĂ, comedie în 4 a le de J. L. Caragiale
Dircctia de scenă: I. Stăne cu-Papa; Regia:
l c anclre ·cu; ."ufleur: P
Pope cu. D i l r i b u ţ i a: , tefan Tipăt cu: A. Atanasc~cu · Dandanac he: V. Ambrozie; Zaharia Tratanach e: I. Stănc u-Papa; Farfuridi:
1_
1
Popovi ci; I. Brînzovene cu: I. lanian ; 1 ae Caţavencu:
eam~u-Ottonel;
Ione cu: M.
ichita; Pope cu: r DimHriu; Ghi\ă Pri lanaa: A. Ghibericon; Celă!eanu l : D. Mihăile cu-Brl:iila; Zoe:
onia. Premier a: C.
Martie 1920 (6 peclacole). Reluă l' i : 1920-2 1 t5 p.); 1922-23 (8 sp.):
1923>-24 (5 p.) ; 1925-26 (5 p.) ; 1928- 29 (3 p ); 1929--30 (5 sp.); 193031 (4 p.); 1933-34 (4 sp.); 1942-43 (11 p.).
15. RĂZVAN ŞI VJDRA, C:ramă i torică îu 5 acle şi în ver uri de
B. P Haşdeu. Dir. de cenă: Z. Bîr an. Regia: ·. Al c andre cu , ufleur: P.
Popescu. D) i tribu ţi, a: Răzvan: A. Atana c cu; bi rea: I. ~tăn~scu
Papa; Tănase: I. Dordea; Başotă: M.
ichita; Dascălul: A. Gh1bencon ;
Tîrgoveaţa I: A. Medi: nu; Tîrgoveaţa II: M. Stoica; Tîrgoveaţa III: M. D.
Ghenea; Tîrgoveaţa IV: M. Miriam; Tîrgoveţul I : I. tanian; Tîrgoveţnl
II: C. Potcoav ă; Tîrgoveţul III: C. imione cu; Fata I: T. Holda; Fala
năreanu.
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21

. \':11 nlin; Răz şui: 'am\u- tton 1: Vulpoiul:
. Ghiberi 011; Gan a:
ru: \'i ra: JL
ali ro; Ho\ul I:
Dimitriu; Jlo\ul ll:
. Potconva; Hotul III:
mbrozio;
ic hanul: It . lanian; llalmnnul: 1 '. Dimitriu;
Minsk ·: I. :-.lihailc. u -Bn Ila Prolro,.,hy: 1. Popovi i; IsconJa: \'. mbro.
z1u;
sta~u l I:
Pol uv·;
. laşul ll: C.
imion
u; O laşul III: R.
Crucc•ru, )olruzul: M. Popîvi i. P r mi ra : 1 \Iarlic 19'..0 (6
peclacuh'). H lu a.re: 1 2 · '..7 (2 sp ·ta ol ).
IJ:

R.

, 111

IUNEA 1920-1921
Hi. f'J Tn Dl
S , III\ a I de \' . Al c nnclri llir. de . (' 1 li: I. · 1~ n •<; ·u-P ,:pa; He •i : S.
l cs. n<lt
u; '-lufl ur: ~t fan
t 1 i b u ţin ·
111111, rul
\ ' irgil \ 'n ii
icu:
hio1.;11c 11; l..nmfira: , ala!Ja !;,ll I tn •s
1 opovi ·i;
Lc•onil. .M J>opo,1ci ; l•r. Bi •rm1n: li u
E al rina Sta .
11 • ·u; L'n f1.;cwr. :. Pult'o•l\,I. P r •mi
r a: 12 O tomb,·i 1c2 (:3 pc
ta ·ul·). H lu ,t r1 : t<:i:, :i· ( 1 .'>J .)· HJH
2 (2 . p,h
17. I \ TA A HL\ TH Zll'..l, pÎL' 1 în ;ţ .i. 1~ -ii în v r u1·1 Jc \', ii
Al•na11J11. ll11 cJL· s· 11a- I.. H,r-,an: Hc>gie: \ . \lt·candr..,eu . . ull •ur: Ş.
011 l:i11li11Lsc·11. I i „ l r i b 11 \ia : ll ra\1u: Z, Bfr,an; \I•,· n ,1: J'ca mlu llonl'l; Pu'.'-.l11111u..,:
1J, ilc• t·u . l mila,
uur: H- du P 1win; Zoii: Io11 , n1-,la11tini11; l,lutu ,\I. - ltilH·nc1111 lll·br : 1. llordc•n; ,alJu.., l l~tr .'avu,
Ge l! 1.
t-i11c·a \h•
t r:1 · ( luni i:t Bir ai ;
le'>t'U .\ truliil.
. l ii11it1 iu.
lu 1 • 1. lup vei ; 'm•ra.· ·
P 1·1· n1 1 t• r a: l:! l eto111hrll' 111:.0 1:1 pc ·ta ·ul·)' H '1 u ri r i :
(:. '>Jl ,); I i1:1;, :u; ( I ,p . H I:! 1:1 ., p.)
I ,. I 01 I C.\ :\O\:,, I H \ , n,111t di,• î11 I ad• 1h• I ·utl I incl:rn. Dir
d·
·111.1. l1 \ltlt.1 ·11, l q.:i.1·
\l •c,.11Hln•-.c• 11 \1tflt•u1·: :jl
cnlanlinc•,cu.
i t r i I, 11 \ia
tlo I\ ,i (.'r; \( )Id, m· <-'ll \\'1 ·IJL·rg · l. :u n l,lllliniu :
\lhl'rt \\ 1 •lit·rg: l>. \l1h ,til1 .,, 11-Hr,1111. l>r . Jlw,iu · l t·m 1 nla; Koll r:
\a ile 11 1>011111111 l · \I. (,l 1i ht11 1on; l>,111111u) li
D1111itriu; l)omnlll
111 I. lh•11 lt•· 1; I mt.illtl 1\ : i\l ,11·hil:1 ; ln domn gras·
Ilic n ·:
h'.:1i,l·r
\ /,;unnn: I 01 îc-u: .J :111n I opo, ,d. Mi,rn.:
u;.:11'11:
;tl. ,' ;-kl :UH c 11 ;
Jonmn.,· \. ,\Janudi ;
l 111IÎllL' Cil; ] • 1, 111,: .\11·• •l
c u . r re ll\ i t l' : : 11
J , d te IL').
llJ M l ~~ \LI" .\ , tr; "·dit' in :' n I tic
d. \'1lbr:tnd.
7
I an ~i I ll' t 11 I l i .., l
,, hita, , 'nn·1 u ... ·
, ·1t1lll'>'

\

\ I\\JlL'\ LI.

l l. Fa l I r , \I.nr • u
P. • : , u, • nu I li .
l1L1n•n11 11 ; Lahn,: I. 1 t t l'n; l n
lnv :
I r· t• rn 1 ' r ;t · ~li
l m ln I l ~l'..!O (5

~o. CA s

T IUIEŞT I

FEHI

I <linnu.

:rr,

pr · ltrandl•. lra<l l·,m.
S. \ll' ,:111cln u; Sufl ur:
nn: .\pr. lcd1an11,
Lu cil'·
i)urtlen;

)Î

'\

un : Jan:

L, n lri; L

:1:

lăn

rg. ;
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m.

u;
P peia;
on lantinc cu ;

Titus

Lapteş

N. Neamtu-Ottonel

Mihail Balaban

Mauclai1r: I.
tănescu-Papa; Pradoux: I. ConsLantiniu; Ruffat: D. Mihăilescu.
Chimene: Arsene Popovici; Chapant-Taquard: M.
Şlefăne cu:
PaupiHon: D. Psata; Gira.r dot: Neamtu-0ltonel; Massy-Bloc: N Dimitriu;
Vernier: M. Popovici,; Legrand: P. Savu; Moş Tranquile: I. Dordea ;
Paillou: C. Pot coavă. Liegeois; A. tătescu; Brodard: M.
ichila; Puzin:
.A. Ghibericon; Un domn: A. Muşoianu; Un băiat: C. Simione .cu. P rem 'i er a: 4 Noembrie 1920 (8 spectacole).
21. UN FALIMENT, pi,esă în 4 acle de Bjon tjeme Iljornson; trad.
d.cl J. B. Helra t Dir. de ,cenă: G. Mihescu. Regia: . Alecsandrescu; ufleur:
Şt Comtanlinescu. D i st' r ii b u ţi a: \ Fielde: Hadu Popeia; D-na Fielde:
H .. Faij.e·ro; Wall: urg : Stanca Alecsandrescu,; Sigu.e·; M. Horga; Loct.
Hamar: M. Nichita; Sanaes: N. Dimitriu; Iacob en : M„ Ştefăne cu; Berenl:
Neamţu-0tt'onel; Admiu.is,t ratorul : Gh. Calboreanu; Pa torul: I. Con t.an tiniu; Vameşul Pram: Al. Gbibericon; 'Con ulul Lind: Dem. P ata; Cons
Fiume: P. Savu; Con5. Ring: Al.
tătescu;
D-l Holm: Ar. Popovicî;
Kuntzon: M. Popovici; Kund en: I. Dordea; Falbe: Corneliu Potcoavă;
O servitoare: S. Constantinescu; Un servitor: C. SimiJone cu. Premier a:
11 Noembrie 1920 (6 spectacole).
22. AMORUL VEGHEAZĂ, comedie h1 4 acte de G. A. de Caillavet
.şi Robert de Flers. Trad.: D. Anghel. Dir de scenă: G. Mihăescu; Regia: S.
Alecsandrescu1~ Sufleur:, Şt. Con ~antinescu. Di ·t;r( i ~ u ~fu a: 'Andre:
D. Mihăilescu-Brăila; ErnesU:
eamţu-0Ltonel; Pa torul: V. Va i!escu; Carteret: I. Conslantiniu; Juli en : <::on t. imione cu; Germain: C. Potcoavă;
Franvo1..s: A Slătescu. Jaguelire: Jana Popovici; Marchiza de Juvigny:
Şeinescu Zaman ;
ophie Bernier: A, Medianu; Lucienne: N. Dordea; Baroana de Saint! Hermine: Ec. Popeia. Cri tine: J. Landri; Solange: A.
Adamide; Ro e:
at. Ştefănescu: Louise: m. Constantinescu. P rem iel" a.: 25 Noembri e 1920 (7 spectacole) Relu are: 1922-23 (4 sp.) .
23 . .TRANDAFIRII ROŞII, poem dramatic în 3 ·acte şi tn versuri de
Zaharia Birsan. Dî,r. de scooă: Z. Bîrsan; R egia: S. Alee andrest.u; Suf1eui:;.:
Şt. Constantin~scu. D i s ~ r 1 b u, ţ 11a:
Impăratul : Radu Popeia;
Liana:
Olimpia Bîrsan; Val. Voevod: Petre Savu; Sfetnicul: Al. Ghibericon; Pîclă:
Gh. Calboreanu; Promoroacă: I D'iirdea;, Sasgă: V. Vasilescu; Faţă de
pământ: M. Ştefănes cu ; Moş Amu.rg: Dem. Psata; Zefir: Zaharia Bîrs,~:
Lăcrămioara: M. ·Miriam; Crir.a: Jana Popovici; Salba: J ana Landri;
Brăila;
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Rcrna: Sm. Con tnntin<'s 11, Zora; E l nu Bir a; Alina: N. Do r•l a; Doica~
. , 'tpfalll' ·u; Pnrnicul: \I
'i hitn. O laşul I: Ar. Popo, iei: Osia ul II:
N. Dilllilriu; Pajul 1: ~I. 1To1ga; Pnjul li: ~ \d:1midi: Omnl I:
. • tlit seu , Omul 11:
, in,iolll' cu; . lujiln1ul T: <.. P lemn a; -"'lnjit rul IT:
1m111cn,c•11. P r ·mic• r n: lf ))p mhri
1920 G '-J>ec·lacolc ). Re 1 un r : l!J'.!: :!I :1 p.) ; 1\1:'H.I- :11 ( I •p.1
SAPIIO, I Ît' :1 în :-i :u le• tlupa 1oma1111l lui \lphon t D, udei.
,c· 1 n,1 · C
\l1h 11· e11; HPg1 ·1 : S. Alc•·· '1ntlrc, u; 11f1 111 . • L.
n,ta11l111, • l ' ll. 1) j , I I i ], li I j :t : F ·11n ) C'"l:tnd:
nî1 ·· 1n;
,n in: p lr
' a\ll , C:P 11 i1l' : l C: o n la 11tini11: lr11 , ·1 ·
I. llt11:!·1 ; l>ho11t: , 1•
(t·fnn cu;
Dl' <hl·lt'•tli·: lt P11p1·ia ; \li,·" D•n·
la1 i:1 \Jiriam
Ro1a: '\ Dor kn;
,11 11dal · ~li li ':,ll·l.1111• ·u; P1,l1l'1 \
,!iili,•11t·ot1 1 na lll-ttema: Ic Popeia;
ll - 1 11,•tlc 111a
\
\ a ill- n, ; I.a Bui I, ri,•
\ \lop,n ici ; l.1•grand· C. Putl'o :n 1; Io l' I . he 1 \ ill'ri,·:i; l· r11mi11,
\
dami,li. P t l' mi l' r n · 21
l" 1' 1t1li1 Ît
I lJ:!ll i
111·1·1· u1lll1
21

I in•c•tia clt

:!;,

r OHI

. OH HF, comctli • î11t1 ·un ::l' l loc: lir:n di>
I 1111· 'li P.1pa : n, g1:i '-,11 a \I I .... ,n,lrc> ·u: Sullt·11r : ~t . I, 11 l.111ti11,• l' II . ll i Ir i I, 11 Ii a ;
1lt~lt-·111u- • "1111111 · )(Ion I:
7.u II l'II : Jl
1lt.1ih• 11 Hra•l 1, H H' llun• · 11 I. ' l:ttll''-l li l :1pn • . l •[an:
Pul, ,111\11 : %11,
\gal'l11 :1 1•:t •
'-,lt•lallt' ' ·11
\L'Î-111· 11. '-,t: 111,-..111.
\ng •
)Î C' :i
.I l'upm i, i J' 1· L' 111 i 1• r ;1 :!' 1 l111111:ni1• Hl'...!1 (~ '!'• <"l:u·o)p .
)0(
)>ii

<.. I\ 1d11 .

, I'

.'\ 11{

J

l ' ll l '

0\l' H. l l Hll ' O

'...1i. O
()111 I \l 'l

dl'

dl

l , tllt

I

t

\, n IIH clia 111 '... :iel1• tll

li P.1p,1

J

t ' !.!l

I

( L. l ·1r·1!li:tl

.\l1 •1• :inilrl'

( ' li

· 11nt'11r:

h 11 t i: : l11p111 Pnm1lr:,l'lll'
lan,• cu Pnpn;
. hi1 i. 1
, ,111\11 llllo1nl
p11 id111
\. ~cl.t.11, ·• , 11 : \ ci,
I,·. l'npl'ia, /1\ 1.
li fa1H 11
\
1':!1 I, ,fll'C L,<'uh·l. H1• J11 11·i· 1\l'...!2 _:l 5
l fl llll li l l
p ,\; l CJ:i I :t:1 ·1 p ; JH:Ji :i~ {._ 1·.)~ lHll - 12 (
I

J) I

1· 1

.

J> I l ' l!t j l '
sp.) : t .l rl I
p.); lfJ ,.,

t<

a: ' 1 ' 1
: :!
i
1:1

p.).

( H \Bl ':' li , llltlll la 111 :1 al'I,• d,•
ngi'•11c• Bri1•11 . Tir. eh• secni:
( 1111 I 111t11ii11
lh •ia· <.,
\l1 ·1 :1 11dn•-, li
uflt-tn : P. l • IJH",t'II . I i.., t r iii tt Ita : I>, tr,· : I. C nt l:rnl111111 · l II d11111w \I. C,hil, •ric, 11 : Brochnl; D.
I' a l:t ; ah 11 lur11l
I lti! :1; Jliila L:rn"ln i : ( . l'ill'oa,a. ,lt:1!!11lle: J·11t'l
I' 'ii" , Îl' i : I · 1 h, •l,1• .l.111 1
I - 11.1 L.111 ••Io i : l~c· . Pop1•ia • ll -n:1 el l
•ta j ul I\ : .\
111
1111 la11lîn1•, ·u. 1 1·
lll i • 1 a: 2.i lanu• r1 • I\ 'I
I 11 · 1 1· i : l!l'..., ~ '.:?,' l'2 p.l.
:.!7

I , , ,1111t di,· 111 :i al'll dL l 1· i h 11 T c•rn:,rtl Dir. cir
C·
na:
f1h ll' •11 ; J t••• Î11
\lt• • :tlldl"l''CII" \11fll'lll: ;t
1111 ,l:\lllÎlll'
li. 0 I L r i I> 11 I I a : IIPnri : ()
\ltlt .111, <'li 1 r:1i(.1; l11111lhit•r \f Şll'f.tnl' l'll. Hcrh rt.
.\ l,hih1 ric c 11 : Bat l a 1a1 : l . C,,n l :111li11iu; 'l b1ha1Hh'I: Pt•lrl' . :1\ u: R my:
L l'ullu:i\11 B,11h i-..lul : l>, •m I' :tla · l 11 1111,ufir; t,h. ,;1lhorl'·1n11: BC''1U·
lll :11up · \ · , , tll',111 ; Hlhl'I
\li1t11i1
1d1ila
\l duill'a Hlll arir: A. ~lo~uia1111 I t 11 · \. l.11,• , 11 ; l ' 11 du11111 h,1lrin · I. 1 11•1h:t I rlhn : '-.[. Tiorga;
I.oui1a·
. ()1, I n; I -11:1 To111h1·l1· 'c•i11l , u Zama11; l t·onlina: Ec l'opein;
,I •:111a
\ . •\ 1. 111i 11 ; 1> na
,ir, ul:
~tdalll' l'lt; I) 1111 Edm'und: .Jana
l.:111 lri; l,tllt,·rl:i:
( lllt lalllllll' 111: 1) na lkuril'lll':
:un tantin
u;
lir:Hlin:u ul : .• 1miun • 11. P r c 111 i r :1:
l ·h1 mu ic- Hl21 (9 p ctacofo).
H • I II a I' 1• : 1\122 :..3 (G 1 I .
I
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Ştefan

şi Cleopatra " de Bernard Shaw
Braborescu
Decoruri: E. Trucinsky

29 RINGALA, dramă în 5 a I
Eftimiu. Dir. de c nă: G.
cu; Regia:
ică Alee andre cu;
l. Con lanline u. D i tribu ţi a. Alee andru cel Bun: Ion on . Lanliniu; Ringala: Ol. Bîr an;
1lie: M. Nichita; lefan: Gica Ya ile cu; pătarul Coman: Radu Pop ia ,
Logofătul
orin: Pelre avu; De pina: t.
lec andr
u; Lagofălul Jumătate: Dem. P ala;
igrin: . Va il<' u; Oan:
foşoianu; Po l lni ul
Bunghea: C. Pdcoav:$_, Boer C lea: I. Dordea; Milropolitul Grigorie: Gh.
Calborc:rnu; Epi copul Io if: I. Dor<lea; Ion arloriu :
amţu-Ollonel;
Damian : Ar. Popovici; Avedic: M. ŞL făne cu; lareţul Gabri 1:
Lăle cu;
Egumenul Ciprian:
. Dimilriu; T odo ie: D. Iihăile cu-Brăila; Ghedeon
Diac: C. Potcoavă; Timofte: V. Va ile cu; Pafnule: Al. Ghibericon; Petru
Şoldan: C.
imionescu; Şofultea: A. Ghibericon;
lani la Rolompan:
Dimilriu; Bini,or: Mişu Ştefăne cu; Ileana: I.
upcea. P remi era: 15
Februarie 1921 (1 pect.).
30. FEMEILE NOASTRE, comedie în 4 acte, localizare de P. Gu li.
Direc ţi a de
cenă: I.
Uine cu Papa; R gia: . Alee andrescu; ufleur: P.
Popescu. Di tribu ţi a: fatd: T. . ~ăn cu Papa; Lu iţa: Ec. Popeia:
Mărioara :
Teli Dordea; Eli ·a: J. Landri; Fann •: Şeine u Zar.ian; ache:
I. Constantiniu; Alee andru: 1'. Şlefăne u; Adina: M. Horga; Cănău:
D. Mihăilescu-Brăila; Cilibihu: P. avu; Z ădărici: Al Ghibericon; Rozi: N.
~lefăne cu; Zoiţa:
. Cons,t antine cu; Petre '. C., Potcoavă; Chelnerul: M.
P.opovici. Premier ă: 24 Feb1uarie 1921 (8 spectacole).
Mihăe
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31. HANGIŢA, om d.ie în 3 acte de 'arlo Goldonî. Traducere d
Ţin u . Tlir · \ia d " ren·: I. Can tnntiniu; Regia: .. A Irc andr cu: Sufl ur~
l . Con. lanlin!'scu. Di Ir i u b ţi a: Mirandolina: Ol. Rîrsnn: Marchizul
F rlipopoli: Al.
on: .a,al rul Rip. fraia: N nm\u- !tonei; Fabri,

:nu:
onl D' lbafiorita: \1.
tefăne cu; Dejamirn: A
el midi~
ul. Pop•ia; S nilorul C:n.ln1lui:
Ioto ,nă;
n erYitor·
. Simio11
11. P r mi 1 u: 5 , larli
192l (5 pC' lncok) . R <.' I t! nr
19~1
sp.).

ciu: I.

:12. < L ~T(A .' \TCL, conH·<ii • î111t·'un aci el \
,\I .l<.'an. l)ir. dl.' c- n, .
I. ( 011. la11li11iu l 1gia· '-· \h•c aJHlrr cu; . ufl ur : ,,le fan ,onslanlin<.' 11.
Di, I r i I u \ia : l'!J•:,li ·la : J Bir :111; G1 igor : Ion
1111,tanliniu:
nicu.
m.
1111 l:111 lim·... ruil'ol:tl'· \. \[o oia nu P r
111 i r a· 2'... \{m tie Hl2t.
15 \J)l'l'la10]1•
, I u ari: I.III 12
p , Hl12-l;ţ ('.:! sp).

3:i. I S'I J C 'L, pil a 111 :l :, Lr ,I JT. Ki . t tnat•tk ·r Tratl . el P
• lurl, . Ilir
Ic
(•na· 7.
ir :111: Rt>~in '. \1 c andr1• cu: Suflt•ur: ,. t .onli:11 lilll' eu, I i-. t r i li 11 \ 1 .1· PP!n· I 1·rnt u: / . Hîr :rn: \ndn~ Rernou;
J),111 . J> ala; L:·utr·iq11('I·
('1111\11
lton l; Ios f:
P111·na; Fuct rul.
011 t.. i111iolll' tu: : cili;, Ht•1 11C111 · Olimpia Hîrnn : T1•n•z:1 L·111gicr ·
li
I ardea; B l'la: Fr P1qwin . P r 1' 111 i • r :i :.._ :\farl1
rn:..1 {l\ . p dn ol)
R " I u :1 I' i: H '.! l :!:.. 1:1 p.): I \1'..!
'2i (:-, .,p,\

:i I Bl .J >H ~T II. pit• u i11 I :11 lt• lt ·llon T <Îol i·111. Dir. d Cl"ll •
on I an Ii ne li.
J. "-lalll' cu Papa, l 1•ui:,: S. · \li-e anclre 1·11
11!\ •ur· !)I rr :lll
:u lnl
hini· \'
i,t1ih11\i:i: h1li11 l.11jc, r'tll' 1
I
1d1iln; Spring r·
\ 11 ilc•..,1·11
\11111 : (,h. c',tlhnr1 :inu \l.11l i l
l.
1. llt1nl1•:i
,11i1 111 ,..,1·11
l imilritt
llil11•1i1u11; (;:rn.n: \r. Pupt1, ki; ]~11"111 :
·11<111r11l : l.. Simion tu: P,tlru: L. Pol
I 1 11b11u: l'1olira : ~,·în nt /am ·1n
ţ:l'hcn: . 't li I un] a :\1:irta · Li ni
la ele li I u 1\:1
m Î C•
M . llnrg ·,: \lilr, nn· ':ii ~;dtf1n1· t11· Lin 1: 'i. ~011 ..,lnnltne-.t· u.
1: ·

:_ 11 \I.ul

1•

1\l'..!I

; "11 ,• 1,1col<•I.

:i;, , O \ \ N J l'lt l Hl';\ I \ , \, c om di i11 :~ nrl<.' el
el
,ai: lav ·I , Hoh11 h tl1• l l1•r, i I IH'lllll
c ., 'I r:Hhu· n· ch• P Iru
Piron<'. Dii.
d ·
1•11:
~lilu 1• ·11 ; lt1•gt:1
"\lt•c ·1n drr e11; ~uflt ur: ., I. C:on..,lanlin ,t·11 lli l1·ii>Hli:1: \ndrri cll·gu,011: l)c•111.
!iliailt•111B1aila: \':1I 11li11
\I
,hilll'rtl'on; Conl •l1• ci T •11 011: Haclu Pop 'ia; Fouqut• :
P Il tt ,:1, \! •111hi1ul : . f.
lin••nrl· \rrign:rn· \
t:111• u:
hntlr,in: \'. \'nilt r11 1)1 Pi111br:1 IH · 1. nonl1 :i; ])id1er:
i111i 11w ·u, I mi· .\ ~fo~oi111111 l,11 1011 : ,.
în1îon
u ; l]p1(•11
el' Tre,·illac-: .lnn:1
npmîci; D-n'\
d Ti 1•, illae: l·.c. I DJH'iw l 011ll' a·
7..anwn; .le:rntin :
'at. , tcfan
u;
- 1111 \ 1·r1·1 ilic : l·. c
. !:·ne t'll; J,,, 11n
d'
'rrc:,·ill<':
r. liorga: Suzana:
J . l and11· Jl -nn d • ~fn ·lianll: ir \liri:1m,
hartraîn: A . •\clumidi.
r t' 111 i 1' r: : 7 Aprili Hl'...l (' . pcC'Lt I ). R c I u r i: 19'...5- 2 (5 p )~
1. li
t:. ( 10 p .

„

~Hi. PHOS'l li , eumedic în 5 act
ofin ;\,Hh·jd . Ilir. d'

fl tn: ~q
n

•u , li

na:

. \tilia

le Lud\\ i, Fu Ida; Tradu re da
) giu:
. Ale amlr cu;
u-

rn:

n,t.1ntin
u. Di!> t r i I., u Ii a: D-nu ' hirm r: Nat.
r ~
th:
. . do111i<li; lt-liu l1a1•b r]in:
' nrn\u-Olton l, Kurt: V.
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Braborescu
Decoruri: E. Trucinsky

Vasilescu; Wilibald : Al. Ghib ericon; Gerhard: M. Şl efănesrn; Dori : Ol.
Bîrsan; Lucy: M. Miriam ; Dr. Thilen iu : Dem P a la ; Judec ă l rul: C.
Potcoavă; Bohrman: P. Popescu; Wilke: A.
' ălc cu; Roza . rrf C n liantinescu; Franlz: C. _ imi.onescu. P r mi r ă: 23 Aprilie 1921 (6 spec1,acole), Reluări: 1922- 23 (4 p.); 1931- 32 (6 p.).

III. STAGIUNEA 1921-1922
37 CHEMAREA CODRULUI, pov t vitejea c-ă în ;~ a te de G. Dia mandi Dir. de cenă: Z. Bîrsan; Reria: . . Ale andr c11; ufl ur: Slefan
Con~l~ntine cu. D. i , 'l r 'i b u ţi a: D~na Maria::
L I 0 n ă l es u-Do,bre cu;
Anca: Olimpia Bîr an; Ilona: J a na Popovici; ' anda: N. Dord a; Bălaşa:
M. Miriam; farghiţa: J. Landri · Ioni\ă: D Mih ă ile cu-Brăila; Vornkul Iordache: I. tănescu- Papa; Po t 1ricul GheorgbE': V. \'a il escnlareţul: f.
Ştefănescu; Buhotin: Ar. Popovi<'i; Co lin:
. Dimitriu; Bfrl ăzel : A. Motăle cu; Roman: C.
1m10ne cu;
,}oianu; Mirăuţ: P. Pop cu ; Miron: A
Chihaia; I. Dordea; Năsăilă: Neamţu-Ollonel; Cri o lbmo : Al. Ghibericon:
Gherai· D. Psata· Giafar: Const. Psala. Premieră : 6 Octombrie 1921
(9 spectacole). R 'e 1 u are: 1923-U (5 p.); 19!0-H (3 sp ) .
38. NECUNOSCUTA, dramă în 3 acte de Al. Bi on, traducere de
P. Gu ti. Dir. de scenă: G. Mihăe u; Regia: . Alecsandre cu; Sufleul"':
Şt Consiantineocu. Dis tribu ţi a: Fleuriof: Dem.
Psata; Noel: M.
Ştefănescu; Raymond: N. Dimilriu; Peri sard:
V. Va ile cu; Laroque:
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.....

p,11111u - tton I; Dr.
I. J orden; Yalmorin: Ar. Popovid; Ierivel:
I. <Jhihc ricon; Pre~
tribunalului: I. • tăn
u-Papa;
:12imir:
irnio11C·Mu; \'icl r: P. Pop
u· ,rl'fierul: A . li'.lle. cu; Primul .luraL: C.
J>-.nla : l ' n aprod: \ :'.Io~oia11u; .lncquelinr: ;\li\i Ign:ilP'>CU-Dohre 11; Ro a:
' al. . I •ram . cu ; I> - na \'ur ·inc: Ecal
lan cu: Hl'.•li.'•1H' : .'I. Al ·undre c·u;
Frlt ·w· \ . Ada111idi. P r <> mic r a
11 Orlomhri
l\l'.H ( L
p c:.la I ).
H J u ii r i: HJ:Jî- :i
(8 •; p .) ; 1i1n- 11 11G p ).
:m. o CA i ' ICI . ' l'OUH•tli în .'l a I. LlC l,h . 'r arhl' . ])ir. de
l. '-,1:in • cu P 1pa; HPgia . '-ica Al ' \. 'llH.lr · cu; uflPur: ŞI
Di Ir i li li li a . \ ' 1d1•r. I) •m . Pala; l(Jl'gll: < ,rn l T n anu:
'icu;
Di111it1iu ; <Hit' eu- l
'-,I, 11«' r u - }';l pa; Ltig r
\I (,hih ri n. [oni\ă; M.
lt-f1t11l· <'li ; IJidi11a ; .I lila Pnpu\'Îci
'lin ·a: . · al
~l · l'a1w c·u; Elena: • t.
.\le ·111d1 • 1•u; l ~liw
\pr . • ll•dianu
'finea· \n
\d.1111i(li. Pre mi • r :1·
l

O •l11111hr1 • 1!)~1 ( 10

pect.1r.olL·)

ll.lD :LnEHGl 'L l E \LI' D\T,, l'lllllL'dÎL' Îll ;; ad
l
\\'ii.
.\IL· l' f I ul",ll•r l>i1·. d· :see11a : L. \(1h:tl' " ' ll. l tgin .
.\IL' n11 lr",'tt: Su .
ll, •111·; .-:;1 . < l 11 1a1 line u . lJ i t r i li 11 \ i :.· h.,trl ll1•i11rich· DPm. Mihui 11•, l' ll - ll1·,1îl11 lh• llau~I, : lh·111 I' ala · \lan·;;alul
l)i1111triu; llc ~ll·tzing:
r. l'upo,·il'Î, d • Brl'il1•111be1u ·
. P 1l.1. l>r l11lllll' I
~l:111e.., li Tapa;
l, utr , \ :t111\t1 - 0llutwl ; l>l'lll•\ · \I ':,lPf: llt"~· u: Karl Bill/' Ar. P,11 ovi i;
l•. 11 •,·1111 •cili ( ']\, n1.•u 1111 ; t 1 C' \\'1. 1l1 I·
n111ritri11: I I Îllll'I t-: I
\lae ·hru;
ll 1• 11 a11: (
1111Ît1IH' nr: I \'.11hl:il ·
\',1 il:1ch,•· l ~,·1lt: (,h. l t nu\iu:
Hii dl'J
\ l . <,ltil11.·1 i, on ; K, •l11111 .11111 \
\ 1"rlL· l ' ll \l'llllh r111an11 · .\ng . . 1.\
li•,1• 11 l,la11l1 : I'. 1',qw,n,; l I nt1 r : (
i111i11111· n1 , l'11 11111zica11I· P. B:illl"),
h.:1 11111 · .1111:i lop o ,it·i ; 1> - na Hutll'
\11et:1 \tl1111idi ; ll - 11:1 lorfp[· , 1 :11
, li•f .1111 • 1•11 . P 1'1 • 111 i • r .: 1
1t 1ul1111•
l\l'...1 11'...
1wrt ·11•oll') H L' l 11: r i·
t 1) •>;1 :? I (! l
p .\; H :.?:i - '...h
p : 1\l'.!n '.!, ·> p .): l !I~, 21J 1n 11.) ;
t !l:J t :I:.! :I .., p : l ~1:1!i--, I ' > I
I t. {,I I 10 •. l.E I.l'f l'OIHll·. H. ,·011H•d i1 111 :1 'tl lt- d,• F
,\ugkr ~1
l . a11d1•11 u Ilir. dt• l'1•11.1 : I. '-.1.tlll' Cll - l' tp:l 1 1· i:1 ·
\I :1111111•',('l)' .'u
l11•11r : St . Con l:rnt,111 ,· 11 . I> i t l I h 11 \ i :.. \ ,•r h-11•1. \
\ ' a-.ilc- cu; 1:lS ·
lo11 ; C:. T , 1•t 11 11
\(111111111 •,-r:1 11
,· : 1m\11 011u11t·I :
\ akl
.\r. Pllpovici,
111•\ •1,tl', ; \
l.dt•"·11 , )'111 I 1r11I I
11111,111t" ·11: l 11 , 1h•l: P
Popl' <'li;
\11ln11i ·lu : \pr \!,•diau; P iri~·r
11111 '-,l: 111· ·11 -Pap:1 . J 1 · rn I l' r a· 1 ~1
m •11tbti1• I !I:? l
\ll l:t 11 •)
I~
I \H::,l 'L
l 'l 1 lAl, dr.,111,\ in I ad d · ll1•nri lhLtill . l)i1·. ll,
,l"t" ll a
t' Hlll\ll Otlu11t•I
H1·: 1 1·1
\Ic• ·111clre el! ; \uflt-11r
~l
.n1Pda11 li lle 1· 11 I> 1 I r I h 11 \ i n : t,ra ..,
ll• l'll' ·rn :
I. Bi1 ,:111 ·
Iau k: :'\l'um\uOllc 111•1,
u1 :u1t• M lg-11:ik 11; Hog••1. ' . T111wnn11 •• t·lh · ,icn Yn,il -.. u;
I 111 I I, 111 , , ·
t. \I ·e andr 1·11; I ra d' \n h·ll\ : \!1Pura P11p
u;
r du! l :illltrr :
. l' :.ita: Luui
dl'
:111 \: • . 1 im1l1 iu; Clcwi t s:
~h'lnnn ·11 : T -rn \l:tgLn·t: 1:. 1. Hnr-..1: .lulil'nn : .Tnn·1 La11dri· .\im
\l11·i:1111 : l n , :! ll•I: C. ~imiom•-. 11; al ll -ka Ynl ·I: ,\. \1 11 ni: nu; l n hamnl:
. Pt1p • cn : l". ll"l'll ~
\n "talc c·u J r l' mic r a: 2G
'u mhrie 1921 (6
,1w1 lnl'11l1·L
t:J l \H \. HEAZ M. rlr:1111;\ în :\ ·trl, lt• lg1'il•\ ['10111. Dir. eh !.. en: ·
·1.
,011-. t u11 tinc u
l, . \lllt.l • 11 , Hl'gia·
i ·a \l l' .1n lrt eu; ~11rt1,un
abti 1:
ll1 lr1h11\1:1 . 1il:1: \l a1gnnl, llolo~; Iola· .\pr. ,1lCli.uui
on lanti lih: ilc•-, ·u Hr: il:1; Hoh : \lr~u .• t ,fan ~cu; . ma randa: :m.
I em
p c ta ol ).
n \t' U. Jl r l m i l' t
1) C ml,ri ' 19'... 1 ('
(()
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Puica

Pe rieţe anu

Tanţ a Brătăşanu

Margot Boteanu

44. HERO ŞI LEANDRU, tragedie în 5 a cte şi în ver uri d e Gri11parzer. Trad. H. G. L eca . Dir. de cenă: Z. Bîr an ; Regia : S. Alexan dre cu ;
Sufleur: Şt. Cons tantine cn. Dis tribu ţi a: H ero : Olimpia Bî r an ; P re.
otut Dem. P afta; L eandru:
. D imirt riu;
a u klero :
eam ţu- OLeone l ;
Yanl e: l\I. Miriam; Paznicul : An. P opovici; Ta tă l : Mi ş u Ştefăne cu ; Mama·
Miţi, Ign ii lescu-Dobre~c u. Pr e mi e r ă: 27 Dece mbrie 1921 (7 sp ec taco le) .
R e 1 u a r e : 1922- 23 (2 sp .).c
45. LĂUTARUL DIN CREMONA, pic ă înlr'un act şi în Yer uri de
F1 a n<; oi Copp ee. Tradu cer e d e Traia n Dem e tre cu. Dir. d e cenă: G. Mi hă es cu ; Regia: S. Al ee a ndr es•cu ;
ufl eur :
t.
on ta ntiue cu . Dis t r ib u ţi a: Tadeo F errari : V. Va.sil e ~u ; F ilip po :
r. P opovici; and ro: C.
S1mion e cu; Geanina: f P op e · cu. Pi: e mi e r ă : 7 Ianua!'ie 1922 (3 p.).
46. MANEV RELE DE T O AMNĂ, com edi e în 4 acte, Jo alizar e d e
P. Gu ti. Dir. d e scen ă : G. 1ih ăe cu; He 0 ia: . Alee a ndr e cu; Sufleur;
Şt. Co n la ntin e cu. D i
t r i b u ţi a: Iancu Li lro e u : M. Ş l ef ă n e cu :
Toma Ţopîrd e a: Al Gh ib ericon. recşo iu :
ea mţu - Olt o n e l. Fă n i ă: C. T oneanu; Srneurea nu : Dem . Mihăil escu -Br ă il a; Corneanu : Dem . P a ta ; Colone lul: Y. Va il escu; T ă n a e : P. P ope cu ; Va ile: C. , imion c u ; Ra luca:
Ec. S•Uăn escu ; S o fiţa: N. Ştefăn e c u; Anu şa: Jan a P opovici , E li za: Ş t.
Alecsandre cu; Cat erina: Maria Miri am ; afta: A. Acl am idi; Mari ţa : M.
Popescu P r e m i: e ră: 10 Ianuarie 1922 {14 p eclacole).
47 . CERE REA ÎN CĂSĂT ORIE, com edi e i ntr'un ac t ele : A. C hov.
Dir. d e cenă . Ol. Bîr an; Reg ia: S. Alecsandre cu ; ~uflettr : Şt. Co n tant inescu. D j s t r i b u ţ ·i a:
a t aşa : OL Bir a n; L a mov: C T on eanu ; Ş tie.fa n
Ş t efanovici:' V. \ asile cu Pr e mi e r a : 4 F ebrua ri e 1922 (3 p ecfu cole).
48 . SĂ NE D ES P Ă R ŢIM, com edie în 3 acte -de : Vi ctorien a.rdou . Dir.
de s ceilă : - G. Mi. hăes c u ; Regi3.: S , Al ee andr escu;
ufl eur: Şt. Con t.anti nescu. D i s~ r ii b u ţi, a: Henri:
. Dimitriu; Ad emar : C. T on eanu ; Cla.
vignac: M Ştefănescu ; Bafourdin: A. S t ătescu ; Ba ti en : P . . P~pe cu; Jo ef :
V . Vasi lescu ; Co misam: Al. Ghib ei-icon ; Cheln erul: C S1m10nescu: Porta rul: A. P op ovici ; Ciprienne: Ol. Bîr san; D -na de Valfontaine : Jana
Landrir; D-n a de Brilonn e : Marga Hodoş ; D-ra de Lussignac: Srn. Constantinescu ; J oseph e: M . P opescu. Premieră: 7 F ebruar'ie 1922 (6 sp.).
49. ROMANŢIOŞII, comedie îln 3 acte şi în versuri de : Edmo~d
R ostand , tlrad. de : M. D. Rădu lescu. Di'r. d e ~cen ă:: G. Mihăes.cu; Regia :
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S.

\I c u nc!t
J,1n .1 Popo, ci;
P:- quinot · J 1.
I l' ~ li . P r m i
194 I {,I ~p .).
d •

:10
Io 11'

, unPnr:

51.

n t:intin

<; li.

D i

tribu

I i n:

• :Iv la:-

1·11-Braila ; Bergamin: V.

[·

\'a ile <:H,
u;
, 1 c>nm\u- Lton l; Blai
A. Slă P •I I unri , 11):t~ ili . p ·ta ·cl ) . H
l u a r : 19-4

ZlLl 1. 1)1~

1 'O I · ~, Ii
a în 4 :-id cit•; ~huim
orki. Trnd.
1hr de>
ei: :ia: (,
{1h : ,u1 : Rl'gin: ~- Alexandre c·u;
C o u lnJtlÎll( l ' ll. ll i s Ir I I> li Ii n· Kos ilit rr: \I. ,hiht>li ·on

n l •jd<'.

ufll'III' ; ~(.
·, : Ol Bir a:11 ;
·11.1„ 1·
I. P opl' ' ·u
ft•,hi <li , : \'. \ 1 il cu:
Vaq ·a J>, •p t' I: , • r imilriu· h.ll' s i . \r . l o p n id : .\11, : • l. \IC' · ·111 lr
li.
, a th: .'. \dn1 11 icl1 ; Î\\:1 , 1A1a ·
)ltlan, ('li · I ulm o ff · \! .lefane,ew Ha ·
re ,, ul · I) · 1t1.
lih: îl,• t·11 - Braih ;
1l1n· D,·rn . 1' :da · A ·lt1rul :
ramtnll o 1wl : Llll':: [ , !li ne '<'ll P: p:'l : \li, ,;k:i : l
. 111\ÎOII(' n1 ; l,il ,11l'il; r.
0 (11 l' ll : Tal Hl'lll : \1 , ' · ," ilatl' l' tl . p r I T1l i ,. r:
~:; rc-hru:iril' lfl22 1: p ..
H ,. I II ar 1•: l !l.{2 :ti (:l sp .•

Y:, ii i

l'Jl-.. 1, p,
rn :l :ll' ,. rh \taurin• l [,.111H quin i, l ~
C, \l ilt,1 • , u : r, gia \
",,J r, ·11Hli·,·,cu11flt·11r .
,,I. C.1111, 1111lin1
11 . f) i Ir I I, 11 t I n: Lu rnJi,i l'l
C. T11 wauu; Hri ·lwu :
\l. (, hi l1t1i,1111 :
f 1 r j ul i 1: ll .
Jilt .,il,•,1·11 Br.,tl 1, ( oit l\l'l11l d,·
er\'an: ,.
\' :i il,··~· u ; P i11,· l1011 : \ ,
l ill, l' ll ; l , tic 1,•111H
t·11w n 4,l, .. ·111dr, ,, 11; C,ro1
,::l'll1•: .lnlla l'op cn i ·i ; Fran, ·inl' : .Sm . (.1111 l.i11l1n ·•;i11 · I) 11·1
,l,a111l,1ri'·: .I
L :111dr i: D-1111 ,t,-. .'a r,illt•: l, î,•:1 \a•ili ,•11 ; Z('li:t · :\linarn l1•JH'•' u . Pr,111 i ,. 1 :1:
l l \f:11li, , t\l'.!'.!
1;1
111•,·l:111111 · . 1 ,. l 11 ari : l!l:.!,
'.!H (~
p.) :
rn:1. :m i 'P ) ; 1~ 11 ~ :.! { 1 1 1 .l
li•t· :111,lru
[,:.! \ I \ I . l
VOO \. di 1111;1 î n :i :1l'I,· f11 , t' l' uri tl,·
111 l,·ur: ~l
:\\iln . Ilir. d, • -.• ,11 , 1 : Z. ll1r-, n 11 : lk +1 : '- '.i,, ·111cl1· •,·11·
,, 11 I 111li11, , · 11 . fi i I r I lt II li :1: \ ' la i111 \ ' llll.
/
Bî1 a11;
1 il,ur I, 1i cl 1·ri11 ; . lin· a lh :11.11, : . Îl'ol H' llimilri11; Co k:i
~[, f:1111 · 111 ;
B 111111 \lî,·hl'd : I 1·111 . J> ala
palar11l l)r ·1rro111ir. I ~ltîllf" UPap n: <,r111a \li,ld 1\ ' ll\lil : A.1·. I n 111 ,vi i
ii•, di111:
·,nmlu Otl1•1a•1· 1 :tln:
1
lih :111 · l'II H1 .lila ; H:ir,111111 l\ulinni : r P•l)H c·u ; \'Liei ",, . tal
u: fon
\' l'nt 1111:tt':i : ,\ld1 ·1: C . .s·111io111 cu ; ll11m1n llt rf' u: \1
hi ni: '.\111q,:u
\'
l'olorn:11. : I aldo, 111
I
Pi1 al. l,111
,h. H:lllu\iu: '> l11l
id)(' : , ·. \: .,jJ ·<;111; \!,15
('ii •u:
r_ V:i,i!t, u: L'n <au t>l: \I. Ghih r1n11 ll -na , 1:ir :
I Ignat< lt1 -l1oh1t· u : \ne:: "t·111t,1 Al · nutlrl" u:
a11d:1 ; fana L:111d1 i : l'n 1·111 il <h' c:. 1: ,ic·.t \';,,ii n1 P r ,. lll i
r a: 25
, lnr l î 1• 1~1:!:.! ,
p ·l:tl'11ll'). I
I 1 ari : Hl'...:{- '.'.!-4 !:l "P ; 192 - :?!l (:-l p.);
rn:11 :I:.! -I
I l ; !!li 4'.! 1 p .).
:,:1 HOi '\ .\ \ l L l <HJl lT . '( mtli · ln :l a
dL·: . h lit·re. nir. d~
H'ltli . I
t.111e ·u Papa, H ia· \ , .l.l c,:rndrl'scu . ufl nr: ŞI. C:onstuntin
11 . l i l r i I, 11 I 1 11: \rgan: l.
l,llll' <'11-P:q a : lklin;: . 'ni ,.'lrfane. ~u;
11 • ·lic1 : .la Ila J>1 JHn I î I 11i. on: },fi a \ ' nkricn; lkrlatl •: X. 11îrnitriu;
Cit :ml }.fthallt•,t II Hnuln; l>i.,forus: 1\li.,u Ştt>f,1111• n;
oma-.: \1. ,hiber1 ·un , Pur •on \ iq:il \'a ilt .,,.u· Flrurn11t · ".r. Pnpovi i; B \llll •f 1i: 1. P J • , u; ' [ uinl'llr : 01. lHro;,uf- I r mi r a: 1 Aprilie Hl'...2 (7 ,pe l, · l ).
He I u: r 1 · 1,1:11- :t,! \' p. ) ; lH35- 3 · ( 4 p.).
5 I. Gli 'ERELE DLlll Pll • F · ,T, !)Îe a în 3 ul'lc, loenliza1 · el• P
Gusli. I itt' ·\ia d • \t 11a: I.
I~ c II Papa;
·gi.l: "· Al (" a11dr
Sufleur: Şt C n tantin s u. ni!>. tril u \ i n: T lt>ma
J. St~ n
pu;.
,d . J h 'l'L (
C,or c•. !J i r. de
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"O scrisoare
Di r. de se.:

pierdută -

Vintilă Rădulescu

de I. L. Caragiale
Decoruri: E. Trucinsky

E lena: Nat. Ştefănescu; Natalia: Apr. Medianu ; Aglaia: Jana Popovici:
Victor: A. Stănescu; Bişu: D. Mihăile cu-Brăila; Iorgu: e:.uutu-Ottonel; ofia Adr1an: Jana Landri; Dr. e1ovineanu: V. Va ilc cu; Ghiţă: C.
111110nescu; Mari ţa:
Cor tantine cu. P r e m i e r a: 2 Mai 1922 (9 p ecta co le).
Reluări: 1922-23 (4 sp.); 1939-40 (3 p.); 1940-41 (11 ip.); 1941-42·
(4 sp.}

IV. STAGIUNEA 1922-1923
55. UN DOMN PRIBEAG, r,oem dram~i tic în 5 acte şi în ver uri de.
Nicolae Iorga. Direcţia de ,cenă: G. Mihăe cu; Regia: S. Alee andre. cu~
Sufleur: Şt. Const2ntine cu. Di tribu ţi a: Ştefan: D. Mihăilescu-Brăila;
AJ,oh: Comeliu Potcoav ă;
unzfolla: Jana Popovici ; Palher Io ef: V. Va ...
ileocu ; Schobel: Al. Ghibericon; l{iihbacb: C
imione cu; Wolkenstein :
A. Adamiri; Hannerl: A. Stăt~ cu ; Kiihbach bătrânul: V. Potoroacăt Gheor
ghe1 Hatmanul: Ar. Pipovici ; Arhiducele: Tibor De ; Bolea:
1coIJ'e Borgovan:Şcolarul I, Neli Carac10ni; Ş co larul II: Elena Bor a ; O fem eie: J.
Landri; Allă femeie: Sm. Con tan1ine cu; Un o laş: Io if Vanciu; Alt o taş:·
Gh. Bănuţiu. Premier a: 19 Sepllembrie 1922 (5 spectacole). Relu are}
1924-25 (2 sp ) .
56. TAIFUN, dr2mă în 4 acl'e de Lengyel Menyhert, traducere de P
Gusti. Direcpa de scenă: I. Stăn cu-Papa; Regia:
. Alecsandrescu; Su ...
fleur: Stefan Constantine cu. Dis tribu ţi a: Tokeramo: _ . emţu-Otto~
nel; Kobayas i: M. Ştefăne cu; Io hikava: Ar Popovici; Hironari: Dem
Mihăilescu - Brăila; Omay: I Vanciu ; Kitamaru: Liviu
Măcelaru;
Iolomo,~
C. Pot,:.: oavă; Miake: V. Potoro ae,ă; Otlo Lin dner: I. tănescu-Papa; Bernat
Bruck: V. Va.s'i1lescu; Prezidentul: . Dimit'.riu; Prncurorul: Petre Bulandra~
Apărătorul: N. Borgovan; Iohan · C. Simionescu; Aprodul: Gh.
Bănuţiui
Grefierul: N. Nemoianu; Tîlmaciul: Tibor Des.; Elena: Gin.a Sandri-Bu...
landr-a; Tereza: Stanca Alecsand1es.cu; D-na Bruck:
. Caracionil P r c,
rrr ier a: 26 Septembrie 1922 (9 spedacole). Re 1 u are: 1926-27 (6 sp.) ,
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57. PE ·c BEI XL. ·om ie în 3 n I d
nlon
ehov, lradncer ·l,
Zin· C. 11ur innu. Direc\ia d
c n!i: 1. tăne u-Pupa; Regia: . Alee
<lre„cu; ~ufl •ur: $l. 'onslanlin •nţ I) ist r i b u Ii a: Irina: M.
bohrt•<,cu; GaHilodri: PLlr' Bulantlrn; P. Kicoln Yi i: I. • lnn cu-Pupa:
~i11a:
l .\Lee to11t 1n ,· eu;
n:i'>l:t i , id· \fi u .., t fane, 11; Pnulina: E .. , t::'tn~·sn1; \{n!-jn : .\. \c.lamidi ; H111 i,· ·. ])1111ilri11: S , .,hicYi i: , 1cn11n\u- Lton0I;
~ i miow \. Pc•pu, iu; 1a o,: C. imi n
u; Bu ~ lnrul: L. M elaru; Fato
din <'a'>.t: . ' { :u acim1i. P r l 111 i l" r a. l O ( elombri
1 22 {-1 peclacolc)
38. LEGJ• r\'D \ ( OBOA CI un ·1d în , l'r 11ri l
M. Hadule'> u. Dide q ·,•n,1
'"'¼:ll \l1[1.u ' '>l'U- Hq.:ia·
\l c andrcscn; .·un ur: ~t.
nsta11li1w r11 I i I, i h u t i :,: • L' ,11110I· \r. Popu, i i; Patria:
ina andri; 1'.11 - 1'1 l'lllll : P. Bul:11 dr:i ; ltt111ul Lal111:
. l>imilriu; Croni ·wul: lih
h t 1111ti11 ; 'l 1:111 'i ilva11i11
l.11i la; B11cm ina
L:nat·i na; Ilu nrnhia: E.
Bur,a ; \lunlt:ni 1 : Sih ia .l1pe t'll , \!, ld ,·a
m. c,.,n ta1tli11 • <'li, :'Ilir c•n ' l
Bal1:i11 : I
lau·l:11·11, )li l.111 el'l \!,1n · t . \1111101w lu;
fihai Yit azul: I.
\ ' a111; i11; l II t'opil dl' t,1',a : L. ,·.1„il,· t'll Pre 111 i r a: 1;,
<'l1,1uh1 i 1\l'.12

rceli·

„

1 1 'IH' ·laeull

I

x·n:

IP( H\Ll L, lllllll' di,· Îll :1 a '11 tl,• li. ' turm. lu<aliztH' ele
ll1r1• \1 t dl' .. ,•11:i : I.
t,111!' 1·11-l'npa: lh·gi ·1:
\kc,a11tln• ·11,
111l, · u1 ·
':,l l t 11..,ta11ti1H· 11 . Oi I 1· i I, 11 Ii a: '\i tnrian: \'
Ya il1•,c11,
lnt i : \[ \t I: 1'1·,1u : lu11 • n1 1>1111 ilnt li . \Jih.11lt cu -llraila; ~la11~,cu- (,.
\ a,d e e u,
111tt1,a( : ,I. ld111l1111:1111 ; \1111ll' : .ln11a I opo, iL·i; Eliza: Ec:11.
tai11• 1'11 ; l. tli11t· :t :
' :tl ';,kl llll 1· 11. p r L' 111 i l ' r a: :11 Ot'tumlt, Îl· rn22 (12
p1·1·t:il'l, h -). H , 1 11 1 1· 1 P :!:1 '..! 1 1 ,p.l: rn~ 1- ~3 1:.. , 11 ) ; rn'.!:> ., (2 p. ;
1\J'.!i ' 1
I 'I'

.",L l

P

C11 11

·o \ lLLL '\ fi LI :.

u~, . ,

Ll I :-i(
l'Ollll' lil' i11 ;ţ :tl'lt' de
luli,•n• J irt• •\ia
\ld1 •1, ,1'11 ; ll1•gi:i
.\ll'c ·,1111dn·,< 11
\ut'kur· !';it. t:1 11 lanli111•,t· u 1> 1 l 1 1 1, li li a : \.1 · •a11t1•· L P11lu1:1,,i; l1t•r1111l1•: \ '. \ a,ill' eu: Oel:I\
Jl \l1hail1" ·u - Biail:t · l.1• 111 11 , •: JI. Bui 111th ii \l :tpin· l\1•:1111\tt ( li lllrl;

t.k " '1·11.1

t,l11!Httlllll (a1l . ,
Put11rmwa ; i',·rl1111l'll': .J.111n lopovici;
.lit, ,, 11 • • l't1t1 •
~l1·fa111· •11. P r L' 111 i · 1· .i:
l
'ocmhr1'
1\1'..!'.! (I\ ,(l<'dnnd • l 1· l 11 ,l l t l~l'.!:I '..!I
p .) : H'.!l :!:> !'.! p.l; l\l:t'>JG rJ ,p \
\\l\t·

lll

11_ ,n·11tll ·

\

\

I l li.\ ,1u~T, lrag1·di1• în ;, Hl I• ( I."> l;1hluuri) d • \\' . \lt:1h.1•,!H'are. DilL'l' \În d1· l l' ll;t /.. Htr :,n ; l · •in \
l •e ,.t11d1 ·, ·u: . 11flt•ur: ~I. Co1hlanlilll· , · 11 . 11 , , t ,· ihu\ia : l1•g1·l. I. ~hl1t•,1·11 - Pap:1, H•"ina: \I. lgn :\lesru;
llanrll'l . /
Ilir 1111, l'ol11n111 • \' \' ·1 rl1· 1·11 ; l.a ·rt P. B11l:1ndr.1· Ofdin: J.
Popn\11 i ; Ic 1•11l,r,111 : l . :\f1h : tlL,C"ll llr.1ila. l,tildL'll I rn: T. \':111C'i11; Bcrnar.
d
t . 11111< 11t•,r11. l• l':111 , j •u· t,ll. Bantt\111: ;1l:11cel. Y. Pul!\n !ll':; llorn\iu
'. I 1111it1111; \ ' olli111a111I : L. ;1l:11 t·larn: l 0111L•li11: n. 1h rt·til · cu: Sp •drul ·
' p.1111\11 -( lloth•I l'n 11 111 . L \I, ·t>laru;
ric:
1 urgo , ..111; .\ toru) I :
nt lb1111\i11. \ltn111l ll : \r. PlJll\ici . l>uc· a: ;1I. \fi1iam; Groparul l: .\1.
Ghtht·rh·nn : (11op:1rul li: L. l'oln: ,a : !·01 timbra~: ,h. Hanu\iu; l'n l01d :
\. I 11t110:1t· :1; l'1, t filer : P. P 1ttroa ,'l. l t
l1l i l r a:
11 i'ucmbrie 1922
(;"1 ,1wl'l.1 c il
H · I u: r i : 1~1;10 31 ( ..,p,) ; l 35 3î, ~ -P-); ltl37- J \3
·1 ) ; t .>:rn :1. (1 . p \: 191:1 - l l (7 n.) .
li2. C
LEO~IDA F ŢA Cl R A ,Ţll EA, far ,
l. L. , nrnghl<
1r •t·\1a dl' ,eL' llli: I.
l111H u -I npa; R •aia:
cu; .'urt1:ur: ' t. 011 l:rntim · u. l i l r i l> u j I u: ~onu l L nida;

332
https://biblioteca-digitala.ro

"Importanţa

Dir. de se.: N.

Neamţu

de a fi serios" de O. Wilde
Ottonel
Decoruri: E. Trucinsky

nescu-Papa; Coana Efimiţa: \' Va ile_cu ; afla: Sm. Con l'anti:1e cu. P r mie1•a: 25 oembrie 1922 (3 spe tacol e). Reluări: 11);:ţl-32 18 p .)·
1935- 36 (1 p.); 1937-38 (2 p.) ; 19-11--42 (9 sp.); 1942--43 (3 p).
63. SANDA, pie_ ă în 3 acte de Al. Flore cu. Direcpa de cenă: G.
Mihăescu; Regia:
. Alecsandre.c, u; ufl eu r: l. Con tanlin e cu. Dis r r ib u ţ'i a: Ştefan Radan:
Dimitrw ; Radu: D. Mihăile cu-Brăila; Mih,.1i: P.
Bulandra; Iorgu: Al. Ghiberi on; Dinu: I. Vanciu; Pavel: C. . imione u·
Petre: Gh. Bănuţiu;
n ervitor: L. :t\lăcelaru; Elena Radan: Gina andri
Bulandra; anda Radan: Stanca Alee andrescu; Principe a Muşat: M. Miriam; Zoe: J. Landri; Florica: G. Ya ilc cu Pre rn i era: 28 1oembrie
1922 (4 pectacole) .
64. STANE DE PIATRĂ, pie ă în 4 acte ele H. Suclermann; lracl. de
Emil Fagure. Direcţia de cenă: G. Mihă escu; Regia: . . lec andrescu; Sufleur: Şt. Constantinescu., Di tribu\. ia: Zamke: Dcm. P ala; Maria ·
A. Medianu; D-na Hofmeycr:
. Ştefănescu; Ierisch: I. Van iu; Eichollz:
V . Vasile cu; Laura: Gina andri-Bulandra; Lenuţa: Mica Yal erica; \Viling :
Gh. BănuFu; Gotling: P. Bulandra; Biegler: . Dimitriu ; Reilmayer: A. Popovici; Lochman: C. Potcoavă; prengel: V. Potoroa ă; Lruve: Al. Gh1bericon. Premier a: 19 Decembrie 1922 (7 spectacole).
65. VISUL UNEI NOPŢI DE VARĂ, comedie în 5 ac le de \V. hakespeare; tr.ad. ,de St. O. Iosif. Direcţia de · scenă: G. Mihăe cu; Regia: . Alecsandrescu; Sufletu: Şi1 Con tantinescu. Di tribu ţi a: Theseu: I. Van1ihă i
ciu; Egeu: N. Borgovan; Lisander: P. Bulandra; D metrius: Dem.
Clenci :_
lescu-Brăila; Philostrat: V. Potoroacă; Petre Gulue: V. Vasilescu;
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C . .'imionc ·u; Flucr: Al. hih ii n; Tom:
Hypolila: J. Lnn-dri; II n11n: . \I c • ndrel- u · li I nn: -. Jip cu;
h r n:
Dimilriu,
Til:11ua: Gina . a n hi ll.; Puk: .Jnnn P p vi i \' mn; T zînă:
R r a; LI
z na: '.\f. . amin •r; JIT 1in - : \u•• Da11abidmici; '.\f ftzii.ri h :
ara ioni.;
Pai c> llJ!'llÎ':,: ,. \'a ilL· u; Boli dL· muştar : J. '.\fi ·I
u; '.\folie: '.\li ·a \'alcri~.
P r t· m i P 1 :1: ~ fonu:irit· HJ'.!;l 1;, . p ci.)•
lili.
C - A MIC\, •r,mcdi<· in :1
I in·c\i:1 ele ,c 11,: 1. fan s u -P:ipn; H gia: k· \I c : mir
,011 t,111li11c• < u. l i s l r i b ul ia: Philihcrt: .\r. Pc pcl\'Î i;
h, ilPc;1·11 H1aila; \'<' :Htc lHnu- \1, • tda1w ni; B1g1t:don : V. Ya ii
u; G 11 ralul J) •111. Psala ; Bî11dt1)11I. \ l1hilH·ric·o11 ; J lou, ier:
])imilrrn; Xavier:
i-h. lh 11u\ i 11 Ziafr,lul : C:. Si111i11111· <u ; , ·1. l nl'I: ' . l nqţo,an; P zard: C.
i111 i 11 "· ' 11 ; l11 a"1·11l : ll . \l a 1, 11h· l'll ; J·:.11t111ul· lih. llanu\iu;
Pot ·o:n, : Po1 l,trl•lul : I \ an iu; Huzin : \
P1 lor 1, c:. : l'n
\ ' an l'i u ; l a i•<·rl · L. '.\la ' <'Iaru
li •tllul I · \ ' . P1 toron ·u; Cit •nlul
ul , l' u ; Lli1•11lul 111 l Pollo u ,a ; llL·r, ug ra: J . L, n<lri;
dwi
I : lll''ot' ll° I ·1h ·11 ' \ \ I 1111icli ~ h I lllll
l \kc-. nd1 t· tu; :a,i ·ii\: : M. 1'1Hriu111 : .laL'q11<·lit1L· ·
.lqH' 1· u : Anwli
. l a1·11eiu11i ; \gata : hi. B r-.a: lri11, : • •. C: 111 eit,ni . T 1u lu : t, . \ ' a ih• u . r r • 111 i I r a :?:! l:111uari H)23 (7
pt •el a to lt-}. I , lu :t r 1: l!J'.!:
'21 :i p .) ; Hl~i'2 - :t1 ( I ,p.) .
G7 . J•' E'l l'I .\. l ' lllll •di, • in 1 ude rlc li nn 11l l,nn,c -,i 1 il'rr
fradu c· •r • dl
•1 ,1 .\11 r a11dr1• ·u lli1L1 \ia t.l • · 11:
/. Hir
\ll' c a11, 1n • 1·11
11lliur ,l Lun l:. nlin · u . I i I r i li u \
11a l' n p1n il' i \ 11 .1,
• 1 q \ .tl li 1 . .I I. 111dri , \~LH : I:r.
, •
I. liri:. 111 , LL•t111lt
11
, ll-latH' l' u ; I -r: \u}ll'rnll<'
B r ·1; Juli :
\ .l ip,· 1'11 ; I 11 :1 Jli l'u 11 \ \tl ,11wl1 n na Ping 11 · \I lgn.1l1 · u: D -11
A.JIil' • 111 1 1 a \k1· :1t1d1 l l n: Jl -1"1 11rlt11l1 : J . :\Iii I<
I •a :-.l:n in,ku:
l ·11a r io111, \1.wrin /.tl1.1ri 1 1111 111
1n1 HI :iu ·
' , 1m\n ll rn I;
i rre
L' III Î II
ll1111Îl1 i11, \ t I 'IH111d :
\htll ', · 11 - J> :1p11 ; \I ·ni, •: \l
hih ri '
\h a ll' h
lu11II ÎL· 1 •: \ '. \; ii,· cu; li I I 111~c,i-. : ,li . Ha1111\rn P r
'27 F , lt111a111• 1!1'2: (7 1u•1· 111 o h•. H ,• I li .i I L': l !I:..;, :.!l' I l '[ .).
li . ( \ \ \LI• Hl L \ J 01 \, J 11• :, în 1 : l' lc dl' .nl. \1 )lll'). J ir ("\ia tl
11 •1rn: l,
\til1.i,· L'11 : 1 q.:1,1 \
\I 1• :111cl1 1•,, li ,
11fl1111"
l.
11 lanlint•s 11.
l> i
I h 11 \ i :i : ' a, l,•1111 \ l111 n: lh•m . l' Ila
\li1l',1 I. \ 111 ·iu: lmpar.t111I
(l,
l>i111it1 i11 : ll1uia : l.!1 B.11111\iu; Jli :n11l11l
t·:1m\11-0lton l;
I -l 1•n 1lt 1.
,hiln ri ·, n, al I I k I l'n 11 ,,·: C \1m111111· en· l n f tuilor:
\ '. l' u lu1 0 ,1t:1 : l 11 1·1pita11
l'ur,•, ,.111 : l 11 hatr:"in· ,\r, P J>Î\'i i; l n tlorlnr ; IJ I.H1·l 11 1u; J>c,11,nit ·1 \l111a \ .lipP II
c1h : El. J.11r a;
iaza H , .
C l'o l1 1> 1\.1 ; l111pa1alv.1 a l,ri11:1
t
\l1·e nlllln,cu; 111·!.1·
11 :1 \'nlcri('~;
\lo;trl ·a : .li•a1111 • '.\lan
li• ll' ·o. I' 1 l ' 111 1 1• r a : 1:i '.\l:trli
l. 23 (:3
J1 cln, lt• .
m> OlH L t.OhDL\N, ,. 1nH ·d1 • mtr' m nt'l
J an. Dir ţi d'
, - •na : \1n \11•1,: nclr " ·11, . ur l l l l" ,l
. 011 tantin
l r i butia:
l'i(H'IÎt •
])1n 1(1' 11 ; l 11Ji1. ,l . \h-t :lllcll"t' ' li; } aciui ' CU:
Îmi 11
t1;
\\'li · \ \. 1li, ·11 \lan lra"iu \I. l,h1hl n ·on; T na
I ulcoav·. P r
01 1 t r a
1 7 \1 .•rl i I• :?:3 (:3 J el'l :.. c li! · . l
Hl'...3 - 2! (6 sp.); 19:J!J3 p I .1.
'C'lTL 1 'L Ul', 01111·dic ln ;ţ n<'I<' d Kacl lhurg şi
70. P
cu -I apa; R gia:
T1ad11 ·t·rt• le- P, ;u ti. Dirc ·\ia ele: . ··1·11a : l.
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Ion Tâlvao

Sili Munteanu-Udrea

Virgil

Potoroacă

, andre cu; uflcur: Şt. Con tanLinc cu. D i s l r i b u ! i a: Ulrich de Kuckroth: V. Vasile cu; Tn neldn: Ec. Slăne cu ; Han : V. Pot.oroac ă; El a S.
Jipescu; Gebhard de \Vald emar·
eam \u-Otlon l; Maria Lui a: Apr.
Medianu; Emericb:
. Borgovan; ri lian Adam· I. tăne cu-Papa; Lolti:
EI. Bor a; D-1· Roby Woo dleigh:
. Dimitriu; Ida: A. Adamicii ; Anton C.
Potcoavă. Premiera: 20 Martie Hl23 (5 spectacole). Reluări: 193031 (7 p. ); 1931-32 (4 :p.); 1937-38 (-± p.) ; 19
39 \-± p.); 19-11-42
(4 spectacole).
71. VĂPAIA, piesă în 3 acte de H . TG temaeckers Direcţ,n de cenK:
G. Mihăescu; Regia: S. Alee :rndre cu; . un ur : Şt. Cc nstanline cu . D i l r ib u ţi a: Lt-Col. Fcll: Dem. Pala; Marcel Beaucourl: r_ Dimit1 ·u; Contele
13etrand: AL Ghibericon ; Monsegn Ju sy: N. Neamtu -Otlonel; Glogau: V.
Va ile ,~u; Baronul Steti11: Gh. Bănuţiu; Proc urorul:
. Borgovan; Primarul: C. Potcoavă; Judele de Insttr. I. Vanciu; Ju Lin: V. Potoroacă; Moniqrn:
Pelt: M. Ignătescu-Dobrescu; Yv0nn e: J. Lat,dri; Tereze: S . .Jipescu; Annette: El. Borsa; Un paznic: D. Mărculescu ; Berthol: C. imione cu; Medicul ·
legist: V. Moldovan; Grefierul: L. Măce laru. P rem i era: 27 Martie 1923
(5 spectacole).
72 CĂSĂTORIA SILITĂ, comedie într'un act de Moliere. Direciia de
I. Stăne cu-Papa; Regia: . Alecsandre cu;
ufleur: Şt. Constantiinesc~. Dis tribu ţi a: ... ganarelle: I. Stăne cu -Papa ; Geronîmo: Gb. B ă
nuţiu; Dorimene: Silvia Jipe ,cu; Alcantor: A. Popovici; Alcida : I. Van iu;
Lyco te: V. Potoroa-că; Paocratius: V. Va il seu; Marphurius.: Al. Gbiber'i<:on; I-a Egipt'.eancă: A. Adami di; a II-a , Egipteancă: J. Landn P r e m. i c r a.
17 Aprilie 1923 (2 spectacole). Re I u are: 1923-24 (2 sp.).
scenă:

73. INTERPRETUL, vodevil într'un acl de Tristan Bernard. Tradu ere de Maiorul Ferderben. Direcţ!a de scenă G. Mihăescu; Regia:
. Alecsandrescu; Sufl.eur: Şt. Constantinescu. Dis tribut ia: Eugen· Al. Ghibericon; Hogson: M. Ştefănescu; Julieu: N. Borgovan ; Un comisar: C. Potcoavă; Un chelner: C. Simionescu; Un agent: D. Mărcul es cu; Betti H-0gs-0 n:
A. Adamidi; Casieriţa: E. Borsa. _P r e mi e r a: 17 Aprilie 1923 (2 Sjpechtcole) . Reluare: 1923-24 (6 s.p.).
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V.

TAGIUNEA 1923-1924

74. NE \ 'EST ::.LE YESELE Dl;\' \\'l;\11), OH, eomNlie în ;; u l<' d ,v.
hal.i• JH' an•. J>irel'pa cil'
nă
-a la~,: H gi ,t. :-... Al t"UIHl1e cu· Sufl nr:
, l. Cern li1nli11e n~ J) i
I i h u Ii :1 ·
ir ,John Fal-.laft: I. . ·1a11~ ·11-Pnpa;
l•c•nton · \'. P, luro:u-a; lw(o,, : \ '. \ ' a ilt• ru : <.;kn ,1,•r : AI. ,hilH'riron; Ford:
• . \l':1111\11 Otlon •I ; Pagi' .\I. ')ll'fanl' cu " 'ilia111 P:1gl': • •. ( aradoni; Si1
I\ 111s f. \ :tll<'ÎII ; lh1 <:aiu
. Di111il11u
l,1pînul hanului· C. Pol O'lY:'.I;
B:i r dolf
\ 1'11po,i1"i; l'i l"I : {. i111i o 11 , cu .
,m : (
\. I II l' Î, Hohin: ' 11,u\a I Ic.du~; u11pl l: , '. B1 rgO\ ·111 H11gh, : \ al( ri11 \[ 1rd:1n•· I> na Forcl.
'ul !)ll-l:1111 " ·u IJ -ua l':t 11·
I. \Iii 1:u11 ; n-11·1 ))11klv: l·,c \h1111•-.cu· D-r·\
Ana 1'·1"1
.l1p1•, c 11 . 1'1· 1· rnit>1 :1· I , . 1•pl1111hri1 -' l!l:!:l (1; 1w1·t:11-~l<') .
i :i \f \HI IH.\ , lr:1111:i 111 "1 .11'11 ,i î11 n •1 uri ci, • .l1•an l idwpin: lrncl.
;\[ ( odn"1ll11 I >ir, •1 \iii tl1• ·, •11:1
l1 f:tn B•·:d1orc• ·n : I L"'Î 1: \
h-,a11d1 l' t ' tl
ul h• 111
I < "'1 t:111lt11t• ·u I> 1 Ir 1 I, li li a· lol1·1lll',. Sll•l:111 Br:1hon •,t 11, \ru11
I >iu 1il1 iu ; z, lh11h111l· \. \ a tll' c u ; I alru : lll'lll . Con f-ln .
ti11 1•, l' t1 ; pli111 1" 111 1" : \ . l,hihl·rîc,,11 : I dl•ll I l ,. l I ll'o:na, Cungrin · \ Pn
p o , i,·i: J>rl'111 r 11I : Dim I' ala l 11 C:1111111 i1111 : ' I il1i-, l ,1pll'~: lrl11h1 ns : l,h
B :11 1ll\ i u ; Cd 1t1l u, : \I \1111:111 ·
t r gi u : C. H11 1 i , Paliu
H11 1•gm·1n- ln
I i1111111 : .\
1· 1 l,;111 ; I l'lt• 1d11 :
I ·1pl1
l ahra
\ . \lardatl'; B11c1'11; l Pc l 111111 a ; 111l11
L . \l:tll•l:11iu ; ap a d n
\ 1'1t11n1 :H· 1, ln -.11lcl:1l· \'. Polo
10 11'11; l 11 "t1 :11d : T . La pt,·,: al cl11il1•, 1 g11"11d : l . \l,1l1 •l:1ri11 l n prii!' ncgr 1:
:u, l'I · ill ; Fh11H·11la : 'i 1•>i11 i: , l.1111, 11 Id, 1111111,
\ll-11. I :tli· T1ul:1: \! :1r1l' I I ll,, a · \ll11 i 11 ·1: .I. I :111d1i : I' di11111
tl ';,ll•l,1n1· t· 11· P.111lt-rn· <.;, .li 1w,r 11 , I :tla 1 1•1•1:
c' :1111 ·1u11i ; T.1•11c1111"··
I I 1\,11111\iu;
l':tplt ·1 • •. Carn l ' Îu11 i. I 1 , 111 1 ,. 1 a
ph 11tl11 i,• l!l:1:1 (.", (H'<' l:tl'oh• l.

-.c

'.!, . ,

\1011{ O\ 1 L pu a 11111 ' 1111 :iet d1• .lui •, H,·nard; lr:id. tk Z. H,r
dt• I l 11:t
ll'f : 111 J'r n l) 11 t l'll ; 1' ,, ui:i • l
111\ÎI llt I li
',11llt-11r:
,I
1111 l1•11l i1 1, • , li . 11 i I t i I, 11 I i .1 I l I l.,•1J11
lh •111 l'v 1! :1 I l na l P(lic· :
\t, 11:i I :di :
nl'la : ':1t . ,, ll'!: 111• ·11 \l111 11\ 11·
llllll( :1 lludn
P r I' m ier a : \I (lt't11111li111• l!J:!:i l i'.! 111·1· l.11oh
l11• lu 11 i 1!1.!l :!;, I •p. 1; l\J:!{i ~7 t!I p.) ; I ~1:10 :11 :! 'I'
I !1:U :i!i ( I p .) I \l:i;, :Iii :ţ ,p
-; 1;

III

llt11 '(' (1 .1

0

;

i'î . . T ,tl'OI.<, 1111 : 111 . a ,· ,. d,· ll:ttÎll
1111d1·111i [lin .. · \i·t <lt- ,e"
, , \l i li:ll', 11 ·
q~ i.1 : s . \kc 111d1,· ,•u ;
ulh11r
\I
( ,un l ·tnlÎtll' l'tt.
ll i -. I 1• 1 I, 11 l 1 1 \1 :11up11),1: , li11111 l'11 p11,i, ·i \c i11 •1; 'I illl" I>
\lih.1ilt·-.c·11
B1 .11L.1, I• rn111 a \l111:t li tl1 ; l'. 111Îlia : .I . 14:tll li i ; f:. ui l
iminllc 1"11; l111i11:
• .
1 a 111(11 Otl 111 ,1 l,i~l111li :
:. 1'11!1•11 ~1\". 1; l ' n 11 ·1·1111t1 l'lll · \1. ;hih ri · > t.
I Ir 111 i " 1 :1: t1 llt-11111 J,1·i,• IU:!:I (li ,p •t'lac1tl l'\. H , l 11 ar 1 1\1:!I :!:1 11
p.
I\·•;, ' 11i ( I
p.); !lll I I~ ( l I p.).
11 ,:

l11r"11. l>in·1·\i:1 th• e•'
11fl1•111 ·
011 l:\11li111· ·11. I) 1 ,_
I 1 1 li 11 \ 1 a : Llll'111gl1t• I a z :11 : ll1m
,.tln ' I alai 1111 ,h.: ~( Şl<'l:tllP~ru;
\a11d1·11 : l ',111111111 •, 11 l,al1111w.1 : \I. )t 1 h:11 : f ,1111hr11: \ . P o1 o, il'i; \1:tri ,1:
\ .l1p1" 111, \11hil11l \
l.11·d:1n•; l,11ti1111ltul·
. B11r••o,an ; '--,oJl':t: \ '. \11 ..,i1 • 1 u ( an1•a 'I. I :1pl1·1 ; Pr1·11l11l· l' Pul ·oa ,1 · l,0:111\a: ,I. Y.rnc-iu; \(11
1wn \
Pt1!11ru:H,I ' I ,nlnrhl' tH,ll' ·11 ·
. ])imitr111· B: r·a11C';1'iea: , 1. ~liri:1111 , • qa .
. \ . 'nu t'J lh1111·0 1•:tnll" lh•m. < 011',lunlinC'. ·u . \lilr politul:
1 . Lnpll' ; I lll'flll {,!ll'l': . ,\ . Bll'-< i; l 01'1"111 rnlllin: ,. Banu\i11; B< l'l'Ul ul
lL ll'a· \I \cthnn- Hat:: _\I. ,hd>l'tl 011; \'aenl"l' \l'll: I. uchi ; ,\I p u Votlau\11 .
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„Luna vinovată" de M. Bontempelli
Dir. de se.: : Fernando de Cruciatti
Decoruri: E. Trucinsky
crelarul: L. l\1ăcelaru; Copilul boerului: El. Bănu\iu; rutu: . Hodoş; ta .
feta: V. fardare; Un uşier: V. Poloroacă. P r mi era: 14 Octombi'ie
1923 (4 spectacol e} .
79. PAPA, comţdie în 3 acte cJe Roberl de Flers şi G. A. de Caillavet. Traducere de
Alee anclre cu. Direcţia de cenă: Şt. Brabore. cu: Regia: . Ale andre cu: Suflem·: t. Con lanline cu. Di t r i h u t ia: Contele de Larzac: Şt. Br:1bocescu; Bernancl: D. fihăile cu-Brăib· Abat le Jocasse: V. Vasi.l seu; Charmeuil: M. Ştefăne cu; Auhrin: C. PotcoaYă; Pierre:
V Potoroacă; Tata Bigorrc: V. Marclare: Vervier : C. imione cu; Gră
·dinarul: C. A. Ru ei: Georgina: J. Popovici-Yoina; Colelle: Jana Landri;
J eanne Aubrin: El. Bănuţiu; Lucy _Ram ey:
3.racioni · CHlherine : M
Bo r ·a; Brigadierul: C. A. Rusei. Jeanine. P r e m i e r a: 30 Octombrie 1923
(7 spectacole) .
80. UN DUŞMAN AL POPORULUI, pie ă în 5 acte de Henric Ih en.
Traducere de Petre Sturza. Direcţia de cenă: I. a . t:a . i; Regia: . Alee anclre cu; Sufleur: Şt. Conslanline, "u. Di L r i; h u ţi a: Otto tokman:
Dimifriu ; Caterina: M. Ignătescu-Dobre cu; Petra: . Jipescu; \Valler: N.
Hodoş; Morten: .Mica Valerica; Pet.re
tokman: M. Ştefănescu; Morte·1
Kiil: Ar. Popovici; HoY Lad: Dem. P ata; Bi1ling: C. Potco~vă; Thomsen:
V. Vasile cu ; Horster: AL erban. PI' e mie r a: 6 oembne 1923 (3 pectaco le}. Re I u are: 1927-28 (3 sp.).
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81. UA1 11, J ic..,~1 lll 3 a le d
fii b au. Dir \ia de ccnă : G. ~l ih:'ie scu; R gia: ,
1cc antll'
u; :ufl ur : Şl.
n tanlin
u. Di l r i h ul 1 a: I id r L cha l :
cam tu-O llou 1; Litcî 11 Garruud:
Dimilriu·
Phink: Al. ,llib ricon; ,n, gh: V. \'a:-.il seu; Xavi r L e ·hat: D. Milu ilc UB1 ail,; :\Car li izul el l re •I •l: l l 111. P ula; \ Îl 011! Ic d I, FonlC'llcll : Gh
Ba11ut1u; Graclina1ul: <\1. Pop ,i1·i; ' n jud•calor·: C. .\ . I ti-,c;. 'n "enitor:
L 1acPlnru; 1) -lla L ·hat: \l it1 J>uhri•sn1; L, ermai111: \1. \liriam; .'o\ir1 doc te rttlttJ : l~I. Hanu(i11 ,
1\ia Jude :.t•1ruh11· L Bur a; Pl•tnploru l : \' . I o loronca; Iuliallou ş, ·n t"apila11: '011 t. :;ian milei; ~otia p r <'plorulu1:
'ar:teio11i. I' 1· 'n i ,• r a J l I) 'l'l·mhri, !H:!:I ,> pecia •oll').
1

~ B l \T D ~ VIATA, c,m ,·di
111 3 nclt' d' Franz \rn Id <jÎ E . Hac h .
Din•c\ia dt• su•11a: ,. • hh . • uJ; I t'"Î 1· •. \lu· ,rndn cu; :Snlkur ~I. Con.',l:tn lin · ·11 . ]} r
r i b u \ia : l•diu, S i\11 Id \' . \ 'a ·i lt• l't1; R1•gr11..1:
':it
:;;tt·f: o· c- u ; (,1•rtv : .ln11n 1'0111,, 111, '1 ~,
'111 .. •lit,. \I. t,hih t•1 il' n; \l :uh
lkiul'r: \1. \li 1ia111; I i1•1t :111
\I
:;. •1h,1n
I l'll11e1" ll . i\Jilwill',cu Hr ·1i ln;
llilt!1•: • l ::1 1:1t·in11i; \\ :tll :
1101[, : .\111 a: J•,. ll ,urn\iu ; l ' n lii1jar: \' .
l ardar •• 1' I l' 111 I l' f n: 1H I> e "l'TJl l,ri . rn~:i ~I
(H'Clac lt·). n l' l II ar :
1• :.! I :!., l SJ .).

\ 1<'1nr l. l'o pa. llirl'e\i:1 <1" "'l'l t,1: G
li f11•1 11 : , I. Cou t.1111 itll'
11
J) i
r iieu- , ' al.
f Dnlin· c u; l 11 ia
\n1 \ 111.1 :
\ I .. ,•rli 111; !)net 1r11l \I ieu: l.

c,
t'II

'o [(:l :\1 11 ·e·11111
. I) •1·l;tt ol!').

1•:1111\11 -

I !:,lft' l l. ,1\H(,\Hl'rt. IIÎl' I ÎII
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I l II Ii.,
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\I , l,lid 11111111, I 111d 1":1?1· ll,•111. '1111,l.t li111•-..111, \ 11 • J.1111:i :
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d11\n •; t
\ . I l i " i; l nw \
\ :i ii" n1; 'I :11:1 buna \l. ~t•rh, n F',.
I''""' 1,.1, l 11i11 1 d 1· ur 1•• s, 11i111ll' 1.~ o : /,l11h · \I ..:ltfan c11 ;
I plP; l11•1i l.1. llil
11<'11i ; ll:11111! 1'1111 ":1. \ .
l.1rd11t•, H:11111I
,,,11 111 dH·1, 1 .111 111 • p.1 i.
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„Luna vinovată" de M. Bontempelli
Dir. de se: Fernando de Cruciatti
Decoruri: E. Trucinsky
Cronvald; D-ra tavrea:
aracioni; D-ra Lazu:
. Rodo~; Femeia de
M. Bor a, Pre m ier a: 19 Februarie 192--l (6 pectacol ) .
86. NEGUSTORUL DIN VENETTA, pic ă în 5 acte de \V . . hake peare. Dir cţia de cenă: G. fihă . cu: R gia: . . lec. anclr cn; ufleur: .., t.
1
Con tia ntine cu. Di trib b u ţi a: Dogele:
. Dimilriu: Por\ia: M1
liriam; eri a: S. Jip e cu; Printul de Maroc: T. Lapleş; Printul de r-aaon:
C. A. Rusei; Anlonio: Dem. P ata; Ba anio: t. Brabore cu; olanio: C. imione cu; a\arino: V. Poloroa ă; Grazi:rno: Dcm
[ih ăil cu-Brăiln; Shylok: . Neamtu-Otlonel; Je ica: \'. Cronvald; Lorenzo: Al. erJ->::in; Tubal:
A. Popovici; Lancelot: A. Ghihericon; Gohbo: C. Pot c 0avă; al rio: L. H'tcelaru; Leonardo:
. Şubă; Baltazar: V. 11ardare; Ştefano: C. Şarambei.
Premier a: 26 Februarie 1924 (5 pectacole). Re I u arc: 1929-31)
(3 sp.).
87. STRIGOII, piesă în 3 aci d e H. lb en. Direcţia de scenă: Şt. Bra
borescu; Regia:
. Alee andre cu; . ufl ur: Şt. Con tantine cu Dis t r ib u ţi a: Osvald Alviug: Şt. Braborc cu; El na Alving: Miţi lgnăt cu-Dobrescu; Pastorul Mander : D m. P ala; Tâmplarul Eng. trancl: M.
Lefă
nescu); Regina Eng trand : V. Cronvatd Premier a: 18 Martie 1924
(4 spectacole). R e i u a r e: 1924--25 {1 p.).
88. SORANA, piesă în 3 acte de I. Al. Brăte cu \ oineşti. Direcţia de
scenă: G. Mihăe cu; Regia: ică Alee andre cu;
ufleur: Şl. Constantine cu.
Dis tribu ţi a: Grigore Cruceru: 1işu Ştefăne cu;
1işu Cruceru: AL.
Şerban; Iorgu
is,jpeanu: V. Vasile cu; Barbu:
. Dimilriu; Eliza: Jana
casă:
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Lan lri, Olga:
s rviloar . f.

na: \'.
ronvnltl; ,Oll'>l::tn\n \f. \li1 i·,m; O
mi r n: 25 fnrli 1021 (5 . p1,t·t:1 ·olr).
,II ~ '1' L D 'LA 7 APRI LI ,, corn die inlr 1111 11 I '11• T11st-in
ir c\in d
c na: ~ Al
andr s u; R gin: C. Simion . cu; Su-
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,,l. 1 rahor s·11; lhg11
l •1·a11d11•s·11; , 11fft•11r: .,t. ' 011-.!1111!.tl'\(' ll. fli lrih11\i:t; nr. llt>l'll!
M,11 \ian : • llimîtriu ; ,lan \'1 rn,• eu l~h H.11111\1u I• ral. IJ l<'a11u·
al. ~11
l.1111·,1·11 :
ti-Ja : .la11.1 !•11r n i-i\ urna
111"u: ;\ I ,l1·f: 111· cu; 1 .ir1n1l·fc • pa
l:1111 : .
~1111.1, \lu·.,a11d111 · lh-111 t:1111 lantînt· ' 11, Alina : E. Bnnu\iu; )·,I('
11u : • •. ll1ulu-i · \hrin : '1'1tu-, I.api• . I' 1· •mi • r a: , Aprili 1 '...l (3 . [H'"·
lac11lt •

I. '1 A

~4- 1 25

~l 1 \ li )lll L tl1 ,1111,1 t\l11rn ,1 111 I ;11 t • il' lt.11'1111 f) la, ratH'<'n. Dirr lîa dt
11•11:1
)I B1:d, 11 • 1·11 ; H1•"i.1 :
.\l1•1• :111drc• cu ,
11llt-11r· • lefun
Lt111'>l1111ti11 • 1 11 .
l> i , I I i li 11 I i :, : ., 11•!:irti\a \'uda. ., tL•f: 11 Brnh1 r \('li:
Lu, 1
\1 hui 1•,
Z. Bll' au;
Lug. ' f ri,tu ,un :
l.1nt·, 11 1'.tpa ·
V< r1
11i,·ul
11:ili:q .
1• 111 . 1 ,11:i ; l':tlrn1·111L' III \ ·1u1:11111
Io n1i11, \ isli1•rn1 ·ul
l1 •11•111 ia : \. I' •111,,ici ; l'u l1•l11i111\ l'u,111,1 \.11p1. 1111,tl'II Cri,trn Pit •alab
I l'lt 1 ·,1 : .\I. :';itl'la1n•,1·11 ; \'11'1':iluli :011d11 a
\ 1 11 u; l 1 1rntl:d1 Halu'!: , •
1,1111\11 ( llll1t l' I, I' : t:,r. 111:1111 : I. \' ll.i, l 111111. '10111:1
,t\:tl1•:i11u: t,h.
1\.11111\111 , 1\1, •llu;.: I .11 : •
1!11t·,•, 1·lti , llt\1 °lpo,l, l 11ju : l lol11•urgltiu; Bl\d
\ 1 lH ' I . 1111:. : .• I', lt't :i 1; I :1t.d111 , \I , ,,11l,a11 ; ' l11ad1•r. L . .\. Hu 1·1, • 1
1111iu111 '" ' ll ; :-.to •1rd1, i : \ . \ ' 1 tl1• ,·11 ; 'I 11 •1tl ·a :
l>111til1·111;
1>1111111111
s1 . \l, ·c· 111d1, · 111 ; (J :111 :i: li. l\11,a11: C1111ll'l1• L111hk,:
1111lt11:1 .
• I ludu, , l 11 1111 •111 : I 1. t u11 l:u1ti111 '> ·u ; l n , i11ah1r.
:.11 :i , 1111 ,
\1111 11111 , l 11 .11111,1 ,: I. . 11d11;
11 •optl d • ,. 1... a : \ :dP11n1. I' I • 111 i • l' 11.
1•pl111il,111 I 'J ' • I
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( ' un 1;1111111 • ·11 . li i '> I l t li u \ i :i:
I 1•
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d1 \lt Ii, 11111I
1 1111\11 lltl,1111 I; I\., 1111111d : ll . lih,,ilt- 1·11 - 111:iil:1· Birh.il. \ I.
(d11li ,·111JJ11 , l1d,l1•i111•: ,I . l'11po,11 ·1 \ ' 11111:i 1>11.1 Le llurh1·I : I.
.'la1u·1·u·
I> 11 ,1 dl' • n 111l I 11;.:a w : \I , H::li, 1'1•11 '•1 ·:
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Ionel Olteanu
director de scenă

Em il J osan
regisor

Ion Dinescu
d ir. de se.

Al. Şerhan; Preoteasa I-a: V. Cronvald; Preoteasa H-a l\1. Miriam. Premier a: 14 Octombrie 192·1 (4 spectacole). R c lu ar ei 11)4.3-------44 (6 sp.).
94. UN EROU, piesă în 3 acle <'c> N. Riri,ţescu Direc\ia de scenă: S.
Alecs'rndrescu; Regia: ·s. Akc!'J, ndre" u; Suflenr: St. Const: nlin s~u. Di .'ll: r i h u t 1 a: Simi.onescu: D.. MihăjJescu-BriHla; Ruzescn- \'.
\'asile.<;.:,1;
Pinte::i: Al. Ghihcricon; Codre"n •: N. Dimilr'in; T11lucn: N. \'oicu; Dnniet
Murat: Dem. Psata; Pe!lrică: I. Gheorghiu-Dumeşti; Pirică: C. Simiones-cu;
Adina Mural : Şt. Alecsandrescu; Nelly: El. Bănujiu; Loti: Silvia .Tipescu
H odoş; CirPşica: N. Hodoş; Fani: N. Caracioui. Pre mi e r a: 28 Octombrie 192,J: (7 spectacole,. n c I u are: Hl25-2G 15 sp.).
05. ONOAREA, piesa în 4 acte <le II. Sudermn.nn. Directia de -cenă:
I. Stănescu-Papa; Reta: S. Alecsandrcscu. Suflcur: St. Constunline c u :
Dis tri b u ţi a : Contele Tras l : I. ' l ăn esc u -Papa; Robert :
Dimitriu ;
Miihling : Dem. P ata; Curliu : Al. Ş erb a n ; Leonora: . Cronvald ; H einicke:
M Ştefănescu; D-na Heinicke: NaL. Ştet ăne cu ; August!\. : E c. Stăn escu ;
Alma: J. Po·pov1,ci Voiba; D-na Hebenstreit: M. Borsa; Mihalsky : Al. Ghiberkon: Lotba.r: V. Vasilescu; Hugo : C. Polcoavă; W:iilb elrn: C. ..:imione cu
Premier a: 11 Noembrie 1924 (5 spectacole). Reluări : 1940--11 (6
sp.); 1941-42 {5 sp.)
96. PLICUL, comedie în 3 acte de Liviu Rebr eanu. Direcţia de cenă :
S. AlecS/andrescu; Regia: S. Alecsandrescu; Sufleur : Şt. Constantinescu.
Dis tribu ţi a: Jean Arzăreanu: N. Neamţu-OLtonel; Victoria: S. Jipei.cu-H-0<loş; Tudor Popescu: C. Potcoavă; Nicolae Flancu: M. Ştefăne cu;
Hurmuz: V Vasilescu; Galan: N. Dimitriu; Minta: N. Voict\; Albeanu: Al·
Ghihericon; Tarµan: I. Gheorghiu-Dumeşti; Văduva: M. Borsa; Aprodul: N.
Antoniu; Servitoarea: El. Bănuţiu. Premier a: 2 Decembrie 1924 (7 spectacole). Reluări: 1925--26 (21 sp .) ; 1927-28 (2 5ip.).
97. CANDIDA, piesă în 3 acte de Bernard ha_w. Direcţi;i de scenă:
. Şf. Brabores1cu; Regi.a: S. Alecsandres-cu; Sufleur: Şt. Con , tantines.cu. Q i st l' i b u t ia: ~orell: Dem Psata; Marchbancli:.s: ŞtL Brahorescui Mill: AL
Şerban; Burghess: V. Vasilescu; Candida: V. Cronvald; Proserpina: El. Bă
nuţi u. P r ţ! m i era: 16 Decem,b:rie 1924 (3 spectacole).
98 . .NĂZDRĂVĂNIILE DIVORŢULUI, comedie în 3 acte de AL Bisso-n. Direcţia de scenă: I. Stănesou-Papa; Sufleur: Şt. Constantinescu;
0
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R gi
lec andr .
Lr i b u t i a: Henri Duval: 1 '.
eum\u-Ollo,
ne!;
hamp au . :
imion
u;
rbill n:
I.
hih ricon; Bourganeurr 1. • Um s u -Papa ; l 1n \i ran : D.
on lanlin
u; Dinna:
f. Miriam D -n .
Bonivar<l:
al ,,l Hin cu ; , bri Ila : •. .lipes u Ilolo : tari lla: N. Ifod o ~; \ ' ic lo ria :
Rali. P r , mi r a : 3 Dec 011 rie 1921 (G ·pe La ol ) .
R I u, r i : 192:.i '.!G (- ~p .) ; Hl:3H I
(5 sp.); HJ.10 - ·H (7 specia ol h
1 ~ 1- 42 (4 '>Jl d a ol l.
9. C D VI r • YIFOR L, pie ă în ·1 act
h. Tntăr:'ts u. Direclia <le s t·m:
1 gu
\11h ,u· ·u ; Rt·g îa : . Alee nndr . cu ; 11fl ur: ŞI.
tanlin t· t u I> i s I I' i li 11 \ia : Hadu : D . \lîhail • u Brailn; ,alt1:
u , \\ an<la : J Pt pod ·i \' inn ;
i-l a :
l. ., •rb:m ; <.:, , rd.111nn1 : T.
g hiu; Mogftlt-a . \1.
ll' f:ttt l' 1 li , Laza1 li ·:
. r.
Antnniu :
rg. flrnia ; lih.
Da nu\iu ') o ld l>un i::-aP o tc oa va . (; r nc•ralul· Dc.>m . P ni, : CPlnnc.>lul: T.
\ lllll'ÎU l u 11
\r
u pll\t L' Î; \lari:1: \f
Bor n; C 1pil:lnlll Dinu:
Ru •î;
rg. j'mta :
\im11111t• l'll , Plul 1 ung ·1n · I> •rn. ,l n t~rnt·in
l ' n , · r gt• nl · l \ ' t•'il •n · ~uld:itul I. l. Iarainn11 ; S lcl.11 : I . . 11chi ;
Id . Ill .
1
• •
l'o · 1rrn;
Id. J\ . 'I l'ruilu111 , <s o ld Y : I . • rn lantinc- l.'ll' old . VJ: L
\!. Cl•l:iru ; ':.l :1fol :1: I. \l1h. i , 11 · 1 !i,t I. \'l' ')ll':t ; l "n h ~ tn11 . L ,h nrghiu
~npornlul II ~ri,t a. 1 r mi r :-i : 1:i lnnuari 1. J;, 1-l <,p cla ·ul ) .
100 P.\ JM .\ I O., IE. tragi -c' onu•tli tn : a ll' th \l1llail .
I ul. Dir 1·\i n tl · t· n a , \lt·1· andn• <11 · Ht•gi.i :
\ll•e,:ntln,n1: ')uf1!"11r: ...,:.
t n tunt i n l·,n1
l> ., l r 1 11 11 \ i :1 •
Inii · \' . \ a,i!l' c u;
.u triş:
Dirui
triu : Hudi : !> . \iih. ilt·,,·11 Jh. iln; fuf.111a : • I. ,\l1•n:rndr •,en; Lrinn: N. :h
rneioni . Pr1·11111• 1· n : lî la1111 :11iL· Hl~ 5 (f} ,pe<lac<I \ , Rt• ltt. ri: L9~· ~7 :.i '-1 ; rn:w :n
I p.) : t!lt'... 1:1 (H p .\ · Hl13- t1 ( 1 ,p.) .
l 01 . \I \H~CLl -:,, l u111t•1ht 111 a a c il' <ll'
d · Jl n. I in'c\1a tll' cen . :
\ll'1•,nnd1t· 1· 11 ; I tgin ·
.'\li' <;andrt,l'll
:--ufh-ur: .;'t. C n'itnnlin~ ·u.
1 . I imitriu;
l) L Ir I h u Ii a
\mli-1 i Znl ;1· -\l
,hih 1ir1111 , Hadu Zuta:
·r~iu \ \a-,il t11 ; t,1.d lnt• tu l
ott·oa, .; Drarih•:i: C. Simitn
h · ·i ni!
\ ' oit' Ll; \!11~ t'o-.,tnd1t : ll. Cri lt•n ; ..,· tL· f.111 : l . l.nn lantin
l n do11111
\11l o 1ii11. 1> 1111 Zt la : Al Hali ;
lga:
. C:ir:i ·i 11i -Oprt•a; Z
\'
re 11,ald (,inn : .I . Pt jlll\ i 1 \' iina; \ '1 lîicn: M . li ll ·u. Premier a:
3 • t•ltrn11ri • 1 '...:1 t
1w · tarnl ).
!O:? ,{ ,\GlSTH \Tll, pÎl' ; in -4 ac IL' d H1 ieu
l>irN·tin {Î ~ n· ·

„

ral li" ' \tu , Hl';:!Î:I
\k1 :111dr
u ; . un nr: ., I. ( on<.tnntines H.
Di'-·
trib ll \ 1 n : M11t11011
". • rnm\11
tlun I:; \ ' ngn·l: , I. firnh< re '\l'tt; Eleh ' [Hlr · l 1·rn . P .,1:1 , 1
, 1al : C. 4.. Ru
Mnn1louhle11: , .. imion , ·11 . I a ll11u111l :
d Jnndami:
. Tot' ar111 : Bridrl : ,. I L>tt· 11, :1: ,1· •fi1rul : I. \'nnciu ; .),n lin:
lt. THrwn ,
'1nm:i l111 J•. I ·h ·pan• : ' I 1111\a I t' lr wu; 1 - nn \'. r t: '. . .'I. n ' . u; ,. tialenn · .' Cnrnti ni; I -na B11n ml : Al. Hnli; n rthn \'ngrel: 1. llocl ~; Bumrnt : L. \la· •Iaru; Prl' 1•dint lt Curtîi u Juraţi: Al.
rb n; Aprodul: N.

ntuniu ;

n

„ rvit

r: \

\'t•)l n. P r , mi<' r n: 1

tn ol•).

d

1 ,Î.

.imione

u;
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19-5 (4

pec,

„Umbra• de V. Voiculescu
Dir. de se.: Nae Voicu

Decoruri: E. Trucinsky

cariu: FJeance : N1 Antoniu; Portarul: V. Va il e cu ; Medic ul: 1 • Voicu ; n
soldat: C. A. Ru e"i; eyton : I. Ve tea ; iward : D. Con tantin e c u; Un copil: N. Hodoş; Curierul: Hri t a Cri lea ; iward b ă trî'nul: I. Gh eo r.ghiuDumeşLi; 1-J ucigaş: A. Popovici ; al Ii-lea ucigaş : L. Măce laru; Lad y Macbeth: Olimp:iia Bîrsan ; Lady Ma cduf: M. Miri a m; Hecate: C. Potcoav ă ; I-a
vrăjitpare: M. Bor a ; II-a vrăjitoare: At. Rali; ; III-a vrăjito a r e : El1 Bă
nuţiu ; O damă: T . Petrescu. Pre mi era : 24 Februarie 1925 (4
pecta coJe). Re 1 u are: 1930-31 (3 s-p ).
104. PRIETENII, comedie în 4 ac1e de Vrctori en Sardou ; tra di I.
Stăne cu-Papa. rn1recţia <le
cenă: I.
lănce cu-Papa ; Regia:
Alecsan drescu; Sufleur: Şt. Const"antine cu. Di
r i b u ţi a: Doctorul Tolos:rn:
Şt. Braborescu; Marecat: V. Va il e cu; Cau sade: I.
lăn e . cu -P apa ; Maurice: Dem. Mihăile cu - Brăila; Vigneux: M. Şt e făne cu: Abdalab: Al. Ghibericon; Lancelot: H. Cri tea; de la Richaudiere : N. Antoniu; Rafa el: Nu nuţa Hodoş; Cecile: V. Cronvald; Benjamine: N. Caracioni ; D-na Vigneux :
Natl Ştefănescu; Jeny: El. Bănuµu;
n grădinar : C. A. Rusei. Pre mier a: 10 Martie 1925 (5 spectacole). R e I u ă r i: 1925- 26 (4 sp.) ; 1933- 31
(3 spr; 1934----35 (4 sp.).
105. DEMONUL. dramă în 5 act de Ra 1 chonherr · trad. de Şt.
Bezdechi.. Direcţia <le cenă: Z. Bîrs:m; Regia: S. Alecsandre cu; Sufleur.
Şt. Constantinescu. Dis tribu ţi a: Bărbatul: N. Voicu; Neva ta: Olim -
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pia Bir. an ; l n grăuil' Pr · I >cm , P 111:1 . l re 111 i
~1H·claf'11h•I H c• 1 11 : 1 r 1• HJ'.!;, '.!H I ~ ,p.J.

r a: 24

farti

1925

la

lllli. CLOPOT ~Ll'L BI·,
LAlnH,
om di
în ;1 ::t te el
Mauri~~
lIC'n111·q11in -;ii H 1rn ·1i11 C:oulu,. ()iicqin de c· ni'1 -;i Rl•gia: S. Alc-c anclr ·cu;
• 11fll'11r . I l 011 tnnt1111•,1·u . f> i l r i h 11 \ia. Bohi:
1 ram\u - Ilonei,
l'aginul \1. '-;ii •la11 • ·u ; L ·: înclini
L. P I 11:nă; Emil:
l. l,h1bericon;
Chaul r i:
. 1> 1m1triu: Bu ·a,·d : \' Va . ilrs u; Rridnc: C. \. Ru i; Ludovic·:
l 'u11ci11, ' n gromn .
. llod ~; D 11:i Toulou,·l: • al. , lcfănC',cu; D-na
Hrid11l'· :--1. \liri~1m , '-,111.aua : ,f. Popll\id- Vuin-1 ; L11l11:
. Cnrn ioni; Eug<>111 •: l. Br11 -.a . P r c 111 1 l' r a : :H :-.farliC' l!J'.!3 i;, . p •1·tacolc). H
I u ar<':
rn2;> :rn 12 sp )
îH :1 ;1l't1• tl1• IT. 111 c·n , tra,t d1 ll . ( iolori. Di1·1·t·\i.1
\lr-c andrl'',nt;
ufll' llt : . I
011 lanl•l:11ir·a .\IL'l' •,111tlrl' 111
lo,al<i ll1·l11wr:
lli111itriu; Il-lnl
l Br:d1ort• <'li KrPk l,1 11·
' p:11n\11-Ollo1ll'l; D-na
1 1111lt- : l~l. B,u111\Ît1, \11a - .\f:ina 'T. l'l'11 c• t'll Bo11a \I Bur ... a, <.1111d-.i1111a 1111 : I. Sud1i.
I r l' 111 1 c• r a : i \prili<' n1'.!;1 ( I )ll'1. l.l<'11 h· . 1 l' I II a r i :
JH:..j W
I "P ) ; 11 ;m 111 1:i sp.l.

107

'OUA, pi·.

de.-

· c·n,
')I llraltllrr 1· 11 , lit- •t,l
111 .,, 11 I> i.., I I i h u \ 1 a·
111'\·

VIL

T

N

I 25-1926

THEHAID , trag" li,· 111 :, .tt' ll' tiv \ 11'l1 ,1 I l'ti111i11 l irl't·lia d1•
;•1•11,1 /
1'11, ·111· B,•i,:1:1 :
\l1•r :111 lri·,1·11
11fh-n1
( 111 i-, , ,, i n r- 1· 11
ll i , Ir i I, u t ia : lt·dÎl'll"
lli111il1i11; 1'ol1111k1•..,
\I
. 1 rh.111 :
l•: f,•,· l li-:
C. S i111iu11 •,1·11 : < 1,•,111 ; I 11 111 l' :t111; 11:H•mnn , \1 H:1d11l1•,l' t1 · Tin·,i <i " <' .
!,._
I II l'Î ; lu 11111 : I. \ ·1111·111 ; . \11ti1-:1 11a : 01 Bir ,\li ; ll1nll'ni1 :
I. :'\l 11i 1111 ;
O J1·111C·Î • \ul'a I 0 l111n f' 1 , 111 1 ,• r : 1 ; '.!\I \l'plt'111hril' J!t'.!: :i -.111·1 ·1.).
0

\ .

::,1
\1
11·1 ·

I( !l \IH \ ( IOI Ol U li B \, 1·1111n li• i11 ~ :11 li· de P1111l t, 1, tttll 11 ,11 1.
\\l-1 :111d11• 111 _ U11,·c\i,1 tlt
n·11,1
i n " 'Îa
\li-1· :indn·,111,
11rI1·11r ·
t u11,l 1111t i 11L' s1·11 ll 1 l r I h 11 \ia : Jlaul ·
't 1111111 < llu1wl . l\ li< i,•11 :
l,lt1li1•r1 •1111 ; l.:i pi olh· : I. ~I : 11 · ru - P.ipa. lll'l'l< r · Al. H:1d1il1•,1·11· P111 !

„

' J1a1pl'l ; I,. 111(11:i ,I Bei , : li. C1i lt" l, C ·1,111111· I . ~l:1
l 11 1 111·\111•1 ; T . Lnpll' :,i; llrn j11111i111• .la la P11po, 11·1
H ,wl!i :
.f1p1•,ru ; .l11li1·
ll 1 1 ), 1 luti " : 1 I. ll1111u\i11 \ 11 en·itur · lh.' 11\. Con,l:rn
line , 11 P r • 111 1 · r a li (), t11111lirt
l '.!;1 ;1 ,•111·la1·11lc ).

t' f'l:u

\1>11 • 11 :

li

r I l)JI E,1 , 1· 11)11C'dH în ;, ad1· d1•
rnnr,l :1ia,
~l, f:111 llralm11·,1·w Rl•gia\Irc . ntlr ,cu; ·urkur·
:-;.t. ( < 11-,ln11tinl'\ ''II . I i Ir i I, 11 \ i :1
1r , n!L-11 o I 1d 'l' o11 · ·. ])iinitriu;
~H Pitirii, C.11111•11· . . \ cllCII
Ir Halph B1•111 •l1111 · 1km. p al·1.
.ul lt>r :
\'
\':1,ilr,,11; Ir Hl111k,11 \li
\. I opm1 · i , Dr. 10011,
<'h11l1mac- lwr : .\l
' nh·lJI ; l.l1111 · lll'lwd1l · ~I l rahorP,rll, ;Pnnif r: $1
\lt1,andr !.cu: H rl
pl' llll\ : C \ . H11-.1·1 , r11111n- · \1. Hnr n; Tin\\ li , linnil' '
. llodo ; Un r
pc rlPr · I Ynn < 111; \ 11 <·npt I I. liht nrghiu; l II hl•ln r: T \'c I a. P r lll i l ' I' :1: I :1
)1 l11111 hr1e 1I ::1;
,n 'll'l'l'I.) .
1 to '1FH1Cl
1 1r l \1:1 d1
11·11.1

nr

de Ja que
peau i
111 FIU ll K H MAZO\', I ie :.1. t1 3 a l
· n· ~i
.1 an ' rot11! , dup. Do toi·, <111; trnd. l'.. m Jlrago~. 1 irl' ţin de
H gr:, · :... \I r 111dr•, n; \ull~ur:
t, Con lanti1w,m1. Di t· r i b u ţi a·
L imitriu; l imilri : D m.
1- 1)dor P:n 11 ·il'i :
en111\11 l1011 ·l; lv un:
oi u; P rinl 1 Zo im~·
aln , A\•"l.it·· Al
R dulc, u, ' m r liur-ov:
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„Don Car los" de Schi ller
Dir. de se.: V.

Rădulescu

Decoruri: E. Trucinsky

A. PopoYici; G1 igorie: T. Lapteş; ~lu ia lovi ci: Al. , nban: \'rublenski:
V. Poloroacă: Trifon: D. Con lanlint?scu: Andrei: \'. \lardarc: Şeful Poliţiei: L.
Iăccla.ru; Părintele Pai ic: II. C:1 isl<'a: Parinl<'lc- ln~if: I. Ghc01
ghiu; Kateri na: V. Cromnl rl;
grafcna: Olimpia Bir an; Adini-t: T Petre scu. Premier a: 27 Oc1Jvmb1ic 1925 (5 pc"l.). H c l 11 arc: Hl2 1929 (3 p .) .

112. DISPĂRUT, comedie în 3 acle de A. Bi on i . . )ho!; lrad.
Direqia de cenă şi Regia; . Al x:rndr cu; '>uflcur: L Con1
tanlin seu. Di t• r i b u \ia': F1ed ric:
'lm!u-01 1 n<'I; Rnhule: V.
Va il escu ; Boi aufrny: N. Voicu; Mavrel: A. e1ban; Lord Barlinglhon: D.
Con tantine cu; osthenne : Tibor De id riu; Luci nne: . Jipe c u -Hodoş;
Coleltle: V. Cronvald; Lauren c : Şt. Al e andre c u ; Tube uf: C. Potco av ă;
Dominique: V. Marda.re;
n chelner: L . Mă elaru ; CaN1erine: M. Bor a.
-P re m ie r ă : 3 Neombrie 1925 \8 spectacole). R e 1 u are: 192
1927
{2 sp.).
113. PRĂBUŞIREA, pie ă în 4 acte de Ion P e retz. Direcţia de scenă:
'Z. Bîrsan; Regia: . Alee andre cu; ufleur: St. Con lantine cu. D ist r ib u ţi a: Grigore : N. Dimitriu; Radu: N.
amtu-Otttonel; Emil: N. Voicu;
Ion: Al. Şerban ; Paolo: Dem. Psata ; Maria: Al Bîr an; Zoe: A. Fotino;
Ninew.: St. Aleccandre cu; Titina: S. Jipe cu; ervitoru.l: H. Cri tea; er-vitoarea: T:rnta Petrescu. Pre mi, era : l'O Noembrie 1925 (4 pect.).
114. IBENA, oomedie dramatîică în 3 acte de Adrian Pa cu. Direcţia
,de scenă: G. Mihăescu; Regia: S. Alecsa ndre cu; ufleur: Şt. Const-antnescu.

V.

Ilasnaş.
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D 1.., l r i h u t ia: ·u,: 111 Todiri\a: I
lune ,c u Pnpa: Hadu: l:,L. IlrahorC' cu~
Doelo111l : Al. c;hiherieuw .ludc>e:H ,rul. ?-.l. • lc•l:îllC',cu: Ir nn: .Jana Popo\ ic-i\ 1 i11:1, <.oa11a D"etoroai ': \ura Foli111 : '.\ 1,ulam Ler 'l'Z: T. Pclre . ,·u.
Loan,
atalitu: ·at. . L fanes ·n; \1:ulam Prntopop <·11: Ec . . tune cu; \1adan, Hobl'.tllU: \I. H ir n· Hada- I lorica Pipo .. J> r cm i l r a:
Dec 111b1i1• l!J'.1;)
JHTl:Hol11

1 t:,. LO 'HOLOHL'L Y.Ha ).\ . 'CLOR DE I OH 11 ', c1,n11 rl1<' în ~ a I
eh· \ H, ..,011 l>1r1•eli:1 d, c·t·11a: I. · 1 n, · n1 1'·1pn Hq.:ia : . \l c andre cw
\11ft1•t11 · . t t.,•n t.111ti11, c·11 I i t r i li u t i n· ,1•1 q,:1· G111h•f11)id: n. \ l i huih-,1·11 H1.1tl:t
\IJ'nd ·
,' •:1111\11- 0tt, n l; ;1! 1111 l pPpin : Sl,11t•s1·11 Pai a;
Hnoul : n. Co11 l.111l111t• ·u l11ho1d:t\1':
\oi · u ; Ch11h1n11enu: \r . P ,1)()·
·ici; l.111•i1•1111c
.lipe t'll llodo : I> 11a \J 111] l'JH11: \ , I•o tinn ; ll -na Chnrbo1111Pau: l~ea t
I t1H' cu; ,\n" I·: f~l. B 111u1111: lh in1·: .I. Hadule n1; l· ranoi t•: :\I B r , • .l11lit'" l•l. f>ip, ~- I r ,, 1i. i o.: r 11: '.!!I I t·1·c• 11it,ri • rn~:1
,p.).
111111:11 111 .1 111 :-i Hl'lt• de \'1 ,·lur ll11~0; !rad .
\ , .111i ,. lJ11 t't' \Îa dt• ,1 t·lt:t /
Bi, ,an: Ht•gi:1
4.lt·c,:,11drl''l.'t1;
(.1,11 lunii 11, '-l'll. I> î I 1 1 J, 11 \ 1 ·1: l>t 11 \alu I
lh•m. Pala
lJon
t / 11
1• 1111\11 (Jt(oll<'I ; Htl\ HI :, : Z. lht :lll, (,11u11·I : ]) 'I il 01, ]) n
G11111:111: I \ :111l'i11: \[:u1111·l \ria : T. L:q,lt• , l:t1 1· l11z11I dl'! H 1,to: L. , 1:i.•ln 111 C11J1LL ( :1111J1tH1·:d \' , l'11t, n :na: .\11101111 , l I ill:1 L \ Hw,ei; Pri ~u ,\ ll,tthd,· cu; :u1,1-t1 1 11 li. ( risli•:1: C.,,,a111h•g11: 4.1 ,,c ilian: I.:~ ' h<11I:
\
\ 11 ilnl'll; t.11111,,h• dt· \Ilia : I. (,h~orghiu; l1 aj11l
I I I ip ''I, Alc:1d11I:
1 \l.tl'l'laru : \lg11a1dul : 1. dH·ur 1 hi11; b1l'hi1ul d '-ia11la Lru,: I>. Cuu

l 1;
()l.u1<· 1 u
",ufl 111

Hl \ - ( l AS, drama

ta11l11ll' !'u; H "'Î ll.l .I
Jip1•1·u:) lmtri11,1 \i
•u lt·. lt L' I II nr

1~1;1,

Pupo, i · 1- \ ui11a; U1tl'l .1
l\11ra . Prt'1111 ,· 1a : J!l
,19 ·> ('l' l'l.11•uh•).

\
l ot111H;
.a,,dda:
l,111tw1ie H'.!' \ 1 p~·t:i-

l t~
l . I \
l I I • I(. \I ( , ·, 111ulit 111 :1 al'l1• dt l 1•,1um:u ·h.,i,. l i1 ·« (i I dt· 1111,1 ~l. l\r:du11 t' L11 H 'ln
\h• andrl' ·11;
urle ur. Şt. Lontw11ti11 · ' li , ll 1 , Ii- 1 I, u t ia: C'1111ldt• 4- 11111\\ I\U :
I 1111Hri11; :011l
\ '.
I 111\Hl I
f ig:110
l Hra\11)1'' ('li
ll/Hllll'
.I. J> IJII \ICÎ \ 'oin~t;
farc,;!int•
,lcf:111L· lll
:\1110111,
I ultu:l\:t; l•a n lll'llt·· .IPIIÎ I adul1
1;
!ludu, ; ll:a1th11lo \ir•il \a ill',t"t1; Bn11l•
I. ,t•laJU.: u;
,11 m:111 4-1 <,hil1 •riu111: llu11hlt- 1i.,111l' : \ . :'. Iar lan· 4.pr dul: C. A.
•1,
ol ljl(ll'
ul1•tl: l
H.11111\i11:
) pa (on\.1
FI. Pipo'), Pl' lrill •: V. P
tor li (l f I l' 111 I I' I' :1 :.!G l.11111ari1• l'l'..!(i ,~ 'lll'l' lar l ll').

l'O\ F~TE I h UB \ . ,·o uwil1 · î11 f> :1\'h' d1' \\ . . hak pt•ar ;
Pup ~la1 li,111 ; DirL' \1.1 I• t'L'1t,1: ,. ~llh:11· «·u, H ·~1t1: "· .\ I '· ndn· u; 11rlt•11r ~I. C 11 1.,111i111·, ·11. I> i , L r i h ul ia: l l•onl<' : l c>nl. I S,U (a;
l n111ili11
.I lb Iuit• 1•11, L:11nillo: \. \ a,ill' l'll; 4. n tigonu•.,; , . \ '01c11; CIN>llll'IIC
I. I 11 11, Ilion . 1. ,h •or •hi11. l11ti11 l g •ttldom: I>. : 11 . tnn li n : u :
Roger : Al. .,t·1h11n, \ I l1cilt-a •1•ntil11rn: C. A. Hu..,•i, l oli.t•11 t·:
im1 trill ; I lu1·111·I Al. Hadul1• ·u,
rl11dan111 : I \ ' a11l'h 1; l'n marinnr: lf.
ri . 1 ·u. ln patn1 ·· \ . ~lard:H'l'' ln pa,t<r !Ja l rin:
. Popmici; 13ufon ul :
Pcll'u:1,:1, ..\utoli·u, :\I. t,hilnii·on; l'n
r: \ '. J c turon"; Ti mpul :
·. Iii ll, , Ill•rJ11ion,: )l. l ir-..:rn; l •rdita:
11\' , ld; P a ul ir.a: .', . • tin Errn l 1a
~I. 1'. l m. 111 - Apo.l I,
l up n:
JiJ
Dor ·:1.: E l. B nuţi u
Pr mit•ru : ~ J·•bruari Hl2 (4 . JH'cL) .
11 ,

t1ad

,\
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Leonard Divarius

Magda Tâlvan

Hristea Cristea

119. PAPA LEBONARD, dramă în 4 acte de .J an Aicard. Direcţia d~
Z. Bîr an; Regia: . .
le· andre cu;
ufl ur:
t. Con 1antine cu.
]) i l rl i b u ţ ,i'. ai~ Lebonard: Z. Bi'r an; D-na Lcbonard: Aura Folino;
Marchizul: Dem. P ata; Elan ha: . Jipe cu-Ilodo ; Jeana: Jana Popovici ;
Robei t.: \'. Potoroacă; Andr i:
. Dimilriu; MarLin: C. Polcoavă. Prem i e r a: 23 Februarie 1926 (6 pectacol ) .
120. ANTONIA, omedi în 3 a t (-! tablouri) de Melhior Len°y l.
Direc!ia de . enă: Z. Bîr an; R gia: . . Al c andr cu;
ufleur:
l. Constantinescu. Di tribu ţi a: Fan y \ inc : N. Voicu; Antonia: Ol. Btrsan; Pi1ri: Jana PopoYici; Kovac Bela: M.
tefăne cu; Reginald Backer:
Dem. P alta; G 1.,1i: C. 'imione cu; Lia: L Miriam; Marc a:
at.
lefă.
ne cu; Ri~hard: I. Van iu; Agenl\ul de bur ă: C. Potcoavă; oţia lui: M.
Bor ·a; Bucătărea a: Tan\L P tre cu; Grădinarul: V. fardar ; Vizitiul : I
Gh eorg hiu ; Pi ta: V. Potoroacă; Todor: Al. Rădule cu. P r mic r a: 2
Marti e 1926 (8 peclacole).
121. Mme SANS GENE, corn die în 3 acte i un prolog de Viclorien
Sardou şi Emile Moreau; traducere de . Al e
ndre cu. Direcţia de .cenă:
S. Al e sandre cu; Regia: . Alee andre , u- imione cu;
ufl ur:
t. Constantin seu. D i t r i b u ţi a. (Prologul); Lefebre: Dem P a la; Fouche:
N. Neam\u-Otlonel; Conlele de Neipperg: N. Dimitriu: Vabonlrain: T. Lap.
teş; Volicouer: C. A. Rusei; Ri oL: V. Potoroacă; \ inaigre:
. PotcoaTă ;
Un vecin: I. Vanciu; Alt vecin: V. Mardare; Malhurin: J. Rădule cu; Caterina Hub cher: OL Bîr an; Toinon:
. Hodoş; Julie: El. Bănuţiu; Ro copana: M. Bor a; O vecÎ!Tlă: T Petre cu; (Piesa): Napoleon: N. Voicu; l areşa.
Iul Lefebre: Dem. Psata; Fouche: N. Neamţu-Otton l; Cont le de
eip.
perg: N. Dimitriu;
avary: Mişu Ştefăne cu; De preaux: C.
imione u;
Ja min: V. Va ii cu; Cop: Ar. Popovici;
aint-Marşan: Al. Rătlule cu;
Cano-uville: Al. Şerban; Duro : C. A. Ru i; De Lauri ton: \'. Potoroacă;
Mortemart: I Ione cu; De Brigode: D. Tibor; Junol: T. Lapteş; Cor o: \ .
Mardare; Arnault: N. Bonce cu; Rou tant: D. Con t.antine cu;
n valet :
H. Criistea; Consbant: I. Gheorghiu; Carolina: V. Cronvald; Eli a: Miriam
Apostol; Calherina Lefebre: 01. Bîr an~ D-na de Biilow: Ec.
tăne cu ;
D-na Rovigo: S. Jipe cu; D-na Cani y: lanea Al ecsandr. cu: D-na Thalouet: Viorica Poruţiu. Premier a: 16 Martie 1926 (5 peclacole) . Rel u ă r i: 1926-27 (3 sp.) ; 1927- 28 (2 p.); 1934-35 (6 p.).
enă:
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!J arii- ,lt• \.
P,q>:t 1:1• ,, I:
l li
\ asi• • I 1'"11111
i 11 1 T'ar:,~ta :
lf'Sl'll; H.i tl,•
Hudt· ru: \1 ')11 han;
I !,heo gli1u
i,, l11,•: \. !•,,r, 111:ll ,l; 11.u,,-, 1 huur: L. ,\. H11..,ci ; ' I a!>c l elT llll' I : li
C,11 t,· 1; l11lt1i11l .l:11, 11·111
L1111-.lnnl111t•,eu; Tonloc: C. PolJ ito.i .1; i>< 111 ,iul: 'J'. l.apli--i; ':lila J>n•u \ ·u: El' . tnnl' 11 ; Laura:
Aprili,
p, •se11; l>Pra d1• Snagl ,: \I. ~liriam .\po l I. I r mic I' u:
W~li l;ţ pt 'lJtt•u l1•).

Ii

:w

PA , ·n.\, pi • ., în 1 atlr I ' Pi rr
Elvira
ll11,·,· lia dl· w1·na „i lk~in
I •c· -.andr
,0 1\',lanl :11 • u. l> 1 s I I i J, u l ia: ,~r:Hl\'<ll ·: Ol. Hirsan; .\nloin 111•:
d1l's,·11: P.111l:
'. )l111 ilriu; ,I "\fi . . ,··amln )tton 1: .ll•r Am :
l II PI\ÎI 1: li . ! 1hl1•:1 I' r l' m t l r a · 'J7 \J tilic lll2H (3 I
1:!I. l'HU l" < ( HI, <'onil'li• în:. act el :E11,::1•n
s. \)p, s.,ud n • 1· 11 11,n l1,1 d · "l' na: I , fan1•.l u -l apn:
•ia,
ln· 11 ; • 11111·11 1 '
. wi-,la11t111r l'U, I 1 s L r i h 11 \ia: Halllll i,;: Dem.
11.lil • 1·u ll1.1ila \l :tl111g1•ar : I. ,1-111l•,1·11 -Pap:1; H1 h1 rl: . f. ~ll·f· n ,cu; Fr•.
dt•1i ,·: \I. ll.1du l1 ,u ; l ' n laptll· r · \ ' \lardan•: ' 11 m ;11ln d ' hol ·l : l. Tihl)r;
, 1111._l,111n
\1 \lu 1a1n : Bla1ll'lil· . \ . h1li110 ; 1-. unr rlin , . .I. Hudult', · 11; Alec -.:indnn,·; \I llorsa : f,t.t•phi11L ' l· I Pipo~ : lin 101111'.>illlnr : ll. Cnn.h11li
1u•-.,•u ; l II l't' \Îl 1ir·
\ H11,1 •1; I n nl'gru : ll. .n,L •u; :-.ophi ·: f. l tr •<,· 11.
l' 1 ,. ni i t• ta : 1:1 \la1 i<l'.!li 1:i . p t"l.llul ·).
l'.!.1. HU .(HI\ DAII
t'f1 1111•d11
inl r un a l de \fa
bure,. I ir' \Î
rl, • ,c111 : l. Sla11 ''>l'\l l'apa :
«·~i :i :
\l,•nn ndr "Sl"u; • ulleur· ' l. ConI >ircclu1 ul. U. l.1111,tantmt·,,·u;
[ -I ;i.Iîll ·
1a II l 111 t • c li . I l i •, I r 1 I1 11 l 1 :1
1io,u )l,•latll' cu ; l ' i1•nd :
\ Hw,L· t. I' r ,. n i l' 1· a : l:l \l :1i t!l:..O FI '>I ce t,Hnli I lt t• lu , 1 r i: 1\1:.!7 ·• l I "P · ; HJ:H ;ţ:._ (j . p .); 1\ ;lt ;lj ('.! sp.):
1, :1; :rn (1 -, 11 .); t !J~H; :1 , I ,1 .) ; I! 11 I:.. I "I .
l:!,S, L

• 'P,1111\11.

III.

TA IU EA 1926-1927

1'...ti E\'Ai\ 'AJl L. etrnwdi· in 1, t • J R li •rt d• · llr, i Ci. A. ele
Cnilln\f l , tind d •
\h e a11cln•\l'll, I in•c \i;1 de n·na ~i Hcgia; S.
I ~q,.
drP l'II, \ul h-11r ~I L,111 l.1111111 ''l'LI. 1 i ~ l l i. b u \ i 11 : Fr:111~·oi Tr v irc
PH111\t1 ( tl,11H I
,a, r111 :
\ oll u. ,lnupH", :
•. l imilriu: ~rar : L. SL111111111•,<-·1 1; I,., . I . Td111r
hic..• Io : \I. ~ ' 1ltnn ; ~liehcl ; I>. :011 .· tt ntin• u;
PH·t-rl' : li t.11 h ·i B1111, in \ . l'oluroun.
i l'!l • \ 'uudrt>ui ll
I. Bir an:
;1·r111ui11l' , \ ' l 1011,ald; 111:1111 I l' : . . .lip c· u· [ na ( vi do:
,"rÎncanul•luri :111; f'lwa·~l',
lloclL,!) : I -Ila I upunl · , t. B r :1. P r mic r a: 28
1

~ plPmbrtl'

l c;l'..!' ( I

I •1tan,l·) .

1~7 . I ' \ ll~lll~ . 11 i,11tl drrtm1tli Tn .
rom, 1111\ lui 'l ol 101 . Din· ţ,a d • , · m :
l.
r
dr ,cu : , u fi L' li r ;
I.
11 n t :111 t i11 ..,<. 11. 1)
· I r i h u t
D 111. I ·tla , .\i11w11,on . I. \ 'a n iu ; l',tin1n· ·
Hu
r·~t'dltllt•le jutiului ·
. I imitriu ; ,' "li torul:\'.
l a; Kritilol' : \ . P ll lnr 1t1t··; l11't fl·,orul: AL
•rban ;
h

n o., •u, Lol rn lui :
Ş rban ;
fi\ rul : l.

\

nri Bal iii . dup
lhg'in: :. Al . anPrin\ul
ludof·
i kine: N. Voi ·u;

•

Hu.., i; \'înz, lorul :
Pnt
n tnnline cu; Internul: l.
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; Tikon: II.
t

pi~nuul:

C.

ri ..

' îmi -

1 di ul c.f· Al.
P· zil rnl: D.

,,Fata lui Jorio" de G. d'Annunzio (Actul li)
D ir. de se.: F. de Cruciatti
Decoruri: E. Trucinsky·
Constan ine cu; P a zni cul : Y. P oto roacă; }.;ovodorof: D. Tibor; Bătrânul:
II. Ctislca . l 11 a p ro d. ·. :\l,1 s•im; All aprod: I. Fărăianu; Va. iliua: Gh
Gherrnn; Ţftranul I: ~- i\la. im; Ţăranul II: I. Flo ri an; .Juratul I: A. Ră 
dule u; Juratul II: I
uchi; Juratul III: Gh. Ghervan; Are lanlul I : Al.
Rădulescu; Are lantrul II : I.
uchi; i\fa I va: OI. Bir an; Feodo ia:
Cronvald, O deţinută b ă trână: N. Ştefă n e cu; Ro ş ovana; M. Bor a; Tuşa
Sonia : Natalia Ştefăn e cu; Tu a Laura: Ec. tăne u; Maria I avlova: M.
Miriam; Frumu eţea: 1 • Hodoş ; HQro hkv a: Şt. Alee andre cu; Coco a l:1:
El. Bănuţiu ; Paşnica: everineanu-Florian. Infirmi era : c. t ăne cu; h ttrobla: M . Borsa; Matrena: EL Bănu\iu; O erviloare : J eni R ăd ul c cu; Ingrijitoarea: V. Poruţ ; n \ă.ran: I. Cr angă. n prizonier: I. uchi. Prern ier a: 5 Octombrie 1926 (4 pectaco}e).
128. ŞCOALA FEMEILOR, comedie în 5 acte în ver. uri de foli -.re,
1rad. de Gh. Filip Ge ticon e. Direcţia de ce n ă: I. tăne cu-Papa; Regia:
S. Alee andre cu ; Sufleur: l. Con tan tin e. cu. D i trib n ţi a: Arnoulf:
V. Va ile ru; Agnes: Jeni R ă dule ru; Horaţiu:
l. Rădule cu ; Georgela:
El. Bănu..ţiu ; lain : C. Potcoav ă; Cri ald: Ar. Popovici ; Enric: C. . Ru . e·;
Oronte: D. Con ta ntine. cu; Vn notar : T. Lapteş. Premier a: 12 Octombrie 1926 (7 pectacole).
129. PUTEREA INTUNERICULUJ, pie ă în 5 acte de L. Toi toi , Lrad.
de Nanu şi Fotino Direcţia de c nă şi R gia: . Alee andre cu; , uneur:
Şfi. Con tantine cu. Di
tribut ia : P io ta: A. Popovici ;
ichita: Dem
.Pata; Akim: T. Lapteş; Mitri ci: I. Vanciu; Tatăl logodni ului: C. Potcoavă; Bărbatul Marin ei: C. A. Ru ei;
riadnicul : D. Con tantine cu; Ani ia:
l\f. Mir:i am; Iatri ona: 1. Bor a; Aku1ina: Şt. Alee and r e cu; Aniulc a: J .
Rădul e CUi
!arian a: E1. Bănuţiu; !aura: Ec. l ăne cu ; Marfa: :\-1. , eYerin eanu-Floria n: O fa t ă : iii :1lunt eanu; Altă fată: Violeta Pe cariu. Prem i1era: 19 Octombri e 1926 (7 pectacol ).
130. NEPOŢELUL, comedie în 3 acle de Pi erre Wolff. Direcţia de
_cenă: I. Stănescu-Papa ; Regia: D. Tibor ; ufleur:
t
on Lantine cu Dis.
tribu ţi a: Jouvenel: I. Stăne cu-Papa; D-na Jouvenel:
at. Ştefăne cu :
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Rnhe>rt: Al. Rad11les< u ; Tn vouc I. Brnho
u; n-n. Langea ; ~f. ~Iiri. m.\p u lo l ; ,1•11e,i ' \a : .J,•111 Haclulesn1; I) n • autern:1~: V. ,l'o1wnlcl; Mi ul
\ ' i l r : l apu)11a Con l;111tin1·su1. \l:11i:1; . t. \.Ir antlrc <'li: ~farlina:
1.
Borsa ; . \1111:1 . \ . P1 •. · ir1u, \11l011 : T . Laplt>; t•niltrul· Gh. hc-n·un. P l ' t '
m i <' r a : '..! i Oetomliri • Hl'..!i t\ 111·1·lacolt•)
l :H . CAS \TOIU.\, 1 on 1·di1• in :i HI de . ·. (,n 11 11l. DirN· lia ele c-1•11,
1 '"l:I :
\]1 ·1· :indr ',l'IJ ; • llrll' llf . .• t <.011 1•1nt11h ( li. ni . l l' i h li\ i :1:
ri11 •1: I•. ,·.• t.1111• e u: J• io l la :
. ,, hl ,11H· cu ; A~afi.1· LI. Banuliu. l>uniad.
I a· . iii \!11111! anu; l' 1 lkolio-.in : .\1. (,hilil'îi1·11n · Kol'ikari Y: '. \'a,ilt r11;
,J1•,aki11 : I. \a111" Îll ; lutl 11 1 · '.\l , l•' lo1ian; \111rn·ikin:
\1. Şc-rhan; hin1 111l .1:
P , t 0 111 1 ':,I Iu n : (l , l o n 1111litH t· n . P r 1· mie r :1 '..! 1
mbri
1!1'..!li {ii sp,·1•ta •ukj.

t:.

A ll J \. p i,• 1 111 '..! ici · ,IL• \ugu L Inu lli rg , l>ire ·\ia d >
B1 :tln1n• •11; l 1·n1 ,1 : • . ,\ln 111d1r• l'll;
11Jll•t1r: ~I.
' n ·tnnli11 1• r u, IJ i, l r i J u \ i a : I) 1·:.t Iulia . •, l \lec-.amlr · n1; .lnn- T. I.apt' ;
C ti li, 111 : I. Bora. 11 1 • 111Îl'l':t : 1:l
ue mbiie 1\1:?l' 2 (H" la·llle l. l l'·
lu ar 1· : J!1:m :H 1 }>.).
1:1'..!.

I) . )

11 11 : , I.

•

1:i:i, S 'l I I\ \, , Ullll
n a: ::;1 . ll1 a lw11 • u :
li l I ' li , [ j
l I l (i ll \ I U :
fa11 ; 111•111. I' at.1 :
'1 t> 11ll,ri • 1~1'.!l>
·•
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,

r-01 '

·1

111 '..! at'll• 11• \lfn•d ~ln . 0111. !Jit,•c\ia:
\I ·t a11d11• ru
11I h·ur . . l
. 1 11 ta11lt
l1ria
iurr-: "'a; lutlu l'
I. lapl-, ŞI
j 11 11 ui : t.. \ . I li ' l. PI' 1· lll i r a
I;
11 1
i. 1!1111 li ( I sp.) : l~Jl'..! 1; :J p.J .

4 l.
f. 'll llll'dÎl'
l l,• 1rn •q ui11
1•1•na : l.
\l 1•r :111dr,
·u. ll i
,a1 l.111 \
\,1 d,s · u : • . n11111•11 : lhm .
111 1, 11·1
lundn d1111 : ( •. ]'ul ·oa,. ; \rn dl 11 :
l 1111
1nl1n, tu ; l• r-111._·,,j : l,h. lJh n:111;
1'1 1 11 , (, i11 llt•:
. ( 10 11, d I , \ ,1l c- 111in c: J t
I, 111 , .l11li1·: \ l't l ' 11i11 . 1 I 1111 • I :t : J O

:\

:I '[t'

dl•

f:tlll I '

·11 -l'apa;
'f.!1:l ~i :1: I.eon Ir•.
li· li11. ,\r . J> ,1])e III ,
,.

,\,

13:,. 'l.\l'llJlJ~. ' tllll'lli • III ~, :i I rn \ l f lll'Î
.Iolt•n•; lr:nl. de
I 111 11 a . I 111 l'\1 1 dl· ,, , 11:i :
l 1111\11 llt ! <1 111 I;
l
Tibo1; ~11.
ll t>11r :
l . <"11 l.1nli11·1·11 . J>i
trih11\1,1 : ' l11·tuff~·
l':llll\UO l t1111t·l;
C r g11 11 : <.. l'1d11 :l\ ; ll 11111
•. ~i111i11nL' u : l.l,.. 1111 : \r. 1'0111\il'i; \'alt•r ·
\ '. Pul r11 :i ·,, , 1, ),li
\
\I 1rd 11,•: • 1pita1111l Wtr l •i : n.
.u11 I; nline,cu
Fl111 i r 11: \ ,
r111n:1ld · l111 1111n : .l . l l.1d11h• cu: l na 1'·11wll ·
1111 I lor i:111 ; l>a 111 i :1
\11i 11·1r.1 l 1 01' r11 11 t ~ : l lqH1la
\ 10d ·n
111 i • 1 :1: 1:1 l.11111.111· l~:!i ;ţ p,•1·t-i· o k . H •111: r1· Hl'.!i- :..8
1:1 1, . I \L!-, 'I Bl L. pi :i in ;ţ :id•• dl' \1i1 t"'I ':,td.111 \l'II. l)ir • \ia <l
I q,:iit : lll!id. I 1hnr· . ufl1' ur: .. I
n l.antinc'-<"U.
11-t,
olin 111 ·1 Irului: \ 'irnini~t :ron-

n• 11: : ~I. Br:1li11r
!} j
t r i li 11 l • n
, ,lld ; P1i111ul
1 iu nrl : ,h

r

1•

Dimitriu; \I ilo1l ·1 l' trtlar: \'. Potor aea; Femi · r a : l ' la1111 ·tri
Hl'..7 (j \Jl • ta ll').

L

l)l
~lCILL\,
Luigi Pinn lPl\o.
• tl'f:tt1 ] ntlH r' 11 '
J) ztdPriu Tihor;
·urti-u :
I I lrib11\i.1:
lll' io:
, ·. \' i u; \larlh a. ,'·11 .
• Ll'f.111l"l'II, :,,1na· \ . Puruliu ;
r< in:rn I:
l lodan; l rina· .\111 .o~ta
111111 c11 Potor :11 a P cm i r.: l f-'i hru ri 19:.. (7 pecl.).
1:\1 . ~\I( Ull
l'l'll
d • ·,•11•1
,,l.
· n t 111ti111 cu
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„Făclia

Dir. de se.: E. Bobe seu

sub obroc" de O. d'Annunzio
Decoruri: E. Trucinsky

138. BĂRBATUL D01\fNf OAREI, p i ă î n 3 a" I
tra,<l. I. Tîmpăoaru. Dircc ti a de cc n ă:
a m\u -Ott o n I;

ele
I. Dregcly;
ufl ur : t. Constantin e cu; Regia: D. Tibor. Di L 1 i b u \i a: tefa n : N. Ncam\u -Ot to n 1:
Berci: Dem. Mih ăil e c u - Br ă il a ; Ben i: C. P o t coa v ă; P a l : !. crb:111 ; r zsi:
M. Miri a m;
ell
J . R ă dul cu; Z ofi: \'. P
a riu ; D- n a Tam a · ' ili
Munleanu ;
nu ca : P ă p uş i c a Co n sla nt.; ne c u ; Gy ur1 : J 1.
r i t a. Pr emi e r a: 8 Februarie HJ27 (9 p ec tacole). R e 1 u are: 1927- 192 U p.) .
139.HOŢIJ, tr a ge di e in
actc ( tab lo u r i) d ~c h ill er ; lrad . G · 1eria di. Direc\ia de c n ă: Z. Bîrsan ; Re gia: D. Ti bor; ufl eur : t. o n lan tinescu. Di l r i b u ţ- ia: faximili ri n: Gr. Tău l u; Carl : Zah a r ia Bir a n ;
Frantz: Ştl. Brabor e c ui; Am· li a: Mia Ial e u; .'pi 0 elb r g:
. Voicu
Schweitzer : . ' imion e u ; Jri m m : C. \ . Rn i; S huft crle: V.
fardar e;
Roller: T. Lapte ; Ra lzman: l.
r ba n; IIerman: I. \' an c iu ; n jud ecă tor :
D. Con lantine cu ; Dani l: Ar. P opo vi i. P r c m i c r a: 22 F ebruari e 1927
(3 spect. ).
1-10. CĂMILA TRECE PRIN UHE HILE ACULUI, co rn di e în 3 a cte
-de Fr. Langer. Di1 ec ţia de ce n ă : 1 . 'earn\u-Otl o n cl; Regia:
imi o ne cu ;
Sufl eur: Şl. Con tantin e cu. Di tribu ţi a : D-na P eş l a: Na t. le făn cu; P şta: Gr. T ă utu; , uzi: fia lat e c u; Alik: D. Mih ă il e u - Bră ila ; Joe :
D . Con tantin e cu; Bezchiba: C. Potco a vă; Andre : C. . Ru ei ; Do amna :
M. Severineanu-Flori a n; D o mni ş oar a : J . R ădul e cu; ervilorul: C.
1m10ne cu; n ştre n gar: V. P e cariu. P remi e r a : 1 Iartic 1927 (6 pect.) .
1 :
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I t L N ~B l ' IILE DRAGOSTEI,
mcdi
în :l adc în , r . uri rlc
.lui ·, HPgnnrd. J>ir • ·tin de ,n' ria· . t. Br:1bo1 c"cu; lkgi,1:
' imio1wscu ;
,' uri •ur : .· t. ·o n,tanli11 • l'IJ. 1> i l r i h u \ i n: Allwrl: \ ' \'a,ill·,eu- ,ri~pi11 { Pol o:nt, : Era l : \' l'uloroa ·a; Agalh ·1 Jl'IIÎ Haclult- C'll; l. is1•tn:
\ni)oara lo11l·s1·u Potoroa ·a. P r • m ic• r a· ~ ~l arlic 1H27 (7 . p 1.l.1 ·0!1·1
H l' I u a I 1•: rn:H tn:j5
JH ·lu1·oh•).
l 11. HE • HE ' L '1 \'FOE (I~ a ~1 duca \i c- par •) , pi<' ă i11 ;J :H'l •
de Lui gi l'irand •l lo. l> i1ee\1a dl
n·na. Z Bir an: I t>~Î'l: C: .• i1111,11H' l'l';
• ul'lt-11r : .; t. ( on,tanlin · cu. 1> i , Ir i li u \ia : L:111disi : '. ))i111 ilri11: l) na
Frola Bl•a lti t Crin•\ anu; 0 -1 Punrn ; I rn Tîl ·:rn; \ g:iui: I , .11u·i11: \1 !t'
li:t : J:. \lan · l'U, lli11:1 : .\11. !0111 • ' li J>, loroal'a ; ll -11,
•n Iii·
';,l,•lalll''l'tl;
t>r f ' ·Lui. l. Pvkua : ; lJ - 11:t .in i : ,
Jfo<l ş; I -11 I
l'IIÎ . \l
l \' 'l'Îlll':lllll,
Cor11i arul
~011s la11lirll' ·11 ; l II
r\'Îl1 r : T . LaptP, I) 11a P11111 ,1: \ 1 rica
l'o rn\ill : Sir ·li: \ ir 0 tl \ :i ik,c 11. PI l' 111 i · r :1: t j \lurlit• l!l:!i (:i o,;pd.).

\'N BlHLI ., corli dit • i11l1 ' un ad tl,· ( .I\ ,tlluti . llir <'c'\ia ti,
llral,urL· ~11 : He •ia L. '-ii111iv1u• 1•u .\11fl •tir
l l.1111 la11ti11l' u.
lJ I l r I I, 11 \ 1 u: la11 0: .\I . Ha<lull- cu: l'.. 111;11 t .k11i lladttll' cu: B :\111:111 1:
\. l'uru\iu ; I t1t·t1 1 c11l Sarl'hi: , '. \'111 · 11 :
11 l'n ilt11·: I. .ift{'H. Pre mi ·r a· ~~ ~la1 lie l!J'.!i (li 111 ·t)
t·nu

1 IJ
. l

1·11. JO .
Jl 'BIHII ,':-1 \L .\!OH I li. tli:11na într 1111 :ir de 1 0111ain
1 ollnnd; lr ·Hl. l'. 111il1:t • '. lit11ul a. D111 ·t \1·1 dt· l'l'll,
~I B1 aliure~ ·11· lle gi:i: L
rniio11 • ·u i IJ . ' I iii 1r; . ufl ·ut : .~ t. .0 11 ta11li1tP u. l> 1 t r i h u l ia: OIIH>Î it r: llllll. l'. al 1~ • opltic•: ( I. Ilir an Cla11dl''
lli111ilr1 1;
Laro ii : l.
l 1•11i 1\:1 ol: lir. ' I :tulu; I1 ,1rn 1•:
11nio11t· · 11:
I t•dai k 1:
ltlt r1 :
l11
lunt l'Hn t1 ; l.t·,•par l. I'. 1.aple)
111 1• 111 i • r ,1
1!1:!i
I pll'l.).

nr (li a III ~ : ·k d . .lt•!t11 ,11 111 nL
ltton1l, ll••i.: ll . lihor ~i
111 IOlll' tu;
ufhur : ~l . <.011 l:111lllll II I> 1 tr i l, li\ ia: .J,an : Ion 11han, H 11t•:
\ t t w I p1 111p1il· \l
,lt f,111t· 111
l n lu 1:ll11r; \', ,\[:trdar,
t·ll,· \ '. Cron
, ,tld \I.u na:
11 1 \l.1l 1·1· t ll
l.n i:i: .\ni ,11:11:i !11111 • 1·11 I ,ilorua<'a. P r 1·
m i t' r .1 :1 \ pn li,• l \1.!i (;I p1 , I
I I I li 11 r •: l !I'..! i
I H'..!
:1 . p .).
11.1 .

( l 1'1 Cil l L lll . l "'

1'1

l>inrti•1 de

t

11.·

,:1111\11-

l.,,.

~7-1 2

I Iii, lt \P 0/.11, p11t 111 111l r 1111 1 t d \ 11 l , 1 l.fl1111111. llir c\ia de scPn,1:
\ il'l, I' lh1111l11 li, He •ia: , ·. ILtJllll 11; 'ull1'tll: ., l . l.nn l:11 lim• Ul J) I
Ir I I, 11 \ i :t \ ,1 ill· .\ll'l \lldt 1 , td:111 ]I. rlmn..,t·11: .\liliail l· mine,c11·
Hui 111tl1a; I ,1d11 1: \ 'i111ic.1 \ .1 1h tll l 111\LÎa 1·c·rnil.1: l,11111 \ ,1 111lri. P r
111i1•1:i: I Cll11nhri1
l'l''i I'.? 1w1l.11111l).
I 17 . C,HH,0I1 · (,111 \ , ()) \. pi,• : i l ri ·.1 în :1 ar'lc tk \l. l)rpi\ rt\t"\lltl, I ii, \1.1 d,•
·, 11.1 \ i, tir l ilimiu: lh ••i:i: <.. ln·or 11 eu; ~uîl1•11r:
)I
( 011 tn11li11 ,·tt. I> i l r i li II l i :1: l,ri••nn l1h1 :1 \'mia: lh•rn
P al •1;
l o t,1«-h1•· Pt•l11· I 11!:111 lrn: Ir 1111.: l •l11na
in 1011< ('li, I n!:!dan: Ion ]l11 111itn• 1•11;
l iro11: lt:1tht P 11pl'i11;
\
\'n li l'll; \'isti 1 •
rut 1h11: ~n11 l.
l:1u•d1111 1•'1i; l·i1111,• ,•u:
<' li; Uragoma11ul·
·1111\11 >ll111ll'I; ll:1111i:111: l,r. ' I :iu\11; l.. 11• :
I opo , i ·i : DiP<,: \'ladi
rntr
1t 0 : 11 .t;
\'orni<- 11 1
Inic ,: ;\l . 1 ,1 lull' ·u; l onu ul \I c· a11dru: Ion
ll'l:1, li :nr il ,H·lu•: 1111 l1d11•111 11 ; l •11 l ·1< lH" . I. ~ll-lan ·11 , ",lng:"ilurul: I.
mln. 1111, I adu: \I. ~,·1h:•11; • lan : L
1mion · u \I >ş l a11: \ '. Mani. t 1"
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.

C. A. Rusei,

Oaia

Nicoară

Androa

D. Constantinescu

I-u1 trecător: V. Potoroac ă; a l 11-lea trecător: Ion Antoniu; I-ul evreu: I. Angbelescu; al II-lea ev1eu: C. Dumitre cu; n bragagiu: Ion Honae; I-ul tin i=i r:
C S'imionescu; al Ii-lea tînăr: V. Poloroacă; Un fecior de casă: . Anişoarn
Potoroacă; Un funcţionar: C. Potcoavă; Alt funcţionar: I. Carusi; lmbrohon1l Suhtanu1ui: D. Con fan.tine cu. Pre ml i e r' a : 2 Octombrie 1927
(8 specb.).
148 CIUFULICI, comedie în 3 acte (! tablouri) în ver uri de George
Silviu. Direcţia de scenă:
. Neamtu-Ott-0nel; Regia: V. Rădule cu şi D.
Tibor; Sulleur: Ş.'t. Cons~antinecu. Dis~r'i!buţi.a: Ciufulici: Nunu\a
Hodo1Ş; Mărioara: Păpuşica Con tanlinescu; Lică: Ştefan Con tantine cu;
Doamna: M. Miriam ; Domnul: D. Constantine cu; Zi'na vi ului: Viorica
Poruti.u ; Păpuşa cea mare: Viorica Va ile cu; Soldat!ul: I-I CJi tea; TiLirez :
J. Rădule cu; Ur ul: N. Ma im-Lenş; c~ p de porţelan: Adriana Şerban;
L'i~elte: ili Munteanu; Gardi tul: V. Mai dare; O babă: T. Petrescu; Clovnul: C. Potcoavă; Bragagiul: I. uchi; Măturătorul: T. Lnpteş; Un gmia
cască: I. Ant!oniu; Femeia !dela cassă: Elvira de Barbu; O femee din popor: Goca Codrescu; Un băiat: D. Creangă: Premier a: 11 Octombri~
1927 (8 spect.). Reluare: 192
1929 (1 p.).
H9. GLAUCO, tlr'agedie în 3 acte de Er olle LuiRi Mor eli; trad. Al.
Marcu. Direcţi.a de scenă:_ Victor Bumbeşti; Regia: C. Georgescu şi D. Tibor;
Sufleur: Şt. Constantine cu. Dis tribu ţi a: Glauco: P. Bulandra; Forchiis: Florea imione.scu; Păstorul cîntăreţ:
Dimittriu; PC' carul I: Ar.
Popoviiei; Pe carul II: Dem. Constantine cu; Pe carul III: C. Macedonschi;
Pescarul IV: Al. Şerban; Pe carul V: Massim Lenş; ·n cop:iil: Panaite Cotescu; Un marinar': C. Simionescu; Tritonul I: H. Cri tea; Tritonul II: I.
Georgian; B.iole-0: C. Macedonschi; Cir-ce: Gina Sandri; Scilla: El. Bănuţiu;
Clotto: V. Poruţiu_; Lachesis;: B. Crilveţeanu; Atropo: M Bors.a; Sirena I:
Adriana Şerban; Sirena II: Mia Cote cu; Sirena III: V. Poruţiu; Sirena
IV: Reli Brateş; Silrena V: M. Borsa. Pre mior :.t: 15 Octombrie 1927
(7 specb.).
150. UN ESCROC SENTIMENTAL, c.omedie tn 5 acte de Ion Dinu
{V. Eftimiu). Dir de 5e. V. Bumbeşti; Regia: V. Rădulescu; Sufleul': ~t. ~onstantinescu. D i st r i, b u ţi a: Camil: Ştefan Braborescu ; Agop N1sams.B:
FI. Simionescu; Pictorul Păsărică: Neamţu Otftonel; Costel Emilian: C. Simionescu; Procurorul: V. Potoroa~: Fprn<;oi!!: I. V:uiciu; Lizi : S. Jipturn11 -
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li
H doş; Co o:
ole).
151 NY , pov
s ,na V. Bumh '}li;
L r i h u ţ j n: 'yu:
Tatai: () m. P nta,

ara ioni. P r c m i c r a: 25

lombri

1927 (6 . pcelu-

slc bannl: în H tablouri <l Osip Dimov. Dircc\in dr
HPgia: '. G • l'"t·se11; S1:f\ •ur: L.
nsLnnlinr ·u. ni ina Sandn; El: l. Bul11ndra: So\ul: FL Sirnionc..,_·u;
;'\fnmn: V. Poruţiu ; 1'.larin· M Borsn; ln vînzator d"

flori : Iun P·b, Domni· C'. ~imion1•sc11; D. Constantin cu T. Lnpll'~· l nsim
1. '-,uclli: ll. Ctl':111ga, llllHllllll': El. llanu\iu ; .J. H·nl11kstu: \ '. \ 'nsi 1 •s u; El d • l3ar-liu;
P · ·al'u. P r mic r a: 15 L
ml>ri l\J28 ( J ·"P<'"
l, nş:

ta ol•).
1;,'.! , CO < LHT SI 11'01 JC. 1•n11wdi,• i11tr'1111 ucl

Paul l. Prudun.
I. lh:tlH•Jl•.1·u; Hqita: C. G1•1irgc~ru· .'uflcur: Şt. Con. la11li11t·,Lu.
i s l r i bliţ i li: Anlor: \'. Vasil
u; ;\fnrin: .l Radulr . rn;
<:os!l'l: L. . imw1 • u P r · 111 i e r a: lf>
!ll't11hric 1. 27 (5 p c tnc le).
lGa.
· · RI HUI, um1•die în 3 a t (4 tahluuri) tl
o l, c
Culinolf;
Iont>l .lianu. ))irl•cţ1n d
ct•na.
cnn \u Otlonl'I:
gia:
\ inlil, H11dul1 <. ·u; ~ufl ur: , t •f n Consta11'1n · cu. n ist r i I u t i :1: 1,r.
l•rl'f,;ll li · I. 'I 1hnn; llirrdorul lr-:ll111lui : l)l•1n. P!>aln; Comi<'nl: V \ 'n..,ilesnt;
'•ron. •. \'11in1; l·,dia·
. lliniitri11; l q~isond: I. Pel:i; \ 'idlr:
I. ~l·1· b :1n, 1 Plroniu,: , f. \!a tl' •. u; Lm·auu-.: (ir. T:tlllt1; ~u rl0u11.1l: H
ri"I n:
b l1.,•1· lri 1 ,n11l \l u im Ll•n , \la )i11i-.trul I. mireanu; Pensi• narul : C. l\la •c-.
lon dii;
gl.ai
nrp ,n:i .
l. B1rsan, ~!aria : 1 n t. • t •fnnP<,c11; Li<lin· \ tin ·t Uuntil1 eu; Pup •a· \f \lil'i:im . l : n atunrra: .J ni Hutlul e u : Ligin:
\' . \'u . ii •<.c u ; , ri<.pitn•la \f Ht1r :t, , ig1ll1:1· \l
.u !t'sn1; Su\in l · M
\!11 tl' -,cn; . o\in li · C. t:odre u; Su\1a 11{ · \ ". Ton '"ru. I r l' mi l' r n: 22 fo
•ru hri 1!)'..!7 ( <.pPctal'ult). H 1 li ari. l ~l'..!\I ~i l G . p.); 1\l:'l(i- 3i ( . p.1.

J)ir1•r\ia dL·

n

1111: .,

1l HIH , pi -,:1 i11 : ;1dl' rll Paul ,l'r:ddy . tr:ul. ,ina . trndri. Di în ~andri; 1 ,·gia. \ intila Ra1lule..,cu; ufh>ur: Şt. CPn lnn tm
i . l r; b u t 1 ;1: lit'nry:
. llimilriu; 'hnlla ng : P. llulan <lr t; [lt·H-o •: ,ina .'.->nndri. P r 11 i r a: :i la11unri 19'.. (2 SJH' lacol •).
l :i{,. MJ~S llOllU:,,, torn •dJl m t n<' ll dl· .lt•rom1c K . . l t'-r mc-; Ir.id d
I
'adtjdt )),ru·\1n dt• . t' •n. : .., l Ur.llwn• cu: Sufleur: ~l C1 n lnnlin C'sc u.
ll i , l r i I, li I i : ~11,., Jlol>li, · l,i11a ·aud1i; King,cu ·I: 1. Il11lamlrn. Mi.,
lbn~: 'u t ~ td1 n ru; H w: .r. Hudul ,.., u; P,•r ÎYal: Al. H: dulc 11 ; l i~,
h1 rn : Lu ·în \ 'ih tlr ru .; ; ·or • ·s .h·ssc p: ,. Si 111 ion
C: pit: ·:\lld ·: r.
L J lt· ; :nri l: fI C'rh t a; J ·aan- \ . ~ ·r!lan .
r u: to lunuaric
11 2 (3 spt lt\colr). HI' I u !1 r 1·: Hl3,l :rn (5

recti

15b
APA 'TA. Jr:im: in :.. • ct d I. L
l. lhuhort•sc u : Ht>gin:
. H. dul • · u: Su ri ur:
Ir i b u \ i 11: l r:ig1 mir: FI. ~in11011l'\llt, \ n ',\:
ţh : \'. Pot n,:in\; Jun:
•. \ 'ui u . T. Lnpl -~
Hl'..
(-t . p ·lac le).

157. D
trnd. d

A

RI· •LI

în

nl> louri

r. Ti utu;
1 rN!L·,: '
ban;
A.
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„ Comedia Fantasmelor• de Dan Botta
Dir. de se.: V. Papilian
Decoruri: E. Trucinsky
coavă;

Hartin: V. Mardare; Lafleur: T. Lapteş; Un om din popor: I Dumitrescu; Al doHea om din popor: V. Ior·dănescu; Sergentul: I. Honae;
Un comisionar: N. Masim; Conducătlorul diligenţei: I. Antoniu; Un prăvă
liaş: P. Co ~escu; Contesa de Liniere : Ec. Stănescu: Henriette: Alena Dumitrescu ; Louisa: Nunuţa Hodoş; Frochard: Nat. Ştefănescu; Mariana: El.
Bănuţiu ; Sora Genevieve: V. Va ile cu; Florefu.: V . Poruţiu; Julieta: Coc:.1
Codrescu. Pre mie r a: 31 Ianuarie 1928 (4 spectacole) .
158. CELUI CE N'ARE I SE VA LUA, pie ă în 4 acte de Victor Paoilian. Direcţiia de scenă: Ştefan Brabore cu; Regia: V. Rădule cu; Sufleur:
Şt. Consfantinescu. D i s trib u ţi a: · Diana Pet!:roniu: El
Bănuţiu;
Dr.
Honoriu Filipin: Ion Tîlvan; Cas.trişanu: C. A. Rusei; D-na Castrişanu: V.
Poruţiu; Ilie Pandeliu: M. Ştefănescu; Mircea Roxin: V Potoroacă; Căpt
Teodoru: Gr. Tăutu; D-na Teodoru: M. Borsa: Olimpia: V. Vasilescu; Sofronie: C. Potcoavă; I servitor: N„ Masim; II servitor: I. Anboniu. P r cm i e r a: 14 Februarie 1928 (3 spectacole).
159. ANUŢA, comedie în 4 act/e de Lucreţia Petrescu Direcţia de scenă: N. Neamţu-Ottonel; Regia: V. Rădulescu; Sufleur: Şt. Constantinescu.
D i s tribu ţii a: Saşa Cri toveanu: Neamţu-Ottonel; Lucy Morandi: B.
Criveţeanu; Anuţa: Atl. Dumitrescu; Bebe: H. Cristea; Tit'el: Al Rădule cu;
Puiu: C. Simionescu· Mantu: M. Mateescu; Costea: I. Pela; Lacherdopol:
D. Constantinescu; fani: An. Potoroacă; Ştefan: V. Mardare; Emil: C.
Macedonschi; Toto: ·coc.a Codrescu; Liseta: V. Poruţiu; Profesoara de pia-
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no: M. Hut ,tt, Cnafeurn: \f. ,o le~ ·u; nir jnrnl: J. lTonae. P r c m i " r a~
21 l l'liruaric I H2 (5 pcc-lnc-ole). R l n a r e: Hl32-;\3 (a p.).
rno EL~ , R A, tr. g dir h1 5 aci de ofoc-le; trnd. d Gcor~ :\fumu.
Dir<'clh d<' ct>n,: H. Hîr-.:rn; Rq~in: Y Radule. 11.
ufl ur: St.
on htdi.
ncs,·11. I> i l r i h u \ î a: Egi I: ll. ( 011 ·tantin ,eu; Clilrmnr lrn: \L
{iria111 ; l~l,•cl ra
l. Ilir an; On·,I: I. T1h:111; Ifri olrmi : <;, .lipc u; Frun,
la5: t·11111lu1. \I ~h lc•c· cn; 1 n balriin: T. \': nriu; Pil:ld . 1. Suc-hi. P r 1·11\ i e r a: '.!
I 1•brua1 Îl' J.12R {:'I '-P ·t·l~11·0I )
l<il. ( (Hf h1A, ,. nwdi~ tn ~ adl' 'iÎ un prolog în ,rrsuri le n ..\n gllC'J i ';d < . lt 1f. l i1 t't'\i:t ci ~er11: . ~t Hrnh r'I' c-11: Reg1n: Y R: dnlt•-,cn.
Sufl •1rr· ')l Co11,la11li11«•'>ru. I> 1, Ir i h u \ 1 a: Titi l o nm. ŞI. Rrnhorl'-.r11;
0l11J11
I Îlllil1i11; Rudi· '.I H,11l11lt' n1; l'r:th"t: l. Pntco:na; l( ah: (
1111i"11« ,, 11: ll -11·1 lir •a: 'I l'clr ,c·u· Ruro: \'. Crornnld; T:Ht\:t: \ ' l'111·11l111; 'i 1tl'la: .I. H.1dul,·,ew L1wi:i \ \ a ii,• ·11 LI,·,
\11 Jl1 lnron C':t · I) 'l:\
G1rl,in : l•.t• • t.1n1• r 11. I' r 1• mi, r :1 li \f.11 ti,· l!l~, ;1 (H ,·lacull') ,
11;'.!, • O , I[ l'\TL\ A'f LETll.01 ~rlRJT l .\LI. l'lllltl Jj,, tn I .,,,,_ d
,1•u11,:1•
l>trlta1111'I. I lflt \1a ci
1111; :
, 11111\u Ottu11,•I ; H,·gi.: \'. l~ :vi11l1· n1 : Suii ·nr ':,I
011 la11lit1<•,c II l) i, Ir i 11 11 \ia : I 'III\' R l !'uf· 1.
V:i11n11: I), 111
(
\lnrr·don 1•hi
4.1111 dt•c•: )I . C'11n-.;fanli11r c-11
\uht1\<'I · C.
,4. Hn 1·1
1:illtil,lt- \ !'ol oro:1 ,1 J 11•a; .\. H11d11l1 r11: l -na \uh«n c•1 · I .
l',•ln•,· 11 111· 1111lin \r 1'11po,i·i ; li ·ht>I: '.I
Hadul1 • l'II; r -1 Par. \1.
:\Jal11•,1· 11 \ ;111. ·l1:1ff: \ ', ~l1rd11,·; .'.11pi1·,· 4.1 ';,1·rhan ; F,lugraful: l lln llllL; I 11 iflt-1 11
n :rni-:,1; ll rdcl i,1111 : llud11 llH111111il':1; I 111 lin: r: II. LI i l ·.1
ii 111111 liu.11 : .
\h im .li 111 -11:i 1111111: I. '.11(0111111, \[ :llrr- d'hulc•I: I.
S11c hi . I' 1 , 111 1, r n 1:i \I nlÎL' 1!1'..!
:1 IH't' l:1 ol e-).
j(j:I. III
I IC I\', Ir r1-:1 · d11 11 ;1 n·I d1 • l.llt"t Pirnndi•lln ; lra 1. dr Al.
~11r1·1 1. llin ·\1:1 1h• ,1•1•11 :1 · ')I
llr d1111·e « 11 ; I q~ia
\ 111ltl: R:1tln!l',r11;
11 ·
rl1•11r : .l. ,0 11 l:111ti11,• ,11. 1> 1 t ri li 11 (ia: 11,nrÎl' l\' l, Tih·an: \hl1ld:1·
B C1 i, ,•(q111t1; l rid.1 \ l'c 111\i11; C ,trol d • • ' «>Iii: Al H.1d11l -.; ·u: 'I ilo :
\ « H 11; l >w11i,1L; ,\I. , l rlrnr1: 11111 : \
fardai ; l arnlolf : 'l. Lapll? . \rt:.1.ld11 I. l'<'lu : Ordulf
.4- . flu i; I tri11ltl11: ( \l11tl'd 1111',·hi: l'n "alei: I.
:\11l1111i1r ; :tl doil,•;1 , ;i\t-1: I. llull:tl', I' 1· c• lll i <" r ,l 'l•> \l:trlic· Hl:1,' ( I -..p, ~I 11 •1 lt•).
I H. 11 (. 1 I. I Ol I', drnn1.1 h1 .1 acil' eh- II 111i · lhs,n ; lra1l tle
l1ah,11,•c 11 . 1>1 <'(Î1 IL
ll1:i.
I lh:!111111• •11; H1·gia · \
la1hr!C',c11;
u
111111·: lli,•
111 hi
1> i , I r i I, 11 l 1 a : 4-lfrt·d .4-llrn r : , . l in ilriu: n;;,
,'.llllll'l
Cr1 ll\ ald
I ,,1lt. \
11 1 <'HI III n01111,, -\ la 4.llm •r-.: R. 'ri Te.
\t·:11111 ; B 1glwi111
. \01111 ')ur1L11rna- \I llmv1 I r mi rn: 3 ,\pi-i 111 I ti:.
:l 1w ·t:ic, ltlli~1 • l ZH .J; \ OHB
\I \Ul', <'o lrtt' li drarnntira tn .1 aci dt'
aleri11
lard 11rc•. 1111,1\111 le 11•r1, ';,I B1nl,c,r e11: il'"1;1· \ '. Hacl111P u; , ufl ur:
1111• '-;11.-hi. 11 i , I I i li ul ta· lbdu· 1. D1rnil1'ÎII . ina: : . .lipc cu- lloth 'i;
nntut>l · \r. l'o1mi •i · ) ln\ : l. ' lihan • ng,ln: \ . Puru\i11, ilviu: J. lel:.1..
l r · 11 i t• r u · 5 \priit• H '..! ('I p ·ln k ).
R: n ill ;
IM S lll 'A H ·
pi~ :
,,uri dr 1 h.
!rad.de l t , Lcn lirc ·\ia
bor tu; Hgia: \'. R clurgel : Al .
1'·~ 11, ufl •\Jr: L Su hi ; ŞI.
n lanline . cu. )) i l r i b 11 \ i
I 11milr1• •11; I icrr l : \ '10 1 la l t• t·ari11-Du1to',. Premier :.i: 5 Aprilie 192,
3 p el~l • li(•)

356
https://biblioteca-digitala.ro

„Horatiu" de P. Corn eille
Dir. de se.: Ion Tâlvan

Decoruri: E. Truc·nsky

167. DUELUL, piesă în 3 acle de Henri Lavedan, lrad. de Şt. Brahore cu. Direcţia de cenă: Şl\ Brabore- cu; R gia: V. Rădul cn; ufleur: St.
Con tantin e cu. Di tribu ţi a:
batele Daniel: Şt. Brabore cu; Docto rul Morey: N. Dimitriu; Epi copul Bolene: Dem Psata; Duce a de Chaillc :
. Dumilre cu ; Infirmierul: AI. Ş rban; Ivonne: Coca Codre cu;
n se1 vitor: I. Antoniu; PorlaruJ: G. A. Ru ei; hinezul:
. Radomir. Pre mier s. : 19 Ap1 ilie 1928 (3 spectacole).
168. INTRIGĂ ŞI AMOR, tragedie in 5 acte (9 tablouri) de
hiil •r;
trad. de W. Ghiil. Direcţia de cenă: N.
eam\u-Oltonel; Regia: V Rădu
les.cu; ufleur: Şt. Conslanb.inescu. Di l r i butia: De ·w alter: Dem
P ala; Maiorul Ferdinand de Walter: I. Tîlvan; fareşalul de Kalh: Al
.Şerban; Lady Milford: Eliza -{\.ntone cu; \Vurm : FI.
imionescu; Miller: Ar.
Popovici; Soţia sa: Ecat. tăne cu; Luiza : fia Matee cu; ofia: Coca C,i<lrescu; Un servitor: I. V,10:iu. I-ul lach eu: H. ri Lea; al II-iea. lacheu: P.
Cotes,cu; al III-lea Jaroen. I. Antoniu. Pre mie r a: 24 Aprilie 1928
pect~cole).

:1

X. STAGIUNEA I 928-1929
16~. ZILE DE SĂRBĂTOARE, comedie in 3 acle de Carlo Bertolaz zi.
de scenă: N. Neamţu-Ottonel; Regia: V. Rădulescu; ufleur : Şt.
-Constantmescu D i st! r i b u ţi a: Vincenzo Bergonzoli: M. Ştefănc cu;
Direcţia
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Manli : . Poloroar ă ; Maurini : .. Potcoa,· ; Contele Vercc las: I. , yanciu:
Profp rul R rgiggi: \1. \falr sru ; ont le d Lanr n1i : D. Con,tanlin seu:
An . r imo : Titu Lapl •ş; an<ln•: H . ri5 I •a ; P rl a rul : R Oumini : ; T. p 11(>rul : 1 '. Ma im; n din, rul : I. Fărnianu ; Amalin. \' r . ndi: Il.
ri,·e\ anu;
"!.lua: J . I upo \'ici-\'o i n:; 1 1n•r t 1:.1r<.'a : ~l ~lat e cu;
~lvira Barbu;
Mada: , . .T i1
: , '. ll od ş; , ' unin a: , • funt ~ nu ;
1 vă: Maria
, • m ~; Lnll· :
iliu ; h li : V.
o ru\in ; D-na
lanlc: Eliza
Pr-tr:1 . J> r
to rnbri
C sp l~ r 1 ).
·0 11 1 d i, î
, t • pro ll1g , pilog d K:. rl Golz;
dt· I. \'an eiu. I ir l' l i, ,l ' n •n :: Şt. Hr: ht• n ·s1' tt: T q:i~1: V. RadLt1 •, u; !-l u I ur : ,' )l. C1J1 la nlirie ,·u. I i . t r i h t1 l i a: llirr<.' I •rul d I ' alnt:
i u1 îtr i u : d o i ul : I'. P1d1·oa, :i ; Autorul : I \' a n ·iu ; .: i ri\:t : ;\niş ar~\
l• u t, rr1:1e a . : d1in1I : . \m1î11111• l' II; .lur iseon , ultul : li.
l actil1)"I', ·
f . 1 : I~. Ba rbu; • l' \ ' 1 în
,antlrup : CI'. 'I'; ulu ; I.inel ho '
\tal l' c u:
\ 'n n li ul i n : i'. IJ11,1ilriu ; \\'ulk •n : . Iol ·l'.l,:1 ; Bill,· Pt•l•r : l. Vanciu~
\ gd a l\i l' t ul : \I . l urni Ir ·u : .am •ri ta : \ '. \'a, il
u : John : I, Par, ianu;
Apr ,dul : T . L :q ill ; l, :11J1anul : 1km. :un. lat in -..c-11 . l r mi c r u :
Oc t, tlll11 ÎL lH~ (:) JH.: ·I: ·ol • • H <· 1 u a r 1· : lH~.
1,1 . :AU.-\YlUL \'Jl, tr:lj.!t•di e 1n !'"1 :1 ·11 . (1 0 bllouri d1• 1~ Tul1oi .
ir(·1·\ia 1h•
'. lh:tl" re 1·u; Hl" 'ia : \ " H· dul, se u : ~11fkur: Şt,.
.on -'t :11 IÎ IH'S< u
l r i b 11 \ia : T,•q1h r Pr, d :1 o : 1'. Yoi c 11 : l ~li al la: At.
urutli,· cu ; :1,a : S, ,Jipi 1·u; \n : Pa,1<n11:1': fiu \f.d •1 ('\l ; Vid r
11111 : I} ·111 . JJ :li , i'r111\11l \h11 1·u,·:
llirnitr iu.
l; -i:1: • dl
funt ~rnu:
h 1n l acu r u ,i ·i
\ l' o pu \' ic i ; ,'a la 1:1: . L Bor,a;
fr 1110 , : 'M. Mnt
cu,
lu t11 l 1 t'lr u \'Î •i: T . I .1pll':i,; l'Îl· lru :i,t·o, : \ '. I ,ll ur o a ca; Arll'm i1 : 1. \'. n iu:
Jt1dl'1', lornl de i11 lru1·\ie : t,r. · nulu ; Pl•tru i n : ,. P o lt·1):1 • · l n a c ul lt11 i1r · li. Cri l,•a Vos111• 1•11. 1·lu :
11.: im; ~h o , ·
Huh c u
• ~111 1Î 11111 • ,·u; L II l11dui·: l)1•m .
1111 lnnl11h·,l 11 .
dn ,111111a ·
\.
UL i ·11· \ , l't i to 1u.1< a; ( li t l11,•r11I: H l 11111în ica ; ,n fi1 ·r11I : 1. F:1r:ii :1nu ;
dul : 1 . . fa,i111 ; • 1·tdl1111rl : I. h1ra1anu ; l 11 \ Îg.111 : , . \fa i m ; l'n
k , l t1rnî11i,.
P r 1 111 i · r n : 1'
I ,mliri e l ~l'.!
Jll'' l:H' lll'}.
!7'..! S'lH\IH\"AHl l S. cu1111• IÎt' 1ntr' t111 ,1c t th la
\laur,: ttu<lu re
d ŞI. nrnlo ,rr , L u . 1 irt' l (1a d1'
•11: · ~l . Hra l u n • nr ; Hq.:i,1 : V. I ădul .!-.Cil;
11f11•ur : , t. C u 11,l .11ili11L' '>111 . l l i , t r I h u \ î :1 : l· l11re : \f. foii • · u; Fla k:
Ar. l'u po , 1 i ; Lu ni ·le l · KrHli
n.
1ll lanti111• cu ; l n
,.
i111h,1n·,L 11. P r m i r a: 3
lo111liri 192 (~ spc ·tu

rn:1

:n (~ ..,p ,).

i :l . M ICHEL PI:..Hlll , e( m •di1· în 2 n l el
Din•c\iu, t1
n .·11.: \. \ ' u<,i[,-., u; n.ei;:ia : V. H: dul ru; ~un ur :
tiru,tu ; l)i-,tril111\Î.i : \litl1l'I P1•rrin · \'. \ ' a,il<'' u·
uud1
P,n ln ; \),•,aunai\ : L. Pot ·ou,, ; .Tul
dl' ~ru,,n : \' .
toro · rn; l n
birou : D. C n,tn11ti11
tt; Berunr<l : . !'-lirnil 1w, u; Tlwr
. llod
n
·on..,µirnt l 1 ; 11. Cri le i\; l n ngL'nl : R. Du11inica ; l )ientl 1'.l ini ... tcrului: Il riu Albu ; \ 11 u~i r : •. Ma!>im ; Alt U.'JÎ r: I. Far~\innu.
r <' ni i, r a: 30

O •t mbri

L:..8 ( sp d. 1 ).
L 1\1
R1 ~A ,IVlL , piP i în 3 n t d
en.:
amili
11011 I; H giu : \ ' . TI· lulP cu;
n cu. D i t r il, u I ia:
onrado Almîni: Ar. P
D 111 . 1 satn; Don I· rnando : I. \'un ' Îu · Hozalia :
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lti. l ir \ia de
St. C n tanti-

on 1;
rig
Palmieri:
I. Bîr an ; Ada: N. Ho-

Mihai Mateescu

Viorica Juga Vodă

Milută Lapteş

doş; Gaelar.o: H. Cristea; Abatele: T. Lapteş. Premier a: 6 Noernbrie
1928 (2 spectacole).
175. SECRETARUL GENERAL, comedie în 3 aclc, localizare de P.
1
Gustii. Direcţia de scenă: V. Va ile cu; Regia: V. Rădule cu
ufl cur: Şl.
Con tantine cu. Dis tribu ţi a: Mil)U
ecşoianu; V. \'n ilescu;
Iitfră
Negură: N. Dimilriu; Costache Grigoraş: M. Ştefăne cu; Stnvri Zin escu: C.
Simionescu; Dedulescu: T LAple ; HarPcliu: D. Con tantine cu; Ghiţe
veanu: M: Mateescu; Ni\ă:
. Ma i.:m;
dre u: C. Potcoa ă; Eflirnie: H
CrisUea · Calipsiţa Bocăniţcanu: Nat. Ştefăne cu; Smărăndiţa: S. Jipescu,
Irina:
Vasilescu; afla: A. VasHiu. Premier a: 13 Noemhrie 1928
(9 pectacole). Reluări: 1929-30 (3 p.); 1934-35 (2 sp.)1.
176> POTOPUL, comedie în 3 acte de H. Berger; traducere de I. Van .
ciu. Direcţia de scenă: N. Neamţu-Ottonel. Regia: V. Rădulescu; Sufleu;:
Ştefan Constantinesc~ Distribuţia: Onem: I. Tilvan; Beer: I. Vanciu; Phra er : M. Mat1eescu; Slreeton: C. Potcoavă; Higgin : T. Lapte~;
Nordling: N, Voicu; Charley: C. S'imione cu; Lucy: B. Criveţeanu; Un conrqmator: H. Cristea. Premier a: 20
oembrie 1928 (3 spectacole).

V.

177. MAESTRUL BOLBEC, comedie în 3 acte de G. B er şi L Verneuil; traducere de V. Cr-0nvald. Direcţia de se nă: Şt. Brabore cu· Regia:
Vin1ilă Rădule cu; Sufleur: Şt Con tantme cu. Dis tribut ia: Edmond
Bo)bec: Şt. Braborescu; Robert Valentin: C. Simiones u; Rebiscoul: M . Şt'e
făne cu; Colette Bol.bec: V. Cronvald; Magda Kramsen: V. Poruţiu; Cecilia
Pointet: Sili Muntleanu; Arthur: N Masim. Premier a: 27 Noemhrie
1928 (5 spectacole).
178. ROMANŢA, piesă în 3 ac~e. Prolog şi Epilog de Robert de Flers
şi Fr. de Croiset; traducere de Claudia Zaharia. Direct'ia de s·cenă:
N
Neamiu-Otlonel; Regia: Vl Rădulescu; Sufleur: Şt. Const'iantinescu. Distribuţia: Rila Cavalini: At. Dumitrescu; De
Rochard: Dem. Psata;
Tom Armstrong: I Tîlvan; Adolf: I. Vanciu ; Philip : D. ConsLantinescu;
De Vi.:rieu: M. Mateescu; Hairy Armstrong: V. P.otoroacă; Un tînăr: C. S1mionescu; Alti lîlnăr: H. Cri.slea; Alt ~ăr: T. Lapteş; John: N. Masim; l.;n
valet: R. Duminică; ·n servitor: Ilea Alexandrescu; Un kcior: D. Toma;
Mary de Rochard: N Hodoş; Suzette: Viorica Vasilescui Vanuci: M. Bor a:
Miss Froli.ngton: E . .Antonescu ; Miss Stlanley: sm Munteanu; Bessie: .4...
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\'n . iliu; Kctl ·: E. I ctra;
roornul: \ irginia ,\lm aşa n . Pre mi { r a: -l D '·
c·cmhri 1!12 I l sp ~:a ol•). 1 'lu art>: 193
O (5 ~P1 i~J J\IAHI
DEL CAH.\IE . pi . a în 3 a ·I de .lo 1. Fdin Y. L lin •.
J irrc\1a cit· s<· na· ., I. Braborl'scu I Pgia: \' Ra Iuksn1; :ufkur: .., t.
nn
~lmtlilH'Sl'll. I> i s Ir I h Ll li a: \lnria d •I Carnwn. \ ' Cromalu; Co nc c1,ti<ln:
• 1 •Llll ·su,
a,1er: 1. J 1ha11 ; PPn ho:
·. Yoi u; }) min"o: .\1.
J>,11 mit'i; ))on I·ulg nliu:
r. '!aulu; .ligalt: . Pol oa,a; Pc1 uso: l. \'an
eiu; Fui· ·111tk : ,\n . 1 olor 11 .1, \nclrl' : l,. :imiun ,;cu; 1 oqu '.: T. Lapl
•.\111011 : IJ. C 1111 la11linescu; T lll'I: II. Cri I a; \ in•nl:
~la, im. P r ·
111 i t• 1· a
18 lh, l'lllliric 1'12 ' (:l spn·lacol ).

rno. <HIL L CAJU„ A \' \Zl1T . lO \HTEA, ·onwclie în :1 aci!' ele \ ' i ·tor
hi li111i11. 1>,n c \ia d
, c11·1 \
\ a lll l 11; lh•gi-t \'. Haclull' u; ">ufl ur: ~:
(.unshntineslU. l> i s l r I li 11 \ 1 ·1· AI. l·ilimu1 • \ . \ :1 dl' 1 w
I LJll: I'
l'nlt'o:n.; .lurg11. l ou t. • i1111olll 1•11; \ 'ag:iho11d11l·
()1mil1i11; I) na ]·i lt
111un;
:tl. :jlt'f.1t1l' ·11; \lin
1h \l111111': 1\11.
1' l' • lll i t· 1 :i: X l:111u·,1ie
11 :?11 (î
fllC 1 \l'ol
H 1· 1 u ., 1 1 t!1:,, :m I p.).
PHI li~\• Ul ~I' H'l .\ '1' \, pic• a în t ,l'll' în \'1r 111i d1• Cdm.
Ir 1d11u•rt d1• \1 , 11dn•:i1111 lli11•l'\Îa d1• ',t·t·11:1· )I. llr ah111,• cu;
/k„ia \
l l.1d11l1• 1·11:
11flr•11r· .,I. C1111 t:11ili1n• 111
I) ist 1 1 h II Ii a·
\I c
l1-.i11cla \ . l ' irnn:tltl, 1111 : n•I: l. ' I 1hn11; I ml1•l: ~l ltl'nl111r,• ni: Trufim:
'I. 1 uplP'); l.111,111: . I \l.1111 cu: S1·111 nl1t11: \ ' \a 111· cu; Ca,all•r11I \ ' r .
tic·: llc•111. C1111-.l:t11ti11 • 111
Su1 i 1111111d:1
\ . l 11r11(;
I: p:î1111l 1·01fthi1•i: (,1·
'l',111111; 'l'r11hald11; I. \':111ti11: Frn111•i II
l' til 1ro:11:1: 1'1•g11f:1 I. L . \in110tH ,•u: 11111111 li . l .ri lt-n: 1 j 1.111: li 11i,• \lhu: 1'11rli11g:il : I. l·a rai:rnu l\la.
11:i : ,
l .1,1111; l'il 1111I l l (.1111 l:tlllÎth' l't1; \ 1 l:1 ,ul: H. I 11111i11i1·:1
icoh .
I . l>111111111t.1, I l 1 1•l,•ri11 \ 1 1'1q111\i,·i; li l'dni11 : ll . C1i lt-a ; lll P L·ll'rin:"
H1du111i1; I\
l 11l1 riw I l.11.1111111 l 1 r1•111i1• 1·:i: '..!'.! ln1111:iri1• 1\12\1 F> ,p l.
I I
l'o<;l.111d

11':!, J I 0( l I OHL L li \1 L r H", p11 ;t 111 I :tc'll' dl' l':111I l i11d.u1: lracluc l'l'1• de I ( 11111 I ltrt · 11:1 d1 t •11,1
1•:1111\11. tlotll' I: lkgia: \'. Hadu Jc,,111
11fl,•111
':,I t :11 11 l1111ti111• 1·11. ll 1, l r I li 11 \ 1 ,l
l'nH urorul llallC'I'\.
L':1111\11 l ltltllH I· l l , . I• Îl·ld1•1111a11
l >1111111 i11 · \, m·,1111 1 \r 110111": C. , i111 roJIL''l li
l ,:tl' 11; l
) 'ol () l\ll; l)irh•rl
\ 11i1•11 \\ 't>1gl'1 I : n. Con'>l-lll l illt' 111, I l1•in ch•11· \
! 11,tnn:ic·,1: .Sd1it11ul t,r. '!aulu,
Lllrut I : 1111 ~[ ;1.
I ,. 1 11, 1 111••ri11g: li
ri IP:I I , dd I'. l.npl<·'); Hu 111:t· H Crivt•\1·:11111; \:,: 1\t' ,
d1 \l11nl1 .uni: l-. 11111n:
li ,, \bt r1• 1 u ; ,a1 lina· \ . , ·., iii 11 , l I\.: E .
1 P11.1 1111:1 1.,, lbrl,11 l n :p•rnl
t.1 im;
\li ai.w11t: I . lh1mi11i ·t,;
l iu 11lÎ ;
111 i • r :1 '...\ lanuari' l ! ~! (li '-lH'clanill'). I e-

l
tK:I M l 1 1·. \ , t rngnl11 Tn :1 :wt< de l·rn I L gl u,{•; lrn 1l11 r d l' Th.
1:tn. I 1r1•1'\În le ·l'na: / . Hir :rn: 11•gia· \'
11; S11fleur: ŞI. C•in :,11 11 t111e-.n1. 1 i
li r i I, 11 11 :i· \ 11'tl<'n: ( I. Bîr an: Ia nn: Z THr. ·1 11 ;
if, •u :
~I Hml,1 r •,c 11: (:no n : I L' l1\ l al ; 'reuza· Al Di1niln•<; ·u; Doica : E . .\n tom•,1·u; I, ·:1011: l :1p 11 ~1 n ( t111 lnntin , ·11; 'o rnl: D.
011,tunlincs u ;
rata:
. \ n il,11
r 111 i r n: ;; l ('hrnari 1. '...~ ( i s1H' ·t!l le).
1 I .:A l 'l E F1'..T • l E M HIT T, cnrn cite în I al'll' d Fr. 1T rlt !.!:
to ·1 ti ,art· d1 1 \':111nu. l)irl' Im d • n n:: 1 • • , mlu- llun I ; Regia.: ' .
l ::i. Iul
u; .S1tflln1:
l. ( n I. ntin .<' li . Dis Ir i l> u \ia: D - n.
ri te cu:
':li ~ll'ft n •· ·u
l'inn: ,\ l imitr ·u , i,na: E. 13rnu\iu; Linu: .'iii l unl anu , li\ 1: J . p pm Î · i \' ina ; J. •1111\a: , '. ]l <l ~: \'t.>t11ţa : p , pu j U on I.an-
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„Servitoarea din Evolena" de Rene Morax
Direcţia

de

scenă:

V. Papilian

lin escu ; Colonel Boerescu:
eam ţu Ottonel; I ni\ă. Oprea: D Mi hăi le. C'U·
Şoimescu: C. Potcoavă; Bihi Boerescu: C. Simionc -eu;
l\fişu:
_.V oi,cu; Petruţă panc'i,oc: H. Gri le.a; falei: Dem. Con lanlinescu;
n ,n u-zicant: I. Fărăianu. Pr emi ra: 19 Februarie 1929 (11 p,) .
185. CRJNA, pie ă în 5 acte de Dcm. P a la . Dirc ·th rle s enă:
Neamţu-Ot1one l; Regia: V. Rădule cu ;
ufleur: Şti. Con t:intine_cu . Di . .
tribu ţi a: Crina Rudc ,.,cu: At. Dumitre cu; Ri1c. anda Rucl cu: Mia Maleescu; Elena Slu geru: B. C riv e ţean u; , ilvi a: , . Jipe. cu H cloş; Jeny: M
Borsa; Mimi : . Hodoş; nnda: A. Va iliu; Andrei lug0ru: Dcrrr. Pata:
iPaul: I. Ti'lvan; Traian: C. im.ion e cu; Co Lachc: Gr. Tăutu; Matei: I. Vanciu; Mihai: T,., Lap~eş; Puiu: H. Cri foa; ?I.fax:: C. Potco avă; Pralea: D.
Constantinescu; icolae: J. uchi; D-rul Gheorghiu: V. P o loroacă ; Agentul:
I. Albu; Secreta1ul:
. Masim; Timplarul: I. Fărăianu,. Premi er a: 5
Martie 1929 (2 spectacole).
186. CARDINALUL, pie ă în 4 acle de Napoleon Parker; trad ucer e de
I. Vanciu. Direcţia de scenă: Z. Bîrsan; Regia: V Rădule c u; Suflem•: Şte
fan Con s~anLine cu. Di, tribu ţi a: Giovani Medicis: Z. Bîrsan; Giu.Jiano: I. : Tîlvan: Bartolomeo Cbigi: Gr. Tă ulu ; Guido Baglion'ii: Dee1. Psata; Andrea Strozi: . Voicu: P eter Ram ai: C. Potcoavă; France co: V.
Potoroacă; Luigi: H. Cristea; Beppo: I. Vanciu; Pi etro: D. Con ta.ntlinescu;
Cladcio Medici : Ol. l31rs a n; FiLiberta: At. Dumitrescu; Honoria: A. Va·- iJiu ; Maddalena: Sili Mtrnleanu; Luiza: Viorica-Iuga Vasilescu; BenedeL:1:
El. Barbu; Ignazia: Maria Nemeş; Valentin: V. Almă.şanu; Trimisul: I. Al·
Brăila;

L
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h11 . Pr mi •rn: 19
p.J ; rn:l'.!-:3.1 (:I sp.)

farlic• 1929 (f> pc·<·tacolc)

n

lu, ri: 1929-30 (t

1 7. M. TUŞA L r C \.ROI, cc ill<'d1t• în :3 • IP ci<' Thoma Brandon.
D1r!'1'!i 1 dP s,·c·11,1; \' \"a ii ,, 11 Hl·.,i·1 · \ I.:1d11h• 11: uflc>ur: 'I. onstunlin e11. I i t r i h u \ia : H,d,· H11li1•ril \. \'. \' ·1. ilP l'll; .la k. C. . imio.
lll''-<'11: Carol: V. l'ut m·11:1t·a:
olon •Iul Cili· 11<'\ · , • \ 'oic u : '·q iting: \ \'nnc·in· Br:t!-.1•: IT . C1i,l1•:i; ll -11:1 Lurin: l•:t. \nto;w. u : \f1 · Kcttv: N. lfod iş;
ruhc tlP: \
P11rutiu-l>i111ilri11; li lent·: Sili Munlt•:u11t. I remi e r n: U
\J,1 ilic• 1! '.!!l (7 Sfltl'l:tt 011').

r,

18 . \'JL\.Jt 'I 0.\HE ..\, drnm: ln
aci,• !IP Vil'l(lri1 •11 nrdou. Dir c\in
rlc• ~,·,•1111: ';i i. l!ruli111 ,,.,,•11• Hq;i•1: \', Hi cl11lc ·u; \uf11 111: Şt c 011sl 1nlint <'11.
I> i I,. i li 11 Ii a: 1;11,rl1t1al11l ll i1n1·m : l1t·111. I' ala·
n Enric d Palado.,; •. J>i 111it1i11; 111111 l.11pP1 d,· P11d ill11: l. .,li-I: IH.' 1·u: c.ardPno: I Vn11.
t'Îll; <'h•olo:
I . l:th1• l'II; Oliv1•Îr·1: C:. , ,rni1111,•, 11; H11111i10: C. \. R11 1;
Frar l•:111,w11i11 l :d11'11jn,; c:. P11 t1·0:11 1 1 I 1:1\ ' lt•o filo ll1 •1ra: Gr. 'I 111lu: ·r.,y
IÎ J.:IIPI \f11l i11.1: \l. l'uf'o' ici; l-:111·1: 'I'. I apll''l: li \gliilar : l. Sul'hi; l\1l'Îllo: l l, ,1111 I 111li11t• ,•11; lh 11 \1,1111 1n11 l A!l111; Hi111l,o : 1, Suchi; \' b~1•0: IJ . l '1111,t 11tli111 1·11; I I istu l,al : •. \1.1 1111 l n pazilur d
·aprt: li
t'i lt·n; Z11rta a: >li111pi:, flu :111: ,\l'ti la
t, liur a. \l 11\lll'ln: lh•a lri • C1·iv '·
(e.11111; htl111,1: \ . \ 11 iliu; l' sih11: I~.
11I 1111• u: I 1;1110: 1 llodo~; I ognu1:
\
1'0 !111 011·:1; 11 1111 1 H11l111a: \ . ll1111i11 iu; ."i11•11a \ . \ 'a ilt>~l'u; SC'1·aJ'in:1:
I.. B:11h11; l•a l, ia \ . \l111.1 111; .\11d11·: l I araianu, (ii11t•: , lc"c llu1; 'n
l':tlu 1 .11: I. 11 •111, \1 1 :
l:i,1111: I \1 ;1
I> l t ma li a1Ta:,·
• l· ag~.
t.la111 ; l \, 1a11: L u111d:1 l111 uh~, li l,11a11:
l 111·:u1, ,1'11" L n u~ier: lonc lU
M11111tl11
)'1
111i·1.1 I.I \prill • l''..! ~I
ptC'l~11·1il1)

n,

\l' 'l I· \ ,",[ . l( J ·• I it· a 111 I ,HI· d • ll1•1 man . udl'rrn:rn n ; trad111·1·n· dt•
\11,u . 1>111·, \1,1 d · 1·1•11,1: ,
1,1111\11-0tl 111 •l , H ·gia: \'. R~dult- n1;
ulll'tll'·
t
<.1111 t.111ti111• c11.
ll i trib 11 \ia · \ ug1•lrl't1L r:
N.
1•11111111 { llu11<•l
11\1a lui : l.l.
\11l1H11 · 111 : "I ruda· . i lt Mu11t1·anu , ~I· tik„1~
lin l,11c'• 1u
\. Lr1111,ald· l!.111 I. T1lva11 , "' ·nl1H'll: f . Hur ·n, ! [ar,
h •: ' I . L11pl ·~. l'lol.1:
l :1 i~1: \"ilmn: l'... Pl'lrn ; U ,1•n itoare: t.
P, l 1111 · r11 : :?t \1.11 l\l'.!! ( 1 p1 ta ·u lt•. Helu:tri ; Hl:2\l 30
l \131 :t2 l t I' ) ; F :t, :rn \ I p ) .

/l
HO CO M l~l>l

A 1 2 -1 3

P Ol. l'I I • \ ,

t

1111t 1t

Jl,1p o , li I 11,r, l \1. l d .. n Ii i) \
\ 'I ii
ŞI
l.011 l:111 l i1w 111
ll i s I I i I u l I a· 'I
ll1111itnu: Ptl a dl' >\ . I "I tn id; \durw :

1 a pi '');

11111ai:

. P ,tn av.,;

~
· ll' ci
A. • r. a rolii; trnd.
I li, H1•gia \' . l\ ,HllllC'sl'\J\ •
ur:
111n,1 · \' \',1 ill' l'll;
arlino: 1I .
.'imi nr ·11; l>o<.:1on1l )ualia: I'.

în

' htl •\ rini : I.

\ 'at1t" i11,

un

Malgaroni: D.
nns lnn.
' ori: ... .Jip
, rt•nnn , ·
n
I. llc•:1 : farianu:
r
r ,: 17

lill<'~tll , llrl't1!a11 : I . . ta 1111 ; Pila,tr;:
. nu C'Î;
lania : \ . \ 'u,i liu; C.ar1 1. l[
' r1„lr:1; ."Ir, palo · l>.

F.11 \in1111, l II al1· •: t ,r: T ~udli· l n
Pl'lrn ;
J'nt11: •. Hnrbu; l'n ln Ir 11 :
I

I

fnc tor:

ibric LU~!l (; ~p d .).

Hll. APl S
E S( AHf„ dri mft hi
!11
, ranc ·a. Dinclit <le . t· · 11 • Z. Bir an; H · ia:
Conlanlin
u. l)i„lrihu t iu· ' tdan
ci
o •dnn· I.
uchi ; Lo •ufatul T. ulu: Al. l lea;
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Barbu

t.

„Săptămâna luminată"

de M.

Săulescu

Dir. de se.: Nae Voicu

Decoruri: E. Trucinsky

Rusei ; Vornicul Jurj: A. Popovici; Hatmanul Arbor : D. Constantine cu;
Pîrcălabul Dragoş: N. Făgădaru ; P. Alexa:
N Ma im ; P. Grumază: I.
Fărăianu; Pâre Sandru: H. Cri I a; P.
egrilă: C. . imion . u;
Bătrlnul
Ştefu: D Creangă; Bălrînul Hr ă man: T. Lapteş; Paharni ul
lea: M.
Ştefănescu; Clucerul Hrincovici: I. Honae; Clucerul Moghilă:
. Vo icu;
vameşul Chiracolo: V. Dumitre cu;
tolnicu1 Drăgan: C. Potcoavă;
lolnicerul tavăr: I. Vanciu; Petru Rar ş: I Tîlvan ; Doc~orul Iero nimo: M.
Mateescu; Drul Şmil: V. Vasilescu; Drul Klingen porn: V. Poloroacă; Tugulea Moghilă: N. Hodoş;
n pietrar: N. fasim · n curtean: A. Ion cu;
Dna Maria: Mia Malee cu; Irinal: A.
a iliu; Reveca: M Bor a; Bălaşa:
A. Potoroacă; Ilinca: Vio1ica Iuga-; Domnica: Maria Gupcea; An uţ.a: V.
Dimitriu; Oleana: Virgini~ Almăşan - Drăgoi; Fira: J. Dumitre cu; Li andrn:
V. Ionescu; Joiţa: Gina Ardeleanu; Neaga: Marial Munteanu; Ileana: E.
Antonescu; Hera: EI Barbu; . lănişoa ra: V. Maune cu: Oana:
iii Munteanu; Dochia: E. Pelra. Premier a: 24 • eptembrie 1929 (7 spect.L
R e I u ă r i1: 1~42-43 (7 sp.) ; 1943--44 (2 p .).
192. PĂMÂNT, pie ă în 3 acte de Karl ch6nher: trad. A. Gera. Dlrecţia de scenă. N. Neamţu-Ottonel. Regia: \ '. Rădulescu;
ufleur : Şt.
Constantinescu. Dis t1 r i b u ţi a: Bătrînul Gretz: N. Neamţu-Oltonel; Ha:anes: N. Voicu; Mena: OI Bîr an; Trine: Nat. Ştefăne cu: Sloierul: G.
Potcoavă; Bocitoarea: M. Borsa; Groparul: I. Fărăianu; Tîmplarul: Ar.
Popovici; Medicul: M. Mateecsu; Vata:ful: T. Lapteş; Grăjdarul: C A.
Rusei; Feciorul: I. Vanciu; Băiatul: V. Potoroacă; Konrad!: Papuşica Constantinescu; Peterle: EL Barbu; Zipri-an: A Ionescu; Potco,arul N. Masim.
P r e m ie r a: 1 Octombrie 1929 (6 spect.).
193 SFÂRŞITUL SODOMEI, pie ă in 5 acte de H. Sudermann; trad.
L ..Albu. Di:iecµiaj de scenă. N. Neamţu-Otl'onel; Regie: V. Rădulescu; ufleur: Şt Constantinescu. Dis tribu ţi a: Jacques Bareznionsky: C. Potcoavă; Ada: S. Jipescu; Kitty: Sili Munteanu; Dr. Wei se: I. Vanciu; Drobische: A. Popovici; Elise Meyer: V. Dimitriu; Betty: M Munteanu; Sieg,
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fri ci: t:. "i 1111u1H•scn· nr. Bruno: \'
Poloronr·; Prof . oru l Ricman: I .
Lapl<'
J,111h-o,: \!. )ll'lanr u; ~fnrin. \. \ 'asiliu; \\'illv: l. T1lvan; Krnm11u·1·:
\ 111-cu· hl,i.rl'h n: \' luga; Ho7n: LI Rarhu . P r mi r a:
Octn111hri l'l~!J (3 pc el.).

r

1!11. l ' OPi l:\IJST L <-OH IGl llll., om«·dÎ<-' în
:icll de- \ iclor P ·1pili:m. Dirl'< l1n dl' T1°11,1· ~t Br:1horl',<'t1; I egh: \
Had11lc,n1: ufkur: ' L
Co11 tauli11 · ·u. I> i l 1· 1 I 11 \ia: lhidiu ll:,r lular: , . Dimitriu; Gcor 0 r:
I. \ a11ciu; I> -ru l .'lor u: I. Til\ltn; Iun· cu· (. \nuionl' cn, Pr frclul: M
\ :111·1· 1·11: IJ11111il«u llu!-.1°,1•11; C. \. 1'11 ·1· \l11T<',I
antuninr: \'. Potoroa a;
E111,·.,1 l':1n11\a: JJ. · 11 la11li11 • ru; \'a ill' l,himpau: Jl
{ ri--ll'll; Trodur
Lt riali• 1•11,
• \ uicu; Fa11i l,11da ·: C. l'ut ·ou ,a, Dna t,11cla :
ni. !:,I fa111'~1·11; • Iii· 1 l,111l11<" : , • lludu-i ; lo1wla ,\ronndn. \wnra Jugu; n-nu
'o rlat1• , 11: ,\. \ ':1 iliu; I) 11:t lluzd11uhi11a : . 1. Hur a, O ma 1·a. \I \lu11ll'a1111;
11
,nil111: I. 111 11111,•: () l:1l.1: I•. J,al'ln1 . P r l' 111 t l' 1 a: ..!\J < l'!u111bi'Î\!
11;:m ;1 I" 1 I
I :1.1 \ I O \ ,\ 1 , 1•1•• .1 în : a l1· dl l 1chanl \
. Dir1·(·li:1 de ,n•n:'i..
,• 1111\11 (J[lom I H""Îll \' 1 adulL· cu
ulk11r ,I. :nn lantinL'',C ll I> i ,. i li 11 lin : 'I li 1m 1 l •hr
, .1111\11 >tlu1wl
Iar la : B. < 1·,, l'\t''lllll Land
\ uwu; l11li :1: \ '_ IJi1111t1 iu, 1'1111•1tr111ul
\
Pupo, 11·1;
uli t1tutul:
\
1'11!111111,.1 ; l>inl'l,rul î11·hi 11iii: 11. :ti..,tt•a; l,u
lh•1 11 1·r
\. Hw,•1;
dulr f"t:ttlllllt 'I: (
( ' lfl l:11tli111• l'II;
\p111lul : J>
( l"l',llll,::l: c;ardianul: J'.
1. q1!,• ; ,l:111d111111111: • •• I 11 •,11I: ru;
1 hmith: I \ .111ci11. P 1· mi,• r :1: 5
• l1t'l1tl11 Îl 1\):.!\I li "IH'I I
lllli • IP!:, < \ I'.\. Dl'\ J L in \S B \ , 1·011a•,ltr ln ~ aril ,k \'il'lor I.
1'11p1 l>i11·<li:i d,· 1,111 \
\a tl, ,11 ; I "i:i
\ H.1tl11h· 111,
ulkur· 'I.
t:1111 I 111lim· ·11. I> i.., 11 i ]Iulia ·
.111111 1 ,ri~, 11•
li„u )l1f.rn1• ,11·
o:rn·,
.'ofil'a:
ii. ::;tl'l:1111·, 11 ; Hg11\11 : l1i1111
1d,•l1:lllll (,t'lll"l l,l
. 11, cin~: 1 <1ii111t•h- llll l 1111, : \ ', \ 'a ilr• l'll: 11:,du c'11l'i:1-i.
\ 111 11 l<)flll:I li. Cr1,t : ;
l ,1111 l1111llll l11tlll'n: 11 • • n111•1. l'r •\11i1•ra 1'..!
11,•111l11i
lH'.W \l „p .).
H ,. I 11 11 r ,
I ~I I !l 1 t (:ţ p

t.,,

Hl- l'HI .\ ll Hl'I I I. LI· ( POLI . ,·0111uli • i11 :I ii,•IL> eh• ,lt :tn armen i ;
Ir 11I. I
lla1 :11 J>1111•\i: d1• t'l'll.l, \ 'i , gtl \ 1 ih• < 11 I l'l,!Î-1 \' l adulr'> t':
' uflt III
1111 l.111ti11,• l LI
ll I ( I j I, 11 \ 1 ,I l.<'ll jl(Jld
·. \'oi 'li; \ ha l te-:
\ ' \.1tl,"'11 :\laria ' l\n•,n· l 1.1~l.1t,,·,11;luriP111ll' :-iii 1u11l1nnu;~larl1tl I .1whi; P111111•
• 1'11110\\,1 ; l l,111 lh· \ \a ili11 l 'iltl·i:1· l•liza Pl• l r,.
l' I',• 111 i l I .1 ·>t'
, u11h)"Î · l\l:.!\I j:,
p,•, I
t!l ' P\1'1\11 pi•11tn:11tl·d·\lncli1111r
illlll:t
llirt'\iatk'>c n :.
,.11ul11 Otlnlltl. I q~ia· \. H:trlul,· n1; . 11!1<-111·· ,. 1. Con\lunlin< ·ru.
I 1 I 1 1 I, ll \ i 11
:1 fun \ I ii,. 111
'\
\ 111 11,
,111 lan\a ;>, [in·-.cu: H Cri\<'\Pa1111
Pgn•a1111· 1. t il,·111 T1• > 1, ru- \r P1 p viei ; 'piri h n -.·u:
,\
1',.., 1. 'fan: ,•,lu: '. \!:1 im; l~ll'l'ltn: 1-,, .\ n tonC's u; i':i loL n: T. L:1p l e~ ·
\'ict, r . J>,1p11 ,1 ·1 ( rlll tantint•, ·11, \(1 ,li' \ l
li , . P r l' mi I I' a: 10 D C'('lllhr11 1\l:.!\l r:i pc ·t.).
1m . 'Ol
;11111 · , lr:id.

' · J

·c.

M

A , E A I Z M,
I -, n·. \ '.
l c11 \uf11•111: Şt
1l',l:111l1nl''> u. I) i s L r i b
, . I 11n1lriu, \1'111:111 l. l. 'J"îhan; L 011 \ \' i 111
rsnl : . ,lipi· tu !ludu . .la min : \'. Dimi l riu;
\1 11-.1·:t. Dir1 ·\ia

im di în ;, acte d
·a h a
\'a.-.il<"'>CU; Regia: V. R ă.d u u \ ia: , fac- Irul Beau a l t :
nn: \'. \' i i
ln ggi
'ornel: ~l.
u ; Julii:

3 4
https://biblioteca-digitala.ro

Victor Popescu

Nella

Comloşan

Stepan

Sabin V. Pop

A. Vasiliu; Un maşini t: D Con lanLine cu;
n pompier: D. Creang ă; O
de progiarne: Rada Moldovan; Alta: ilvia Pă rcălabu; · 11 domn
negustor: C.
1m1one cu. P"r e mie r.a: 17 Decembrie 1929 (10 p e I.\.
R e I u are: 1939---40 (5 spectacole).
vînzătoare

200. CUIBURI FĂRÂMATE, pic ă tn 3 acte de Adrian Pa cu . iS a ndu
Teleajen. Direcţia de cenă. Şt. Brabore cu; Regia: V. Rădule cu ; ufl ur :
Şt. Conslantine u Di
l r i bliţ ia : Boer Dumitrache: K Dimitriu ; V ă
rul Andrei: T. Lapteş; Coana Rădiţa: Eliza Anlon e cu; ·ora : Ma 0 da Til van ;
Voicu: I. Tîlvan; Mioara: \'iorica Iuga ; Dinu Ro~hin ă: V. Pot o roacă; ;\li~
Ion Paltin: Ar. Popovici Pre mi era : 7 Ianuarie 1930 (
pec t.). Re 1 u ă r i: 193
31 (2 p.) ; 193 - 39 (2 p .J ; 1940-4l (5 p .) ; 19-!l- 12 12
sp.) ; 194:2- 4:3 (3 p ).
201. VOLUPTATEA ONOAREI, comedie tn
3 acle de Lui gi Pi ra n dello; trad. I. Cucu. Direcţia ·de cenă r
eamţu - Otton e l; R egia : Y . Ră 
dulescu; SuITeur: St. Con ·tantinescu. Di trib li ţi a : Ang lo Bald o ino :
N Neamţu Oltonel ; farchizul Fabialolli: N. Dimilriu: Ma rio elli : Co n I.
imione cu; Agata Reni: V. Cronvald; Magdal ena: B. Crive ţe.a nu ; ;\Iarco
Foug'i: C. A. Rusei; ervitorul: N. Făgădaru ; ervitoarea: Gina Ard ele a nu ;
O doică:
Păi,călabu;
Abatele: D. Con tantine u. Premi e r a : 14
Ianuarie 1930 (4 pect.).
202. REGELE LEAR, lra gedi în 5 acte (11 tablouri ) de h ake pc-ar e;
tradu cere de Margareta M. Verghi. Direcţia ele cenă Z. Bîr an ; R e 0 ia: V.
Rădulescu; Sufleur: Şt. Con tanlin e cu. Di
trib li ţi a: L a r : Z. Bîr an:
Regel e Franţei: I. uchi; Ducele d e Burgundia:
imion e cu ; Du cele Cornwel: D. Con tantine cu; Ducele Alba ny : I. Vanciu : K ent : . Nea m\u Otto nel; Gloster: N. Dimitriu; Edmund: I. Tîlvan; Edgar ; Şt Brabore cn: Bufonul: H. Crist a;
n bătrîn:
fa im; Goneril : \ ' . Cron,·ald : Rega n: V.
Dimitrill ; Cordelia: Viorica Iuga; O wald~ T Lapt e ş ; Un lujilor : V. Po .
toroacă ; Un cavaler: C. A. Rusei; Coran: Ilea Al.;
n lujitor: I. Geor 0 e cu ;
Doctorul: I. Honae; Un crainic: N. Făgădaru ;
n ol: H. Cri tca; Tn că
pitan: I. Suchi. P Pe mie r a: 28 Ianuarie 1930 (4 pectacole) . R e 1 u ar e:
1936-37 (2 şp ).
203. MEŞTERUL MANOLE, dramă in 4c acte de Ludan Blaga. Direcţ'iia de ~ 11ă: St. Braborescu; Regia: V. Rădule::: cu ; ufleur: Şt. Con bntin~c1t..
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ni str i h u Ii a · \'oda : D.

omtanlinrc; u; Manole: I Tilvan; Mira· V
C1 o rn ild . S ln n •\nl Bu gomil :
' t>am(u -Olton I; ,:\man:
. \'oicu; Zidarul T: C. A. Rus e i ; Zidarul lf : L. 1 ntcoava; 7id a rul III: A Popovi i; Zicl:1ru l I\' : T . L a pt e~; Ziclnrul \"· C '-iimi n
u; Zidarul \'I: I. Vanciu ; Zidarul \ ' 11 li.
ri,LPn; Zid a rul \'III · N. \fa im; Zidarul L ' : l. . n hi· Zidarul
X : \ l' 11 t,1 1C1at a , /1d :,111l \I :
h1gad a ru · Z1dar11l XII: Ion •fi.r :'\ ianu; ." lui · 1\1 \l a lP , l' ll ; ln c o pil tl,• uri : . ihi. Cuza; B o rul 1: I Ilona ; Al
doil rn · D. C, 1n ga; Al tr ·i l1'1: lh·a Al ; Al p a 111lt· a: l>. Putrn~c11; Al inci lr :1: 10 11 t, 1• o rgt· e u ; Al 'i :\ c ! a : '. i\f a h: 1 ă. P r r mi
r n: 11 F hruarie
l!J3
i p ' l'la l' h·). H l ' l u art· · IU3
:H (3 :,;p.) .
:.! O I i'\1 \Hhl E CO. 'Hl P . TOR. p iesa în 3 a et
d
.Tos1~ Ech r-gara :
l r:11J u 1· 1·n · d ·
, 111. lJ iJ 1·c tia ,I,· s1 L'll ,: • 1 t" 1111\u Ottonrl; 1 gin: V. R: lu I l' U; 11 f1 1• 11r , L •fa11 Cu11 l:111 ti11 cu . l> i s Ir i li II t i U: Julli:in:
lu Ul lt111 1 I ; 'l'l'r,llura: \ . Lrom ·1ltl ; Ham un : l. Tihan; ~ v ;
I. Vanciu;
l t.•r 'l' d l",: \'. 1J i111 il ri 11 ; Pl' pito : t . 1mi o ll l' c u; D-11a 'l ilar:
. \ a i.liu. Un
ducltH': I Jlun :w ;
11 s•rvilur :
lahn1·:1. Pr m,cru : :J::; Fhruari
rn:w l; l' l' · lai.: ull').
:?t1.·1. :\1 \HI\ S l l
ltl. tlr, 1111: în ;, :i<'lt ft t:iltlnuri ) rl Fr. ,' hillrr ;
1r,1 d111· · rt · J · S. t: o ·1 ra ,·u yrn. ])ir c \ia
n.: Z. }Hr . an; Rc~ia: V.
I ,1 lui • 1' l1 ;
11Jlt 11 ··: ';,l t'u11 !11 n l Î1 H· t· u . l) 1
i 11 li li a: Eli-,abcta: Il.
C1J\ l•·a 1111 ; \lar it . tuarl ·
I. !Er 1u . L l'i ' l•ster;
l imilri11; T lhol: V.
Va i lt• 1 u : I 111ll ig lt :
'·:1 111\u -Ott ,111,•l , 1·· 11t · \' 111turo:H'a; na,id·on: M.
1111·,· c u ; l'a u h• t : 'I'. Lapl t -, ; . l11rti111 r : I. rl ihan, l>11loq ine: l
: on.slanti111 c u . lh• l11 \tt L. :-;i u1i 11 11,• 1·11, t)l.,l'!l\' : l. '-,11 ·hî ; ])omry: L . \lalmr· . l·l •\tl. \ . 1'11p u 1,1 ; Bur g u ·11 : t
\. H11,<' i, I\ nPd .·· \11n•l1a Ya„ili11; urgart•ta · \
IJ i111tl1·iu , I u; 11111111!:t · I. . 111111 .i nu ; < l1\t•rtil: l. llon11 ; I ajut:
l•,1 • daru . I' r · 111 î • r a : 1:,
larl i • l ' 30 (3 JJl' ·lu ol •).

~

li\ ( Ul CI.\ D \. t
d T.ucian
ll' IJ:t : ~l. nr:1 li'(' l'lt; J •gia : \' ,
u; ,
1ir:
r11 , ,· 11 . I 1 \ l r i l, u li a: I 11:111111:1 :
fia
Ld c> l'U; I adu:
unu\,
1 l'lldlll: ~I Br 1b11rr,r u
. r IISl' Î , l.Ht' {ul : ·. \ ' oi c u ;
calul:
p1n11
IIL ,111;1 · ,111;1 \1dtlta1111; I ,opil t·1uc.i:1l. Pa1u„i·n
I doi11 •, ~up1l · \luni , lipPa - 1, dulL·, u; .\1 Ir ilL'a:
1•lu
\I palr11l l':1: \l1c11l , un t:rntÎ11<•. l'U, \ 1 n -;lujilt r : 'I . I; pi ~li< n :1t•; 111 :tn ,1 · \1 . Bor ·1, 11 ,1111'1: \ \ ,1 tl iu ; l n l't•m 1': V. luga \'astl
u;
ll -n: \I 1J,:dn ' I 1hn11; n 111 n I
\111 0 ,w cu, a l\'-:1· htia \!unt nnu; n \'-ă:
E . Bnrliw ,1 \Ia : E. l l•lra , a \ ' lin:\' Dimil1i11 P r mi rn: 1. ,\pri-

un

ţiu dt•

na

lit• 1.3

(J ',JH' la< 1 )

I

I u ar

: rn12

13 (5

p .) .

:.!Oi. <.l llHIL C
lESPl. •11111edi tn 3 t1
\I Kîri\.rs u. Dir
\i, d1· \tt· 11a : \ . \ ',1,ilc ni; I •ui,1: V. H:11lul ,,. 1;
ur: . lcfan C n lanti11c.·, t 11. ll 1 , l r I b u I ia: ,\11 la l>uduleanu: Nnt.
l<'lanc'i u; L na: E.
J\11 11111 "<11; Zu it-n . :'li. B111 :1. l·n•ul în: A. Vasiliu; Mar"arclu
Idea: Mia
Ialc.·r · 1; \ nnda . c.' rafi11: ~ - Ji c . u II ido ;
I ll : fogda Tilv n; 1ir a
ldu, : I. l t1h·nn: Ja11 :ll h ' : r. Lapte~; C lrg
1 M l
u; Zamfira.: Elira I arliu. P r , ru i r · '1 April! 1930 (2
p I.ne I ).
lu nr e:
l!J'
31 ( ' ~p)
0

ne
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„Atrizii" de Victor Eftimiu
Dir. de se.: Ion Tâlv an

Decoruri: E. Trucinsky

XII, STAGIUNEA 1930-1931
208. MAREA DUCESĂ ŞI CHELNERUL, comedie in 3 acte de Alfred
Savoir. Direcţia de scenă: V. Va ile cu; Regia: V. Rădule u: ufleUY: Şt.
Constantine cu. D i s tribu ţi a: Chelnerul: D. Mihăile cu Brăila şi Ion
Iancovescu; Marele duce Pierre: C. Simionescu. l\Iar le duce Paul: T Lapteş.; Marea Ducesă Xenia:
ilvia Jipe.sleu-Hodos;I Matiard: C. Potcoavă'.;
Heisse: I. Vanciu; Chelarul: D. Constantinescu; Girantul: H. Cristea; Con •
tesa Prascoviia: A. Va iliu; Garderobiera: E. Anlone cu ; Floche: M. Maleescu; Henriette: Sili Munteanu. P rem i era: 16
eplembri e 1930 ;5
spectacole).
209. SERENADA DIN TRECUT, comedie în 4 acte în ver uri de
Mircea Rădulescu. Direcţia de
enă: Ştefan Brabore cu; Regia V. Rădu ,
lescu; Sufleur: Şt. Constantine cu Dis tribu ţi a: Petru Cercel: Şl. B:·::tborescu; Spătarul Mirişte: N. Dimitriu; Vomicul Ru 0 ină: D. Constantinescu; Vistierul Dan: M. Malec cu; Po telnicul lamate: T. Lapteş; Paharnicul Gheorghiţă: N Voicu; Chelarul Boloboc: C. Pol oavă; Spătarul
Preda: I Su hi. Spătarul' Ne,g ru: N. Făgădaru; Banul Dohromir: V. Rădu
l es.cu; Medelnicerul Udrea: I. Fărăianu; Logofătul troe: H . . Cristea; Clucerul Vinlilă: N Masim; Benedello: A. Popovici; Francesco: V. Potoroacă;
Cavalerul de Lodu-m: I. Honae · Berlhier: C. Simione cu; trapar olo: C. A.
Rusei; Cinzio: D. Creangă. Co~ta11ni: AI. Il ea; Giovani: A Pătraşcu; Ce.
zare: D. Măhără; D-na Maria: El. Antonescu; Jupâniţa Marga: V. Cronvald Braborescu; Sima: V. Iuga; Arghira: Sili Munteanu; fuşa: V Dim1triu; Păuna: El Barbu; Călina: A. Vasiliu;
maranda: Gin.'.l Ardeleanu;
"Bianca : Giucaş Oloman; Un lujitor: I. Măcelaru; Un copil de casă: Laura
Nicoară. Premier a: 23 Septembrie 1930 (4 spectacole).
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210. TARl rA, piP a Îll .1 aci cip F. L<'ngvel ~i O. Biro: lraducc-rc- ele
ibor. Dir < lin ci s«·t>n:1: 1l'amtu Olt n I: R gia: \ T. R:\cluk cu ,i D.
1illor , urtl' Ur: .,l Con,lanlin '-.('U. Di c; l r i h u \ia: Ţnrina: Ol. Bîr an;
Ia ic· ff · I. • uchi;
unr la1ul:
·<'am ţu - llon l;
1ny: 1. Ttlvnn: Amba„adorul Pranl i: 1. \':llle1u: Hon . J· ·· T. l api ~; I im Y; C. Pol oaYă. }.hln OY: l . Con l,rnti1 ..·s 11, Karamazm: , ·. Fagaclar11; Karimtw rhi: ~f. ~fa l<'PS<' U; 11i1• Jnnn,ff : S• .l1p1 ,1·11 -Ilodo ; \la1 ia: \'. Ing-1; honc: El. Rarbn
Lnl'lll'ul I : C. ~J:1ha1 .1;
l <1 )Îten: :\l. ll a· -\.l lr il<•:1. l. Hon:H': -\l l alru .
I ;1 · J> CH·:wg:1; O fat.1 m •:t<,a: },f. . lu11t c:-un11. P r cm i <' r ~,: :rn S plc:-111 lni HJ:3 (7 SfH'l'l:ltnl ).
'.!I. L
LLl ·. GI < • I\ • O TH I PO, ,·01111·d 1t• î11 3 aril' 11(' Ton \finu cu. lJîn ·tia d · ,t·t·11a \ \ a ili: u ; H •gia \ H.1tlulP-;c-u· ,uflc:-ur: . I.
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I) 1 s Ir I
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trad11 ·1• r.• d1• I. Yn11t·i11. I lin· \1:1 dt c1•na \ 111,!il \ ' a ill' c-11; lh-gia : \ '. H.1d11l1• 1·11: Sufli-nr: .; t. c'111l l:rnt111 c·11 11 1, l r I li 11 l i a· C:1pila1111] Fb(!nj:
I \ ':111<·i11 ; S rg •nt11l
ui t
Voit II Ord"nnn\:1 : C. \1111ionl'-,< 11· 1.ipin chi·
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„Cascs:!Herwey" de C. R .Avery
Dir. de se. lon Tâlvaa
215. NEVESTELE D-LUI PLEŞU, comedie în 3 acte <le Calon Teoclorian. Dirc.ctia de cepă: V. Va ile cu; }{ gia: V. Rndulescu; Surtru1: Şt
Constantinescu. Di t r 1, b u ţi a: Ii hai Srolnici: 1. Tîh·an; Ifrislache Pleşu:
. Voicu; SLale Grozeanu:
P otcoavă; Diaconu: C. .'imione. cu; Prnfiriu: V. Poloroacă: Vlă rean u : D. Conţlantine cu: Stocnică:1 Nunnta Hodoş; Marina D1 agan: Beatrice Cri\'e\eanu; Frosî: E l. Barbu; Luc. a
Grozeanu: i.\ L Borsa; O doamnă: 1 Munteanu; Un avocat: II. Cri lea; Aprodul: I. Fărăianu. Pre m i e r a: 16 Dccembri 1930 (3 ~pectacol ~1.
216. ClND VREA FEMEIA, come li e 1n 3 acte d Etienne Rl'y i Alfred SaYoir; Lraducere de Al. Rodo . Dîrcc(ia de ccnă. \'. Ya~ile, •·u; Regia: Emil Josan. ,' ufleur: Şt. Con. lanlinescu. Di tribu\ ia: ~lax:
Voicu ş1 Ion IancoYe,cu. Ch:11 m : ~I
lefăne ·cu; Prhnarul: C. Potcoavă;
Cok: I. Yanciu; Coroi arul: D. Con bantine cu; Chelnerul: H. Cristea;
icolette: S Jipescu; Lulu: Sili, Munteanu; !arta: El. Barim; l'.n functionar:
I. Fărăianu; Elena: Magda Tîlvan. Premier a: 27 Ianuari
1931 ('
spectacole) . Relu 'l re: 1931-32 (1 sp.).
217 ,JAZZ, comedie dramatică în -! a ele de Marcel Pagnol; trad ccere
de Ovid Den uşianu -fj ul. D"r ţia d
cenă: Mihail , orbul: Regia: V. Ră
dul escu; Sufleur : Şt. Con Lan line cu. D î t r i b u \ i a: Blai e:
t. Braborescu; Tînă1ul: Dem. Mihăile cu-Brăila; Cecilia: V. ConYald; , lef'anovic1:
I Tîlvan; Pecanul: L MaLee cu; Barîcaull: T. Lapteş: ~I lania: al. Şte
fănesc u; D-ra Poche: El. Barbu; Fe alle : I Vanciu; Barclouch : V. Potoroacă; Bazi,n: M. Ştefăn esc u ; Braucard: H. Cri tea; Pernelle: I. Fărăianu.
Pr e m ier a: 10 Fehruarie 1931 (6 ~peclacoJ e).
218. BURGHEZUL GENTILOM, comedie muzi ·ală cu divertism ent
de balet în 3 acte ele foliere, Muzica de Lully. Direcţia de cenă: Constantin Pavel; N. Neamţu-Ol.tonei: Dirijo1: H. Klee ; Regia: V. Ră dulescu :;i
Emil Josan; Sufl·ur: Şt Conslanline cu. Dis t r i b_u t ia: Jourdin: M.
Şt e fănesc u ; D-na Jourdîn: Nat. Şlefăne cu · Luciile: Gina Ard eleanu:
icola: Sili Munteanu; Cleonl.e: V. Poloroacă; Covîe:!~: C. im ione cu; Dorom-
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24

tC': I. \'andu; Jlo1 im 'n : \ '. Dimitri11;
fa ,trul ele mu1i , . {
In ice.cu;
de clan : 11. ( ri-t ·u; J~ crim,: D. Con!-,Lanlinl· u; <l fi lo ofic: I. farăia11u; L1oilon1I. I' J'; lra~1·u; nn lal'hl'u: \'10rcl • ul11\iu; al doilea: .\I. '->1laşi; al lr ii ·a: L. CIÎ. le. ·u;
'n ucenic· P:1puşica
on lantin . cu;
I doiI a: ' ·lu Cun lanlinc u
lulliu;
. J ohc <:u; Pa lol'i\a:
bria 1liha i ,
El v11I: A11gl'),1 Dunahitl1 \1"1; l J>a-,lor: Gh. C LL·itn, \. Znnminn chi; 11
Pa lor: \ugusli11 Alrn.1~an; 111 J>aslu1 . .\1. laru\tht P r mi r a; 17 Fchnial'Îe l!l:lJ ;) '>Jll'l I 1c·11lc·).
:!1\1. LHLEJ ELL ~l F I i'-H \., lalrnl.1 dramali ·a rn ,. r uri, în 3 n ·le,
Prnlog ~· I pilug dl' .\I. La-.caru, \luld vunu. 1futicn ll 1ma11 Kl' ; Ba l •tu l
d • H. ~lurn . <'Iii I>irl'<'\În tl · n•11:1 •
't•am\n Ollo1wl; Hcgia: Y. l\;i Iul
u ; • 11fl1 •ur: Şt. t.un-.tanti11 ·<,1 ' u , f) i.., l r i I, u \ 1 n: l· aliula , cdw: \ [
r. 1; ,rt:l'l'l'I : J. \ :m ·iu; l1liidu~11I: L.
imi HIL' cu;
r-ainicul a\'crii: l.
Pvl<'n:n,1; , 1ai11ind l'Îllll:tri1 \. l 1 ,il11roal':t; F<;up; [011 l•araianu; La 1•011
tain·: ~I. . latl'· ·u; J)onil'i : \I ~ltlanl' tll; \piudul d .lugi:}) "'n'>l1111i111• ·u: I urnic1; t\I. ' lih.111 ; .l11p111ca . a . • al
~t·la1w cu;
:ri llll
'->i11
• lu11tu111u; l ':ilt11la 11uu,1 : \'iruinia
ro1l\,tld. P 1· mic• r a
t
\! aril
I 31 ( l JHt' l I uh•)
~:rn. ( l I l L L, l' u111l· d11· 111 :J :tl'll' dl• 0111 ·1 •t \laugl nm. Diicc\ia oe
. ('1'11.1 : ~t . J:1 il1u1P t:u; lh•gi,1 : l·. 111il .Io an; Sufli ur: :;,t.
LHl'>l:11 li1w cu.
1) i t 1· j I, li\ i 1 : Oli ,•: ·. I iu1it1iu ; \rnold l I Jl,,111, I.uniul: , . l':llllţu - llolll·l; T,· luy: J.
III 111; l.;i Iv Ch ·n '.
I. J\1r a11: Eli alidh: .\l. 011rnitn· ru; .\J111f1 ·
111nJţa l111d11'i, .John: JL
.ri l ·a. P 1· mi r a. 17 ;\hrt i c 11 .!l ( I 1111 11 lacd •)
I
luan : 1!1:1 :t! ( l pTta·ol•).
:!'.!I.;'\ 1'11 ,.\ PO l' L
l . t11111 •clil· in :1 :ttll' ,h L1mi1 P·lrc u. Din·<' ·
ti,1
.I,) :w, ul l ur: Şl. .on t 1nlitH''-il'II
I> i
' . \'ui •u l lit l'llorul: :. .'im1 HP<,· ,1
,t'll I ni: , . I imil1 iu; .Je. n liohh•11
l,l•1g L. ] 1 u1 ~11:n.1 ; 1 ur,1l : 'l'. 1. tpl1 ; L:1 i rnl; H. Cri l •n: \'a ii• llelg r a.J, 11111
\ anciu :
111 I' ' l' l11r11I dl• l'ulîlil· : I>.
t1II t:111ti1H' l'll:
<'( ului:
11nt1\:\ llmlo'> ;
1 11p1od
I. l•':'l.1i:11111; l1!'u1gel~1· \'. l ru11,uld; Sonia: \ .
l>11mit1 ,ru ; I· li :d1t>l11·
11111 ., \11a : \ , \'tbiliu, 1)1tll·
1:t"da ' [ îlv~1r>
\iu11,a 111"11:tpt,,: \u.•,l.1 · t,i111
\r,h•l•,111u; t,i11a: \f. \l ut1ll'a11t1; F,t1:1
i11 , :1 ,t : l.1 . l\arli11; I una : • 11' 1:1 l'un·nl:tl u;
n a enl: l. Pa t ra~ · u . P 1· L'111 i l' 1 a : 7 \prtlH· l!rll ,
Jll rl. . I l' lu ar l': J!l:lt :t? I:? p ).
'.!~:! . " ' ' ' I H \ 'I\, ln111 •dh· m 4 :11'le dl ln11r" . ._, Hl'<' r 'li L 111 i ·
\ ·111,•11il . I 111 c\1n 1h
, 11a; lih iii S11rh11l; l · •i·1. \'. l ad11l1 ., .• u • ufleur ·
~I < 1111 t:i11li11 · ,· u
I> i " l I lt II l i ,
hudin{- l,11t.'•1 in: \ 1urÎl':t Juga; l na
t,11hi11: I. \111 HI t' \l; ])lni : \
J)i111it1i11: l>lll'fÎCl. (. Po lco.l\':; ,ra r r hi
ni!
\ an• iu; l 11 u\'i r: M. ~f. le
11; L grns: lI. ,ns l • .l •an: I. T ilvn n ·
\\'olff: (. \111ii11n0 n1: Prnll·. 111111· \
l'uturn.1 u; 'hdnl'rul : \' . Ha dul seu :
\ n f11111 \ttrnn1
\. Pn1 u, i i: I r l't1.1l1n ul: Fmi l .le '-i:lll; Un , , I l: l o o Părnio11111. P 1· l' 111 i I r n · ~;ţ \pri li
1i1;11 (;, . ]I •1 laco l ).

111.

T

E

1 31-1 32

, 'OAPTE.\ Hl'.Gll,On. ,·om di• în ;> ~
el
\Y . . h nk spcu r,·.
1, na
r. ;\ "lm \11
llun •I; 1 1.,.ia: \'. Hallul
u;
ufl eu r: ,, t.
Lon„tn11linl'"l'tJ l I l r i h u I i::
.-..,inc: I Ynn iu; S 1 b n li un : V . P lc1·
c.; Ani nin: ~I. .;t lan
u; l n ·apitan de n , rina· T . I.ap t ş; \'a le nlin:
H . ~r i ll',. t urio: l lI 1m ; ~ i r T h i: \ . \'tt il u ; .':>1r • nur m : I. Tîlvan·
:!'...,

J ire1· \ i;1 1h
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Liviu Doctor

Viorica

Stirbeţiu

Nicolae

:sasu

Malvolio: N. Neamţu-OU: onel; Fabian: M. Mateescu; Clownul: Şt. Brabo
re cu; Olivia: V. Brabo1escu; Viola: . Jip escu-Hodoş; Maria: Nat.· Şte
fănescu; Un preot; D. ConsLantline cu; Ofi.ţerul: I. Suchi; Un servitor: Al.
ltea Premiera: 3 Neombrie 1931 (7 pect.).
224. VĂLUL FERICIRII, pie ă înlr'un act de Georges Clemenceau.
Direcţia de scenă. Şt. Braborescu; Regja: V. Rădulescu. Sufl ur: Şt. Constantine cu Distribuţia : Ciang I.; I. Tîlvan; Li-Kiang: V. Potoroacă:
Ti-Fu: N. Di-mitriu; Ciao: N. Voicu; Li-Lao: 1 !atee cu; Si-Cium: V. Di
milriu; Ven-Sien:
. Hodoş. Pre mi era: 24
oemhrie 1931 (4 spect.) .
225 GRINGORE, comedie într'un act de Th. de Banville, trad. .Sf
O. Iosif şi D. Anghel. Direcţia de cenă. Z. Bârsan; Regia: V Rădulescu;
Suileur: Şti Con tantine cu. D i s t r b u ţi a: Ludovic XI:
. Dimill:iu;
Gringoire: Şt_ Brabore cu; Olivier le Daim:
. Neamţu Ottonel; Simon
Fournier: C. Potcoavă; Loy a: At, Dumitrescu; Nicola: A. Va iliu. P r e
mi era: 24 Noembrie 1931 (4 pect.).
226 MOARTEA LUI FULGER, dramatizare după Gh. Coşbuc. Muzica de H. Klee. Direcţia de scenă şi Regia: V. RădulescU'., ufleur: Şt.
Const'ant!inescu Di t r i b1u ţ li a: Cronicarul tînăr: I. Tî.lvan; Doamna·
Mia Mateescu; Soţia: At Dumitre cu; Femeia cu icoana: Viorica IugaLapteş; Femeia t'înără:
il'i1 Munteanu: Femeia bălrînă: M. Borsa; Ostaşul
bălrîn : N. DimHriu; O Laşul t'.inăr: D. Con tantinescu. Cronicarul bătrîn:
M . Matee Cl!. P r' e mie 1 a: 24
oembrie 1931 (2 spect ).
227 . SE CAUTĂ UN TATĂ, comedie farsă în 3 acle localizare după
Arnold şi Bach de V. Radule cu . Direcpa de scenă: V Vasilescu; Regia:
icolae State: C
E . Josa·n; ufleur: Şt. Cons,t anline cu. D i tribu ţii a:
Potcoavă; Vasile Scormon: I. Vanciu; Jan Dumbravă: C Simione cu; Radu
Mitroianu : T. Lapleş; Marin Mălăe seu: V. Pot:oroacă Anton Funderu1u.
M. Mateescu ; E lena tate: E. Antonescu; Eliz.a Mălăe cu: M Borsa; Paula:
Si,Ii Munteanu; Mimi: N. Hodoş; Maria: Gina Ardeleanu. P r e mi e r .a:
15 Decembrie 1931 (7 spect ). Relu are: 1938-39 (3 sp.).
228. PLOAIA, piesă in 3 act'e {4 tablouri) de Somerset Maugham.
Direcţia de scenă: Ştefan Braborescu; Regia: E. J osanL Sufleor: Şt. Con ~ antinescu. Dr ist r i b u ~ia:
adie Thompson: S J1pescu-Hodoş; Dna
Davi.ds on : N. Dwitriu ; Amennru: N:i t. Şfefănescu; Dna Maephail: Mia
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:'llati·<>~1 ·u : Pnst11r1tl· "\ . Dimil1iu; Jo
llorn: J . , ·am lu -Ollon I;
'Ilur,\.
\ ' 111 l' u ; l>o · I 11111 · I' L:1pll·'l: llalpş· I \ nneiu; llauy , 11: \ '. Poloroacn:
C,11 gg -, , L .
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.111 11 11 ; 1d li•u r: I. Lr>11 lanli11, • e 11 . I> i t r i h u \ i n· ,l1mm, \tolt: V V~
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„Bacantele" de Euripide
Dir. de se.: Şt. Braborescu

Decoruri: E. Trucinsky

Regia: V. Rădulescu; Sufleur: Şt. Con tanlines,c u Di t r i b u \ia: Prin ţul : Ştl. Braborescu: Rogojni: T. Lapteş; Gavril: I Tîlvan; Tatzky: I. ).
Văleanu; Generalul: N.
eamţu-Ollonel; Colonelul: l\f. Şt e făne cu; F'edor:cenko: C. Simione cu; Kolea: Daia
icoar ă;
Pitzin: D. Con lantine cu;
Nastas'i a: . Cronvald-Brabore cu ; Eli abela: I\'1ia 1alee cu; Aglaia: iorica I. Lpteş ; Varvara: M Munteanu; Ratea: Gina. Ardeleanu-Paladi; Doria: El. Barbu; Un băt1rân: M , Matee cu; Camerierul: I. Honae; Lacheul :
Li.viu Doctor. Premiera: 29 Martie 1932 (5 peclacole). Reluare:
1933- 3-i (3 p.) .
235 FAUST, tragedie în 5 .acte {15 tablouri ) de Goethe; lrad. de I
U. Saricu. Direcţia de scenă: Z. Bârsan; Regia: \'. Rădule cu; Sufleur: Şt.
Constantine cu Distribuţia: Domnul: T. Lapteş; Mefisto: N.
ea.mţu-Oltt,
nel; Fau t: I. Tîlvan; Wagner: C. A. Rusei; Margareta: V. Iuga Lapte.ş:
Martha: Nat. Ştefănescu; B1·ander: C. Potcoav ă; Valentin: I. Vanciu; Li2eta: El. Barbu; AltJ!)1eyer: I. Honae ; Fro-;ch: C.
1m1one cu; , ihel: H .
Cristea; Vrăjitoarea: M. Borsa; Maimuţoiul: Daia Nlcoară; Alt. maimuţoi;
I. Ffonaf:1 Spiritul; M. Mateescu; Rafail: D. Constantine cu; Mihail: V. Potoroacă; Gavr11: I S. Văleanu. Premier a: 9 Aprilie 1932 (5 speclacolej.
236. OMUL VREl\fil, comedie în 3 a-cte (6 tablouri) de Paul Annan<l.
O'iirecţia de s,cenă: Vi1°g il Va&ille cu; Regia: E. Josan;
ufleur: Şt. Constantinescu. D ist I" i b u ţi a.: Tafa1d:
Voicu; Amedeu: V. Vasilescu: Zmeig:
C. Simionescu; Hector: V. Potoroacă ; Directorul: Dem. Constantinescu; Un
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u~i

1: I. Ilona :
na G ni ),I
'c t.
lefăne cu; Fernanda.: J. Popov1d
ina; 'lara:
L
upcea-dunl onu;
Tinon:
r.Ieteanu; Glad • : EL
B arim : Ale· nn Irina : E.
u ; Ivona : Oaia 1 ic ară.
n fun ţi nar:
l. Faraianu. P r m i e r a· 26 . prili 1932 l5 p .) R c lu nr c: 1932-33
(2 p cln 1 ).

XlV.

TA IUNEA 1932-1933

23i. D0:\1 '\TL TOP Z ', oml'tli în ,l u t
d
. far el P gnol. Di
lin d
nn: · V \'u ile ·u, H gia: Em. Jo an: ' ufl lll':
l.
onst:rnli.
n1•,1 u. ll i s I r i 11 u t i ,l. Topaie· V. \'a ii
uzi: V. Dimilriu·
rn uill : D. · ,11sh11lin ·u· i\lu h e: 1 L \tal
.\· Ru
Burnana \J. Bursa; Panic~ull: 1. Faruianu; I
ger:
illli n <'li ; . nie..,linl•; D ui.t
'i<·oan ·
aclilu •1 ,ra: f·. Bai 1111 ; banli,1111: I. ~t1d1i Y, lcanu;
P I m 1 •r a I
lomhri1· 1\1:l:.~ (
Jl ta l •).
HI·.. 'l l A ):l i \'JHT l TEA, apul n în 3 a I d Luigi Pirnnd ·1111; Imu. l'.
lurn1 l>ir c\1a d ·
· •rw • 1• , c•um\u- I ton e i , h gin: 1~m.
J u„an;
uf'Je111
„t
ons tu11li11e c u. J) 1 I 1 i Lu\ ia: P 1 ulini :
eum\u!l1Jll •l; l' r •li,: I \ ':u d u ;
1n :
Simion· · u; · n )'. , . li doş; Tallo~
\ ' l' ulor a ·u; lle!Ll . I ,lÎ t
1 ·o u1.1: lr1 g l10 : \ iul •ta Pl' cariu-lloil ş; Cn
rna,·iual': U
nslanli11 • n1; J lllariu: \ \ : iliu, Giazia: ~I. B r a. P r lll i l' J' u: 11 u lo mJ,1 I. rn:1:? (3 '-Pl" I ).
!!:JV. D .\. \ 10 l OP ' • I F I LLU, pi• a 111 5 a I el • lax faur .' <lup ~
Dtl k ·n),: traJ. \1. I ,tdule-. •u I lÎrPt·tiu ci
.1'L• na · Şl. Br. hor
•u; R •g ia: Em.
J o,n n; ':, u fi · u r: ~ I
i _ L r i l u I i n: I :n i tl
lJ ·lÎH
i oarn; , 11taul;•r: ., l. lini r
~!urloi : I. Tihan ;
illli l riu l)i,·k:
[ \1al • l'll:
nrki
( .. \ . Ru <'i;
111 r :
;l\·a ;
Ba,111 h·rli): l>. l ,111,t.u11111 • l ll:
.r · • •IL·. I l.aplt•
T om: ),{. Rnn . c u;
Tuliy : I J 1011:H·; l,1 um dl · <' • ,miun •, li, \lt <; 'l rulwoud
!impia Bîr an:
(:tarn \l c:up, :1. , t1 s 1ur~t, 11 .... ~(ng. '] 1I, !ln 1 n~ \ti c, ul r ~ ,\nl-1n ·u ; l' l'gr tlt,: \ \ 'u iliu ; l ·.<lilh . \'i Ida
. R ito ; Anie: \. \lin şan;
Ag,•ntul : l
\ .tl ·1 1H1 l r L' 11, i C' r: . l e
lom) n • 1. 3~ (6 p l.). R I u n 1 , . . l ~1:\ I 3;, !~ 1 ..
:. I
l .\ll'\t \ 1.-.;1 L L fl 'H LU l1
]) oill •l. Dirn' l1 ·1 d
·t11~1
\ '.
\ a ik e u ·
1'" Îi1 bn
Cl 11,tnnlin ·~r 11 Jl i "l r i li II Ii a. Bounac ho1 · \' \'n..,ik, u ;
.I inn Pop o vi 1 \ .,
l'll·,te: . ':li :-;ill'fu11t',l'lt ; \ ' id,tl : 1. Vnnciu;
r
H: uul l' cu: BrullC'llll' C'. Pot a, • • l't\'ÎI rut: . la . Bone ',CU
r
25 Ol'1 11 m hi i1· l\l :3'.:! p ,p I.).
\
21 ! H( )lh
Ş I .JL'U E'l A. lrngl' lie ln 5
gi..1.:
. hal,L• prnrt' · tr:1 L . I. l T if. Dirre\1a ii

r

0

v

nr i1111 ,.,

u

..., un 1· u r .

d

. ,

u·

B' nce cu:
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"Mizantropul" de Moliere. Dir. de se.: Nae Dimitriu
242. MANDARINUL, piesă în 3 ac te de Venon şi Harold Owen; traci
D. Tibor. Direcţia de scenă.
eamţu-Ottonel; Regia : Em. 'Jo an; Sufleur: Şt. Con lantine cu. Di t r i b u ţi a: Wu:
eam\u-OttoneL Gregory: N. Dim:iltriu; Bazil : Al. Rădulescu; Carth r : D Con. lantin cu; Hol man: T. Lapteş; Compradore: C. A. Ru ei; Dna Gregory: OHmpia B:îrsan;
Hilda: El. Barbu;
ang-Ping: Lica Rădule cu; Ah- ing: Daia
icoară;
Ah-Wong: M.
e meş;
impson: I . . Yălceanu; Murray: H Cri lea; Culi·
I. Honae; Un funcţfonar' chinez: Max Bonce cu. Pre m i, era: 15 Noernb rie 1932 (4 peci.) .
243. CLUBUL ŢîCNIŢJLOR, comedie în 3 a te de Paul
rmont ~i
Marcel Gerbidon. Direcţia de scenă:
ream\u-Ollonel; Regi a: Em Josan~
Sufleur: Şt. Con tantine cu. Dit r i b w ţ i1a:
ntonio: N Dimilriu: D ·
minique: N. Neamţu - Olton el; Ca imir:
. Pot oavă; Georges : 1 . Voicu;
Julien: V. Potoroacă ; Francine: .Jana Popovici: Y. )lfadeleine:
unuţa Hodoş; Nelza: V. DimitJiu; M-me
olignat: E Antene cu; rlete: A. Va iliu;
Cyprile n: H. Gri tea ; Dan'i,e l: I. Hona e Premier a: 22
o mbrie 1932
(7 .spect.) . R e I u a re: 1933'-34 (4 p.)
244. CASTELANA DIN SHENSTONE, pie ă în 4 acte de A. Bisson
clupă romanul lui Florence Barclay. Dire-cţia de cenă. Şt. Brabore cu; Regia: Em. Josan; Sufleur: Şt. Constantin cu. Dis tribu ţi, a: Jim: J.
Tîlvan; Myra: V. Brabore cu ; Jerome: V. Va ile cu; Marceline: V Poto1oacă; Saint Leger: C. Sim1 one cu~ D-ra Fouque :
1. Bor a; J eanne: A.
Vasiliu; Monton: C. Pot1eoavă; Patrik: H. Cristea
n factor: D. Con taritine.s.cu. P r e m i e r a: 29
oembrie 1932 (4 spect.).
245. D'ALE CARNAVALULUI, comedie în 3 acte de I. L. Caragiale.
Direcţia de scenă . V. Vasilescu; Regia: Em. Josan; Suf'leur: Şt. Con tantines.cu Dii str i b u ţ 1 a: Na Gfaimea:
. Dimitriu ; Iancu Pampon: M:.
Ştefăn escu ; Mache : C. Potcoavă; Candidatul: H. Gri lea; Iordache: C. Simi onescu ; Un ipilst at: D. Constanline.s.cu; Didina: Viorica Dimitriu; Miţa:
A. Vasili u ; Un chelner: I Fărăianu; O mască: Maria emeş. Pre mi.era:
6 D ecembrie 1932 .6 spect.). Reluări: 1933-34 (2 sp.h 1937-38 (1
sp.); 1938-39 (2 spectacole); 1943- 4-4 (5 pec~acole).
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~!n. TJTANJC-VALS, t·onwdil• în ;3 n•t de Tudor Mu ,n l
u. Direc\i .1
t•m
;t lh,dwn• c-11; I Pg1a: L111 . .Jo,nn; ."ufl ur :
, 11-;Lanlin cu.
)) i, I I i I, u Ii n: \piric-a. ~I. Brahon·-.eu; Daeh : lin
Chiriachi\a
al )jl •L11tl' ·u;
a1m1 1gL·ltua·
iii \fu11t •a11u: Gena:
Jlodo;
T1 ·1i :111
\
J'otoroac:: Dl'C- hal \ iul •la Boito'} , Pelr
Dinu: II. 'r i t.:·t;
LI. • 1;1111:tll' 1•u; ~andu Ha1l11lt• u: Hadul • t·u: • • \'oi · u· Pr şcdinl le: :\l.
~Ial1·L' e u ; l 11 \l•ei n: I. I· arai:rnu ; Doi ·a· \ ' . .\lmt\-;,nn. O . cn 1tuarc: Dau
, îil'o:trn: l ' n rolugrnl': c. \ 1 u ,·i. P r m I l' r a: 13 De emhrie rn~~ \Î 1
',fli l'( ,):
H • l II a 1 1: -rn:J:1 - 3 ~ (li ,p . ; I \):t,-36 ( I · p.) ; Hl 13 - 1 I (8 ' P \,
d

'..! 17 ,\I.\
~I( A, t'I llll'die în :J a ·t • d • lt>lll' 'li :-.r n:l. I ll'('l' \ in d·~
1,ct na, • •. , '•a 111\11 Oli 1111•1; 1 1 gia: I· 111 Jo,an ,
ul lPttr llil'
11d1i
I i .1 1· i li II Ii :1: ,\c1 ivi\ 1: I, B"r a; lorgn: \l. l:ilt•1• l 11. \11dn•1 D. Con lnn11111• cu; ll11i11a : :\! ,1 ia (:11p1·1•a; • m1•u : C
1mw111· <'li; .l:rn,1: Li ·a Hadul1• cu,
C11r11l'l: I. 'I ihan ; !lua
md11 ; • la"da 'I ihnn ; Li,on I
lhrhll' \!ni an. 1.
ll 1111ac; \ '. 11u1u : li. l.ri ll-o; \11; •1: \ 'i q.:i11ia \lllla')a11 l>rag11i. PrL•Jlli r11:
'.!O lfr1·t·111hri1 1!1'..I'..! (:I SfH ·t
. OHI l l. Dl\\ O l Ll I, 1•11 111L·dit· în :l :11 tl' dt" l011 I th ,\n. Di t l n.'1 \ ', Va. dt tu H1• 1 1.i \ ' Haduh• 1•11
ul l1•11r· ., I L, 11 l-ln li 11P\ ' t1 . I> i , l 1· i I, li\ 1 :i: l 1•l1t
\ '11in1: \nic• : \hg la 'I 11'.111. L x: I.
\ '1111d 11 ; l1L'11 1 •c· (
\ . H11, î; ~l.111l· \I \l1111IL•a11t1 - C up c· c•a; Ti111: Lic!\ I .1dLtl, •-.l' t1; l>odu \' . \ a i i .., 11 : !-,uli:: :-.:n1 ~ll'f·111t ·u: Dinu : ;<,ln Bone cu ,
l
·1 \ tlu 11 •
la111
' , 1111) I' 1 t ' 111 i r a
17 l:11111:11 i,• 1!1:1:l ('.! -.11 \.

:.! I

1 ,.

·iia

dt

'..! l 1J
lu,

<. 111 l L III
PHtH I < 11·, ·u 111t•di,• b11f:1 111 :\ a k I I tnli
tll' \'11itil I lt 1d11l, , 11 I irt· · tia d,• 1 •11:i \ \ n ill'. ni; T~t·
,-:11 I• 111 • • I 111 ; • 11ll,•11 r : St , < 1111 ta11IÎ1H· cu 1) 1 , I , 1 1, 11 Ii n : C (1c;lica :
'1•1 11J\11 -0ll o 11,·l l',·l 1i, 1 \
\a ih- 111 : Ly,
.lqw u1 ; B11lly : I. Tih:rn
I .11 lu•: I. \ :111ci11: l~l,•1t:1
\ \ 'a ili11: U1 li
dt \l1111IPn1111 : 1'1 in\ul: ~1
:\11' •1•1· 11 , . lilu:i · ,\l. H:11luli 1u; l:. lin1 : I· \nlo111,111 ln•tt•1,1 : D. (,11,tan
li11 l', 11 ; \ua : I ai, "j 0111,1: d1i\.1 : \la
B, 111·1• cu; l ' n 1111' ÎPr: I Huna :
l ' n dl'l1 •g:1l : I. l·a r•1i:in11, I' r ,. mi,. l a : '..!li 11 1111:tri1• l !IJ:i (7 ,p,: I C'l u ,I I j: HI.I:.! :1 I
I , p .) : I! :i I :j;, { I
p . I ; l !l:i::, ; li ( I
p ) : l \J;; i :17
('..! sp ,•t.
10111'1

l

dtl',llt

tBH\ 11.\Hl•,:\llLl I, pi,•,
111 ;1 ·uit• ( (i hbl<11ri \ dl' IUC'll'll
d, , 1•11, /
H11 •111: H1·••1a : l· m .lns:111, 11flC'11r· ., I. ,oa11 ,
I i I I i I, u \ 1 :i : )~ 11111111 7ali:,rin Bir,:111 · Ho,, r· •. \ ' ir11,
I 1li,•l1,: Cll illl)'Î,1 H1r,111,
,ill11rl. \1olt-1!1 H111l1
1111lal : I \':uwiu; Ja
q111• : \l I 1d11IL' 11
1 t,1,lali
I 1pl ·.: llal,ili .1 \! Bors:1, lan n: ,\d .
\1tl1•11 , l'r1· ntit•r•1 i ltl1111:1riC' 1n:1: (:l ',(h'tl:t1ll)I',

I ' l

l

II l i \1n

:.i:,t l.°"1111 \ , 1·on1t·dH· ln1f.1 în ;1 :H' I dl' l11lil•n li r I !iÎ \\'otrga11g
1'11la ' /l'h, ll'nd rl1• \t< ,1 \lt•, :111d1 ,. cu flin•c\ia l s na. \' . \'n~ilC' cu; He
g111
I lll , ,Io ·1n
ttfll-111·· ':,I ( Pll 1·1111111,· u . ni Ir h li li a: LPopold :
\'
\ .1 il1-.111, !• 1 ir 1 \ 11111 iu
Clltlia· \I . Dumitre 11. \\'·lllC'r Lamp :
11 :
1ii11 r: <•
l ulcu,l\a, \ 11 I i,a H.1d11lr cu, nr. Fg 11 . • ncl11 l ,tlul
.\ ( 11w1; )l li, "·' ii 0 n . \I Î {li a· K •111 t : n. ~llll la11IÎ1tt' Tll" Î l'ic'rsen: \I
\!alt•,• 111, l I lnl'r \' . P11l11n ·, u; K, lmnnn . l. Honn ;
, 1111 \Y inkll'r: \'irgi n•n I ,. g li
1l'htn. ,.,.I; I!
. 1 i l<'n: ht•rn· \' , Rucl11Ie · 11; FI rian: T. Făr:l
i ·1n11; \n n 7 gll•r· l l. Burhu , h.ullH"in. I
·nraianu, \IL1.ingrr: L Irimi ~
PI c m i t' r
'21 \lnrli
1.1:l;! ,;, spc>c-1 .
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Ion

F~răianu

Virginia

Drăgoi

Titus Croitoru

252. DOCTORUL MIRACOL, comedie în 3 acte (5 tablouri) ele Franci
de Croiset şi Robert1 de Fler ; Lrad. Titu Lapte . Direcţia de s enă. Şt.
Braborescu; Regia: V. Rădulc. cu; Sufleur: ŞL. Con tnnlinc. cu Di , t r i
b u ţi a: Duprat: Ş!. Bi-abores-cu; Maurcuil: C. PolcoaYă: Preotul: T. Lapteş; Chantrel: I. Yanciu; Lucien: Sandu Rădule cu Fremiet: C.
imione ,;u;
Turmei: C A. Ru~ei; Grange: V. Rădule cu; Ga. ton: V. Poloroacă; Ministrul de lnLerne: D. Con lamlinescu; i\lini ·trul ' ănătă~ii: M Matee cu;
Jourdain: 1. S. Yăle anu; Albert: H Cristea; H nry: I. IIonae;
şierui:
Em. Josan; Dna l\Iareil: E. Anfone cu; Germainc: ' ' iorica I Lapteş; Gi nette: Daia Nicoară; 11aclo-e: :\!aria Cupcea; Infirmie1 ul: L. Irimieş; IH
care rîde: C A. Rusei; Generalul: I. . Yălcanu; Tînărul: II. Cri tea; Cineva: L. Irimieş; O voee: I. Fărăianu; ltă Yoce: L. Do c tor; Dna de Bell<·fond: Iaria 1 em ş; Baroana: 1\1. Bor a; Actriţa: A \ Ta iliu; O fată: V.
Drăgoi; Un ziari l: L. lrimi ş; Alt ziari I: L. Doclor. Pre m 1 era: 2~
Marti 1933 (3 pcct.).
253 MODELUL, pie ă în -! a le de Henri Bataille. Dir ctia de ce 1ă.
N.
eamtu-Ollonel; Regia: V. Rădule cu; ufl eur: Şt Conf,t:rnline cu D 1 •
tribu 1 ia: Benuer;
. \ 'oicu; Ron hard : I. Tîlvan; Loui e: Jana Popovi ci ; Gre\"ille; I. \'anciu; Rou el: I.
Văleanu; Taboural: D. Con<;tan.tinescu; Chaillard: C A. Ru ei ; Riv· t: H. Cri tea; Ver elle: L. Ii·imieş;
Prinţul: N. Dimilriu; Prinţe a: \ 'iorica Dintitriu; Garzin: l\L Malee cu;
Arnhe1m: C Polcoavă; Dna Garzin: A. Ya iliu; Ral veni: I. Honae; La
Faraq~e: C.
imione cu; Certin: T Lapte ; Dna Certin: E. Antone ·cu ;
Dumas: V. Poto1 oacă; Rep. Mini Ler: L. Irimieş; Sallier: andu Rădulescu;
.Suzon: Magda Tîlvan; Emma: Lica Rădute - cu; . . ini : Daia 1 i coară; Isidora:
M. emeş; Julie; V Drăgo1 ; Ratevam: I. Făr;lianu; Un lache u : Em. Jo an;
Che lnerul: V. Rădulesc u. P_r e mie r a: 11 Aprilie 1_933 (3 pect.).
25-!. NEVASTA LUI CERCELUŞ, far vă într·un act de P e lre Locu te::in u . Directia de scenă N. 'eam\ u Otbonel; Regia: V. Hădul e cu;
uDeur:
Şt. Conslan line cu. Di
tribu ţi a: Gică Cerceluş: 1
eamtu-Ottonel;
E lena Cerceluş: _J ana Popovici; Codin:
Voicu; fitică:
. Rădule cu;
Nae: C Simionescu; Un om năcăJi,t: M. Ştefănescu; Un uşier: I . Honae ;
Al t: uş i er: L . Irimieş. Premier a: 11 Martie 1933.
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XV. STAGIUNEA 1933-1934
255 . f nIA Dl
M
GOP, pi i\ i torir:1 în 5 a ·Ir d
!ir cn lUidule-. u ll11 l tia d • cena . .'I lh~1hur (·u: H gh: Em . .lo. an;
ufl ur: Şt_
, 11-.tanli1H c u . l) 1 l ,. i lj u li a: ,, l l:111 \'uda: l. Bn lor cu; Dnn 'l\Iuria:
]impia Bit an; \"u1chiţa· \ w1ica L I aplt", : Lngolatul Lan iu:
Simion s·u ; St o l11k •asa rn1a: \utl'lia \ ' ,1 ili11· '-tulnicul 'l ma. ~li~n Ştefan · u;
Ch •lanil Pi iloc ·: (. !'ul oav.i : I 1realnlml Isaia: I \"anciu; Pir1·:dahul SC'll11' •a: L. l1i11w~ : \J1t1 o p11lil11l T ·•>l'li,t: T . l.aplq : '.'-.l'ni01· \lhcrl: L. \ Httti S 11îo1· t. •rarii) : \ . l'ot0111a<"a : 11 . 11a Hadu\111 : \' l>i111ilri11: Hu1u111,pn.
~. Hudul ' 11 ; .lupinit ·1 l I tt'>ina: J):u~t
' il'11:11a; ,!11pi11il~1 ."mar:tnt\a: El
Bn_rlrn ; lira : L. H:uluh• ·u ; l• luar a \ 1r• 1 • Drag111 Logofatul l>olinr: II.
ri ll'a ; .S JJ,11 11 1111 • lih:ii : ll. t.1111 l11 11t 111l l'U ; Pircal:iliul Lul'a: Emil .l snn;
Logofutul '[autu : l htr:1 1 ·1nu : lfaha Zinca . \1. Bor a : l n ,lujitol': leni.
Jo an l r 1• 111 i t r a : :rn kt1 111IH'ÎL' HJ;J:.l I l ,pl·dan1ld.
'.! :11i
l ( l HITOUII, d1 n 111:t în :i al'lt· dt· Lhnrl1·~ h-rt·L'; lr:ulunr<'
l rn g 11
lih .1111· l ' ll Hr ·ul.1 l>i1Pc·\i :1 dt•
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1~11, . .lu 1111 ; • 11llem ';.!
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\ tnl'iu ; .lt•nullt': I.ic:, 1 adul, · cu ; .l i111. ll . l 1111,ta11111w ·11. L11111hl:
.\.
ll11wi; t~rc·gPil'l' : L . l1imit'~ ; !,:dau : I•. ,111 art ; l 11 1.iaLl I · }, t_ \lale1• cu; l',
b,tiat : Al 11,•a . IJ, lu i t' ,. :1 : 10 klo111l11il• l~t:-1:l ;1 )Htla<" 1h•).
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-'• • i111 î 111tt• c:u :
' alh11,1tl\ .
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\'n,iliu ; 1111111, \ l. Lup! ' 'i : ll1•lg:1: \ ', l>i111it1i11 ; \1111'
\l1111li•:111u; Hcn·kl· 1I. < 1· 1,t111 I' 1 1• 111 i L' 1 a : 17 Ol'lu111Ji1·h • 111:1:1 1 lli
1n·1 l:1rol •). l CI u n , l': l'l:l f :1:-1 (li I ) .
'.,!;1,
n \I'\, f' il· a lll ., al'l1· tl111 ,I l Ulll:llllll 1111 l \ :111 l,t,11('('~11 P\' d( I i!->. ka1 „1,; • ~· l l
I l od111·, n1 . I lir,•1•li,1 dl· l ' l ' ll:l
,t
llr:111111 t• cll Ht·"i:t; Em .
.l1hnn , \uflt'lll
::,1 <.1111 la11li1H· , •11. ll 1, t r i li u \ 1 a : ·1 .itia11n: Olimpi.1:
H11 ,,u1 · \ 1, .i · \
H111111n , 11; lln1 i,:
lli111it1 iu ; 1' nn. 1. Lapl 'i , !\lark:
\ 111111; l'.udin: : M. H r :1; \ 1kr11l1 , ; 1 I ui1 :1n; \f. r . inirn: llai::l
,.
·c ara
ii \I
1:111·1· ·11 \ .1 ,iii ,.1 · \ \ .1 illll; l't•lr11, C. \ Hu ,•i, Karnik , · I 11 i11111·-i : ' I l'1Hl1,
I• 1r:tia1tt1, I
1n1pi11
\I . 11,·a. I r L' ll1 i r :1:
21 { ,1<,111hri
t.1:1:1 ·1 1111· l.1c11l1').
:.?:"1\l. t.1 Hl HILL . l'l ;\. dr:1111,1 r, ligi 1:1

l':1ptlian. Ii, 'lll:1 tl1•
11rl1·111 . ~l . ( otl 1•11111111 c 11.
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:. Pul ·oa,.1·
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l imilriu: la ·,1·11 : 11
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„Andromaca" de J. Racine. Dir. de se.: Ion Tâlvan
ne cu Dis tribu ţi a: Ca caret: N. Yoicu; D-na Cal,ihol: Mia Matee cu;
E telle: Viorl a Lapteş; 1elanic: Daia icoară: Robinet: . andu Rădulc cu;
Victoire: , irginia Drăgoi; idonic: f. Bor a; Bi . cotle: L. Irimi ; Jo ef: I.
Fărăianu. Pre 1n ier a: 16
oemhric 1933 (6 p cta ole) .
261. RĂPIREA SABINELOR, comedi în 4 acte 1 caliza re de P. Gu . U.
de de cenă:
eam\u-Oltonel; R gia: \'. Rădul cu; ufleur: St
Constantine cu. Di tribu ţi a: l\fanola he: 1fosn 1;,tefăne cu; Co lache·
A. Decu ; Ia omqa:
al. Ştefăne cu; Luţa: Daia 1 ' icoară; Doctorul: . Ră
dulescu ; Polina: Maria Cupe a; ·ă Lă . a h : C. PolcoaYă; Alecu: V. Poloroacă; Anica: A. Va iliu;
roş Petr : L
II îmi ;
afta: Vinrinia Drăgoi
Premier a: 23 Noembrie 1933 (10 pectacol ).
Direcţia

262. ŞCOALA DRAGO TEI, pi ă în 3 acte de • ·alhan en, lraduc~re
de Şt. Brabore cu Direcţia de cenă: Şt. Rrabor cu. Rerria: Em. Jo an;
ufleur: Şt., Con tanlin cu. Di tribu ţi a: 1ich 1:
ur l D cu: imone: S. Jipe cu· Henry: Ion Puican; Tanijerul: I. Fărăianu; Claire: V. Drăgoi ; Emil: . Voicu. Pr emier a: 16 Decembrie 1933 (4 peclacole).
263 VICTll\1ELE LEGTI, pie ă în 3 acte de M. Landray; traducere de
H. G. Leca. Direcţia de cenă: \. Va ile cu; Regia: , . Rădulescu; ufleur:
Şt Constantine cu . Di tribu ţi a: Lerault:
. , ·oicu; Fery: N. Dimit1iu ; Garoi : V. Poto1oacă; Drum o l: L. Irimieş; G rvai : I. Honae; ~fozua1'a: Al. Ilea; Levea : Titu Dan; D-na Lerault: A Va iliu; B rthe: \ '.
Dimitriu; Fanny: Tolo Ru u; Marcelle: V. Dăgoi. P r rn ier a: 11 Iunuarie 1934 (3 pectacole).
264 MONNA-VANNA, pie ă în 3 acte de faurice MaelerUnck. Direcţia
de scenă: Şt. Braborc cu; Regia: V. Rădule cu; ufleur: ŞL. Con lantinescu .
Dis tribu ţi a: Guido: I. Vanciu; Marco; Şt. Brabore cu; Prinziva h e:
Ion Tîlvan-Ilarie Pope cu; GioYanna: At. Dumitre cu ; Trimelzio: T. Lapt -~;
Torello: A. Decu; Boi o: D. Con lantine cu; Vedio: C A. Rusei. Pre mie-.
r a: 16 Ianuarie 1934 (5- spectacole).
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Curv,lanlinl' cu. O

l r i-

Puica

Periţeanu, Dem. Moruzan şi Hristea
în ,,Năzdrăvăniile Divorţului"

Cristea

butia: Decebal: r _ \ Toicu ; Iorgu:
. PotcoaY ă; Trai an:
Polo roacă;
Stamatescu: M. fateescu; PI ton: . Hăciul e cu; Damian: 1 Dimilriu; Am<>lia : M. Ml!nleanu; ~fiza: N. Şt e fă n e cu; Nina: Jana Popovici Yoina : Un comi ar: D. Con tanUne cu; Doctorul: P. M eş t e r ; Fane: C P ă t raşcu ; Pişlir a:
Titus Dan; Miţi: Lica Răclu] esc u: :\fanol e: J. Fădiinnu· Ana: \'. Drăgoi;
ercca: L. Irimieş;
n alegător: Al. ll ca PI' m i er a: 31 Mar li e 193-1
(7 specia ole).
271. U. P. B., şarjă în 3 acte de VlacJimir Ticoară . Direcpa d e scc 11 ii:
V. Va ile cu; R g,a : Em . .Jo a n; ·un ur: t. Constantine cu; Di s tr i b u.
~ia: P rezidenla U. P B . :\hrecla Bor a: .'ecr lara: A. \'a iliu; Tanţa: \ '.
Dimitriu; Fănică: C. , imionr c11; Oct:w: X Dimitriu: Cn domn genero :
· L. Irimie ;
n domn calm: 1. F~ri\ianu;
n domn: Titu Dan; Vfreprczidenta: M. Iunleanu ; O doamnă: V Drăgoi. P r e m i c r a: 21 ;\prilic.
1934 (2 spectacole).

XVI. STAGIUNEA 1934-1935
272. SÂNZIANA ŞI PEPELEA, fC'erie în 5 acte el \'a<;i]e lecsandri.
de . cenă:
Te::unlu-OlfonC'l, Hegia: \'. Rădulescu şi Ern. Jo an;
ufleur: Şl. Constanline•cu. Di s t r i h u t ia: P:-ipură Impăral : I Van('iu;
Sînziana: \ 'ioric'l Iuga-Lapl<"i; P<'pclc:."1: C Simi r n sru-S·1ndu Hăciule ·cu ;
Pîrlea , ·orlă: C P o oavă: Lăcu lă Yoclă: Ion Fărăh1111; Păl'nlă: C. A Ru • ei· Tîndală: L. Irimi e: Bnha Rnch: :\l. Bor n: Smen1: D. Con•11.nline.cu ;
Zî~a h1cului: i\faria Cup ret; Zîn!l. c eh-ului: Lica Hădulcscu; latu-Palm :.î:
H. Cri tea; Cri,ăjul: Z. Eremia; Z rilă: L. Doctor; "'.\Iur gilă: Sorin Gabor;
Macovei: Mihail J\Iatee cu; Toma: V. Poloroad\; i\1ăric1 , A. Vasi liu; aft a:
V. Drăgoi; Crain1cul: D. Petre: tolni cul: C. A. Ru ei: Paharnicul: Titus,
Croitoru. Pre mi era: 2 Octombrie 1934 (8 pectacole) .
Direcţia
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'.?i3 JO 'A D'Ail( . c-0111 dit• i 101 ica în 5 ., le (l'i lnhl o uri ) d Bernnrd
l1aducC'l'c· d1• \o:i1e Z \oarP. l)irl'c\in d .crn.1: ,,l. Bn,hon•-.·u; R<•grn: \ ' . Hacluh· c u, \11f11•ur: • l C,111 l:1nti11L· cu ]) i l r i h u \ia:
I 1nn-1
d',\rc: Vi o ri ·a )11ga I ,1plt·'l \ iulela Boito-,; · a111l \ li li
,ri-,t ·; Dunoi~:
l. T1han ; Hid1anl: 1 · . Di1111tn11 ; I.a ' Ir 11,illt•: I
. \all'allLt; La :\fir:
. H11 t•i ; I: 11 l1t•rl: T. t'1 11 t:111li1w <·11 ; B1·rtra11d : \' . l'uto10·1ca: Gillc-,1: P
h·-, L,• r; Co11l1• a: :\hi i I Cupn·a ; Epi 1•11pul : • · ,·am\11 Ollonl'I: Couclll n: T.
\'nn l' iu ; t11g111nli ·rg : T . Laplt •, ; l11cllizil11rul: :. Puit- 1an1; larlin : , . Voi .
u; .li-•11 11 : 1. hl1•1• ·11 : f"onu·II, : L. 1)11ctu1 ; l11lPlllh-t1lltl· L. [r i111ÎP'j, i• \. l' 11l 1, r11l : , urin i.iht•r ; l':ij11I I· l>:iia , ' iro:nil: Pajul li: \'irg. Bu,k; l' .1j 11l
111 : \'ir' 1lo111 ·111r dii . I' I , . III i (' 1· :1 : l 1 l 1'10111111 i1• I! :n (7 pc•clnc-nl•·
:n I. J ( l IH
L l 1\!E. l' lltllt d ii • III ;; ;11•[ ' dC' \, de• l [1•17 Din c\i.t (I
Pll:t
l' 111\11 ll11t,11t •I: 111 ••i:1 : E111
,Io 1111: .'uf'll'ln ';,l
:on tu11tin" l'U
I) i
Ir i li 11 t ia: l.111il : C
· u1 io111 • 111; Bu11"1a11 t·u
\ ' 1ic11; Pinkn:uu:
,. l'ult· 11:l\,1 ; l:in•hi z ul :
.I 1111 J>o1 o,·il'i: Olga: l)ai:t
' i1•1111r:i
\11d 11111 ; l11 ri 11:
I' I ' ! 111 i l' r :1 : fli Ol'lotttlHÎl' 1!):n (G
pt•1·l11 •nit•\ I " I 11 ,1 r i·
'2 7,, . '11. . Hl :.TI:..\
:il'tt•
(7 tal1 !1Juri) d1• • tll \ ': u 1; t1 ·1du, ·, 1·1
Sou1 • Z. . t1:t11•. lliH1·li ·
Z
lli r ,1111 ; I ",1 : \' , ll,1d11l • 111 ; , 1111, 111·: , l. Coli l tlllÎIII' l"tl () 1
haw

\ 'ic luriH \ 1, r it' ,1 111 •1,1; l> 1H·1• a d,• 1,, 11I : \ '. . 1un,·ald ,
1111 11 11 ; I\, 1 l'l1· I ,111 ,uld : '. l)i111it1i11 ; \lhlrl : I. I 11'.111, l\t'~t·lt•
<.. 1'11(1 •1111, 1; lh•i1t1i,1t : V . l1o lu1 :11,1; . i r I nl11•1·I
\ 'oi 1•11; \I :tndru ,1 1
I II i,i : I. S.
l t l111n : \d..Ji111 \11Jn1; Lady l•lor·1· \'
!11111, 11111 ; l.01d H,111 l'l: I. \ 1nciu; Lorrl
1' d11n l1u11 ; I 111 . . 11 1111 ; I 111 lt 1111 : ( . \ . J 11, i ; <"lt :1111l11• rl:1in 1 Trimit•,;
,l11lt11 ( ' 11111.i~ : I> . (u11 llllti11 · • u ; d1 · <hi" 11• 1 : 'I . l :i p1; llt1 1 '!'it- \\'t•lin••ton:
li. (1·i1- lt •a ; l "lt11J,, li,l,11 : I.. ll11t•l 1; \1lii pÎlnp11l : P . \IP . ltr, ,re,tll,..
, l L n pll ~: \l a , lrtil 11• ,. •11 I111,11ii : • 11ri11 l,.1hur : H:1101111\ Hr11nor I : C. \ ,
H11 ,i , l.1l'lll•11I : L
\11111i ') ,
1•nil11 11 r1·
\'
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Ioan Sarea

Virginia Bude

G. Matache, regisor

h u ţi a: Sabău: N. Neamţu-ONonel; Gabor: I. Tîlvan; Gabany: I. Vanciu;
Maria: M. Borsa; Ioşcuţa: V. Boi,loş; Dochiţa: Daia
icoară; Şandor: H.
Cristea. P r e m i e r a: 4 Decembrie 1934 (3 pecl.).
279. HAIDEM LA TEATRU, comedie într'un acl de Valeriu ~fardare
Direcţia de scenă.
. Voicu; Regia Em. Jo an; Su11eur: I S. Yălc:inu; Şt.
Constantinescu Di tribu ţi a: Ştefan Zorne cu: T. L apt'eş; Elvira: A.
Va~.iliu; Ioana: Virg Drăgoi ; Iancu: Y. Potoro::tcă ; Para chiva: El. Barbu;
Pana'i l: I. Suchi. P 1 e mi era: 18 Decembrie 1934 (7 pect) R c lua.re: 1935-36 (1 p.).
280. CĂPRIŢA, pic ă în 3 acte de Petre Dră 11 oescu Dire c ţia de scenă
-Şt. Braborescu; Regia: Em. Jo an; Sufleur: I. Suchi. Dis tribu ţi a:
1-dihai Damian: Ştefan Brnbore cu; Elena: Mia Maleescu; Căpriţa: Daia
Nicoară; Viorica:
ili Munteanu; Mircea: H. Cri tea; AţJ.eta: M. Bor a:
·Talabă: T. Lapteş; Zimmer: C. A. Ru ei; Servitoarea: Virginia Bude. P remie r a: 18 Decembrie 1934 (7 spect).
281. MINISTRU FĂRĂ PORTOFOLIU, corn die în 4 acte de Arcadie
Bacul ea. Dii ecţia de cenă.
. Neamţu-Ottonel; Regia: V. R ăclule u ; ufleur: Şt Constantinescu. Dis tribu ţi a: Manlu:
Voicu; Dna fantu:
M Munteanu; Eleonora: at. Şl'efănescu; Calistrat: M. fatee cu; Puiu: C.
Siimione cu; Tanţi:, Virg . Bude· Pavele cu: I. Vanciu; Ionc cu: Al Rădu
lescu; Xenia: V. Dimitriu; Ivan: I
uchi; Caterina: A. Va iliu; Leon: L.
Doctor: Celăţeanul: I. Fărăianu; O femeie bătrână: V. Drăgoi; Eftimir<
C A. Ru eii; Ileana: M.
emeş. P re rn i c r a: 8 Ianuarie 1935 (6 specl.).
282 FIICA RĂTĂCITĂ, comedie în 3 acte de Ludvig Fulda; trad. de
Paul Gusti: Direcţia de cenă . V. Vasule cu; Regia: Em. Jo an; ufleur:
Şt. Constantinescllj Dis tribu ţ 1 a: Alecsandru-Mişu Ştefănescu; Bernhard: I. Vanciu; Adolfina: A Vasiliu; Neli: Sili Munteanu; Herald: V. Potoroacă; ,vestfal: Al. Rădulescu; Eva: M.
Iunteanu; Margo: Viorica Gabor;
Elsa: V. Bude; Baroana: Ad. Vulcu; Hilda: Daia Nicoară; Berta: Virginia
Romanovschi; Hindenburg: C. A Ru ei; Witich: D. Constantine cu; Lina:
V. Drăgoi; Directorul hotelului: Petre Me t'e r; Un chelner: Sorin Gabor;
Alt chelner: I. Fărăianu; Dna Stiickenlung: Viorica Ştirbeţiu. Pre m i era:
15 Ianuarie 1935 (6 spectt).
283 AVRAM IAN CO, dramă într'un p:r'o,l og _şi 3 faze (10 tablouri) de
Luci.an Blaga. Direcţiunea de scenă: Şt. Braborescu; Regia: V. Rădul escu şi
Em. Josan; Sufleur: Şt. Con lantinescu. Dis tribu ţi a: Avram Iancu:
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Scenă

Dir. de sc.: V.

din „Fântâna Blanduziei". Reluarea dela Timişoara
Decoruri: E. Trucinsky

Rădulescu

Bărbulescu;

Radu Golescu: Em. Jo an; Inacbe Văcăre cu: C. A. Rusei;
Radu Pope cu: H Crisl'ea; Radu Gr ccanu: M. Mat e cu; Ianache Porfiriţa:
C. Simionescu· Preda Po lelnicul: V. Poloroacă; Colonelul Guadaqui: 'i .
Gabor; achi~ Paşa: D. Con lantine cu; Capuchihuia: V. Rădulescu;
n
călugăr: V Gregoria·n ;
n l1 îmi turc: Pop Sabin;
n paznic tur : S.
Gabor; Aprodul I : Gh. Furmuzache: Aprodul II: f. Lapte ; . ăl anul: I.
Fărăianu; Lo-gofătul: P. Meşter. Premier a: 7
foi 1935 (3 pect ).

XVII. STAOIUNEA 1935-1936
289. O CRIMĂ PASIONALĂ, p'ie ă în 5 acte d Mihail Drum eş. Direcţia de cenă: V. Va ile cu; Regia: Em. Josan;
uflcur: Şt. Con lan line cu
Dis tribu ţi a: Pick: N. Voircu; Lia: Yiorica Dimitriu; Victor:
R ă
dule cu; Comisarul şef: D. Con tantine cu; D)acu: C. Potcoav ă; Ta tăl: V
Vasile cu; Directorul Inchi sorii: G. imioue cu; A\'OC'ttul: . Dimittiu; Procurorul: Leonard Divarius; Preşedintele: I S. Văleanu; AclminisLrat'orul:
M. Mateescu; Temnice1ul: L. Doctor; Un domn: C. A. Rusei; Agentul: L.
Irimieş; Un reporter: V. Poloroacă; Al doilea reporter: H. Cri tea; Lina:
Virg Drăgoi; Lacheul: I. Fă răianu. Pre mi era: 3 Octombrie 1935 (2 p.).
290. GAUDEAMUS, p'iesă în 4: acle de Leonida Andreev; lrad. H. Blazian. Direcţia ele scenă Emil Bobescu; Regia: Em. Jos an; Sufleur: Şt-.
Consllantinescu. D :ii SI t 1 r i b Ul ţi a:) Pioillr Cuzmici: Şt Brabore cu· Dina
Ştern: Lica Rădule cu; Lelia: Daia
icoară; Onucina: V. Dragoi; Onufri:
V. Vasilescu; Capilan: C Potcoavă; Stamasc:hin: I. . văleanu; T~norul:
I. Vanciu; Blohin: V. Poloroacă; Co tea: C. A. Ru ei; Cocetov: H. Cri Lea;
Piet!rov chi: S Rădulescu; Coslov: C. Simionescu; Grinievici: L. Irimieş;
Pancratiev: MithaiJ Mateescu; Grite,nco: S. Gabor; Segal: M. Lapteş; O elevă
ele liceu: V. Boitoş; O s,Ludentă: V. Ştirbeţiu; Altă studentă: Virg. Romanoschi. P remi e r a: 8 Octombrie 1935 (5 spect.);.
291 ZEBRA, comecli.e în 3 acte ele Paul Armont şi Nancy. Direcţia
<le scenă. V. Vasilescu; Regia: Em. Josan;
ufleur: Şt. Con l'antinescu .
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Di t r i h u Ii a: Prcc rhin: \'. \'a ilc
urd:
. \ \>icu; Raymonde:
\
luga Lapl 'Ş; t,ilht•rt
C. Polcoav,;
nic url:
f J\lalP cu, Jacqu
D. C u lanlin
u; Chau s tl : II. ri l a; Trico h :
V. T'c turoaca; l 1u11 oi.: L. Itrnu ·~; .Juli li : \' Dragoi; Fifi: V. R m t
110,;chi; C.01111:antl· L. A. I II i P r
mi , r a: 17
Lomhri l<l~i- (9 p.l.
'.HI:! ~IASC
,;l HmAZ L, gr l . .. în 3 n l d Lnigi chiar lli;
li ad. !;,I. , 'l'IIJ\l' lu Jl1n•c(1a d
t· ·n:.l. ~I. Ifr!tl or• cu; H •gia: Em, Jo an;
Sufl ·111: ,,l < 011'.l:rntiue cu. n t Ir i b u ţi a: Pauli· ŞI. Brahor• u: Sa,1nn: .l:,n:i 1'<')0\ici, l twi:11111· i . Dimitr1u ; Cirillo:
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Lapteş şi

Sabin Pop în „ Domniş oara Nastasia•
Stag. 1943-44

297. ABATELE, piesă în 3 acle (5 tablouri) de Paul Anthelme; lrad.
Vasile Cornea. Direcţiunea de Gcenă .
eamţu-Otlonel; Regia Em. Josan:
Sufleur: Şt. Cons tan tin e cu.. D 1 str i b u ţi a: Pioux: N. eam~u-OUonel;
Bordier: Al. Econo~u; Soţia: ElYira Barbu; Epi copul: C A. Ru ei ; Bre~sard: Nicolae Sireleanu; Soţia lui: Iia faleescu; Femefa Pioux: V. Drăgoi:
Agata: Adi. Vulcu; Jeanette: l\Iioara Constantine cu; Dubois: D. Con tanl.inescu; Grefierul: Titus Croitoru; Baba 1ichaud:
. Hodoş; Femeia Li.me~u: V. Gabor; Louise: Şoimiţa Fărăianu; Pr eşedintele: C Potcoavă ;
Procurorul: V P otoroacă: -C roitorul: C. Ione cu; Lancelin: C. Simione cu;
Moiroud: P Fărăianu,; CJopolarut H. Cristea~ Temnicerui: L Irimieş.
Premier a: 6 Februarie 1936 (6 pect.).
298. CÂINII, piesă în 4 acte de Haralamb G. Leca. Direcţia de scenă:
Emil Bobescu; Regia: Em. Jo an; Sufleur: Şt. Con tantine cu. D i s t r îb u ţi a: Ion Verera: . Dimilriu; G-ral Farman: V Potoroacă; Fronda:
Dumitru Moruzan; Mircea Fronda: Gheorghe Aurelian; Doctorul: N. Voku;
Iaroghi: I. l 'anciu ; Fulda: S. Rădulescu; Pape cu: C. Potcoavă ; Dumitrre. cu:
T. Lapt'eş; Văianu: M. Matee cu; Dela era na : H. Cristea; Pavlopol: I. Fă
l'ăi anu; Prefectul: L. Irimieş; Wanda: V. Cronvald; Corina: V. Dimitriu;
Maty: V. Bo'iltiş; M-me le Genera]: A. Vasiliu; Bărăgan: D. MazUu; Ştefan:
D. Mihai; Ta ş cu: C. Ionescu; Nă tăse cu: D. Şchiopu; pirache: I. Vasile;
Molea: N. Creţu; Dincă: V. Cianu.Pre mi, era: 25 Februarie 1936 (5 sp.).
299. BICHONEL, comedie în 3 acte de Jean de Letraz ; traducere de
V Maximilian. Direcţ.ia de scenă: V. Vasi.tlescu; Regia: Em. Josan; Sufleur:
Şt. Constantnescu. Dis tribu ţi a: Antoine: N. Voi.cu; Edmund: Dem .
.Moruzan; Jacques,: \\. Potoroacă; Gambier: C. Potcoavă; Pauline: Nunuţa
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II cl oş; \lad l' IL•in : Lica 1 tÎ Iul
11; II •nri ll : .\ Y. iliu; Luln: El. B:nliu:\Iar ic•ll •: \' . D1a 0 oi. P r c 111 i r a: 12 ~larli
1936 (7 ,p.). R c I u ari:
19:lf' 3i ( ;j IH cta • 1 )
:,oo. .\IEI ALIILE B TH 1 :\'EI, pi1• a m :1 labl uri d • J. Barri; lra lud l· ,. O trogu, i i. I>ir · ·lh de 1·1•na . :;,t Ilrah l'l' ·u; R uia: ' m. Jo. 11 11 ; • uf1 P11r : .~U
011 t.,nlilll l'U , )) i l r i h u t i :1: l -na Dll\H'~: . Tu1111\n
llodo ; l i d ,<·1c h n111: '.\lnr , I, H, n · ' 1\,imli'y : \'irginia llra••oi ; 1Iag,•crl ··
\ur •li n , · w, ll1u ; l' an11 Iii : I> Lo11 la11lin • ne HL' \ •r •udul: C. \
H11 c-i.
P 1 c· 111 i ,, 1 :1 : 1H ~turti tii: ii (:¾ p. . 11 c I u : r i: 1. 3n :n t:-i . p 1; H :18 :m ( I p .) H 10 11 (l sp ).
I 111 :1 ai 11• p1·ol11 •• ,i 1•pih g di· . i1ln,·\ <,nr:w1. '
11 ; H,·gia : " · n.1t1ul1· 1 u \11ll1 u1.. -:;1.
l11r l.11Hl :
1 i111il1 iu : Î.l'1111ia· .l 'i,i
,a 11111 • lih ,\11rl'li:111 \ i11ll'I ,:
Jl . n I l.liu :
ui ·:1 l't•ri, l ,nu ;
. I.
hil\· :
\ptilie
· \, pi,· a i11 ;1 111•1, \ ' I il1lu11ri '11 · '.\1111•1•.1 ,, ll'fa111• · u.
I in · \in d, •
I. B111li111, 1•tt : I, ., , 1: I• 1t1 .1,, : 11 ; ufll'ur . ,, I .01P.l:1n ·
ti11 1 ·u. l ) j Lril,u\i a- .lf• :t1tll : l1 " 11 ' lîh ·111 ; 'l11dc11· T . I 1pliş; l~lit:1:
111 1 lin \ ' 1 tl i11 ; I rn o lL : L. \ l u ei; \11!11 •i :
Dimtlt iu : I l' l111la: :\(.
1111111 11 1111 ; S1111 11 : I . 'l'1h 111 ; h.n l:wlulu • l . i111i,11u l'U ; l i,n: lf. ( ri I ,;
l1i11t1 l' ; I', 111)11 : \
111 .1 •11i , B,•d1 i, : I olu
li\ 11 : Cri 11r,, ·u. l.
i1 111 , u . I . l 1ri 11 : I l 11H·111 : \l iu 11·a l.riplLa ; <11 uri, : 'I alui . 111 11
ta 1J1atiu : l 11 1i,
I li n u I J>1111 ; • IL i PI' :
•li P 1pl 'l.
I t111w : \'i1 g i1 i,1 I, 11 r11. l' 1 ,• 111 i Ir ,1: ~I \p1iliL l'l:lfi \;, ,p,•l'l,H·11le.
s 1',\'I OH , l : . , 11 111 di • 111 :, a I, d1• • 011H r 1•1 \hll•1 lw 111 ; lr HILt ,· t rt• d, I \ ,111 · 111 Pir,·,·\i a d
,· , ·111
P,1111\11 - Utl 1t11•l , Ic ••1n
}• m .I
111 ; • ufle u,
. I C. 0 11 I 111ti111 c 11. !Ii t I i h 11 li :1 : <.1111 la11c ': \ io1i, a I )imil riu : .lul,11 l
'. Oi111itri11 ; I -11 : l.uh ,•r : • l Borl.11i •: \ "i rit' 1 Iii ln \1t1 ; I. 1 ln:
i ·a 11 : clull' ·u : H:11 LHtt':1:
ur.
l . lu11la11liu,,· 11 ; 1lt1tlh : L. lri111it•,
l r mi1• rn:
w:Hi ., 111 l,11 nl1 ) I c• I u ari : lU:Hi 'ii ('.? p .); 1\1:lî ;1,
0

'\'lll.

-1. 37

~1111. I'\\ IL.10 l L , l
\1111, p1 1• a iu :1 ,11 · 1l' d t,1h. \lthac,·u Di r \i I de
·1-11 , .
,·.1111\11 )11 , ,1 11'1 : I,• •i:1: l'.. 111 . .111 . an; 11fl1•11r: !;,I
,on1111l i 11, · , 11 . I> 1
I 1 1 li u \ i n: Li .111 11: \ . l>i111ilriw lln1 i1 ·
' 1 amlu -( llotH 1; t,c ·1: I. ' I 11'.111 : \11~1·!:i : .11111 \I, 1111:111 : ~l:iri11 : L llh,ui11 · \liltu\: Il .
•ri lt•a ; Ir, im : L. I I i111i1 • Jl o il':t \ ' ,ali111· p I' l III i l r a: 1;, \•plPlllhlie
H . li (:l

p1 'l' l:trnh•).
< llH L, 11 1gt•clil' 111 ;, ;1 ·lt' ( t:3 l'lblnu•·i) d1 Pil•rt · Lorneilll tr· •
<Îlll l' T d '
I n. l11 ,r l>i11·1·li:1 ,h· (l' l\ ,1 ,ll'f:111 Hrab11l'l' cu; n •gia:
,I
1111 111 :
11f1' 1n . .. I Lo11la11ti111• 1·11. l>i lrih11ti:1: l>un Frn,ndu;
it •l1·· rn11, ll, :rnn 1 l ' 1:icl'n : \ 111rica luga : D11n !li "o '
\. I li 1; I ,1
, ll\17
I l 1111 la11li11 • 1'11; Jl11n 1 odrigo :
'l'ih ,111 , 1>011
anrho: Y. Pul 1'1 a :t; ll 11 11 .\1i ,1 : li.
:ii l ·a ; n,,n \Ion : T1t11
roii iru; .him na: 1 h -

:m·l
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Stefao Varodi

Olimpia Arghir

Costică

Ionescu

ria l\funleanu; L eonora: Florica Ciura ; Elvira: Ad. Vulcu; Pajul: Viorica
-Gabor. P r e m ie r a: 24 eptembrie Hl36 (6 spectacole).
306. IN LARG, pie ă în 4 acte de Bullon "\Vane Direcpa ele scenă:
Em Bobe cu; Regi.a: Em. Jo an: Su.flcur: Şt. Con tanline. cu. Di , tribu ţ i1a: Tom: I. Vanciu; Duke: T Lapl'eş-V. Potoroacă; Lingley: M. 1fa teescu--:--H. Hli !'ea; Thomson: C. A Ru ei; Harry: L. Divarius; Scrob-v:
N. irete,anu; Ana: Viol ta Boito ; Klinden banks: A Vasiliu; fodgel: M.
Borsa. P r e m i e r a: 1 Octombri 1936 (6 pectacol ) .
307. MOLIMA, pi să în 3 acte de Jon fari~ adoveanu Direcţia de
~cenă: V. Va ile cu; Regia; Em. Jo an;
ufleur: Şt. Const;antine cu. Di .'.
t r i. b u ţi a: Ma1ia: fia Mate cu; Mihai:
. Dimilriu; Iorgu:
Voicu ;
Ali: H. Cri tea; Dinu: V. Boitoş; Ana: L Nemeş - Turcu; Vior'ica:
fagda
'T îlvan. Premier a: ~ Octombri e 1936 (4 spectacole).
308. COLIERUL RAJAHULUI, ,comedie în 3 acle de Walter \\. E11i~
Direcţia de scenă: Virgil Ya il cu; R gia: Ero. Josan;
ufleur:
tefan
Con lantine ·cu. Di lribuţia: Bertrand:
Voicu; J ea n: V. Va î,lescu;
Pamela: V. Cronvald; Monelle: T. Brătăşanu; Tripelte: Al. Economu; Ana:
Puica P erieţeanu; Doctorul: Gh. Aurelian; Rafaiul: H. M zei; Telegrafis1ul: I. Fărăianu; Ur ule: Ad. Vulcu; lotilda: Daia
icoară-Andron. P r em ier a: 22 Ocflombrie 1936 (9 p clacole}.
309. KARL ŞI ANNA, dramă în 4 acte de Leonard Franck; tradu ere de
T. Lapte.-ş. Dire ţia de scenă: Em. Bobescu; Regia: Em Jo an;
ufleur:
.Şt . Constantinescu. Karl:
. Dirmitriu ; Richard: T. Lapteş; Un prizonie r
~erman: C. Pot'coavă; AlL prizonier: L. Irimi eş; n paznic ru : I. S, Y ă
leanu ; Anna: Nunuţa Hodoş; Maria: Virginia Drăgoi; BărbafoI sorei ~!ariei: M, Dorma; ora Mariei: V. Gabor; entinela ru ă: S. Cimpean. P :remi era: 5 Noembr:ie 1936 (5 pectacole).
310. CRAIUL MUNŢILOR, dramă în 4 acte şi în ver uri de AL Ceu·şeanu Direcţia de scenă: Şt. Biabores u; Regia: V. Rădule cu şi Em. Josan; Sufleur: Şt. Constantines,cu . Di, tribu ţi a: Avram Iancu: Io if
Vanciu; Iacob: N. Şireleanu; Hat'Va n r: Gh. Aurelian; Dragoş: N. Voicu ;
Călugărul: Al. Economu; Băttrîn ean u -1\foldovan: H. Cristea; Bîrlea-Golescu:
T. Lapteş; Iarian-Racoviţa: L. Divariu ; T ordaia nu-Corcheş; M. Mateescu:
Popa Balint; Preotul: Emil Josan ; Bazeliu-Ion Rusu: C. Simionescu;
Moga-Pruţrn: D. Mihai;
Olteanu: Sandu Rădulescu; Moşneagu-Buteanu
Ion: C. A. Rusei; Begnescut I. Fărăianu ; Arpady-Ofiţerul I - Rănitul I : D.
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B jenarn; Andr ica. drian: I
. \'ăl anu; Comandantul: V. Potoroacă~
Zbirul l-Ofi\erul lI-R nilul II:
âmp unu; Zbirul II-Ofiteru l III-Rănitul'
lfJ: ni n :-.1 şi r:
fil rul IV: Titus roit ru; Marin: urelin \'a iliu; furia:
I. .\Junt anu; • m ia:
f. B r a; Jupânul ' Lupini: V. Rădule cu;
Zbirul ![I B rul: M ll rna; P Ir
obru: L. Irimi . P r cm i r a: 12
' \·mLri Hl3 1 (5 p clncol ).
31 I. TOBJ \. W ND •ULI H. L
(11 taîn 5 ncl
blouri ) <le lI. 01·ln r , lra<lu
<l ~
11n: Em.
Bohescu; Jh•gi1· Ein Jo nn,
To} i:1 : • '. ,'u ·l1•:111 u : L t•h·
\ arwiu, \l;lllla· \ oile-ta U 1t ş; " 'în° tl : \' . I tornu ·ă; l ' r, icl· :
' îmion
u , l, 1rl 1111..l ·rg: :\I. Dnrna; I
nzw(•ig: II. ri'>l a;
L. Iri mi
·1 1e1b l'g•r:
hr.ti:111u; lkl •l: l
\'alcanu ; 13arLara: , . llodo;
• lam a \I Bui ,1; l l·11irn:
. ,\Iar u ; Gil~: '. Hr,tla ,a 11u; li<li : " ili ~luni anu; 1· , .. tiu: [ :'.lunt eanu; Li ·ilaluntl:
.\ . Ru, i ; · '<T tnntl: S Rădu.
I , 11 ; • cnintl : l,h. ,\ur !ian ; P · lima1ul: T.
' h ln rit-i: Dai,t 11.
c ara ; G:1nlia11ul: l>utlu H iji:na rn . P r m
r .1:
o<·mhric 19:JG 3
'>P , la ol ·)
:i I:!
f>Hl ' Il L, L m ·di· î11ll ' uu ,tl I llL .\ll'n·<l d,• ~lu" el. Dir '\ia
<l
ce 11.t : 1 :\!oi 1tz •1 11 : Hl·"Îa: Llll .Ju~a11
111 IL ur·; I.
\ al llllt. {) i , t r ili u ţ I a: i) . 11a tic Lt•iy : Viorica llimilr 111; \la l hild •· \ ' ruri •u Îliga, ll,•1u~ ·
D •111. loru1a11; L:H·hPul I \
H:tdul ,· ,•11: I ,H lll'ul ll lu11 I•a 1aianu. l' r f'm i • r a : :.
lh.: 111httL' 11 :w 1 'Jil'Llandl•).
:11:.t I EH, '\li , [>1t'-L 111 :.! :1·ll• dl' u1·1·~11 1·in ~i \hri:t \fart i111•1. 'it-r1·11; 11 :,d u l'L'rL d ·
1hia •.\111,·lt, 111 ! J 1rL<" \i , 1 dl'
1·t· 11 i'l·
Ke:1111111 ( llon 1;
nei;i:1: I· m . . 111 1111,
ullc-ur ; f
. \ 'a ll' :lllll [) j I I j l, li\ j n: Put•lul·

l i r11il1iu ; . ,11n Jana : ,\li:1 :'.lalL'

·u· lh •t'e u : ll
ho:1r:1; , l ,1 1ca Sup rî
1 • ll 1d1 : 1q1l'rto·11 1 11111 · ·lor \I.a ia C.ttpu•,1 \lt1111l' :1n l1' !ai :t Vi a1·lt: l'u i,a l't'ril'l 1„111u,
0 1 1 Iar, I I
iii t1111t, •a1111 \ \!aria P. l 1:H:1 auu , . l.:1 •1ati(I \
')l11111\111
111,•
\ . llr.igor '-, T ol l:trl':l'>:t : I lori .
•iur 1 , l ·d ll•ul :
t•au1\t1· l lu11 I, \111, 11i 1: l1111 ·1 ih ,111. P r · 111 i r n:
'o ·1111,ri • 1~};11; ., f>l't'la ul·).

J

:

;q I. I \(. \ ;\ 11· . L , lt a" ·<ltt' în ; :ll I· rh- L111'ip1 k : trnclu e re d
t.
lh·.11h dii . I l1r , l1.1 dl'
l'll: · ';,l
B1~1hor' cu; H .ri:1: \ '. Hacl11lc
un ur:
~t
,0 11,t.111li1 · l'II . I> i , l r i 11 11 l i n: !J io11i w,: l.
L. Divariu,
\ •n, ·: ~l:t g da l 1h a11, t'admn..,
I I ~qll1 -;. ; Tirl' ias :
I\
luJtl llr l 11 ·rai 11ic : I '-, \ :d1•:11111
1rt·lc•:i1111 · \lt -rai11i ·:
Lo1 ill'ia J \'1 n r ic·a ln• •:. \ 1 rn:1: ,\I. !11111l'.111u \ 11 •i:1: .\ \'a ili11.
111 i
r :i
t p1 · taeoh- ,
:1 1; S t ;. ·on BU AC.OLJ,
llm·di<· 01
tablouri t1
Ja('qllc'> 1) val;
!r:1 il11 • ·11 dt• 111 11 I ih ·111. T>tn l'(i:1 \ll'
L'lla
't•nrn\tt· I.ton l; I{ gi, : ,r
. dttlt",c11 , \11fl P111 · ')l
111 I 1nt111e 1·u . I> i.., l r 1 li li I i n: Bracc,li : L TilRo\ful, .\11 lt,•
:. \ . H11,, i ; ( ul,nwlul : . . inl •anu; "i 1: Y.
D
l> rl ·
H:d11lc• cu; I l'n1
IT. Cti,t •n; D in id : C ~imîonc
:ili
l rurn1 ; t\ ju, : .\m l'lia \'n-.iliu : Il '• h"-11 : Juna Pop) ici;
r a:
Muul1·a 11u; ,ll•t11111c. ~1. 'l 11' an ; Lu · unia : \ ir u inin On "oi.
1 lh · mhri · l\ JG ( l . p ·latclt.·) .
a1 i. M· SEL LE Nl'l0l 1 H .-> 01mdi( muzi ·alt ln 4 • el J II rve. Di·
u; R gi : \' Rn.dul cu„
re ţin de , c·n: ~i · 1 n 111 ·: l r 1nt1ti .ni: l: m. Boli

390
https://biblioteca-digitala.ro

~·«.
_, .• ,.

n:: .....

. ~*~: -

N. Dimitriu în „Manasse"

Dem. Moruzan în Zelig din „Manasse"

Constant'ine cu. D i s tl r i b u ţi a: Deni a: ili 1unteanu-Daia
Cele Lin: Petre Dragomir-C. 1m1ones u; Maiorul: Dem. Moruzan;
Lt. Champlatreux: S. Rădulc cu; Dire torul : V. R ădu le cu; Loriant: C.
Potcoavă; Corina: T. Brătăş:mu ;
t:areţa:
Puica P erie teanu;
ub tareta·
Maria
emeş; Gustave: Titus Croitoru; Robert: L
Doctor ; Gilbert: Gh.
Frumuzache; Octave: V. Radu; Regi orul: M. Doma; Lidia: Rola avu; ilvia: Fl. Ciura; Grmbleta: . Gabor; Eleva I-a: Fl
iura; Eleva II-a Rola
Savu. Premier a: 9 Ianuarie 1937 (15 pect.acole) Re I u ă r i: 193738 (2 p .); 1939-40 (2 p.).
317. COLEOPTERELE, comedie în 3 acte d Con tantin Rîuleţ; Direcţia de cenă: V. Va ile cu; Regia:
. Rădule cu; ufleur: t Conslanti.
neSccu. D ist r i b u ţ 'i a: Tache: Al. Economu; Mica: El. Barbu; Traian:
Gh. Aurelian; Mimi: S. Rădulescu; Puşa: ili Munteanu; Ica': C Simionescu ; Ioana: V. Dimitriu; Povară: I • Voicu: Petre Dragomir;
edelcu: C
Potlcoavă; Mircea: M. Doma; Nae: L Irimieş; Moş Manu: I. Fărăianu; vartaniian: V. Vasilescu; Dida: T. Illătăşanu; Nicolae: Gh Frumuzache; Ioniţă:
L. Doct:or P r e m 'i• era: 19 Ianuarie 1937 (3 sp.).
318. CONSTRUCTORUL SOLNESS, dramă în 3 acte de Henrik Ib en.
Direcţia de cenă: Ştefan Brabore cu; Regia: Em Jo an;
ufleur: Şt. Const!antine cu. Di str i b u ţi a: olne s: N. Neamţu-Ottonel; D-na Solness:
Mia Mateescu; Docborul: P. Dragomir; Kaia: Nunuţa Horoş; Hilda: Dai:i
Nicoară ; Kunt: L. Irimieş; Ragna1:
andu Rădulescu; O doamnă: Florica
Ciura; Alta: Mari,a emeş. Premier a: 28 Ianuarie 1937 (4 p ).
Sufleur:

Şt.

N1coară;
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3J9. DOM 'l'L DE HO Ă, l oem drama.li în
ac-te în " r uri de
Zuhal'ia Blr.an. Direr\ia d i, ni:i: Z Bîrsnn; n gin: \'. R: dule• u; Sufl ur·
."t fu11 Constantin• ·u. Dis l-.. i h u \ j a: Akan: L. J)h·ariu ; )Iama Luna .
.1 ni \foruzan; Balia 1·ann: \1. ~rmeş; ."inn: Y fuga; l'n strnin -Dinnnru:
. Sir I •anu; . 'ourcl· V. Potoroură;
alugurul:
_·eam\u- llon I; ;\1o 11
le\: \' \'n,..ill'scu; :idll'i : J.. lrimi 'i; Z:1rv:: 11. :ri I n; Gonne: ;\l_ Domn:
Buhw L. ))o toi·; T:lina: 11 . .\tuni anu: Bal,· Ann: \L Bor n; Arin: J.
\': lt'allu ; ~nrp : P . llrnnomir; Dinu:
l ' iurn; I· 1a: Dnia , ionn; T·wnn
\' . ';(il'u ·\iu · \Io-;. nl'I i: C. ,\ , H.u ei; '.\lo'i I vine: ,h . •\urclinn: \'olhm,,:
I, l•t• u11111uu ; Part; )) . : 11 lat lill ,n1; F:tl:i J,alr:îna : Nunu\·1 llodl), _ I r ,mic r a ; · h ·hrn.iril' 19:r; (1 ~PL"._ R l' \ u: r i: Hlll 11 1-i sp ) ; rnn t2 (:.? p.) .
:l'.!0 LI ~B · LEI, pi,• :1 111 3 ne ll' dl' ,\l'lhur ~< hnilzl1•r. I irec-\ia de
cuu : \ \ asi!i ,1•u ; lh·gia IAll . .J o an, 11fkur: ~I . l'u11 lantin l'.11. D i , l r 1
l, ul i :i : \\ L'iflll"
•• l>imitri11: l•' ritt : l T1hm1 : Tu1tlu1·:
• imic n ">l'll;
n «11111111 ; L ,\ l\11..,1•1 ; : ri,Li11a: \. B11il11) ; ;\litii: 'I', Hrala'flltll; Lalhcni a.
,
1)1:ig ui ; Llll:t :-;,oi111i1n 1':1nii ,11111. P r • mit' r a: 11 J· l'llruari,· 1\l:37 (:j
Jll' ·la l' ul1 • ,

:l:?1. I L'\fEl \ J I) \IU1 IC.\, t:01111' liL' lll r :iele
' I: hlouri ) ile \\' .
~lt :tl 1• 111 ·11 11; l1,1d. li. c: I , e a Jltr·1·tia d,•
l'll:t . \' _ Hatl11IL' '-.l'll ; Hl'!:Î·1 ·
J._ 11, •• l11 · 111 ; • u!I •11t · ~I. Lull !n11li11 , r ,1 J i.., I r i li u \ia: : , i~tufm: C
1'11 1 ·o:1\a : \1111 ·1 \
ll1·.1gui; L111dut :
'-.1n' ll·1111u \ inalorul: L ll11<'lor;
\l•ln1 : J \at1lit1 l
••ilur : \1. 1>0111.1, li c•nilnr \[ , Onwl dii, Jlnjnl:
'I', I rnit1 rw l al ' l'Îr 1: \ IJiuiilri u : l'l'li 11d11u I>. t.1111 lat li1ll'-.n1; \ ilorio:
1: \, lt11s1•i ; ,1 ' l1111u • JJ . \l111u1.1r ; llu1l1t1 10 \ . l'ulur11al' ,I ' l 11u•11l10 : '-.
H: dul · 1·11; 'l rn11 i11 :
\ ':1n1· i11: I i.1 11 u \ · \bria ,lip · a, I-l Ciura; hnil111.
J•. H: !'bll lli o 11ddl 1: L. l1i11ii1·~: l 1uil 1111I
1n l•. 1aian11, ~1•1\', lui \li11nl:1:
Fi u111111 11 d1, ·, I n,111iu li l, ri (Pa \I ,,, j ll'ul : l
I r: ~nmi1; '.111 l1s: \(. 1 nr.
li 1; Ftl1p : L , flr,t' lllt,
,t. l!tll
,li ]ullt' <,lll ;
~1lh:11l IL' l: •·.
m•I chi; t;i •11 1110 : J fl11111itr · u , J I li '
. ) a11 ·1,n1
,i ,1d :111U :
Ci1tlllL':tn11: ro~if:
(, , 1• 1·1111111,al h " • a111111•l ; I , I' ·11 ru
l1,1j l' 1111 ; L . C::1111p ,11111 I' r I mie 1· 11: :?,1 h ·l11111;1 • l'l,17 (, • (1 I )
\ u ,1 r 1: I\ IC - ~1 ( 1 Îi.).

:t:!~ . ,\LI. \'\l>H
1 1, 11r1 ) 111
·1,1111 d ·

L\1 l '~· ' C,

1

l. drn111a i,lurÎl'a 111 ~1

:ll'IP

(O

1:1 ·

.\. Hu l'l I 11· ·(ia 1h• s1'l' li:t ŞI Brahort",c'll , I t •i:1:
';,t ( un,I 1ntin1• ,·u I) i , l r , b li l i n: \l . Lap11-;

\
H.1thtl1•, li; . t1flt-11r
n, · 11111 : 111 11 'I 11\.111 ; \111\ut ·
\l1lr1 pul1lul : \I I 1011011111 ;

t: .•\ . l\11s1•i

' I rnl11~:i11u : () C.011 la11lîn "·t:11;
I utl'n, ,:1; Cirj:1 ·
. Uimii, 1u: Bol .
du r \' I o t.,r 1:i l': ,
pan ·i 1c: li . \urt•li,111 · lik1• ,: l) . ,\ln1m:in; \ t•,1•n(.1:
I \ 1111111. l11111\a : I ', \:rh• :11111 ; \llt1la ; I'. l1J.:1r111111i1; ,ll'l:rn: T. C1 o ilm11;
l11d11 : ,
'-.i11 •1L':11111
1'·1111 : I,. I i,·:irîu; l.1111111I: li. { ri IL':l ; \nclras~: C.
~i 111i 1111t · 111
ll:1111111:1
I. Laptl•,: l• n•n1i1·: L. Doctor . ~HlHlr·a: \'. Hntlnll' 111 ; l~n11l11, <'Id :
lrin,i ,; 1: atug: nrl : I. Fa1:1i 1n11; I rig, 1·1•unu: c;r
l1•,l p~· t.ahrg:11 ul r11
,lt, l• 1111111:,:11111·: Lal11ga1 ul 1·11lnlic: De clu Hnjt•nnru;
1• 1,ul lui
lo\nc: ll \!lft:ti Bugda11: I-. lloroha11\11; I) nn Huc. ,.111dn: tgcb
T1h :11 ; l 1 111111\a \l:111:1. \' iuri ·a lu a; l 0111111(.. ,: \I. Bur n. 1 remi l' r a:
î \larlil' Hl:fi 1: spe lnt >I•),
Ion Sin- iorgiu.
:~'2:J Ol'l>l'C \ /-IE\ .\S'l lTA. ton <he în :1 a li:
))11 l' \i,l dt• s c 11a.
, l'alll(u l l101 1•1; l <'giu: I m . .Io . an; ' urlcur: Şl. C !lslnnli11 , eu I l I r i h 11 \ i n: T I •mac: ' . • l'ani\u ll n i ; Lbnn: \'. Di: 0111ta·

(
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milriu; Ouducn: A. \ 'a iliu; Ra ,nn: S R{1dul c u ; ,oc ri!j l : . A. Ru ri ;
lili ·a: L. Jrimi '); Prufi1a: Maria ' m ş P r mi r a: 13 Martie rn:n
Fl ,pc•cl). H · I u a r . 1.)37 3, (G p.).
321. 'I ~~/-iA, p1 a în 3 act• ( > taliluuri)
iraudoux. lr.Hl. l,m
Tihan. l>in r\ia dp -c•p11:1. \ 'ic-tor J>:1pilia11; Hegia: I~m . .Josan: uflcu1" Şt.
011,tu11ti1w I li I> 1 , t r I h u \ia : Le\\ i,: I. ' I livan. Linda: 1in fal1•csc11
: lt: A<ll'lina \ uku; l\1ril: P l>n1g11111i1 ; l l' i : \'i11kt:1 Hoit ş; Paulina:
lhagoi: !wlia l1an .
!I odu~; In coh: ,. Pul o:na, Antonia: T. Bral-1~nnu; llohl'rlo: I, lri111i1·'); ~uJ'.:llla: !>aia , 1coara; I· lorancc:
r. Tihan·
Urnrlps: l> .• loruza11 \li<;, bn•gor\' : E. Barbu
ir Barll'll'TllY: D. ,o n..,l-111 lin ,cu; l>u, sem: lf
!l-.lt'a; J>o;npit·nll: I.. 011 to1" l -,it·,:ul. [ I oru.i.;
A111pl ui:1l11I: I h1rain1111; l II clorllll: (,r. ~l,•sll'-,; () l111ara: Holu ~a\'u; n11a
fa", : :\ I
111c·-,; tial,ri,•lla: I• 101 Îl'll <.i11ra P r (' 111 i t' 1 a :!O Marlll• H :n
(-L (H' •t:11 ulc
J:.:1, 101 I C.\, 1·1111u•dit î11 '1 :iei!' d • Iun Luea. l )Î1'l't·\h dl' '>t< n •.
Va ii l'll, lh·.,ia: I lll. ·"' rn; Sllfll'III"
)l
( 1111 t 1111 llll' ('ll n i l I ' ih u \ ia: \ ':1 1\ Hr:1: I. H111·,a; <,hi \a : 11 . LI i t,·a l1111il'a· N !I odu~; P lH' c11.
L
llÎ\ari11 ; H du ·11: I' l't·111 · \L"a1111 : Til 1111 . fi. lh.11,!1 111i1
~l,•fan. lJh.
Aun•lia11 ; ,\111 :llb: .IL"ni
! 1111111111; l.111:1, \'. ':ilitlit•\iu
\ all'tin. V. Drago1·
J •11i·1: ll , (..,11 la11li11,· eu; .'t1•rl'l,1111I; 'I
l rn1t11111
l u1· 1·111
L . lr imi, ..~~
l•rn 11 •uis: I. I .ir.ii.t1111; \d1111111 l1aln1 ul \1. l.aplt''l,
Piui dl' ,1Li11l'I: l.,r.
11·, lt·): J1 1111·111ur ul : I , S \ ,tl1•a1111: !·1111< \11111a11tl: l,h I run1111a ·lw; \ i«'l'allll't1 l : I),
lili 11i I' I • III I t I 1: I \p1 il11· l i1:1; ;ţ p •t' l ).
\ '.

,\ . \ ' IJ.l bi. 1,., .. •dii• în ;j a1 k (I 1 luliluuri) tic Lop c el
t,111gl1:1. I i1,·1·t1,1 d1•
1•11.1 ')l lh.tl11111· i·11· H1·~ia· \
HacluI ., 11 h11t,11, 1 u , I i s I 1 1 h 11 \ia : ll, •gc ll- :
1. l c 111om11;
11,•ll':11111;
n11·l11•: I. \ :111ciu; Hu,tu I
lli,ar111; ,' ,t 11.1.
\ 'i11i1a lt1ţ.!1 ; !>1111 l 1 ,•d10: I> . <11nl111l i111 ·u: l.llild:i ·
Ilodi>) Clari11d,1:
C l'ulto ,l\a
1, tlora: l•I, Ciurn; !> 011 1-: 1fa11 :
I. l h11na· Cn1111r1<l:t11 l11 l:
JI. I >111••u11111,
, t, 1lu1111: l,lt , I• 111111111:H l1t•; I >1111
lttlllll'I: lo 11Pl ~a c 1 11 .

:1:.?Ci S'l 1-.,H
'a, 11 HI, <,li
1 • 111; 111 h•ur
IJ011
1ia:

l ~11111Hl11: 'I'. ( 1111111111; I >11 11 l•n11a11 d11 : L111, .111„an ; 1 . l g11:11io: L . 1, in
11· • A['iiti1• 1i1:r, 1:1 lll'l't ..

l' 1 , 111 i

t·,

iPŞ.

;ţ'.!i'. I)\"\ Cl t \ '1 I• LII, dr:1111:i în ;1 :ii 11• dt • I 1)11111:1 f111l
Dirt·t· t îa dr t't 11:t I 111 , llol,1 11; H1 ••1.1 1:111. lu :111 \urll·llr ~t ( 1111 l:111li111• •11,
l 1<.lr1J.11li:t : 1'.l :11•:11t·la
\1111t:i Di11ttlri11.h11i
111111zan, Anna11il:

Gh 4.u1 11 111: ,,•n rr: , l >1nal
l ro1101tnt; , 1sto11 Al
l"ll; Bar,1 1111 1 l
c 011,tn11ti11t· t·u ; c;u I,,, c
1111im1< <· 11
a111t <,:iud,· 11 . I . Dn1g 1.
111i1·; ( lllll ·11
rtr:t\' ! li
l ri-,lt'a, ! )ml I 111 : (
A nu l 'I Prud1•11 : l . I l'1Îl'\l':l llll; tllilllpi1 · -\ \ ', 1,ili11
i1htlll-: l l.
i10:11:l \11 ni: l·l.
lh11.r . I . 11 11111 ''I,
:11111 11•:
f 1\111 :i; ! ' 11 , ·ale-I· I) Md1ai .
l1l Ll' r .1:
lf> 4.J rili
1.1:17 (,1
jll'l' I.). li . , li a I c·: IH:r;
:,
(I
)l ).
:1'2,. El IZAIWTH. pi1 ,a tn :1 a< t • (f, ta l l(luri ) I • An Ir
<r1111111ld l>11 1·(\1a di• n·111
., t Bra}ort•<,c·11
lh·g 1:1 :
. I l 11n ta11ti11 .,,
I i , t r I li u t ia: :,lizaht•th: \' . .ronvalJ -1
11 1 c• : I. T ih ·:111; Loril Bur •h-y: \l
eon< mu: Lord < ii :
l i-:111 ·i , IL1 nn· lL MorU1nn ; \fnry 1111 ,nr 1: \' . ' li b \iu ; Anl n
\f 1) rnn · \ alin H. I i •h: I . 1)( el r
r <· mi r :1: 22 -\prili

,1.

1937 (3

pe t).
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:12n. Al\DHO~IA ' A, tn gNlit• în 5 a l , în v0r uri d
.J nacin ; lra I.
':111u. l>in· \ra de sC'ena. I. Tîl\'nn· H uj : _:.m .. Jo, n; ufl ur: I. onsl:11111111· cu. )) i , Ir i h u li a: .\11dru,;rnc:a: \'irg. :ronval l; Hermiona: M: g.
J'1ha11 L!l'ona: \tl \ ' uku, C.efizn : FI. .iura ; 1 ,rus: .. ir t •anu; Or le:
l. 'I 1lrn11; 1 ho 11i
( . . \. I u l'Î. l' 1· cm icra: 2i ,\pr il1e HJ:37 1:! p cl.l.
H " I 11 a r t': HI:! i :l.' ( l
p 1.

:1:m.LOGOD "A Ll I 'H LI , , ·um ·di• init ' un a · L d , Ll' nard Di a1 i11. liir el' \ia de ·c11·t. I l)i,al'iu'> ; lfrgia : Lm . . fusati; . un ur: Şt, Cnn•la11l11H· ·11 . I i, I, i !, u \ia : 1· 11 JH'll,io 11:1r : C. Polc:0 ·1va; l:11 fiu:
unu\n
ll11do"? ; ) Jii, ·:1: \ ' iorit':i T11g:1; O 11epo:1l:i: \ 'i 1g. nrai-:111; O doamna: P. l ,._
Jt l'\l,11111 O lu I 1 01du11an\:i: l. I :11:iia1111 : l ' n 11:iturali,t : l . l1imic~; lin
lugndni<' ~,111,,rn • c11; ! ' n linar : 'I. Croitor u. I' r l' 111 i l' i-a: G \[ai rn;~,
:! JH'l I II ul,
;1;11. L 'I',\ . IPLAHI-...\, 1111 :,c i d1• l ,11c.1 l':1ra• 1 11. lli1 ·c·\i•1 tlt• \C-Clltl ŞI
l'et, 11l i t1 ; li ·gia; J.111. .!1 ,,!111 ; .'ulll'11r: ~I. C:Pu t:111t i11,• 1·u. Di t r i L, u \ia :
11111111: I 1.•111
1111111111 ; l'..1t t1ll) : \ 'io ll'la Boitu ; J1i11u : \I. lhldul • ·11. P r •.111 I t• I' :t;

>

\faj

J\1:lî

(~

jll'l' l.),

I 1 A'f 1, d, 'lllla i11tr'1111 : t<'I d1 I , •11 11tin Ur11tl:1~l'll. Dit l't'H,1d11J, •,n1; Hl"Î a : 1·111. ,J„ :in,
ufl 111 ,l l.011 ta11tint•.c11.
l> i Ir i li u \ i 11: l,ri ••n r,• <:11111:111: I. \ ,llll 1u. \1nl1 t•i: I. l ihan: PL'lr : V.
J'ul 11 :11 ·,1; l,H1Î\11 ; L. 11i,a1·i 1 ; \(11ria
\I l 111· a; llol'lorul: II. Cri'ilc:\;
l 11111 1: I. s. \ ',ll,·u11 11 : I.ul 1: .r, 11i \( 11 111r111 · l 1\;1p d : \L L •,pll·~-llnrna· ll
1 ip o d : ' I . <" 1uito1 11
I' r 1' lll 11 I' ;1: (i
lai 111'-;
JH' ' l. •
( l

\1 11 d,•

., L'.

7-1

TA

:1,1:s. ' I Hllll l I, l 1 1111,1 111 ,I 11 lt ; talii ,un\ d1· Ion \ I .1pPdal11. f)i .
1l'C \t I d,• , ·11.1 I 11 il H,d, '>t ll" I t"'Î 1• I m . . lu,:n1; S11t lt•11r ',t
:0 11 tanli n,• e u . I> i t, i I, 11 li :1: I 11 11°11: ! ,, \ . !lu ci: \l :1ri 11 \1t ·1 l 1lt•1• · u ; Te' ,•,a : . iii :\111111 • 11111: ' J't·,11 lor : I , \ 1t11·i11: \ 'il11111 ,: \ . l 1 11l11rt 11 : 1; lalt>Î ; P ·t ·,·
lli,1"1111111; lla11 : I. l1 1111i,•; !·11,11,·1: li . <.n t,·1: I 1u111f111 : T. Croitoru;
li 1t1111,1 11 : I. 1111111:i . l' 1 ,• 111 i, t :i: 1
•pl"111l11il' l!J:17 ( I ,pt'l'l:t ·oit•)

:1:1 I. • Ul I.CI'!-.. 't AlO. d1 :1111 ., i11 :1 :\l'lt' d,• C:1111il l' c t1·,·s,·11 . I l11 e · !ia d,•
1. I. 'l i h 11 11 : lt l" 'i: 1 : V. I L 11111 I · t' u: 11 I lt II r: ~ l. , n 11 t :i II t i 11 l' l u. I) 1 .., I r i\I 1l<'Î Hn i 11 I lon :mi
Dimilriu ;
1 11 t ia: \11drl' i J 1 i, •l1 :11 11 : I. 'l ih 111
111 :1111 JltJÎl! : l:1 1,:.! 1 ' J1h :111: l> n1it•:,. \ , 111, 1'1i11\t1\ 111,,r:il,
\ ' :1h•·11111:
l ngd11: I. t\l1111t 11111: • t ·11111 1111 :
• \ , Hu,, i· l.l1•11n \
lloilu'l
t' r\Jlorul:
L. lt·i111Î•''? 11 r ,. 111 i l' I a: :?: • < I 1, 111hri, rn:1;
i
1w1·t.). H I li• : 1 r i :
rn:t :l!l ( 1,); I IJI ·> !'I -, p.). l!ll;i li ' 1 p .).
1 , 11

;1:1r,. : \l .,\ 'I Ol I.\ I t l l'l~HHl<.JI() , ... 111<' lil' III :1 :idC' dt Ltq.:rll('
L:tl,i1•l11• ,i l~dm11d \l ;1rt111 t1 ·1 tl ~I ll1 il, n11• 1·11 ll1r, •1•\1a ii
l' t'IH , \ ' \ 'a,1
)l', e 11 : H "l 1
J 1ll .J t :tll
\uf1 'III
!:,I ( I 11 ln11li11 ' ('li
J Î \ I r Î b li \ Î a:
J', li il'l11 111
\
\';hil«· ctt; 1>11 I 1'1•rti1 ii 111: Î
Pt•t i1 ':lllll' llt nric-tlr: nni·1
'11011,1; \1111nrHI · \I. 1 tiui • ru; l .nitl:
ÎlllÎ1111c•, 11: \! :dorul ~fulhi1•11:
\I
J;tl,e 1·11
f,11a1i11 : P. l>r:11,!!llllÎr : .h•· in . l
f1-i111i·ş;
'n hol<•li r: l. l 'it
1:11.111 11 . P r 1· m 11· r a: :l
'• ptc111h1i1 1.:1, 4 p .).
:1:lti < \El. H ŞI < LEOP.\TRA, pi1• a în ;> :t il' (9 tablouri) el
ncrn
h 11 ril
h ,1, . 1111 dt• \u:ne Z
o,Hl'
lirl'c\ia U' \ ' lllH. Şt. B1:1h rrcu;
l , r1a. \
H; du!· l' ll,
11f11·ur: .• I. l un l:tnlin ,c·tt. I) 1 I r i b li t i n: Tuliu
,n •1:ir·
1•1 m\11 -C lto11t I;
kopnlra . \"iori ~ Iuira; l· lnlalil : laro t B -
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Trei tineri actori în 1924: C.
şi

Potoroacă

(în picioare); Titus
regretatul Oh. Bănuţiu

Lapteş

(la stânga)

teanu-Păcuraru;

Ptolomcu: \ '. Boiloş; Britanu : Al. Economu; Rufio:
ireleauu; Palhimu : C A. Ru ei; Theodotu. : C. imion escu · Achile : L.
Irimieş; Apolodoru : G. Aurelian; Bel Af'ris: I. Rădulescu; Belizan or: II.
Cd stea ; Persanul: M. Dorna; Lunll'a ul: T. Crniloru; Luciu : D. Constantinescu: Carrniza: Daia icoa1 ă; Ira : V Drăaoi; 11uzicanlul: P. Dragomir;
Majardomul' T C1oiloru; Sentinela: Em. Josan; Centurionul: I. .. Văl anu;
I hamal: Ion Fărăianu; Al doilea: D. Pope cu; Al tr Hea: C. Ione cu: Un
slujha.ş: Em Jo an; Altul: Gh. Frumuzachc·
n oldat roman: L. Doctor ;
O , ent'inelă: GI'. Meteş. Pr emiera: 12 Octombrie 1937 (5
pectacolel,
337. FĂCLIA SUB OBROC, pie ă în 4 acte de G. D'Annunzio; tradu.
cere de A. Alexandre cu-Dorna. Direc\ia de cenă: Em. Bobescu; H.egia :
Ero. Josan; ufleur: Şt. Co'l'l tantine cu. Dis tribu ţi a: Tibaldo: icolae
Bulandra; imonetto:
. Hodoş; Gigliola: Lili BuJanclra; Bertrando: Gh
Aurelian; Dona Aldegrjna: Iia Matee cu; Angizia Fura: V. Cronvald; Annubella: M Borsa; Benedetta: Ad. Vulcu; Şerparul C. A. Ru ei. Pre mier a: 19 Octombrie 1937 (4 pect.).
alai )
338 SERVITOAREA DIN EVOLENA, legendă elve~iană (din
în 4 acte de Rene iorax; traducere de Ol. Boitoş. Direcţia de scenă : Victor Papilian; Regia: Em. Josan; uf'Ieur: ŞtJ. Constantinescu. Dit s 1l r i b nţ i a: Anton: Al Rădule cu; Severin: C. A. Ruse};
f. Teodul:
. Sireteanu ;
Jeronim: D. Constantinescu; Iosif: M. Lapteş; Eucharis,t: L Doctor; Filomena: M. 1funteanu; Caterina: \' iolela Boitoş ; lu tina: A. Vasiliu Teeodorescu; Leocardia: V Gabo1·; Magdalena: V. Drăgoi; Sabina: R. Savu; Ade .
laida: Fl. Ciura. Pre roi era: 28 O tombrie 1937 (8 spectacole).
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33 . FEMEIA ŞI PAJAŢ , pi
<l
rr
])ir c,r,• 11a : Jon 'J'îtvnn; R gin: I~m . .lo nn;
ur:
JJ i s l r i I 11 ! 1 a C1 11d1.1 Pu·l·z: ,lanu Popcni i; Don
van ; Phîli p p
Hul :lllcl1a : Binn · n : T Brat, ,anu; I-me P
\l·:1 1111 ; h •tT 1 ci
ll n ia • TÎ !'oar. : P ipa '- ~[untennu_; itana: I· 1. Ciuru; Don
H:u1w11 : I . . . \ '· ii ·:inu : L"n Band1·1·1lhn · Dudu Baj •naru; i 1 renita: T.
C 1oituru; l'abio : l'. ll1a •omir : ~[igu ·l: li. Crist •u ;
n marinar fran 'Z: V
l' u p1•, c 11; I 11ul •'11111 :i n :
H1 •l.111 ; l nul •11uh-z: Io . ii" J op, l n marinar:
l. l·.1rai a nu Of1111ted i11 ,,ilta : H
,l\ll. Pr micra: -1 . ·oemhne
1!l:iî (·I J ,,•1 I. J
(1.a d

„

;1 tu. ( I l Bl L ' \. 'G."'I CfUI OR, pi1· , p li\i l. in 3 arte:- u ~L Gross
i I~ Cn rp •11t Î1' 1, 11·.t duc 1•11• d1· 'I'. I a pl1 · , Ilir •c\i~1 tle t"Plla · Y. Hadul ''>C"ll,
H ·gi a : F111 . . 111 an;
11rt1•1ir : • 1.
,0 11 t:1111i111· l'll. ni l r i lin Ii:,: .Ta k
0

\ tJ Jl' u ; \\',dia ·t• I 11rl ·r : V. l'otorua ·:~; Tuhy: T. Bral:\)Ull\1;
l:11I
n h :il,11~ : llL·111 t 1•11 l1111l i11 • · u · • li111 : T. Lapll•, ; ll1·rman : . L ~laI ·1• 111 ; .n p >l,111,•: ll . Jh j,111111' Ch :uli e: li t.,i ll'a; llilda : \. Dragui;
11 ng 1•11l :
• In 111· ·u . I' 1 , 111 i •' 1 a : 11 • \1 111Lric H>:lî ;, pcd.)
:1 I I . O \;\li ~ I l'I~ l
A, I it• ,l în :J n lt• tl ,\'. \V •rw 1: t1 a lt11•,· n d1 \'aul l,11 11 1>111•1•\in d, 1111a : 1~111 . l\11l1l' l'u ; Ht·"Hl : Lm.
,l u 111 ;
uf11•111 : ~l . l ll 11 l , 111 1111,• 1·11. I> i I 1 1 l> li Ii a : l · rn1H· 1-; .Iun t•k :
\ . lt ll •i ; \11 :1: ~h .1 \I 1!1· 1· · 11 ; l• r,,h : I. \ :111 l' Î11; 1 aula : \L M11nlean11;
i,1111, 11 1• 1· 11 : li •1 10 : ~ . \l111Ll t' 11111 1 I 1t,a \hit: l. Pt•ri •\ •anu :
•. ll 11 I 111 lr.1; \\ ilh : t,h . \11r1 linu : l 1<> 11 : I)
,,n t:1ntin •., ·n;
epi·
I' fl i' 1g o11 11 r
J li Î ,: , . l, .il11J J", I' r ,. III Î • I' :1: ,
\11•111hr11• l!l:17 ,r "P' t., .
3 1'.!. HO
<. HlU!-.. li ,I'' di • 1n .i I l · l I tahlnuri ) th [• r
chill<'r:
l U l,11•
I tir, r \ia ,l ' I ,•11.1 : \ , H.ul11l1• cu; n, ,'.'I I
lll .11111 11 ,
11I h•111 : ., I. l 1111 l 111li1u • 11 . I I i I r i h II I 1 .1 l · ilip I·
lli111ilri11:
1 )11 11 ( II I I, · : I. 'I' " 0 11 ; l.u ·l11nil cit- l'o •1:
1n l ·a11u : n1n· 11P <l .\lha:
I it 11
I :t )II,• : l 11d i 11 :tl11l :
\ . Hu 1i ; 1111 111111,.:11 \I. :\Init
·u ;
onll'le d
S • 1111 , : Il . I 0 11 l1111!111 n1 ; .\kn·11diu : li , ( ,i 11•:1· I· lrtll' ll' \ . P 1JH'' u; <l<>
I ,, in : I I 111111a ; di• \l ti111 : . 1'11p ; 1' 11\ 1111 11 lt·: ' I. Crnilt1ru; l 11 ,fi\ •r :
L . )le, tur · 1 l i ,ilu la d · \ al11i.., \ lnl"Îl: 1 l11• •a : l11lanla Clar·t. ~oimi\a F l·
1.u.1 11 u : l'1 i11t1· , de l• l111li : t. l1h .rn : I u ·1 1 ii,
li,:Hl'/ \d. \ulcu, 11:u·.
1hi1.1 ,h
lo 11J ·, ,ll : t•I. 1.i11ri : ln p a t d 1P 1 i11 ,.,i:
:111
llo :tr,1 l r mieflii 11 11 :

1!1:1;

I

p1·,·l •

111,l III r, u, lt• d1•
I< ul,t' InrrTa. J)irC'C'\in UC'
1 di
1111,1 , l 111 a l ntT u ; l 1 •1 1.1 hm • .I, :i11 ; . 11th-111 .• I
1111 t·111ti11e 'li. J) i s1 r i l, 11 \ i :i : lli1 n hi111 : I., l>i, :iriu: \ ' ,,rni · 11I l dna
\ 'antiu, L g. B1,1 l11 : \ ' . l'ul11111acn : Had11 \'ud.1 : ' I. I :1pl ,; 1 ral1 l
,hl'rn 1111· L. 1 o lo,·;
l. g 11111• 11 ll:1ri, :
\. )11 1: Log. \l :i 1111·
11·1•!•111111, \l1lroplitul: l.
(' 1111 t 111111H' !' 11 ; I· ,•rh:td : ~t
r11n : \'l'n 111 l . l nj1•11an1; Slicl: P. Dra •o 111 i r, \ I 1d : 'I ( : 1 tt1! 1 rt1,
lllJtl •rul: ll. L1, ll':1 ; L: pi. Slrnj •i: I. :. \'t I nnu;
-, pi co pul Lu1·,1 l J 111• 11; l,i:,fiua \ iori ·t 111 a; Faima: \futi
:,.iun! altu ; \iii •: lhia
1ro:i1:1; \ll'c n11dru:
fih: i\t Ct n-;hnlin -.cu;
ga I n :
1. I • uanu; I • 111 h · L. 11 îmi' · . . i.1 : M. I rna; \"îl u:
Ion cu; I boi r · \ ' . J 111 111, .\l duih-n:
\'Iad: \I lrl'il a: l. u P Ir ·u. P r mi 'r n · :..:l l h n •111hth 1. :n
pt>l'1.) .
undru
rr
311.
, R.\hl S 'L J) -, Ll ~11 ' , pk a in 3 a te tl
un ur:
l· uq a . Dinr\UI I -. L ·na. , . , 'camlu Ollunel· Renia: Em.
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Trupa Naţionalului din Bucureşti, care a jucat primul spectacol românesc pe scrna Clujului, la 14 Mai 1919.
Rândul I. (dela stânga spre dreapta) Pascu Cristescu, Miţi lgnăiescu, Iancu Petrescu, Mie lu Constantinescu (în
uniformA), Const. Nottara, C Petrescu, D-na Mărculescu, D-na Peretz, Jon Peretz dir. g-l, Vasile 1oneanu, Săcu
lescu, D-na Tina P. Ştefănescu, D-na Parisianu. R. li. Un om de scenă (în un iforma), D-ra Dumitrescu Bumbeşti,
Virgil Vasilescu, Ion Manu (în joben), Tiberiu lsaicu secr. turo ., Ţancovici CNm in, (în unit.), Costică Melizanu,
Ion Tâlvan, J. Economu, sufleurul turn. R. lll. Şeful decorator, Dumitrescu Burr, beşti, Iancu Dumitrescu, Dinescu,
D-na Marîeta Sadova, Mih. Mateescu, Zlatescu, J. Şahighian, Vasiliu (Biciletă) Coana Ve1a croitoreasa 1urn. C. Orendi,
https://biblioteca-digitala.ro

. t. Cnn l:111li11r cu. Dl

I r i h 11 \ia: \fihai \liri•T' cu
T1' 1111\u-Ollol>i111il1111, .·,llulu l,w111H·inu: Gh \url'IÎ'ln l adu Tiberian·
\'11il'11: Titu wru111 anu:
Bul:1nd1a· l>umli,a,.i li. Cri I "1: Ha nwi-i\a
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:H;, SALO fi~(\, dratn1 i11l1'1111 n.-1 tJ,, O :11 \\'ii I,; t1ad11,·,•n• d,· 1/.
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llimilri11; \',iiu, n: I>. C,m l.11111111• l'u; l'11 l11d1•nt ·
'I,
lt: , aril tlt·: I.
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N. Dimitriu

Viorica Dimitriu

P. Dragomir

L u cia n; P nmaru l :
Bre lan; Cîrciumarul : C. Ion cu; Vn funci;onar: V.
P ope cu ; Al doi lea: A 'ioba; n lăran: I. . arca; Gheorghina: A Va iliu;
. avi la: .Jeni Moruzan; Iargol: S. :\funteanu; Lizela:
. Hodoş; O fcmce:
M. Nem e ; All'l: . Corolo an Pre mic r a: 12 Martie 19:l8 (2 pect.).
35 1. DUUMUL INF LORIT, pic ă în 5 lahlouri el Ion Tilvan Dire ţia
de ce n ă: L. Rrahore cu; Regia: • m Josan; . ufleur: Şt. Conslanline u.
Dis Lr i· b u \ i, a.: Lizi: 1. Til an; Mnn1sia: J. foruzan· h:irla: Dah r icoară; Tală ! : D. Ior u za n ; Radu: Al. Răclule 11;
le>x~ndru:
. Voicu;
J ino: I. .. Văleanu; Zamfira: 1. Comlo. an; Anica: V. G'lhor; Gheo1ghe·
L I rimieş. P r C' mie r a: 19 MarliC' Hl3 (4 ,;pect.).
352. INGRATA, omedi în 3 acl de Mauri e ~Iagre; lraducere <le
ŞI. Brabor se u. Di.rectia el
enă:
l Biabor . cu; Regia: Em. Jo an; ufleur: I. .·. Yăl an u Di l r i h ul ia: Iaginel:
h.
urelian; Didicr:
C. Potcoavă; Fontaae :
I E onomu; Paul:
l. Rădul ·u; Ga lon: I.
Vanciu; Girant ul: L Fărăianu;
torul: d. Dorna;
olarul: T.
roitoru;
Marcclle: V. Crom•ald; To lole: T. Brăl{t anu; .M-me Georg lle: P P ri ţea
n u ; Servil!,oarea: Yiorica Gabor. P r c m i r a: 31 tari ie 1938 (-1
pecl).
353. UADOMIR, pie ă i lorică în 7 tablouri de Gh. . ăucriu Direcţia
de c nă: Şt. Brabor cu; Regia: Em .Jo an; ufleur: ŞI. Con t'lnline cu.
D i l r i butia: Raclomir:
. . irel '.lnu; Mihai: D. Con lanline cu; . pal'arul Radu: V_ Poloroacă; Eftimie: C A. Rusei; Banul Barbu: • 1 • Dimilriu;
Dumitru: C. Ione .cu; Călugăru] Pah omic: 11. C1 i Lea; Yornicul: M Doma;
A him: I. Fărăianu; Pintilie: L Irim i !i: Re h ţiganul: C. Ione~cu; Pah·irn icu l : Gh. Matache; Oşl<'anul: D. Băjenaru; Mara: M. _funlc ·1nu; Floare:
P , Peri ieanu; Bani!a· Ad. Vulcu. Rcaha: Y. Drăgoi: . -,.·1rşa: \'. Gabor;
Vlădaia: V.
lirbctiu; ,îr lma: M. ·eme!i; Velica: FI Ciuru; Tudoriţa: R.
aYu ; Gheorghi\a: A. Topolog; I!ina: I. B1etan: '\Iitruta: ~I. C rnavschi;
Un o t:a : J. ·arca. P r m icra: 5 1ni 1938 (3 peci ).

XX. STAGIUNEA 1938-1939
354. 2 + 2 = 5 (PENELOPA),
omedie în 3 r4cte de Somersel Maua]rnm; traci. şi dir. se. V. Rădule cu; Regia: Em . .Josan; Suflcur: Şl. Con lantne~ cu. Di L r i b u ţi a: Penelopa: Y Dimiltiu; Dic.kic: Gh Aurelian;
I zabela : Pu ica Pe:rie\eanu; Da enport: :M. 1aleeşcu; Charlie: II. Cri t:ea;
Ada: ~f. l unleanu; Pacienla: M. Bor a; Beald ford: d. Dorna; ubrela:
F I Ciu ra. P remier a: 4 Oclombrie 1938 (4 peci) .
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:ij . J•'ATA LUI IOnIO, tragPdi pa l ralu în 3 a I d
D ' nnumlr·1du1·l're dr .\I
1:ircu IJ1rc·c\i:1 ci
'C'll:l: F rnando d<' Crucia lii ;
R gia. \ ' i11tit:\ Ht11lul
u 'ii Im . .los·m; s;11f1t•111: ~t Ct1n<;lanlin cu D 1 l r i b ul ta : La,,ari.> , . 11 li•a1111, L:11Hl1 •h· \ . • ronYaltl; \ligi: l 1il, ·a11; :-,ptl·11dorL: J>aia • H' o tua; l•n, ·tl-1: \. ~ltrht•\iu ; Ornclla: \'. luga;
Vie11cla : 1 • llodo ., Lnlal:tll:t : J'. l'l'ri1 \t" 1ll11. ,\n .,· Lili Bulandrn; . fnria: \'
l>ra~oi ; I •,nl11la. Y. Cal or; Ci11e1l'lla: ~I Nt·llll''?: Mo11irn: \ ' . Bude; 1• ·la\'Îa : J . ~ ·1Ht ; ,\huia l.01a: J• l :iura ,
apui corului bo·tloar lor: ::'Ilaria
Mu11l1 ·a11u; ~lila lui ' odr11 : ~I. 'J îha11~ l r1110 : \'irgil Potorllaca; J1·U.Ul': \ '.
l'<>JH's<·u : .J1J11a , JJl'rn , Cou~laul1t1t' t'll ; Balia llt httruc111 · \I. Borsu;
·ormonitu111! dt• c11 111U1i: P. B11r:ig11 ; Siltasll'lll : l.. \. H11st•i; l n întk~nnlal: C
lutll· ,·u; L n 1•iolta11 : M. J>ur11 ;.; \ll c iol..11111: JJ . llaj ·11an1 ; l ' n cosa): l>cm
l I n l:1111111,• ·11 ; \I duil1•a 1·11 ,1) : T. Lnpt 'i ; Al Ir •ii •a: L. Dul'lor;
I pa111111•:i : T. Lr<>ilurn ; Al 1' Îlll' th ·:1 : L
lriu1i, ·~; l n \,1ra11: li. Lri,l1•a, \l doih •a : ~I. ll u 111a ; Al Ir •ik,1: L , 10111· 1• 11 l' r t 111 i l' r a: 1 l (li-tomhric 1u:1 t l
I"' . I.).
:1/ili \I\ I I I I, ~I UIOH. dr a 111a î11 I :tt' IL' (;, l11hlou1i
1h· C •org
Olt111•l. JJi111· \ja dl' 1·t•11a I 111il B11l11 ,·u ; H1" 't:t : f111. Juan.
ufl1•11r: ~l.
C1111 I llll11a• 1•11 IJ 1, Ir I l1 u Ii a : lo uli111 •t : lh-111 \lon11 .111, l•tlip: \I . Eco
11011111 ; 11111 ltl'l in : l
\ Hu l'Î ; 1111, ·1•11• d , 1011,:11) . ,. \u1t·lia11: Baronul tic
Pr1 •f1 111 : I'. Jl1 11~11111ir , Cl i- t11 ,1•: \l , H,1d11h• 1· 11. l11 •11t•ntl1rl ll1•1 n11tnc : L Ioc-t,11 ; l'u l1L l'I : L , ll'Î111ii ·ş: llr,
1•1 ·:1111 : T. :1111111111; l'n •t1cl11\: \\ l>nr11.1;
I • 111 : l .. J ,11,• tu ; t:t:11 :i: .I. :\l11ruzi 111 : \ l h1•11a i ,11 \ l>i111ilriu, ~lnr "ht7a dl'
Ht•, llJlt ·u : \', <.. 1011,.dd ; lla111 :u11 : . \ . \ 'a sihu ;
11 ·111:i: l>am
iro ,1r:; Bri
i.:lti t,•: la1 i:t • l' llll'
I' I ' , . III I ,. I li; '..! i () · l11 111l,ril• 1\1:18 (3 S}ll'd,I! ll')
:1:;7_ S l' 'I \:O.I\ \ Ll :O.Iii ' AT • 1•11•,,1 i11t1 ' 1111 at' I th• \till a il \a11k,r11.
J)i,, · \ ia d,•
,•111 :
\,1i1tt ; ll,,gi:i: J,111. lt1 a n ; 11!IP111 : ~I Cu11sl:111!1111· l'II.
J>, lrÎhuti :1: llu\11 .n11l : ~I. )>01111; Halri11.1 \1. Hor:t; ltllllia: L.
B11l111 d 1u; l' ,1:1: IIÎ t lll ; 'J'. J n plt~ 11 1• , IIIÎ P l" ' l : :i
11t •111\il'Î1• U);I,' l ,J
pc l.).
:1:-, . llOl .' I OH ))bA 'I li, I i1 ·1 11111·' 1111 :ad ,lt \1111i11 : l1:id11, ·1•1L de E
l ,utn , . l lir, •1· \i, dl· , e11:1 : 'i c•l ll l' P p ili a11 ; H, .. ,i.1 I lll . .l,,,a11 ; •' uflt'llr: .'I
<.1111-..1n11l111t' ,• 11. ll i.., I r i J, u I• a : llfllll ,l\:t ; .\1. \l110!1• 111111,
llatr:înul: li
l ,n 11• 1; • 111 , 1: \ ' i1• •111i,·:1 ll1.1 gui ; ,\ j 11I 11·11! IIH·di ul111· L. llodor. P r l' mit' 1' li: ;ţ
H 111!,1 ll
I \J.l"i ,, Pl'l' I 11 ul,
;ţ;'i\ l ,
,1 \L ~l M HIM> \H L \ I 11' H \ I l Ll l, pi, • .1 111 ~ :t ·te <11• lalii11tl1 ,11 III l, "• 1,· 11 .111 Ol1111pi11 B 11111 · d1q,.1 , ,•r,i111n•a \11d1 • l,id,• Dt1,•c li n d1' 1' t•11.1 : \ . 1',tl'ili:111 : I, " Î:i : l-. 111 . .Ju an; "iufll 111
I.
,1111, ta11 l i 111 •" ' 11 .
I> i I I i 1, 11 \ i .1
\111:il l, 1fl1 r : T . L:ipli 'I, \ladlt ·1,:
. .\ . Hu..,, i : \111 :d : \ ' 1nl, t I I 0110-i
u 11 111: S. \fi111li·.lll11; I lol'lorul 11. Lt i ll'a Jau r ţ:1111 : L li îmi, . '-lt 1j,
\
l'ntnro.ic-:i; \ 11n11 ul: D. Con 111111111 • eu: S ilul
l111p:11.it11lt11
I
1)0·101 · \f 1·d ic' 11l
\I }Jorna ; (.opil11l I : \ '. .,tirbl'liu; ,\I
d11ih- n · \l r,•111 ·1, rh1; Al tr1•rl,•:1· \'
ud
P r mi· r.: 3
11 mlirîu J.3
(!> pn I ,11·1 le\
:rno. SPl \I: ;\tl c\ st"\T l 'H \T, 0111
ck .lacq11
D v·il;
Ir, du, t'I!' d 1• t.. 'I', nrn1111 . nn,·rlin d1•
11,l:rnlin Tonr:inu; H gi.1:
Fm ..l11s:111 : 11fl,•ur : l. Ul'lti . i ,,I
n11stanlinr u. Dis I r i li u Ii a: D-na
,. uftlt'" 1 1 l'l ie\r:111u; \0\111 Pi. 1. \'ant iu; .la1·qut·-,: ,. 1 on<'nnu: Bertrand:
Al. lladulc l ll, 1> -na I l'Jl!Hl'I li . .
' l ih·an; \m Io!: ~lih ni l
l a h nn; . 'rtillll ll ' I>.
I n11,a1; \dr ÎL'll ~(.
>ma; I) n· Vadich :
. • Lirlir\iu; D -na
Tnuh : . f lhir-,a; 11 ql'ne: , . nn,gni; l•'r:rn ·oi :
u; G:,r c hal: I.
Ft rain11u l' r l' mi • r a: l
1'. o mLril l! 3
(2 p
110;

r
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Sandu Rădulescu

Maria Nemeş

Al. Economu

361. PATA DE ÎNTUNERIC (Umbra), piesă în 3 acle de Dario Nicodemi. Direcţia de scenă: I. Tîlvan; Regia: Em. Jo an· Sufleur: Ilie uchi Dis tribu ţi a: Berll1a: Lili Bulandra; Elena: M~gda Tîlvan· Geamina: 1\1.
emeş; Luiza: Maria Cernav chi; Gerard; . Bulandra; Michei:
H. Cristea; Dr. Mag1·e : AI. Economu. Premier a: 17 Noembrie 1938
(6 pecL.).
362 SBUCIUM, pie ă în 3 acte, şi un tablou din timpul războiului de
Colonel Mihail Maltopol. Directia de scenă: N. Neamţu - Otton el; Regia:
Em. Jo an; ufleur: I
uchi. Di tribu ţi a: Mihai Vornicu: N. Bulandra; Sanda: Jeni l\foruzan; Clara: Mia Matee cu; Sublt. Vultur: L. Divarius; Licurici: H Cri lea ; Ciucur: T. Croitoru; Medicul: L. Doctor; Colonelul: C A. Ru ~i; Betty: V. Bade; Cuculeţ: M. Doma;
rsu: Dem. Constantin escu; Cireaşă: L. Irimieş; Brancardierul I: I Sarea; Al doilea: A.
Cioba; ergent Tunaru: V. Pope cu. Premier a: 24
oembrie 1938 (3
pect ).
363. MANSARDA, p1e ă în 3 acte (9 ~ablouri) de Alfred Gehri. Direcţia de
cenă: Em. Bobe cu; Regia: V Rădulescu;
uneur: ŞI. Con lanline cu. Dis tribu ţi a: Max : I. Vanciu; Jouval: Al. R ădul e cu; Germa1ne: L. Bulandra; Berta: A Va iliu; D-l 1aret: H. Cri. t ea; D-na farel: P.
Perieţeanu; Edwiga: V. Boitoş; Ioana; V. Drăgoi; Hochcpot: C A. Rusei;
Jojo: M. Dorna; Irina: L Munteanu; Robert; T. Croiloru; Chiriaşul d ela
.al treilea: A. Cioba; Doctorul: P. Dragomir; Comi ionarul: V. Pope cu;
Bob: L Doctor; Un domn: C. Ione cu. Premier a: 15 Decembrie 1938
(8 spect.)
364. ADRIENNE LECOUVREUR, piesă în 6 tablouri de Sarah Bernardt; traducere de I. Tîlvan Direcţia de scenă: I. Tîlvan; Regia: Em. Josan; Sufleur: Şt. Con tantine cu Dis t-r i b u ţi a: Adrienne: fagda Tîlvan; Ma:rgueritte: Daia Nicoară; Duce a de Bouillon: J. Moruzan;, Silvia:
N. Hodoş; D-ra Balicourt: V. Ştirbeţiu; Baroana D'Arcourt: V. Drăgoi; Gervaise: M. emeş; La Duclas: FJ. Ciiura; Cont'e a Barat: V. Bude; Marchiza:
Neli Comloşan; Prinţea Athcnai : E Gorăscn; O camerisUi: R. Savu; Alta:
M. Cernavsch'i; Maurice de Saxa: Gh. Aurelian; Abatele: L. Divarius;
Voltaire: D. Moruzan; D'Argental: Al Economu; Dominic: D. Con tantinescu· Cardiinalul: L. D.o,ciior; Ducele: M. Balaban; Du Marsais: I. S. Vă
leanu{ Cuinault: L. Irimieş; Marchizul: I. Fărăianu; Tînătrul Prinţ: T.
Croitoru· Baronul Verdai,s: I. Sarea; Docto rul: M. Dorna; Inspectorul: T.
-Croitoru; Agentul: M. Dorna ; Temnicerul: C Ionescu; Un servitor: A,
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Cioha; Hegi rul:
F, umu7aC'h ·. P r f'

:rn:,.

h. Frumuzac:h : . pionnl I : ,-\.
ioba; Al
i r a: :.o D c mhrie HJ3 ( l p ci\.

tloilea:

Gh ..

ni

,r~LOZIA, dn1mn în ; acil' ci<' .\f'\ihncc-,. nirC'l"(in d

cenă:

an , \ufll'nr: ~f Consla11111w,<·11. ]) i , l r i 11 u \ a:
\ oirn
r,11j·1 L Divariu,; \ncl1 i: lI. ( risl a:
e
1111·11 : L. l1imi1·~: C.11PJ1ul : I I 11\an , Lo<'I. hnnO\ . \I. Bnlahnn;
C r11l11•n1 ·n :
\. Hu,t'i : Jl1'!111 : L. J>oc· lor· Lll•na : \ ' io1i l' a lu ga; ' lamlin: Mia
\lalt •r• tu Soni~1 : :'.I . filrn11. P r
rn
r 1 · 10 lnnunrit' rn:rn (:l J eel.).
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Sarea; Un jandarm: V. Popescu; Du Bois: I Fărăianu. Premier a: 28
Februarie 1939 (4 pect.).
372. FLACĂRA SFÂNTĂ, pi esă în 3 acte de omerset Maugham . Direc\ia de scenă: Em. Ilobescu; Regia: V. Rădul e cu; Suneur: Şt. Constantinescu Dis, 1 r 1 b u ţi a: 1ilie TabreL: Mia Malee cu; Colin: Gh. Aurelian; Maurice: L. Divariu .; Slella: V. Dimitriu; • ora \,Vay land: V. Iuga ;
Maiorul Liconda: N. Bulandra; D-rul Harwe ten: Dem. Con lantin e cui
Alice: R. avu. Pre mi r a: 9 Mart'i e 1939. {-1 spect.).
373. BIRUITORUL, pie ă socială în 7 tablouri de C. A. Ru i. Ditecţia de
cenă:
ea mţu - Ottonel; Regia: Em. Jo an; , ufl eur: ,) l. Con tan tine cu. Dis tribu ţi a: Lisandru:
eamtu-Otlonel; Andronache: I.
Vanciu; Negreanu: Al. Rădul escu; Măgureanu: N. ireleanu; Pr•.!d:a: L. Doctor; Dumitru: V. Pope cu; Ionel: T. Croitoru; toiano f: P. Drngomir; Tudoran : H. Cri tea; Rădea.nu: M. Dorna; Va il e P e car: T. Lapl ş: Ili P e c ar: I. S. Văleanu; A andei: C. Ione cu; Nicula: D. Con lan line cu; Maria
Măgureanu: M. Munteanu ; Ruc anda: Pui a P eri e ţea nu. Pr e mi er a : 18
Martie 1939 (3 spect.).
374. COMEDIA FANTASMELOR, pie ă în 5 acte (15 tablouri ) şi un
prolog de Dan Bottla. Direc\ia d e
enă: Victor Papilia n; Regia: Em. J osan şi Ionel Olteanu; , uflcur: Şt. Con la ntio e cu. D i t r i b u I 1 a: Cezare: I. Tîlvan; Papa:
irelea nu ; Savonarola: D. Con tanline cu; Romolino: l\I. Doma ; mani tul: H. Cri lea; Lucrezia: V. Boiloş;
ancio: \'.
Ştirb ţiu ; Alonso: M. Balaban ; Giulia: M. Munt ean u ; Pagol : T. Croitoru;
Burchard : C. A. Ru „ei; Vilellozzo: T. Lapt ş; Gravina: I. ·. \'ăl anu; A trologul: . Bul a ndra; L1b rotlo: V. Potoroa ă; ardinal Gur k: P. Dragomir; Card. Caraffa: AI. Economu; Card. Medici:
. Cioba; C. Or..,ini: Gh.
Matach e; C A canio: I. Olos ; C. Domenico: Mihalev chi; C. Giulamo: J.
Marcu ; Cibo: Gh. Frumuzach e; C. Ricanali : . L on; C. D'E le:
ug, 1măşanu· C. Segovia: I.
ar„a; Duce] : E. P em n chi; Giorgio: I. Fărăi a 
nu; Marco: T. Croitoru; O fată: R. , avu;
. doua: f.
meş; A treia: F I.
Ci ura ; A patra: I. Gorăscu;
n co pil de ca ă: Virg. Bude ; n gla · : I.
Văleanu ; Altul: Şt efa n Con tanline cu. P r
mi e r a: 11 Aprilie 1939 (3
spect ).
375. OMUL DE ZĂPADĂ, comedie în 3 a Le ele . de Hcrz. Direc\ia
de cenă: Em. Hobe cu ; Regia: V Rădule cu; ufl eur : l. Con tanline u.
Dis L r i b u ţi a: M. Pi et'rean u: Dem. Moruzan; Iihail Coroiu: L. Divariu . Doctorul: N. Voicu ; Aurel Ronea:
. Bulandra ; Ili e : P. Dra 0 omir;
Lucreţia : J.
foruzan; Matilda : Mia fatee cu; Viorica: V. Iuga: ilvia: V.
Ştirb ţiu ; ~crvitoarea: V. Bude Premier a: 23 Aprilie 1939 (7 p ect.).
Reluări: 1939-40 (5
p ); 1943- -14 (14 p.) .

XXI. STAGIUNEA 1939-1940
376. BABA HÂRCA, f erie în 2 acte. (3 tablouri ) de Mat ei Millo Di Em. Bobe cu; R gia: V. Rădule cu; , ufleur :
butia : Lascu: Veli
e lore cu ; Baba Hîrca:
P. Dragomir; Chiosa: I. Fărăianu; Gînju: M l\1atee c u ; Viorica: iii Mun.
tea-nu; Ingerul: Şoimiţa Fărăianu; Bîrzu : N. irelea nu ; Bulibaşa: T. Croitoru. P rem i era: 1 Octombri e 1939 (3 p ec t ).
377. CINEL-CINEL, comedie într'un act de V. Alee andri Direcţia de
scenă şi muzicală: Em. Bobe cu; Regia: Em. Jo an;
ufleur: ŞL. Con tanrecţia de
cenă şi muzicală:
Şti. Con lanlinescu. Di
t1 i
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V. Poloroa ă ,
Rodica " aY,1 ,
mb, Îl'
p ' el ).
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384. LUNA VINOVATA, piesă în 7 tabfouri de Massimo Bontre mpelli;
trad. Ghtseppe Cifa1elli. Direcţia de scenă: Fernando de Crucciali; Regia: Em
Josan; Sufleur: I. Suchi. Dis,tlribuţia: Maria; M. Tîlvan; O doamnă:
Ad Vulcu; O soră: V. Gabor; O emigrantă: Eliza Bradea; 1fijlocittoarea:
V. Drăgoi; Pa1roana: M. Nemeş; Fata care vorbeşte franţuzeşte: M. Cernavschi; O fa Hi care fuge: Vidoria N.; A doua fată care fuge: Lucia Tă
maş; O fală romantică: Iza Gorăscu; O fată care râde: N. Comloşan; Logodnica: V. Bude; Comisarul: Al. Economu; Un domn: I Fărăianu; Tînărul:
T. Croitoru; Primul călător : Gh. Matache; Al doilea călălo1: T Branea ·
Cârciumarul: C. A. .Rusei; Un trecător: I. Călăţan; Alt trecător: C. Ionescu;
Un &ergen~ de Poliţie: L. Doctor; Prietenul: Al Rădulescu; Chelnerul: Al.
Cioba. Pre mir r a: 30 eombrie 1939 (3 s,p_ect.)
385. AL PATRULEA PERETE, comedie într'un act de Luigi Bonelli;
trad. Aristia Benche. Direcţia de cenă: Fem. de Crucciali; Regia: Em.
Josan; Sufleur: I. Suchi. Dis tribu ţi a: Abel: M. Balaban; Aminta: T.
Brătăşanu; Anatol: P Dragomir; Clotlilda: Puica Perieţeanu; Eudoxia: Da1a
Nicoară; Irina: FJ. Ci1
ura; Paznicul: H. Cri tea. Premier a: 30 oembrie
1939 (4 spectacole).
386 HORAŢIU, tragedie în 5 acte de Pierre Corneille; lrad. H. G.
Leca,. D1recţia de scenă. I. Tîlvan; Regia: Em. Jo an; ufleur: I Suchi şi
Şt
Constantinescu. Di tribu ţ jj a: Tuliu: D. Constantine cu; Bătrînul
Horap,u:
. Bulandra; Horaţiu: I. Tilvan- Curiaţiu:
. . ireleanu: \Taleriu:
L. Doctor; Sabina: V. Dimitriu; Camila: M. Munteanu; Iulia: Ad. Yulcu;
Flaviu: T. Branca · Procul: Al. Cioba. P rem i ea: 7 Decembrie 1939 (-!
p). Reluare; 1940-41 (4 p.).
387. MEDALIONUL, comedie în 3 a te de Gherardo Ghernrdi. Direcţi,a de scenă. C. Toneanu; Regia: Em Jo an; V. Rădul 0 cu;
ufleur: 11:iJe
, uchi. D 1! str iJ butia: Lu ia: 1. Tîlvan; Gio,ana: V. DimitTiu: Vincenr
zio: AI Rădule cu; Giangiacomo: M. Balaban; Andrea: C. Tone.rnu; _ inefa:
V. Drăgoi. P re mi e r a· 14 Decembrie 1939 (8 p ct.).
388. ACADEMJCIA1'1"l.IL, comedie în 4 acte de Robert de Fler şi G
A. de CaillavPb; Dir. de c.: I. Tîlvan; Regia: Em. Jo an; uDeur: Şt. Con tannescu. Dis f , r i b u ţ 1I a: Contele Augertl: I Tîlvan; Ducele de .\fauliv:ier:
. Dimitriu; Parmeline: V. Potoroacă; Princhet: M. Matee cu; Durand: T.
Laptieş; Baimin: Al Economu; Saiint Gobain: H. Cri tea; Generalul: D.
Constant:ime cu; Laurei: M. Doma; Michel: Al. Cioba; Mourier: P _ Popescu;
Comandantul: Gh. fatache; Duce a de Maulevrier: M. Munteanu; Brigitte:
D. Nicoară; D-na Jauvra1: I. G01 ăscu; Conte a Jargeau: V. Drăgoi; Viconte a Saint Gobain: M. emeş; 'lelanie: R. Savu. Premier a: 16 Ianuarie
1940 (31 spect!acole).
389. ATRIZil, tlragedi,e în 5 acle, în ver uri de Vi.clor Eflimiu Direcde scenă. I. Tîlvan; Regia: Em. Josan; Sufleur: Şt. ·Consthntine cu
ti
D 1 s. tribu ţi a: Agamemnon: I. Tîlvan; Menelaos:
Bulandra; Egist:
I. Vandu; Oreste: L. Divarius; Pilade: A. Cioba; Thau: D. Con. tianLiIDescu;
Plugarul: C. A. Rusei; l{litemnestra: M. Munteanu; Elena: A. Vulcu; Casandra: Fl. Ciura; Ifi-genia: V. Di·m .itriu; EleclTa: M. Tilvan· Crysotemi :
Iza Gorăscu; Li': V. Cronvald Pre roi era: 13 Februarie 19-10 (7 sp.).
390. SCRISOAREA, pie ă în 3 acte (5 tablouri) de Sommerset Maugham,
trad. Ştefan Constantine cu. Direcţia de cenă: N.
eamţu-Ottonel; Regia:
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h111 . .Jo , n; \ul'Jrur:
t. Const:rnlin · cu ni L r i b u ţi a: B rnard Jo, r:
l)1111itriu · Holit•rt ~lanlP ' r ..\ lu . i;
ng-Lhr-Srna: L. Divarius; Gc
ra:u icol ( n: <,h . .\ur·lran; \Yillram: D. (. n,tanlinl' cu;
rg<·nl Sil1h:
() Bajl'n 1r11,
l1;111g Iii: (, 1. 1JatachP· Chung- Al. ( 101,a; Doli
Stanley:
\'1111 ic I Di1111t1111; '.'.1 m • .Jo·<·l·: ,\ \ 'a,lli u ; ~l-mc> "imit li : \'. n,ugoi; Chin za:
l <,ora u. \lio,• : ,h. l· 1t1mu1;1t'lw , Iii\: l . , fihui ; Y:10· \ug.
lmă~an Jla~ on- .
BorH · ·u. I , •mi • r u: '.!2 Fc!Jruarrl' 1!14
(1 'i(H: lallik)
:HII. <.L IR l L, ·0 11w lil' 111 ;ţ a<'ll' d,• \mlr. Birah ·rn. traci J iii Bulandra . l>irc ·eţia dl' t·,·n,1 111 ii \ 'anciu; lll'gÎ'\· 1 m . .lcwrn; • 11IIP11r : lli • uchi
-ir ';,I C 011 la11li1H· ·u. 1) 1 l r i h 11 l i a. I hil1p •: L. Di, arin · Fnrlun(,: C.
Huwi
\olli-,; 1' l>ra go1:1ir
i1•r1rcl· \[ ll:llali1111; l,eo : n. l':'ijen·,ru;
\I, 1111l'l
Hulandrn : \ ':tl,·11 li111• · \
Huilo
CI 1r1 ,. \111 ·11 ·1 \ a iliu; Dn-i
"1111·1: Lil1 B11la1ulrn: Aur·lia; \I
,•na•,. J>1,·m1,•ra. 1H ,(arltt• I HIO
(i ,p · ·ln<'u l,

:m'.! ) FA î l LI
U E ~ Ol , 1•1 111l'dir în :l :iei, d,• .krt">nw K . .lrrom ;
lrnd . llurtt' \lli11 . l>in·1 \ta lt• ,cr11a. I• 111. BoJ,., •11; H1•"1a- !~111 ,ln\tlfl; .'11
lku1·: I \u1111 i ,,I. Lu11,l:rn l111t •11 () 1 I,. i h 11 \ia \larlin : (
\. Hus i;
(11•u1°,
IJ. ( 1111 l;111li111• 1·11 \ 1·1111111 \I Bahh·111; Ilo t lo1ul: I. llr:t"Olllir;
I 1111· l \ ( 1 iha: 1'111111\ \
IJi111ilr111 I,. , n l ~dî th \ it g. Uri" 11, \lin': ,\ .
I III''>: !1 11111111.1: \ '.
;-111111 Buj,1r1J\ · :\I Ll'l'llllV\ .1\iliu \I lllt Hl'llllt· I \I
1111; < 11111!1 · li • :1,u, Huia
1111.1,1·11: l,an1fi\11: •• Comit, a11 l• l11t11ra-:- u l:
\ '. 1111d •. I I , . 111 i ,. r .l 311 \(:1111, l!IIO !i 1n•1·I 1n11l-).

:1u:1. D l , '(.0 1 o D L / \ H I ·' pi1 ., III :i 11·1t· (!\ 1al1l111tl'Î ) d Eug n
, tll; tr·ad (
l 111pn lli11·c \1a d,• 11•11.1: \ 'i1•l11r 1' ·1pi li:1n, H1•g1n: l·. m . .Io
,111
111'1,•u,
I <'1111-,1111111111 ,t II ll I I , i t, 11 l in: .ln11H· \l :1\ll' C. \. Hu .
PI
I al,
\ \ 1 1'1u: l>if'I,
11111; ' I il11 L:q 11•
\111!1,•\\ l:nu
\i1 •t1•u11u;
H, 1111 rl I \ 11111111, l\uth ; \ I u1t11 ; I 11:1 \th.111
\I Hur ;t \lan· T, ·ndoru
( 11 li• ·11 H, 11: <,lt. I il:1rh •: Jl . , 111 l•:t\\ · •li \I l>urna I 1 ,. m I r. : I
\p1ili1• 1~11() ;, jlll"lll11l11
:l\l l S'I HI li\ I H \C l L l I, pil'
111
.1 1 lt- 1k l11Ji:lll Pop.1. ()ir ·\ia
l't'll,l
I flii
I :t(' lt · , I, ... ,., F11t .ln :111 \11ll1•11r: I. \11t·hi f I 'a Ir I
I, 11 \ i 1: \lil 11: \ iu 1i,·11 111"11
n 1: ll .
i111,11 1, \1 ,1 111 ·1 lor
;\(111 :\[nl,•c• 11;
I 11111 1 l.1•111 11: 11. l, i lt• 1: \11 11111111: ~I
l.1lt•1• l'II;
l>ol'l1 r11I .\ rn,· u:
I
< " " t:1111111,• , u
1, ,11w tlt- T
llri,ta-i:rnu, 11 i11n:
() d, 11JIIÎ ,uara
( 1111tl11 :i11: l'n ,l I, il111
\ wlur Pop• ,· u . P r 1111 ,. t· .1
:!:I \p1il11• Jlllll l:!
p,<'1:w11k

d('

:l!lr> , fllt lt \ . 11 :11,:, ,li,· 111 ;,

:wlt• d, \ tllurin \lf11•11; lr:1d
\I
!nr 11 .
,,11:1 I 1111:i11d11 d,· C:111rl'Î1li, Hl'g1a l m .1,,,:111; Suflc•11r: ' t.
ou 1-t11l111t-.< 11.
1.., I I i li 11 \ i :i:
l.i11in · "i\11 nla1 H11\nndr:1 ; Lr-cri : \ 'ir
( 1011, nld \l11r .1 \I 1 •d:1 I 11':111· l','tlll: l
I I\Hf'lll' ; Euriclt•ra: ~t ar la
Hot ·1. I' r 1 111 i ,, r a
\l:11 l!llO P pt clanih).

1

i1,1·lî:i

d,·

:1~Ci VE Hl l' t I 001 1 \ ~Tl LE, pll' :t ,n 1 adt' tl1• ln-.il \'andu . Di ,.,. lt :1 di•
1 ,·11.1
1• 1111\11
llnnPI. H,·• 11 I· 111 .111 ·111: . ullrur : Şt. Con-; l antin,, ·11. (l , -, I 1 1 lt u \ i a
an l11 \ 1h e:t1tll
\111' ll a11w (,j~ .. I mic-: .'ni
nu\;1 I 11r;1i:111 11: litgd 11111 · \>ai a
1n1:11:1 llr \lilwi Bradu . <
\
Htf', i:
l :u nu \I, 11 l i l:tc .
1•.1111(11 1111111•1, Lup,, 1c1 \11nion : ~ - Bul:11 dra; Ghe111 •lw. l' llia•• o 11 11r : llu1a\iu. \I l\adul1s111
1<·o bw: l i. Cd tra; • u r lu
Mttnn ·
. \ u11'11; i'l11lo1111·r nwJor l i11·: \ 111lila l a<lu l t' ·11; \ ' !\lin<lru: V.
Pupl'. · u El•, ul T . H : \ t. Uurna; ~l·t· r I irul l' mp.:
L nes ·u;
1
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Răducu :

L . Doct10r; oldatul I: . Cioba; Al doil ea: D. B ă J narn ; Al tr i~ea .
Gh. Frumuzach e; Fu1i c rul I: Gh. fala che ; Al d o ilea: I. . a r ca; Un a ge nt :
Bă.nce cu; Dudiţă: I. Fărăianu; Pr e ş e dintele d e l ega ţi i: Al. Econ o mu ; Mag.
da : T B1 ă t ă anu· Anny: I. Goră c u ; El e na : V. Dimit1•iu; Mi\.a: V. Drftgo i ;
D-na V. M. Bo r a ; D-na II.: P. P ri e ţ anu; D-n a Y. : A \ a iliu ; D -na Z .: N :
Hodo ; Dna
. M.
em eş
Pr e mi e r a : 14 1fai 19-!0 (5 p ec t.). R el u ă r i : 19-!
1 (7 pectacole); 1941
2 (5 sp ec tacol e).
397. FEMEIA NIMĂNUI, pi e ă în 3 a c t d e Ce are Vi o Ludovi cl;
trad. O D cn u ş i a nu fiul. Di,recţia d e ~_se n ă. F rn~nd o d e Cru cci:Ili; Regia :
Em. Jo an; ' ufl ur: ŞL. Constantinescu. Di l r i butia : Ana: V. B o ilo ş :
Din.o: I Yanciu; lb erto :
ir e teanu; Giovanin o: D . B ă j e naru ; Gi a m p i ro ·
n groom: D. Bota. Premi e r a : 28 Mai 19-!0 (2 p .) .
L . Doctor;

XXII. STAGIUNEA 1940-1941
398 IN SLUJBA ŢĂRJI, pi e ă în 3 a le; a d a pta r e de T . L a pt e dup ă
H enri Lavedan Direcţia de cen ă : V. R ădul e c u ; R gia: Ion e l Oin e u ; Su fl e ur : Ilie Suchi . D i l r i b u t i a: o Ion Iul Rîmnic a nu : T. L apt eş ; D -na
Colon e l: Mia Mat ee cu ; Locot Adrian : L. Divariu ; G-r a l C r na rn : M. 'I tee cu; ~lini trul d Război : D. Con lanlin e c u; P a ulina :
e li C omlo ş an .
Premiera: 26 D cembi 1940 (-1: p e l. ).
~99 BIZANT, dr a m ă i loric ă in 4 a le (6 ta bl uri \ în ,. r ur i d Mircea Rădul e scu. Direcţia d
nă:
. Rădul
u ; Reg ia: m . J o a n ; Sufl ur :
Şti. Con tanlin , u
Di l r i b u ţi a: Th oph a na: V.
ro1wald ;
i c phor
Foca : T . Lapt e ; PatJ'iarhul: 1• Bulandra; . f.
tan a
1. Eco n o mu ; fo ii Bringa : I. Vanciu; Ion Zimi eh s: I Tî!Ya n : lu tin a: V. Bud ; ·a ii <'
Eunu cul : P. Dragomir; Bufonul : II. Cri . t a; L e>on · Di aco nul : 1. Do rna ;
Th e ophil : L Do c tor; Balanle: C. . Ru ei ; T eodor
rapul : V. Pop c u ;
Baran : D. Con La ntine cu; Gurga
împ a nu ; . izn ia . : l fa n \'a rod i; , <'·
natlorul 1: \'. P lor o a că ;
J cl oil a : M Ba la b a n ; Al lr e il c>a: T. , r o itoru ; n
căpitan: :abin Pop;
n gu ră ca că: I. F ăr ă i a nu ;
n go la n : C. Io n
u ; Un
centurion : Gh
fala c h ;
I doil ea : Liviu Olaru . P r c m i c r a: 13 Ma rti e
1941 (3 pe l.}.
400. EVA IN VITRINĂ, corn di e în 3 a c t d e Gi uli cn o ia nin i; tra du cere el e L. Bulandra. Direc (i a d e cen ă : Puiu Ia xim ili a n ; R gia : E m .Ioan; .'ufl ur : , l. Co n. La ntin e cu. Di I.ir i h u \i a: Ro c ll e Roh eli: Dai a
. Co ml o 1 11 ; E li a b la d e RoNi · oară ; Donna Ro lle: M. Bo r a; Cl li a:
sa : L. Bulandra; Ma rg i, e la : \'i1 g Bud ; F e rdin a nd o Ro . a ni : Gh. urC'lian ;
Rob erto R . ani : l. Ră dul c cu ; Du i Ba ll ilini : li Cri lea;
vric·l tUI Ra i,mondi : Gh . Mat a h ; nl o n io: \ '. P o f) e c u ; \'in ce nzi o: , arca I. P r mi er a: 27 l\larti e 19'11 .7 . p ec l.) R c I u·a r e: 19.J.1
2 (5 s p.).

XXIII. STAGIUNEA 1941-1942
401. DARIA, dr a m ă in -1: ac te de Lu c ian Bla"a . Direc\ia d
c e nă: Io nel Olt anu; Rcg i1. : E m . .J o ·a n ; , ufl eur: t
on la ntin e ·u. Di . l r i b u
ţi a: P e tru Fil ip:
ea mţu - Oll o n e l ; Daria: Ma gda Tîlvan: Puiu : N. Ho doş; Lo ga : Gh . Aureli a n; Gn go r e:
1iha il Lapt e -Do ma ; Priete na: V Dr,..t goi; In p c lor u l: T. Cro it o ru . P r cm icra: 21 Octombrie 19-H (6
p.)
(Relu a re : 1942- 43 (1 p.\.
4-02. FLORIN ŞI FLORICA, com edi e înhr ' un a t d e Va iilc Alecsandri.
-Direcpa de c e nă : V. Rădul e cu ; Regia: Em Josan ; ufleur: Şb. Con tanti-
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l r i h u I i n: Florin: L. Dnclor: ·lo1ica: \'. Budr; .oli ve cu:
Far:11an11. P r t· n! î c r a: 21i Ori< mhn 1041 1:i p.).
-111:1. ZESTHEA 'I RECl Tl L I. pi a î11 ;3 nclt d • I.
au , nu Dirrc
\Ht de <'<'na· I. Olteanu; l !'gia: l m. Jo,n11· \urkur: ., I.
on. hnlinr cu
Dis l r i I, 11 t 1 ::1: Atana i llnrin
ir I '·11111:
anda· \'. Buck: Pni or:
Ti!'·1d< ra C, i lt•scu; I'rn ·uro1 ul l ci, a cu \L Lapl 'i. l 1tlr a: Tl
rL tra:
P1of1•,o r11l 11<,rin: C. A. H11 ·i· ,\na \lnria CtlJH'<'a l11nl anu: \f:11·\uh.n: Al.
• c· 1111111u; Sl11t11: T Laplt·'i ;
produ I
L . n1 t':t · <.., •n 1!oa1 a: }.I. . <'llle'i.
Pre 111 i <' r ,1· '.! lhc, mhril' l!Jll (:, '-tH·ll. l.
-10•1. ( O ITA
PL . ~.\1, omedi · în 3 a ·le d1• <,a pun L·tlaldo. Di r ·c\ia d1• ( l 11.i \
H 1dul1· l'tt; lfrgia: I. !>inc• l' II ; \11rt1·11r:
I Co11-.ta11t1 .
lll' < 11
ll 1 I 1 i I, 11 li:, : 1 innldu t,11 i: ,h. ,\11relin11 : Lul'innn: \ 111n n [un \'od:
,l\i11:1: J.ili B11l.t11dr.1· Donato \I. \lalt·1· ew )1a1io· \1 . B, lalian '-:i to
\I. H:11luh~1·11 \li11°1l'l:1 : Sil1 \lunll " lllll ; hll· ta: lih. \laia he;
S,•, l't i11a: •• C11111'11~;111; l gu \ i,•l11r l'op1 , 11
r 1• lll i 1• 1 ·1 · :?:\ Del emhrie
1< l l (•I s I 11 < I .
~O~, I'\ \ 1. . 11,i:n ,l 111 I 1ll'lc• 111 , ,•r 111 i de 11111 i 1 l· 111 luna. D1r r\i.
tfp l'c · ll:t ( 1111 l.111li11 11•01· .,. r li ; lh g1a· l.111. .111 ' III
11fl, 111„ lltl'
11( hi.
)) i I r i I, li\ i 11 : l';wid:1: l, ))n lot ; ' li11d:da : li. ( 1i1;lt•n, \n1111t' · \' . PolDro:11:t ; l'1•1" •l,a . 'J'. l 1uilu1u, ...,t•ld,1 .• •. \ ' 11i1·u · l• lan1:1111tla.
lihail
f at11 ·-,<'11; \ , lslrnl1': .S11hi11 I', p
wgoa ,,·: C: \. Hu 1·i
/golH•r •·1· I I a
, . ia 1111 : <.,111 od1· I: •• !11111• 1·11; \••111 : t.t,. lal:11 lll', l 11 l:1t1lar: I
"u,·n. \
•hiut 1: l :ti,1
i ,•o :irn, %.111nl11 1: :\I Hur n; l>i11:i \tl1 \f1111t,•ar111: l Ii 1nari\a:
P1til':i 1'1'1"1 (, • 11111, ·,·111111:i : \larh • 't·11H":-. !' r , 111 1, r ,1 HI ~ln1·ti,· l!M:? ('..!
n(' ~u. ni

I

I' l'l )
~Ol., 1 (; l n l L ,\ ' I .., I l'I 1·1~ \I\ HI \ . 1111 ll'r III
act{
llll prnlog
lalil111111 ci, l' :11tl Cla11d, I, 1, ni! di 11111 l'tl:1!. I >in·i·\i:1 d,• 1·1•11 •1. I. 0111 a11u ; ll, gîa: l• 111 , .I, 111 ;
111 l,•ut : I. l ,111 l:111ti11t· 1·11 .
I) i
I r i li u \ia,
11111· \111or, :
Su,·t,•11111; .l.1 ·• 1u,· 11111, : I ,. 11111'1111·; Pi,11c• d, C:1nn:
' I ( I 01!111 li \ inlai111· \
T'1 ('!1111 H111ln
\'i1 nj11ia
Hude •
\ l.n:1. \ fonda
11[\,111
l:11111:
111111\a ll11d11 ş: l'n11 11111I: l 1,11·,• ll1:ig1111111
Calfa: C. Ion, nt J liu 1:il111 : "iC'u la,• .Sa u : \I d, il1•:i: .11 , \l :1lm•lw , \I tr c-il,·:i: L \ar ta : I h •111L'1·: I.
1·111" ; \ dnt1a : \'1•!11ria lltr')a ; \ t1 •i·, \falÎ;i La1:11ea1111
Pr,•111iL·t.1 :'I \h1til' t!ll'.! I p,ll).

~07 ( \1/1 · \I\ I\
01 l
I \lULOH, pi1• ,1 în ~I :i.-11• dL· LI l 11l11,wl în
1 l'lr:111 •t 1• lt1r11 1 11 I{ ul11
,. 1111\11 C I lo 111•l. llif'l 1·\ia d1· l'1•n ·1·
·P:1 111 \11 ( li 1111•1 ; Ht>"Î:1 : l· 111il .Io .111
t1fl,•111 : , 11-1 :111 CI n !:111li11,• cu i I \uchi.
I) i <.Ir I h 11 \ i :i:
lan d:11h1
tr11111
•• . 1rt>ll':111u : H1d11 Balota· \I. H,1.
H11l:a11drt, \l.11,11·1t1: .\I lhl:1l1a11
,:tpit.
ri,.1(: I
<ltd ·,111 t„ r1t•1.tl11I
\a11t111 \11di1 l.t
tl\il
\
1'11l11r11:ua : l'r· o ltll \11l11h1 \I h1·1111om11; l>r,.
i,:0111i1·: L. llul'l 111 ( l.tll'lll \
JluJn l' ll; l,1 r1111: l:lt \latac-lll' ; Bl'an: 1 Sar
ca· l:11i11 C:iu1·:t rln11 ; •. lunt· :1n11: Har llll : li. <.1i t1·11. ll1111rla hl'!lb . abin
l op ; l'111lil1, ·: C. 11111<' 111 li rim : I I apl,·-i I ud1111t·:1 I aia '\ i ·oara ;
pi1 ·
\ iiu,,•i; ~ln111:1 \ l>r 1g111, \ghia
lu~a ; ( ull(:i- L. l)i,a r 111 , \111:1 d1· l:trilat, · \ l'luria })u~a, l ' n
. :--a 11 \li bran ·ardi,·r tal, l • rum11t:1l'IH'. P r ·mi • r a: ~3
(11 JlL'<'l). l 1·lu:1r<" !!li'... 1:-l l ,p··t.).
G
el
,tmt l·.G. H 'T, d1 am: 'in ~> :\cil· dt• 1 \\'. ~1H·lhe; t raduc 1
:jt
ur:
I
,
l
)IIH'
.
'
li
;
•
un
l\Ju1 nu lli1T1 \1 :1 di• ,, ,•n; : \
lbdule l 11, Hl'gia:
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Constantine cu. Dis tribu ţi a: Margaretia de Parma: V. Cronval:l şi Ad.
VuJcu; Egmont': I Tîlvan; Wilh elm: L. Di ariu ; Ducele de Albu': N. Siret1eanu; Ferdinand: M. Lapteş; Machiavel: N. Bulandra; Richard: M. Balaban; De Silva: T. Lapteş; Gomez : V. Pope cu; Clara: Maria Cupcea; Ma ma Clarei: M. Borsa; Brakenburg: L. Doctor; Evest: Sabin Pop; foltler: V.
Potoro.acă; Un dulgher: <fh Matache: Buyck: C. A. Rusei; Ruysum. C. Ionescu. Pre m i era: 28 Ap11Jie 1942 (3 spect.).
409 O SOACRĂ, omedie într'un act de I. L. Caragiale. Direc\ia a.-~
scenă: V. Rădulescu; Regia: Em. Josan; Sufleur: I. Suchi
DI s ~ r i b uţ ia: Al. Tempeanu: M. Balaban;
Iulia: FI. Ciura; Fifira: M. Cupcea;
Ulise Furtunescu: L. Doctor; Victor: V. Popescu; Lia: Nela Comloşan.
Prem 'i1era: 13 Iuni e 1942 (4 spect.).

XXIV. STAGIUNEA 1942-1943
-UO. INTR'O VARĂ LA MOŞIE, pie ă in 3 acte (5 tablouri) .ie Aurtl
şi Lucia Şerbăne cu. Direcţia de cenă: Vintilă Rădule . cu; Regia : Gh. Mataehe; Sufleur: Ştefan Constantinescu Dis t, r i b u ţi a: Conu Ştefăniţă Todirescu: M. Mateescu; Coana ma randa Todire cu: P. Perieţeanu; Graţiela :
Viorica Iuga; Julieta: V. Ştirbeţiu; R ăzva n: V. Pope cu; Călin: T. Croitoru;
Ricu Petre cu: Gh. Aurelian; Radu Deleanu: 1. Rădule cu; ngelic.a: Elena Gruba; Va He Vătlaful: P. Dragomir ; Mama Lin~: Vfrginia Dr:'ig')i. Preln ier a: 17 Octombri
19-!2 (11 spect.). Reluare: 1943-4-! .2 . pect).
~11. REPUBLICA FEMEILOR, fantezie în 12 tablouri şi un prolog pe
mottive de Ari tofan de I. I. Cantacuzino. Direcţia de cenă: Ion Dine cu;
Regia: Gh. Matache; Sufleur: Şti. Con tanti.ne cu. D i s tribu ţi a: Praxagora: V. Dimilriu; Cynlhia: V Iuga ; Melanippa:
fonteanu; Hvnna: N.
Comloşan; Zenodora . V Ştirbeţiu; Gnesipa: Fl. Ciura; Meidia: Y. Du a;
Hippona: Olimpia Varndi; Polirnne lra: Maria Davide ,cu; Kotlyto: P. Petieţeanu; Leogra:
Hodoş; Melita: M.
emeş:
Femeia crainic: Ileana,
Pop; Xenon: Al. RăduJe_ cu; B1epyrus: D. Conslantine cu;
lrep iade: V.
Popescu; Feidolus: H. Cristea; Parhe iu : Sabin Pop· Agathon: M. Lapteş;
Cremilos: P. Diagomir; Cocoşatul: I. Fărăianu; Primul şef de cabinet:
Anibal Şiara; Al doilea: Ion 'arca; Al trei lea: Şt. Varodi; Un poliţist: I.
Sarea ; Domnul în frac: I. Dine cu; \ oe a corului: T Croitorul. Pre•
mi e r a: 21 oembrie 1942 (11 pectacole}.
H2. ROCHIA DE SEARĂ, omedie în 3 acte de Teodor Şoşdean. Di ~
recţi.a de scenă. Ionel Olteanu; Regia: Em. J o an; Sufle nr : Şt Constantinescu. D i1s tJ r 1 b u ţi a: Andrei
oreanu: Io if Vanciu;
tela Noreanu:
V Dimitriu; Aurel Pante cu: Al. Rădul e u; T~beriu Vancea: V. Popescu;
Nuţa: Vetuda Duşa-Florica, Ciura-Ştefăne cu.
Premier a: 1 Decemhrîie 1942 (9 pect.). R el u ar e: 1943-44 (1 spectacol}.
¾13. S'A SPOVEDIT UN OM. dramă în 3 acte de Gheorghe Atanasiu.
Direcţia de
ccnă Ionel Olteanu; Regia: Em. Jo an şi Gh. Matache. Suf1eur: Şt Constantine cu. D i t r i b u t i a: Alexandru Panelele: M. L ap
teş; Dj.nu Vrînceanu: T . Croitoru; Boerul Iordache: AL Economu; Boerttl
Pan.dele: Dem. Con t!antines-cu; Gheorghe Vrînceanu: abin P•)p + Petre
Dragomir; Dragomir: Gh. Frumuzache; Ada Tulnic: Olimpia! Va1adi Arg hir; Duduca: Rada: 1 Nemeş; Cucoana Tudora: V. Drăgoi; Căpit. Lăduncă :
V. Potoroacă; Doctorul: H. Cd tea; Cap or.al ul T. R.: I
arca; oldatul I:
Ştefan Varodi; Soldatul II: H Şiara. Premier a: 4 Martie 1943 (7 sp.),
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111. A ,OLO DEPA RTE , romn11 drnmati în dou~ p r\i (1 0 ta.Mauri)
' l' O Şl făn
u. 1 ir ţia ci • ,crn·. Ion Din
u; H gia: Gh. Mal che;
ufl 11 r : ~l
:un lanlin ., ·u. I) i l r i b u ţi a: Ian ·n: 1 • Dimilriu; ilviu:
T. ('111iloru; Pump ' i : , . .\ .. Husl'i; Bar!rn: . l Lapl
\ ' iol ta : T. Br tă ,l·
nu c,;,g:1 \ '. I opescu ; lo·111u . llai:t .· 1c ară :
ngh I: ~1. :\l I•
u:
H.
C1i ll :1 Co11t1· a de "-:11111 -Lâ · 01. .\rghir -+- \ . nu-ia : Imitatul I: ' l. Va
rodt, lll\ilata I : Uc11a lirulla · l, c rla11do : I. Sar·a +
.'u-.u ; Jnvila1a II:
El. <,rulrn ; IJru111nwnl : ,h . i\lnln<'IH' ; Lt• I rnt t • T . Lapl ~; Bo~co t : Sabin

de ~ltr

„

+

op

I'

1

l

lll

r a;
HOHILF

i

AJ rilil' HI!:, (7 "P ctu ok .
\I . ·, t•pi ud 111 I in ·i lt•nle

t•

11:i ~
Sandra Cnl'Ora'i<:ll.
I>irt•l !ia cit
t' t 11. . lu11d Olteanu ; Hegin Em . .Jo an . . urll'11r · .., I.
: on"t n l11w , t II ll i s l r i h u Ii a · Lall· rina .\man : L Hulnndrn: hli1tl
man: {.
~lal,1 ·,,11, .l1111a \lll : IJl · l.111-1 Lupt·t·~, : :\lihu1 \ ' arlan1 : 1 . LaplP~; l on I
m .111 \. Pup · ll . \ 1uri1·a \ltrt·, 1' 11 : l· luril'u Pup , ,t•la ,\ m n: El.
1·uba;
11ari·, \ J>1a~11i. 1'1t• 1111l' 1· ,1 : lî Aprili 1\11 :l ;·1 =--IHtltuol •)

11 i \HI( ll. ,·u111C•dil' i11 ;1 ;11· l1 · ')i un t 1lilo u d1 · I l
\ll•ti l' ~cu I),.
11c·\1.1 tl1• 11•11a : I.
lti•a11u : ll1·gia : l:. 111 .• lu an
11lku1 ~I Co11,tanli11P\ u
I) i
I I i li 11 \ia : 'k ula,
l:w11n·ar111 1 . Con I 1111111 ' '-l'U, \ l'la . \ 'irn. l>r :1
i,;"i : la111rn1n : l· I. Ciuru )ll'la111·st·11
:111,i :111 ·1· I ,,ia ' 1ru:na \ndrun; !boa
luoll:t
I lodo 1
\I
, tlll'~ ; 'J tl1 ·nu lloldo, 111a: ,\I
llad11l1• cu ; Ghila
Huu1 in ·
\ 111 w i11, orn ·I J a-.t· u
a,u \ :t ilt l>1pi1 I" \:diin Pup ; ~[
J-lq>1' 1"1 k111
I l-:11 .11111u : lluja : I' l'lrll'\ e:u1u lli11·1· tor11I B:rn1·il11r uniL,•:
\
l'11 l11111a1· 1
'I'. C. 1,1ilu1u ; Prilll - l'n•luinl : ~I. L ·1pll' , ; P,·r,a Palam1Ju:
l l,11 :1 J>11p ; l':d ,1g li i11. <>I
\1gh11 ; !\a ha
t,11 ,•. r ·1: \ ', 1>11,a : l'un·I Ltad:1·
11111
11c:i ; 111 1u 1• lo1ul
,l \ .1nl:11u ; Iii
,d11npu : P1•lr 1· ( urpadt• l- \ '
J up, • 1·11 : la ·ul, l{111 j :tl:
l,li 1 111111111:ll'ltt• l' r t • lll I L' t a : I
;\l:Jj 1 1;1 (8
111 ,·tu , ,ii,•
H l ' I tt a r 1
1\1t:i 11 i
p1 ·1'1:1l'u l1·.
0

11 7. ,I l \I I Ll:. l>I "-i'l I l I l I , n , nlt'di,• 111 :t •1t· lt• I I: hluu1 i
lt' I. C
\,l1111 , I În ·, \1:1 ii, • u 11 :1 \
I .11l111, 1 11 H,•ui: 1: bh , \I ll:tl'lll'; . t1fll'ur : Şl.
( un t:111t i 111· , 11 ,
I i t r I h u Ii :1 :
1 .1rlal
ll11111hra, •:11111 · (,h
\111eliun;
i 1.tn
I l1111il1r;1, 1•:11111 \
C 11,i1, .tld : l' :111111 \1111 rnnla :
altin l' np; Lhiffon:
1 . 1!1 d,1 1:11111 ; ' I 1·1h · \. l'upe I u; \l:11 ta · \ . ~111 l11·lit1 , \11111 •1111111 Zamfir•, .
ru : 'I'. l 111iti,111 : ' l,11l.1 ·ut.1 I 1•111 \Ju1111 ·111 · 'l1·111111pll, • /amli11·-.1·11 . P. Dr ._\ .
g11tt111 ; <>l i 111pin / ,u11l11,• · 11 : I'. 1't•11t·\l':in11
\11\n
\ll' :111d1t• cu : 1 unutu
llud 11"1, l>11 in1 : i\1
tll\l'} ; \'i,·l11ria : l-...
t111h,1 \ 1 1111 l. \;11l':1 ; Tuna e: I.
\ ' .itod i. 1• r I' 111 i l 1 ,I '.' ~, \bi I 11:1 ,.-, I' I. l , I 11 ' I I l' 1.11:1 Jl (;i <ip.).

„

X V.

A I -l - 1 44

li
:\IOAH 'IL\ Lll OP 'llM, t1,1:_:t'1lt · 111 10 tuhl11111, lll \•r ·uri d
rou llt•11 t1'>1a1111 . 1)111• \1n
lt· 11·11:1 \
ll.1dul1•,111 ; l\egi.1. l,li . \lntuehc;
,\ nfk111
':,I
:1111,l:111lim· t' ll, I 1 , I r I h u I î ~t ( pt11111. I) Co11\lan lin s u;
d:u g , \ ' ( rn11, ·tl I; l1i1111 : \I I 11111 a : Ho111d
-.;~ 11 ,
1·1111d : l. 'lîlvun ;
l :iii: \lu1g11 · \J Bor n : ' I •:111 \I I :1pll'~ : Pri11111i1·1 ul H. lone t·u . 1-1 Junt•·
\
I qrn 1111 . \I dnill'a : I . l .11 p,tcli·: \I tn·ilt•:1: bit . Frun1uzaclt ; O-.taşul
I u . I. C11p 1111; \I duil1"1 : H l olll 111 ; \I lr,tl1•a: I' . Lorpadl' , Al paltrul •n
<.,h. l· rn11111ra ·lt ; t::ilnr •ţul. ~l. \ ar luiu \ ' ar >di P r · mie r a · :3
lom brfr I i11:1 i ~pe ·t·,nil1· .

-! l!l. BAI Tl L. ·onwdil· i11 3 nl'le ck Juque, I) , al; Iru I.
-..t c na: 111i11
\l ,1e,1lllilian ; J eg1u : Em
J ,un ;

lia, . ])i, · ·p.a d
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Şt Constantine cu. Dis t, r i b u ţ 1 a: Etienne Lebarmecide: T. C1oilioru;
Fernand: Gh. Aurelian· Unchiul Emil: I. Fărăianu; Cezar Pu tiano: M.
Mateescu ; Sasselin: A. Economu;' Simone: V. Dimilriu; Vass.ia: T. Brăt:1
şanu + Sili Munteanu; Henriette: V. Duşa- Pop; Valerie: M.
emeş; Theres.e: EI. Gruba P r e rn i e r a: 7 Oct:ombrie 1943 (9 spec ta cole).
420. TINEREŢE, o dramă a drngo tei în 3 acle el e Max Halbe; trad.
I. M Sadoveanu. Diree,ţia de scenă. I. Olteanu ; Regia: Em: Jo an; Sufleur:
Şt. Constantinescu. Di Uribuţia: Preo tul Hopp e: N. Voi cu: Anişoara:
Daia Nicoară; Mandu : I Sarea; Capelanul Gregor: M. Lapteş; Han Hartwig: N. Sasu. Maruşca: El. Gruba. P r e m i e r a: 30 Octombrie 1943 (3 p ;
421 ACTRIŢA, piesă fu 5 acte de Roland .Schacht. Dir'ecţia. de cenă.
fon Dinescu; Regia: Gb. Matache; Sufleur: Şl. C0n t,anline cu D i l r ib u ţi a: Stela Andersen: Lili Bulandra ; Maria Daia 1 icoară; Contele 01consky: Al. Rădulescu; Groohutsen: N. Bulandra; Felicilas Fux:
Hodo~:
Directorul teatrului: C. A. Ru ei; Regi arul: Gb. Frurnuzache ; Schwalbei:
M. Nemeş; Un fotograf: I. Sarea P re 111 i e r a: 11 roemhrie Ll-13 /10 p.l.
422. PYGMALION, -:o meclie în 5 a t1 ,de Bernard Shaw. Direcţia de
cenă: Ionel Olteanu; R gia: Ein. Josan :
uflcur: Şt. Con tantine cu. D ist r i b u ţi a: Dna Higgin ~ 1 :Cia falce u ; Harry Higgiu : Gh. Aure lian;
Alfred Doolitle: I. Vanciu; Eliza: Viorica \'odă; Col. Pickering: M. ~fate. , a u ; Dna
e cu; D-na Eyn fi,r Hill: M. Borsa~ Clara: El Gruba; Freddy:
Pearce: V. Drăgoi ; Un pectalor: I. , arca;
ubrct.a: Ioana !aria. Prem i era: 7 Decembri e 1943 (12 pe clacol e) .
423' LIE VIORIE, poveste 'în 3 acte (6 tablouri) în versuri d<> Cons.L,
Orendi. Direcţia de cenă. Ion Dine cu: Regia Em. Josan; , ufl eur: Şt. Constantinescu. D i tribu ţ ii a: Pri ehincl el: El na Gruba ; V rele Impăral"
P. Dragomir; , trîrnbă lemn e: Victor Pop e cu; Sfarmă pielrf": Sabin Pop ;
Voevodul Laudă-mă gură: Ion Fărăianu; Lie Yiori e: Florica Pop : Doicn:
Virg. Drăgoi; Zmeul Zmeilor: Dcm. Con fantin cu.
ichipercea: ToanaMaria; Ţăraul bătrrn: M. Lapteş; Pu Inicul: V. Poloroacă; Fiul cel mare:
·N. asu; Mezinul: I. Sarea; O staşul : Şt. ardaru. Pre mi era: 23 Decembrie 19431 (4 spec tacole)
424. ROMEO ŞJ JULIETA LA MIZIL, parodie înlr'un ac t în versuri
de George Raneti. Dirc ţia de scenă. V. Rădule cu; Regia: Cili
1nlach"';
Sufleur: Şbefan Con lan tin e Ic u. D i t r i b u ţi a: Conu
a · ~fo1·uzan;
Conu Ghiţă: . Voicu; fi u: T Croitoru; \ eta: FI. Ciura; :VI-rn : Schnilze1;
Nunută Hodoş; Ioniţă: J. Vanciu; Leonida: I. Fărăianu; Mariţ5: V. Duşa;
Frus.ina: Virg. Drăgoi Pr emier a: 18 Martie 1944 (4 peclacole).
425. DOMNIŞOOARA NASTASIA, comedie tragică în 3 acte (10 tablouri) de George :Mihail Zamfire cu . Direcţia de
cenă: Puiu
Iaximilian ;
Regia: Gh. Matache şi Emil Josan; ufleur: Şl. Con lantinescu. Di t r i ·
b u ţi a: Nastasia: Magda Tîlvan: Ion Sorcovii:
Dimilriu; Vulpaşin: T.
Lapt eş; Luca: T. Cr·o itoru; Vecina: Puica Perieţeanu; Para chiva: V. Ştir
beţiu; Nicolina: Vet. Duşa; Ionel: V. Pope cu; Luca Lacrirnă: Florica Pop;
Cîrdumarul: Şt. Vardaru; Omul necăjit: M LaRte ; Haimanana:
. Sasu ;
Cerş_etorul: Sabin Pop ; Orbul: DumHru Pop ; Pacoste: Mircea Avram; Gazda: Ileana Sănuiţă; Pascu: Radu Ionescu. Premier a: 1 Aprilie 1941
(6 pect.).
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TABLOUL B.
PIESELE J CATE, IN
A AUT
(Dup

datei

R INEA ALFABETICĂ

RIL R

numele autorilor fiind indicat anul premierei fiecărei piese,
ale pcctacolului v r fi uş o r gă ii în Tabloul A.
[cronol gie) da p. · 18)

detailat

Anul

Au orul

rem icrei

'J itlul piesei

Ai ard J an
Ale
ndri Va ' ile

Alfi ri Vittori
Andr
nfda
Angh 1 O . i t. O. I
O' nnunzio Oa r.

if

Anth lme I aul
Arm ot Paul
Armont ., M.
rbid n
ArmonlP. i • Nance
Arn Id si
eh

undeau

Bach I Am ld
Ba ·ul a rcadie
Bnnvilte

h

dore

I.

Barrle J.
Bârsan Zaharia

vezi Arnold

şi

Ba h

1 i tul, c medie 4 acte

\ini Iru fără port f liu, com. -4 acte
rutarea, pie ă I act
ringoir , omedie 1 act
\cdaliil bătrân i, pie ă ~ acte
mul nirii, poem i toric I act
fac z.iuă, poem dramatic 1 act
Trandafirii ro ii, poem dramatic 3 acte
Domnul de Rouă, poem dramatic 3 acte
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Bataitle H.

Beaumarchais
Beer O. şi L. Verneuil
Berger H.
Bernard Tristan

Bernhardt Sarah
Bernstein H.
Bertolazzi C.
Besier Rudolf
Besnard Lucien
Birabeau Andre
Birabeau A. şi A. Do1ley
Biro L. şi Lengyel M.
Bjornson Bjornstjerne
Bisson Al.
Bisson şi Sylvol
Bisson şi Vast Riconard
Blaga Lucian

Bonelli Luigi
Bontempelli Massimo
Botta Dan
Bradley John
Brandon Thomas

Brătescu Voineşti

Brieux
Brudaşcu

Leontin

1921-22
1926-27
1930-31
1932-33
1925-26
1928-29
1930-31
1928-29
1920-21
1922-23
1922-23
19i3-24
1928-29
1938-39
1928-29
1934-35
1932-33
1939 40
1924-25
1930-3 1
1920-21
1921-22
1924-25
1925-26
1925-26
1933-34
1929-30
1929-30
1934-35
1941-42
1939-40
1939-40
1938-39
1933-34
1928-29
1923-24
1919-20
1920-21
1924-25
1936-37

-Caillavet O. A. şi Robert
de Flers
Calder6n de la Barca 1931-32
1942-43
Cantacuzino Ion I.
1939-40
Capek Karet
1919-20
Caragiale I. Luca

Marşul nupţial, dramă 4 acte
Invierea, epizod dramatic 5 acte
Fecioara rătăcită, dramă 4 acte
Modelul, piesă 4 acte
Nunta lui Figaro, comedie 5 acte
Maestru Bolbec, comedie 5 acte
Miss Franţa, r.omedie 4 acte
Potopul, comedie 3 acte
Nepof tit ul, comedie 3 acte
Cafeneaua cea mică, comedie 3 acte
Interpretul, vodevil l act
Incidentul dela 7 Aprilie, corn. 1 act
Adrienne Lecouvreur, piesă 6 tablouri
Samson, piesă 4 acte
Zile de sărbătoare, comedie 3 acte
Miss Ba, piesă 5 acte
In umbra Haremului, piesă 3 acte
Cuibul, comedie 3 acte
Floarea de lămâifă, comedie 3 acte
Ţarina, piesă 3 acte
Un faliment, piesă 4 acte
Necunoscuta, dramă 5 acte
Năzdrăvăniile divorţului, corn . 3 acte
Regulus Codoveanu, comedie 3 acte
Dispărut, comedie 3 acte
Anatole, comedie 3 acte
Meşterul Manole, ~framă 4 acte
Cruciada Copiilor, dramă 3 acte
Avram Iancu, dramă, \ prolog şi 3 faze
Daria, dramă 4 acte
Al patrulea perete, 1 act piesă
Luna vinovată, piesă 7 tablouri
Comedia fantasmelor. piesă 5 acte
Procurorul, piesă poliţistă 3 acte
Mătuşa lui Carol, comedie 3 acte
Sorana, piesă 3 acte
Brânduşa, piesă 3 acte
Cărăbuşii, comedie 3 acte
Magistratii, piesă 4 acte
Casa cu fraţi, piesă l act

vezi Robert de Flers şi O. A. Caillavet
e un vis, piesă 5 acte
Republica fem eilo r, fantezie 12 tabl., 1 pr.
Mama, piesă 3 acte
O Scrisoare pierdută, comedie 4 acte
1920-21 O noapte furtunoasă, comedie 2 acte
1920-21 Conul Leonida faţă cu reacţiunea, corn. I act
1927-28 Năpasta, dramă în 2 acte
1932-33 D'ale Carnavalului, comedie 2 acte
1941-42 O soacră, comedie I act
·C arpentar E. şi Oross L. 1937-38 Clubul Gangsterilor, piesă poliţistă, 3 acte
,cataldo Oaspare s
1941-42 Coniţa a plecat, comedie 3 acte
Viaţa
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Cavalotti
Cehov A.

I 21-22

Ceuşeanu

1922-~3 Pe ărelul, comedie 3 acte
193 -37
raiul munţii r, dramă 4 a te

1926-27 Ca'n Biblie, comedie l act
Ale .

C r rea în

ăsătorie,

omedie

act

Ze trea trecutului, piesă 3 acte
-ra Jo ette, n a ta mea,
m. 4 acte
1a -ca şi obraz.ul, gr te a 3 acte
1941-4'.:! lngcrul a vestit pe Maria, mister 4 acte>
I t ' 1-3'2 Valul fericirii. pi ă t ad
ll4~-·1'
ururilL' m n, un pizod în 4 in identeI. 37-3S \' cea, piesă I act
I 3~-3H
1aria ct I arm n, pi ă 3 a te
u25-:.!u I-raţ11 h'.aramazo ....
l .!21-2'.! Lăutarul drn Crenrnna, pie ă I act
vezi 'l nner '1
rmon
H 3 -37
idul, trag die 5 a te
I. 3~ -4
Horaţiu, tra edt
5 a t
1~31-3~
\oartea lui Fulger, dramatizar I a t

rn41-42

CharvayR. şi P. Ga auit Jll33-3-t
Chiarelli Luigi
1~35- o
Claude! Paul

Clemenceau Ge rges
Co ră cu Sandra
Cocteau Jean
Codina J
elix
Copeau r. i Jean Cr n
Copp
r.
C rm n şi
C rneille

vc:t.i
ezi

andru
a

R. d

Fr. d

peau Jacqu

şi

I r

set

J an

ron

I 21-:.'2
1<>21-:n
1tt:.n-:l5

10 ta louri
3

t

uri

3 cte
j. 3

a

t

a te

. hegaro_ Jo
ftimiu Viet r

lli

W. Walt r

nnery, O'

ţ;i

C rmoo

far I conrup.'ltor, pie ă
acte
I ingala, dramă 5 a t
ln~ir'te \ă.rgărite, p L'ID fe ri 4 acte
'I hL•haida, tragcdi' 5 act
I ap. zi , p cm dramatic I act
n l'.· r
nlimental, omedi 5 a te
I mul ar a Yăzut moart a, om. 3 acte
Atrizi,, tragedie 5 ad
oi rut I-<ajahului, omcdi 3 act
r uă orfelin , dramă 8 tablouri
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Ernst Otto
Euripide
Evreiooff N.

1919-20 Institutorii, comedie 3 acte
1936-37 Bacan ele, tragedie 5 acte
1927-28 Comedia fericirii, comedie 3 acte

Farago Coca
Ferdinand Roger
Flers R. şi O. A. de
Caillavet

1936-37
1933-34

lntâmplarea, piesă 1 act
Ginerele Dlui Chotard, comedie 3 acte

1920-21
1923-24
1926-27
1939-40

Amorul veghează, comedie 4 acte
Papa, comedie 3 acte
Evantajul, piesă 4 acte
Academicianul, comedie 4 acte

1920-21

Frumoasa

1928-29
1932-33
1922-23
1921-22
1931-32
1921-22
192\:1-30
1936-37
1925-26

Romanţa. piesă 3 acte, prof. şi epilog
Doctorul Miracol, comedie 3 acte
Sanda, piesă 3 acte
Fără reazăm, dramă 3 acte
Cântec de leagăn, comedie 3 acte
Heidelbergul _de altă dată, corn. 5 acte
Comedia politică, comedie 3 acte
Karl şi Ana, dramă 4 acte
La pândă, dramă 4 acte

Flers R. de, O. A. de
Caiflavet şi E. Rey
Flers Robert de şi
Fr. de Croisset
Florescu Al.
floru Igiena
Fodor L.
Forster Mayer W.
Fraccaroli A.
Frank Leonhard
Frondaie Pierre
Frondaie Pierre şi
Pierre Louys
Fulda Ludwig

aventură,

comedie 3 acte

1937-38 Femeia şi Paiaţa, piesă 5 acte
1920-21 Prostul, comedie 5 acte
1934-35 Fiica rătăcită, comedie 3 acte
Furpa Alexandru Sera 193î-38 Cărăbuşul de lumină, piesă 3 acte
1941-42 Păcală, snoavă 4 acte
Furtună Horia

Oarrick Sidney
Oavautt Paul
Gavautt P. şi R. Charvay
Oehri Alfred
Oeraldy Paul
Oerbidon Marcel şi
Paul Armont
Oherardo Oherardi
Oiacometti P.
Oiannini Ougliemo
Oi ra udoux J.
Goethe
Goga Octavian
Oogol N.
OoJdoni C.
Oorky Maxim
Oorse H. de şi Ch. M.
Hennequin
Ootz Curt
Oouriadec, Soiede
OriJlparzer Fr.

1935-36
1925-26
1933-34
1938-39
1927-28

Un asasinat, piesă 5 acte
Mica ciocolatieră, comedie 4 acte
Ora Josette, nevasta mea, corn. 4 acte
Mansarda, piesă 3 acte
Iubire, piesă 3 acte

1932-33
1939-40
1928-29
1940-41
1936-37
1931-32
I 941-42
1931-32
1919 20
1926-27
1921-22
1921-22

Clubul ţicniţilor, comedie 3 acte
Medalionul, comedie 3 acte
Moartea civilă, dramă 3 acte
Eva în vitrină, comedie 3 acte
Tessa, piesă 3 acte
Faust, tragedie 5 acte
Egmont, dramă 5 acte
Meşterul Manole, dramă 3 acte
Revizorul, comedie 5 acte
Căsătoria, comedie 3 acte
Hangiţa, comedie 5 acte
Azilul de noapte, piesă 4 acte

1921-22
1922-23
1928-29
19 ~3-24
1921-22

Finul

coniţei,

comedie 3 acte
comedie 4 acte
Hocus-Pocus, comedie 3 acte prol.
Sărutul morţii, piesă 4 acte
Hero şi Leandru, tragedie 5 acte

Fetiţa,
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şi

epil.

27

GrossM.şiE.Carpentier

Ouitry Sacha
Ousty Paul

Halbe Max
Harold şi Vernon
Haşdeu Bogdan P.
Hennequln M. şi
R main Coolu
Hennequln M. şi
Pierre Veber
Hennequln M.
Heane uln M.
H. de or e

Herczeg

1937-3
1929-30
1919-20
192 -21
1921-22
I 2\-22
1922-23
19_ -2
1933-34

Clubul gang terilor, piesă poliţistă 3 acte
Noi nu jucăm să ne amuzăm, corn. 5 acte
Cinematograful, comedie 3 acte
Femeile noastre, omedle 3 acte
Manevrele de toamnă, comedie 4 acte
inerele d-lui Prefect, comedie 3 acte
Extemporalul, comedie 3 acte
ecretarul general, comedie 3 a te
Răpirea sabinelor, comedie 4 acte
Tin reţe, dramă 3 acte
landarinul, piesă 3 acte
Răzvan şi Vidra, poem dramati

19_4-25
I 2--27
I 31-:-.L

5 acte

lopotelul de alarmă, comedie 3 acte
omnut dela ora 5, comedie 3 acte
ul tatii, comedie 3 a te

Bă

ta

v zi 'or e H d şi M. Hennequin
fet d măritat, comedie 4 acte
\am'se!! Nitouche,
m. rnuz.icală • acte
ăianjenul,
rnedi
a te
\ăq~ lus, omedi 3 acte
lume, ornedi 3 acte
ln cur
mul ue zăpada, ornedi 3 acte
I ·pi ta, comedie bufă 3 a te
Ruy-131.as, drama 5 a te
Şapt

r.

Herv

Hett: A de

H r t I. şi W. P laczek
Hug Viet r
Jb en H.

Ion, seu Morei
Ionescu Radu i
Neamţu Ottonel
Iorga N.

Iosif St. O.

şi

O. Anghel

n

I 37-3
1937-

Ce ştia atul, ornedie t act
Nodul Gordian, omedie I act
Mi
Hobbs, com die 4 acte
O familie de oi, comedie 3 acte
Elisabcth, piesă 3 acte

Jean V. Al.

J

rome K. Jero me

Josset A.
Kadelburg şi Presber
Kirltescu A.

mata
!untarilor, pie ă 3 a te
n domn prib ag, p ern dramatic 5 acte
lH! rghe Lazăr, pi să 5 a te
Bătrânul
antemir, pie ă 5 acte
on tantin
odă Brâncov anu, dramă
lstorl ă 5 acte
fratele păgân, dramă 4 acte
ometa, om die 3 acte

192--23
l 2 -30

Punctul negru, comedie 3 acte
Cuibul cu viespi, comedie 3 acte
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Kiritescu N.
Kistemaekers H.

1924-25
1920-21
1922-23

Un erou, comedie 3 acte
Instinctul, piesă 3 acte
Văpaia, piesă 3 acte

Labiche E.
1925-26 Praf în ochi, comedie 2 acte
Labiche E. şi E, Martin 1937-38 Călătoria lui Perrichon, comedie 3 acte
Landrey M.
1933-34 Victimile legii, piesă 3 acte
Langer Fr.
1926-27 Cămila trece prin urechile acului, corn.
Lapedatu Ion A.
Lascarov- Moldovanu

1937-38
1930-31

Lavedan Henri

1927-28
1940-41
1935-36
1928-29
1922-23
1925-26

Lecca Haratamb O.
Legouve Ernest
Lengyel M.
Lengyet M. şi Biro L.
Lenormand H.
Letraz Jean
Lindau Paul
Locusteanu P.
Louys Pierre şi P.
Frondaie
Luca Ioan
Ludovici C. Vico
Maetertinck Maurice
.M agre Maurice
Maltopol Mihail
Mardare Valeriu

1938-39
1935-36
1920-21
1928-29
1932-33
1937-38
1936-37
1939-40

3 acte
Tribunul, dramă 3 acte
Greerele şi furnica, fabulă dramatică
3 acte
Duelul, piesă 3 acte
In slujba ţării, .•.
Câinii, piesă 4 acte
Medea, tragedie 3 acte
Taifun, dramă 4 acte
Antonia, comedie 3 acte
vezi Bir6 L. şi Lengyel M.
Neroada, piesă l act
Bichonel, comedi~ 3 acte
Lorica noastră, comedie 4 acte
Procurorul Hallers, piesă 4 acte
Nevasta lui Cerceluş, farsă 1 act
Femeia şi Paiaţa, piesă 5 acte
comedie 4 acte
femeia nimănui, piesă 3 acte

Morişca,

1933-34 Monna Vanna, piesă 3 acte
1937-38 Ingrata, comedie 3 acte
1938-39 Sbucium, 3 acte un tablou
1927-28 Nu zice vorbă mare, corn. dramat. 3 acte
1934-35 Haidem la teatru, comedie l act

Martinezi Siera Oregorio şi Maria
1936-37
Maugham M. Somerset 1930-31
1931-32
1935-36
1938-39
1938-39
1939-40
Maurey Max
1925-26
1928-29
1932-33
Metesville şi Dureyrier I 928-29
Mere Charles
1933-34
Merişescu I. C.
1942-43
Mihăescu Oib. I.
1936-37
Milian Claudia
1937-38
Miller-Verghy Mărgărita 1838-39
Millo Matei
1939-40
Minulescu Ioan
1930-31
Mirande V. şi A. Rivoir 1920-21

Leagănul, piesă 2

acte
Cercul, comedie 3 acte
Ploaia, piesă 3 acte
Femeia statornică, comedie 3 acte
Penelopa, comedie 3 acte
Flacăra sfântă, piesă 3 acte
Scrisoarea, piesă 3 acte
Recomandaţia, comedie 1 act
Stradivarius, comedie 1 act
David Copperfield, piesă 5 acte
Mi chel Perrin, comedie 2 acte
Cuceritorii, dramă 3 acte
Aricii, comedie 3 acte
Pavilionul cu umbre, piesă 3 acte
Vreau să trăesc, piesă 3 acte
Garden-Party, piesă 3 acte
Baba Hârca, furie 2 acte
Allegro ma non troppo, comedie 3 acte
Ca să trăesti fericit, corn. 3 acte
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Mirbeau O.
Moliere

Morax Rene

1923-24
1919-20
1919-20
!92t-22
1922-23
I 22-23
1926-27
1926-27
1930-31
193 -39
I 37-3

Moreau E.

i V. Sardou
Mor elli E. L.

Moş

iu Alfred
Mota
Mr tic (fratii)
Mugur Val.
Mu e.tescu Tudor
Mus et A.
Nancey C. ·i . Armont
Natan en
Neam{u Ott nel
I n cu adu
Neill ugen O.
Nic ara ladimir

I 5-3
19 3-34

Banii, piesă 3 acte
Doctorul fără voie, comedie 3 acte
Avarul, comedie 5 acte
Bolnavul închipuit, corn. 3 acte
Vicleniile lui capin, corn. 3 acte
Că ătoria silită, om. I act
Şcoala femeilor, comedie 5 acte
Tartuffe, comedie 5 acte
Bur hezul
'e ntil o m, comedie 3 acte
Mizantropul , c m die 5 acte
Servitoarea din Evolena, legendă 4 acte
vezi Sardou . şi E. \oreau
Iau , tragedit 3 acte
triana, corn die 2 act
avalerul l ia, piesă 4 acte
\ar işa , dramă 5 act
Re ina slugilor, om die 3 acte
itani
al',
medi 3 act
.... E u,
medi
act
CapriLiul. c m die I act
Zebra, c medir 3 a te
oala drag tei, piesă 3

acte
nel

\C 3 -40
lH:_,l-J

193i-3-~
Nic d mi Dario
Nu I
hnet

Brooislav
.

ll
·3.1
!l ,l'-\-,14

Or ndi C.
Ortner f-1.

1931-:n

Pagn I \arcei

Il

Papilian Victor

Pnrker Nap l eon
Pa cu Adrian
Pa cu A. si S. Teleajen
P retz
Petrescu Camil
Petrescu Lucre{ta
Pl.radetlo Luigi

:~

··~I

I ~. '.!-33

~\. ndrie si amc r, c.lramă 4 a te
Lie Viori , pi • 3 a t
t bia
\\'undcrli h, I g ndă 5 a te

Jan,
medic 4 act
Domnul T paz ,
m dic 4 act
elui e n'are i
va lua , pie ă 4 acte
n ptimi t in rigibil,
m die 4 acte
Cerurile pun, dramă r li ioasă 4 a te
Alt gla ·• piesă -l acte
ardinal ul , rie
4 a t
Irena, comedie 3 a le
uiburi f;iramat , pi e ă 3 acte
f răbuşirea, pi ă 4 act
Mt!ică P p seu,
m die 3 acte
uflc te tari, dramă 3 acte
Anut , omcdi 4 a t
mo hine d Si ilia, piesă I act
fi ar
um vede, pi ă 3 a te
Hcnric I , tragedie 3 acte

ol uptatea

noarei, comedie 3 acte-
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1939-40
1927-28
1928-29
1939-40

Şase personagii în căutare de autor, comedie 3 acte
Omul, bestia şi virtutea, epilog 3 acte
Strunga Dracului, piesă 4 acte
Ciuta, dramă 3 acte
Muşcata din fereastră, comedie 3 acte
vezi Kadelburg şi Presber
Timpul şi familia Conway, corn. 3 acte
Concert simfonic, comedie 1 act
Crina, piesă 5 acte
Zile senine, comedie 3 acte

1938-39
1936-37
1920-:ll
1922-23
1930-31
1933-34
1940-41
1943-44
1935-36
1936-37
1924-25
1926-27
1923 24

Ama! şi scrisoarea împăratului, piesă 2 acte
Andromaca, tragedie 5 acte
Doctorie pentru soacre, comedie I act
Legenda Coroanei, poem dramatic 1 act
Serenada din trecut, corn. istorică 4 acte
Maria din Mangop, piesă 5 acte
Bizanţ, dramă 4 acte
Romeo şi Julietta la Mizil, corn. 1 act
Taina, comedie tragică 3 acte
Coleopterele, co~edie 3 acte
Plicul, comedie 3 acte
Nebuniile dragostei, corn. 3 acte
Morcovel, comedie l act

1920-21
1923-24

Frumoasa aventura, comedie 3 acte
Martira, dramă 5 ·a cte

1933-34

Anatole, comedie 3 acte

Piradello Luigi

1930-31

Popa Iulian
Popa Victor Ion

1932-33
1939-40
1923-24
1929-30

Presber şi Kadelburg
Priestley J.
Prodan Paul
Psatta D.
Puget Andre-Claude
Rabiudranath Tagore
Racine Jean
Radu C.
Rădulescu Mircea

Ranetti George
RAulet Constantin

Rebreanu L.
Regnard
Ren ard Jules
Rey Etienne, R. de
Flers şi O. A. de
Caillavet
Richepin
Riconard Vast şi
A. Bisson
Riss Karsky şi O.

Teodorescu
t 933-34 Râpa, piesă 5 acte
Rivoir A. şi J. Mirande
vezi Mirande J. şi A. Rivoir

Romain Rolland
Rosso di San Secondo
Rostand E.
Roth
Rusei C. A.

1926-27 Jocul iubirii şi al morţii, dramă 1 act
1939-40 Arşiţa, I act piesă
1921-22 Romanţioşii, comedie 3 acte
1928-29 Prinţesa îndepărtată, piesă 3 acte
1919-20 Doi sergenţi, piesă 3 acte
1936-37 Alexandru Lăpuşneanu, dramă 5 acte

1926-27 Molima, oiesă 3 acte
1926-27 Duduca Sevastiţa, comedie 3 acte
1921-22 Să ne despărţim, comedie 3 acte
1924-25 Prietenii, comedie 4 acte
1928-29 Vrăjitoarea, dramă 3 acte
Sardou V. şi E. Moreau 1925-26 Madame Sans-Geoe, corn. 3 acte şi 1 prol.
Săulescu
1938-39 Săptămâna luminată, piesă 1 act
Savoir Alfred
1930-31 Marea ducesă şi chelnerul, corn. 3 acte

Sadoveanu Ion Marin
Sân-Oiorgiu Ion
Sardou V.

Savoir Alfred şi
Etienne Rey
Savary O.
Scăuieru O.
Schacht Rotand

1930-31 Când vrea femeia, comedie 3 acte
1937-38 Georges şi Margarette, corn. 3 acte
1937-38 Radomir, piesă istorică 7 tablouri
1943-44 Actriţa, piesă 5 acte
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Schiller

Schnitzler Arthur
Schonher Karl
Şerbănescu

A. şi Lucia

Sarment Jean
Shake peare W.

a te

S haw B.
acte
acte

ii iu George
Iv t i Bi
n

Sofocle
d r

t
2

părţl

tr/ndberg A.
Sud rmann J-1.

Wane
i 1. z csen
Syll-Vara
Sutt

Szănt

11

A.

Tâlvan Ion
Tătărăscu G.
Teleajen andu
Adrian Pascu
Theodorlan Catoo

ln

rbul Diavolu'ui, c m. 3 act
div rtisment 3 act , prai.
rumul înfl orit, piesă 5 tablouri
, nd vin viforul, pie ă 4 acte

Laţul,

şi

epilog

vezi Adrian a cu şi Sandu Teleagen
tii, pie ă 4 acte
le d-lui Pleşu, corn. 3 acte
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piesă

Theuriet Andre

1919-20

Jean-Marie,

Ursachy O.

1921-22

O căsnicie, comedie 3 acte

1 act

V. Al. Jean
vezi Jean, V. Al.
Vanciu Iosif
1939-40 Verde cu două stele, piesă 4 acte
Vaszary Iohann
1934-35 Fată de familie bună, comedie 4 acte
Veber, Ch.M Hennequin
şi H. de Gorst>
1921-22 Finul Coniţei, comedie 3 acte
Vega Lope de
1936-37 Steaua Sevilei, tragedie 3 acte
Voiculescu Dr.
1937-38 Umbra, piesă 4 acte
Voss Richard
1929-30 Vinovat, piesă 3 acte
Werner W.
WiJde Oscar
WiJbrandt Ad.
WoJff Pierre

Zamfirescu O. MihaiJ
Zuckermeyer CaroJ

Notă:

1937-38
1937-38
1938-39
1920-21
1919-20
1926-27

Oameni pe un sloi de ghiată , piesă 3 acte
Solomea, dramă 1 act
Importanta de a fi serios, comedie 3 acte
Messalina, tragedie 5 acte
Păpuşile, piesă 4 acte
Nepotelul, comedie 3 acte

1943-~4 Domnişoara Nastasia, corn.
1930-31 Rivalii, comedie 3 acte

tragică

3 acte

La cererea d-rei N. Lăzărescu, fostă secretară a Teatrului în momentul începerei întocmirei acestui volum, precizăm că Tablourile B. şi
C. ale repertoriului Teatrului au fost întocmite, în ordine alfabetică,
de d-sa. Aceasta este contribuţia d-sale pentru care a fost amintită
la pag. 2-a a prezentei lucrări.
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TABLOUL C.
TA LOUL ALFABETlC AL TITLURILOR
PI S~L RJUCATE
te urm t titlul, in I numărul de ordine al
pt s i în Ta I ul , dela p a. 1

Nunr rul le am

Abatele
Acad mlcianul
Acolo departe
A trita
Adri nne e uvreur ...
Al patru! a p r te

Ale andru
puşnPanu
Allegro ma n n tr ppo
Alt gin
Am I ......
Am rut v gh az
Anatol
Androma a
~nt nia
Anuţa .
Apu de
ar
A rl ii .. ..
Arşiţo ..
Atrizii
A arul
Avram Iancu
Azilul d n apt

Ca'n Biblie ..
Ca ă trăieşti fericit ...
Cada rut viu . . . . . ..
Cezar i Cleopatra
Caf neaua cea mică ...
Câinii .
C lătoria lui Perrichon
C mila trece prin urechile
acului
Când vine vif rut ...
Când rea femeia ...
Candida .. ... . ..
Cânte de leagăn
Cantemir bătrânul
apriclul

414

421

..
..

364
3 5
322
211

27
35
22

2O
329
120
I :59

Căpri fa
CArăbu ii
CArăbu ul

191
418
3
11

2 3

50
314

229

2

419
1

arei

13

299
373
399
53

Bizanţ

8 lnavul în hipuit

BrAndu,a .

.

..

Bujore til. ..

. .

...

Burghezul gentilom

..
lumină

..
Cârceii
Cardinalul
Casa cu fratl .. .
Ca a Hervey .. .
CăsAt ria .
CAs toria sillUi
Castelana din Shenstone
Cavalerul Vioia ... . .
Cazemata Voluntarilor
Ce tle satul .. . .. .
etui ce n'are i se va lua
Cercul
Cererea în căsătorie
Cerurile spun .. . . ..
Chemarea codrului
Cldul ... . .. . ..
Cinel-Cinel
Cinematograful
Ciufulici .. .

3 9

37

Baba li rea
Ba nt le

...
...
8 ieţaşul tatll
Băiat de viată ...
8 latul
Banii
Bărbatul O rnni
ich net
Biruitorul
...

27
3

8

34
218
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de

143

20

171

336
66
2 8

335
140
99

216
97

233
230
312

280
27
344
12

186
332
379
131
72

2-14

68
407
32
158

220

47
259

37
305
377
7

148

Ciuta ...

... ... .. . .. .
de alarmă .. .
Clubul gangsterilor .. .
Clubul ţicnitilor .. . .. .
Coleopterele .. . .. . . ..
Colierul Rajahului
.. .
Comedia fantasmelor .. .
Comedia fericirii .. .
Comedia politică .. .
Cometa ... .. . . . .
Concert simfonic . . . .. .
Coniţa a plecat
.. . .. .
Constantin Brâncoveanu
Constructorul Solness ... .. .
Controlorul vagoanelor de
dormit ... ... ... ... ...
Conul Leonida fată cu reacţiunea ...
... ... ... ...
Craiul Munţilor
Crina ... ... ... . ..
Cruciada copiilor ...
Cuceritorii
. . . . ..
Cuibul
... ... .. .
Cuibul cu vespi .. .
Cuiburi s fărâmate
Clopoţelul

83
106

340
243

317
309
374
153
190
161
152
404
288
318
115

62
310
185
206
256
391
207
200

D'ale Carnavalului
Dama cu Camelii .. .
Daria ... ... ... .. .
David Copperfield
Demonul .. . ... .. .
'Dincolo de zare .. .
Dispărut ...
... .. .
Doamna Ministru .. .
Doctor Death ... ... . ..
Doctorie pentru soacre
Doctorul Miracol .. .
Doctorul fără voie ...
2 + 2 = 5 (Penelopa) ...
Doi Sergenţi .. . . . . .. .
Domnişoara .. . ...
. ..
Domnişoara Iulia .. . .. . .. .
D-ra Jos11ete nevasta-mea ...
Domnişoara Nastasia ...
Domnul de Rouă .. . .. .
Domnul dela ora cinci
Domnul Topaze
Don Carlos ...
Două Orfeline
Drum înflorit ...
Duetul
Duduca Sevastiţa .. .

245
327
401
239
105
393
112
294
358
25
252

'iEgmont

408

...

...

.. .

6

354
9

277

132
265
425
319
134
237
342
157
351
167
323

Electra
Elizabeth .. . .. .
.. ... . Eseu .. . ...
Eva în vitrină .. .
Evantaiul .. . .. .
Extemporalul .. .

160
328
270
400
126
59

făclia sub obroc . ..
Fântâna Blanduziei
Fără reazăm .. . . ..
.. .
Farmacistul Boura<:hon
Fată de familie bună . . .
Fata lui Jorio ... ...
Faust ... .. . ... ...
Fecioara rătăcită .. .
femeia îndărătnică
Femeia nimănui .. .
Femeile noastre . . .
Femeia şi paiaţa . . .
feme ia statornică ...
fetita ... ... ... ...
fiica rătăcită . .. . .. .. . ...
fie care cum vede (E aşa dacă
ţi se pare) ...
.. . .. . ...
Finul Coniţei ... . ..

337
17
43
240
276
355
235
214
321
397
30
339
303
67
282

Flacăra sfântă
floarea de lămâiţă
florin şi Florica . . .
fratele păgân ... . ..
Fraţii Karamazov . . .
frumoasa aventură

142
51
372
92
402
343
111
35

Garden Party ... . . .
Gaudeamus
Gelozia . . . .. . .. .
George şi Margarette
Ginerele d-lui Chotard
Ginerele d-lui Prefect ...
Ginerele d-lui Poirier .. .
Gheorghe Lazăr ...
Gtauco
... ... ...
Glumele destfoulul
Greerele şi Furnica
Grigore Ghica-Vodă
Gri ogoire .. . .. . .. .

368
290
365
348
267
54
41
78
149
417
219
147
225

Haidem la teatru .. .
Hamlet ... ... ...
Hangiţa ... ... ...
Hedda Gabier .. . .. .
Heidelbergul de altădatl . . .
Henric IV ... . ..
Hero şi Leandru
Hocus-Pocus . ..

279
61
31
286
40
163
44
170
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Horaţiu
Hoţii

386
139

...

Idiotul
.
..
Importanta de a fi serios
In larg
In s lujba tă rii . . .
Jn s orbul di a vo lului ...
Io umbra haremului ..
Incidentul dela 7 Aprilie
Jncur ă lume ...
Jngerul a vestit pe Maria
Ingrata
..
ln ir' te M ă riărite .
Jn tinctul ...
Jo titutorii
Jntrfgll şi am r
lntr' o ară la mo l.e „
lnvierea
.
Jntâ mplarea
Interpretul
I ana d'Arc

Irena
I pita
Jocul iubirii
Jazz „
J an-Marie

i al

morţii

i Ana

La pând
Latul

234

366
306
398
.. 248
.. 250
„
89
. . 274
. 406
352
84
33
10
410

127
33
73
273
114
251
154

144
217
~

30

I 3

Legenda Cor an i
Lie - Viorie
Uebelei .
.
L g dna lui Ni ulită
L ricn nonstr

2 7
45
313
5
423
3 O
330
I

vinovată

384

Macbeth
Madame Sans-O ~ne
Magda
Mae trul .
Mae trut Bol ec

103
121
3 2
136
177
102
3 O
316
242
356
46
363

lăutarul

„

din Crem na

Leagănul

Luna

Magistraţii

Mama
.
M-s lle Nitouche
Mandarinul
Mândrie şi amor ... . .
Manevrele de toamnă ..
Mansarda ... . . . .. .. .

208

Marişa

293

Mar ul nupţis.l
Martira
. ... .. .
Masca şi obrazul .. .
Mătu a lui Carol „
Mătu ica . . . ..
Medaliile bătrânei
Medalionul
Medea
Medicul în dilemă ...
Me alina
.
Me terul Manole (Blaga) .
Me ferul Manole .
Mica Ciocolati ră ..
M!chel Perrin . . . . . ..
Micul
olf . , . .. ...
Micul Web r
Minj tru fără portofoliu „
Mirra
Mi
Ba
Mi s franta
Mj
Hobbs
Mitică Popescu
Mizantr pul
Moartea Ci ilă
Moartea lui Fulger
M artea lui Optum
M del ul
Molima
M nna Vanaa ... . ..
Morcovel .. ... . ..
Mori ca
..
Mu cata din fereastril

16

•.

Iubire

Karl

..
...

Marea Ducesă . şi Chelnerul
Marele coorupător
... . ..
Mărgeluş ... ... ..
Maria del Carmen
Maria din Maogop
Maria Stuart ...

Năpasta
.. .
. . ..
NAzdră Aniile divorţului

204
101

179

255
205
42
75
202
187

247

300
387
183
110
19

203
232
109
173
164
257
281
395
284
222
155
221

371
174

226
418
253
307

264
76
325
196

156
98
Nebuniile dragostei
Ul
Necunoscuta ... ... ...
38
Ne u torul din Veneţia
86
Nepoftitu I .. .. . . . . .. .
28
Nepoţelul „
130
Neroada .. . ..
369
Ne e tete d-lui Ple u „
215
Nevasta tui Cerceluş . .. . . . 254
Neve tete vesele din Windsor 74
Noaptea Regilor
223
Noaptea Sf. Ion
189
Nodul Gordian
69
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Noi nu jucăm să ne amuzăm
Nora ........... .
Nu zice vorbă mare
Nunta lui Fi garo .. . .. .

199
107

Nyu

..... .

151

O aventură frumoasă ...
O căsnicie .. . ... . ..

35

..... .

...

O familie de soi .. .
O noapte furtunoasă
O scrisoare pierdută
O soacră .. . ... . ..
Oameni pe un sloi de ghiaţă
Oedip Rege ... ... ... ..
Omul, bestia şi virtutea ...
Omul care a văzut moartea
Omul de zăpadă
Omul vremii
Onoarea
Othello
Ovidiu

Papa ...

...

Papa Lebonnard
Păpuşile ...
... .. .
Pata de întuneric .. .
Patimi
... ... .. .
Patima roşie .. . . ..
Pavilionul cu umbre
Pescărelul

Pescuitorul de umbre ...
Piatra din casă
Plicul. .. ... . ..
Ploaia
Poemul Unirei
Potopul ... ... .. .
Poveste de iarnă .. .
Prăbuşirea

Praf în ochi

Prea iubitul Leopold
Prietenii .. . ... .. .
Prinţesa îndepărtată

Procurorul
. . . . ..
Procurorul Hallers
Prostul ... .. . .. .
Punctul negru ... . . . . ..
Puterea întunericului ...
Pygmalion
Radomir
Râpa ......

165
117

Recomandaţia ...

Regele Lear . . .
Regina slugilor
Regulus Codoveanu
Republica femeilor
Revizorul . ..
Richard III
Rin gala
Rivalii
Rochia de seară
Romanţa .. . .. .
Romanţioşii
. . . .. .
Romeo şi Julietta ...
Romeo şi Julieta la Mizil
Ruy-Blas

39

O crimă pasională

Păcală
Păianjenul
Pământ

Răpirea Sabinelor
Rapsozii ... . ..
Rata sălbatecă
Răzvan şi Vidra

289
392

26
14
409
341
93

238
180
375
236
95
347

S'a spovedit un om
Să ne despărţim
Salomeea ... ... . ..
Samson ... ... .. .

3

405
85

Sanda ...

192

...

...

.. .

Slnziana şi Pepelea
Sapho... ... ... ...

79

119

Slptămâna lumina1ă
Şapte fete de măritat .. .
Sărutarea ...
... ... .. .
Sărutul morţii
.. . . .. .. .
Şase personagii în căutare

4
361

198
100

304
57

de autor
Sbucium ... .. .
Scampoto ... .. .
.
Shylok
Şcoala dragostei
Şcoala femeilor
Scrisoarea
Se caută un ta tă
Se face ziuă ...
Secretarul General
Serenada din trecut ...
Servitoarea din Evolena
Sfârşitul Sodomei
Signor Bracot i
...
Smochine de Sicilia . .. .. .
Societatea Atleţilor Spirituali
Sorana ... ... ... .. .
Spune-mi ci sunt urât
Stane de piatră
Steaua Sevitei
Stradivarius
Striana

145
16

96
228
1

176
118
113
124
197

104
181
269
182
36
70
129

422
353

258
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261
146

268
15
125
202
285
122
411
13

266
29
212
412

178
49
241
424

116
413

48
345

367
63

272
24

357
184
166

90

213
362
77

86
262
128

390
227
2

175
209
338
193
315

137
162
88

360
64

326

172
133.

Strigoii . . . . . . . . .
Strunga Dracului . .
Suflete tari
Surorile Aman
Sunt tată . . .

87
394
334
415
229

Taifun
Taina

56
295
210
135
296
324
10
37
420
275
246
311
23
333

Ţarina

Tartuffe
Tempo 120 pe oră ...
Tessa ...
Thebalda
..
Timpul i familia C nway ...
Tinere te
Tinereţe a unei Regine
Titanic Vals
Tobia Wunderli h
Trandafirii ro li
1 ribunul
inat
r u
ero sentimental
,.
d rn11 priben
n du man al p p rulu i

Un faliment .. . . . . . .. ...
21
Un optimist incorigibil
194
Unchiul din provincie . . . . . . 249
Unde iubirea e interzisă
(Miss Ba) . . . . .. . . . . .. 284
U. P. B. (Uniunea pentru
binefacere) ...
271
Vălul

fericirii

Văpaia

Verde cu două stele
Veste bună
Viata e un vis
Vicleniile lui Scepin
Viforul
Vinovat ... ... ...
Victimele legei
... .. .
Visul unei nopţi de vară
Vlaicu Vod
Vocea .
Voluptatea onoarei
Vrăjito 11 rea
Vreau să trăe

350
301
94
150
55
O

c

...

Zebra
Zilele de sărbătoare
Zile enine
Zestrea trecutului. ..
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242
71
396
302
231
60
91
195
263
65
52
346
201
188
349
291
169
371
403
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CRISTEA HRISTEA
CROITORU TITUS
DIMITRtU NAE
DRAGOMIR PETRE
DIV ARIUS LEONARD
ECONOMU ALEX.
FĂRĂIANU ION
LAPTEŞ MlLUŢĂ
LAPTEŞ TITUS
MATEESCU MIHAIL
MORUZAN OEM .
POP SABIN
POPESCU VICTOR

POTOROACĂ VIRGIL
RĂDULESCU AL.

RUSSEi C. A.
SARCA I.
SASU N.
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Bărbaţi
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TURCU MARIA
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COSMUŢA

serviciului economic
spectacolelor

şi
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şi
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ŞT. BRABORESCU
VINTILĂ R. DULESCU

ŞT .

CON TANTINESCU-MOŞU
ION DINESCU
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EM. JOSAN
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MATACHE
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Cuvânt înainte, de Aurel Buteanu . . . . .
La popasul unui sfert de veac, Aurel Buteanu
Din trecutul Teatrului Românesc din Ardeal şi Banat,
de Ştefan Mărcuş . . . . . . . . . . . .
Activitatea de 25 ani a Teatrului Naţional din Cluj,
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