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în piesa „,Câiniţ“.



Am dictat aceste aducerii aminte, 
silită. 

Silită, pentru că: intenția care mu 
slăpânit mai ales în ultimii ani ui 

carierei mele, era nu numai să nu 

las nimic în urma mea, — dar chiar, 

„pe cât s'a putea, să împăedic și pe: 
cei-Palţi de u-mi [iza numele. 

Ai întervenit însă câte-va stăru- 
ințe, — printre cari două mari, — și 

a cedat. 
„..Așa că adi, când le dai în ti- 

leag, mă mângăi cu ideea că vor avea 
Un Scop: | 

Pe cei atraşi spre teatru de aparențe 
mincindse, să-i întorcă înnapoi, — îar 

celor pe cari o vocaţie eztra-ordinară 
i-a îndrumat deju, să le spună ce-i 
așteptă, 

Ar. R.



Intre 1806 și 18609. 

La Ședla Centrală, din Craiova. 
Unchiii-meii, actorul Th. 'Tcodo- 

rini, mă lua, din când în când acasă 

și acolo, totă diua, naudeam vor- 
bindu-se de cât de teatru. Intre co- 
micul Tănăsescu, — Dimancea, tipul 

amorezului de salon, — Serghie, care 

juca mai ales intriganţii, — Pavel 
Stoenescu, un comedian, aducând 
mult cu Thiron, — Costache 'Teodo- 

rini, care avea ca roluri de predi- 
lecţie croii şi comicii bătrâni, — 
Catinca Mihăescu, un fel de Pau- 

line Granger, — vestita Raluca Sta- 
vrescu, — fostul ei bărbat Ion Vlă- 

dicescu, şi Marița Teodorini, — între 

aceştia am crescut, fie acasă la,
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Teodorini, fie la teatru, unde mă 
duceaii seara, ca distracţie. 

Afară de acesta, Teodorini şi ne- 
vastă-sa se ocupaii mult cu tradu- 
cerea pieselor «în vogă» pe vremea 
aceea; hunidră: Le roi s'amuse, 

Les mousquetaires, Le supplice d'une 
femme, Germaine, Come elles sont 
(outes, Le demon du jeu,. Julie, ctre. 
Teodorini dicta, iar noi, copiii — și 
mai cu semă ci, ca fiind mai răsă- 
rită, —scrieam. 

In cursul stplămânei, la șcslă, 
jucam fetelor câte o scenă memo- 
rată, îmbrăcându-mă cu ce rochii 
găseam pe la directâre și pe câte-o 
scenă improvizată. Mi-aduc aminte 
că, într'o Duminică, m'am întors la 
internat forte impresionată: v&du- 
sem pe Dimancea jucând 1diotul. 
Director ne erea un 6re-care Panai- 
lescu, om inteligent. 11 văduse şi el 
pe Dimancea. Când: ma audit re- 
producând părți întregi și mai ales 

O
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scena din închisore, pe o rogojină, a 
r&mas uimit. A doăa di, i-a spus lui 
Teodorini. Acesta, luându-mă acasă, 
la finele s&ptămânci, m'a dojenit, 
căci mar fi vrut cu nici un preţ 
ca rudele lui să îmbrăţișeze cariera 

dramatică, In acelaşi timp, Costache 
Teodorini, cel-lalt unchiă al mei, 

nva luat de-o parte și mi-a arătat 
viaţa de teatru întrun lubloii ori- 
bil, —cam în felul cum vorbeşte 

Kean cu Ana Damby. Din dia 
aceea, atât de antipatic mi-a devenit 
teatrul, în cât, dacă, mai târdiii, se 

întâmpla ca vre-o fată să-mi gică 
«par-că eşti actriță», eram în stare 
so strâng de gât. 
Terminând şcola, la împărţirea 

premiilor, fiind-că aveam glas fru- 
mos, m'aii pus să cânt Casta-Dira 
din Norma și aria mare din Robert 

le Diable,— ceca-ce dovedea, înnainte 
de tâte, nepriceperea profesorului, 
un neamț, care, la 15 ani, mă punea
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să cânt lucruri aşa de grele. Mare 
și ridicul succes!.. Ridicul, pentru 
că, ori-cât asi fi cântat de bine, nu 
puteam lupta cu asemenea bucăţi; 

mare, pentru că Primăria şi Pre- 
fectul Calimah, ati hotărâ imediat, 

să mă trimetă, ca bursieră, să slu- 

'diez canto, în streinătate. 'Teodorini, 

auzind, foc! «Nici un copil din nemul 
mei nu va pune piciorul pe scenă» ! 
Și proiectul a rămas proiect, — căci 
cine ar fi îndrăznit să ţie piept vio- 
lenţei sale ?.. 

M'am întrebat de multe ori pentru 

ce acestă groză a lui de teatru? Și 
mi-a fost cu atât mai groii să-mi 
r&spund, atunci, — cu cât a dusdi- 
reoţia, 20 de ani... Și ce direcţie!.. 
O disciplină ne mai pomenită. «Ori 
binc, ori de loc», cerea deviza tutulor. 

Fie-care trebuia să intre în scenă 
cu rolul perfect ştiut, căci suflcurul 
nu sufla, — controla. Și mai tâte 
locurile ereaii abonate, cu aceiaşi 

o
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abonaţi, timp de mai mulţi ani. Nu 
se qicea loja No. 1, No. 2, No. 3...) 
ci loja Zătrencii, loja lui Marghilo- 
man, a lui Golfineanu, a lui Aman, 
cte., —iar în dilele de sărbători, qilo 
vezervate pieselor naţionale, ca Radu 
Calomfirescu, Buzescu și altele, — cu 
două câsuri înnainte de începerea 
spectacolului, se daii tunuri; erca 
un fel de privilegii, de care nici o 

piesă, străină, ori cât de r&sboinică 
ar fi fost, nu se bucura, 

Dacă. piesele naţionale se distin- 
geati prin bubuituri de tunuri, cele- 
Palte, mai tâte, se bucurati de un 

alt privilegii, destul de comic. Șetul . 
orchestrei teatrului, Briasli, — re- 
numit prin mila, cu care hrănea 
toţi câinii fără căpătâi din Craiova,— 
luase obiceiul, spre a intra în gustul 
publicului, de a introduce cântece, 
în mai tâte piesele, —se potrivea, 
nu se potrivea. Și cântecele însă, 
ca şi cuvintele, ereai plagiaturi;
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dar cel puţin cântecele ereaii pe 
faţă, căci Briaski lua arii de prin 
opere sau operete, fără a schimba. 
vre-o notă, şi nu şi le-nsușea, — pe 
când cuvintele ereaii versuri, când 

din Nicoleanu, când din Conachi, 
pe cari amatorii le estropiaii, înlo- 
cuindu-le, pe ici pe colo, câte-o 
vimă, sati câte un cuvânt, si dându-ie 
drept ale lor. Aşa sa întâmplat cu 
Steaita păstorului, cu Curcănăreasa, 

Cipitanul Charlotte si cu o mulţime 

de alte piese din repertoriul Dejazet, 
printre cari erea şi o melodramă, 

Le pardon de Bretagne, al cărei tillu: 

lusese tradus în românește: Par- 
donul (!) Sfintei Anna. 

Terminându-mi studiile, obosită, 

slabă, nam dus la o moşie, la Ză- 

videni, unde am pelrecul lotă va- 
canța. 

Tomna, la Craiova, am fost dată 
intrun pension francez, — împreună
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cu vară-mea Elena Teodorini, cu 

cele două surori ale ci, Lucrezzia 

și Mimi, și cu Maria Vlădicescu, 
fata, lui Ion Vlădicescu şi a Raluchii 
Stavrescu. 

Astea, se petreceati în 1870. 
Se declarase răsboiul franco-ger- 

man. Din ură de rasă, directorea 

pensionului, franceză, congediase pe 
profesorul de limba germană și pe 

cel de piano, amândoui nemți. Con- 

secințţă: nam mai învâţat nem- 

țeşce şi-am neglijat pianul.



Pe vremea accea, în București, evea director al teatrului €. Stăn- Cescu. Avusese în trupă pe Pascaly, care, nu ştii din ce cauză, plecase la Iaşi. Rămânâna fără «stâlp», scrie lui Teodorini, îi propune an- gajament și acesta, face copilăria, de a-şi lăsa teatrul şi publicul lui, 
pornind cu (stă trupa la Bucureşti, în toiul iernei. Par'-că v&d trăsu- rile şi bagajele trupei, în mijlocul curţei, — o curte mare, așternută cu 
zăpadă. 

Afară, de Teodorini, toţi ereat în 
potriva plecărei. Novastă-sa, fiind-că 
nu cuteza să i se împolrivescă, îl ruga în genunchi să nu plece. Ce prevedea ?.. Ce s'a întâmplat. Când
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am citit mai târdii paragraful din 
Juliu Cesar, în care Calpurnia râgă 
pe Cesar să nu iasă din palat, căci 

se duce la, pieire, mi-am adus aminte 
scena lor. «Te duci la picire», tot 
așa îi dicea şi ea lui Teodorini. EI 
însă, cu îndărătnicia care-l carac- 

teriza, a r&mas ncinduplecat. Mai 

era apoi în joc şi amorul propriii, 
cel mai desvoltat simţiment acto- 
ricesc. 

— ME duc la Bucureşti, să, le-arăt 
ce va, să dică, teatru, — răspundea el, 

când îl întreba cine-va, unde plâcă. 
Călre copii însă, dacă i se tân- 

guiai că-i lasă singuri, schimba 
răspunsul; le dicea, înduioşat: 

— ME duc saduc bani. 
Frază nenorocită, care, un an 

mai târdiui, i-a provocat cel dintâi 
atac de nebunie, —când una din 

fetele lui, L.ucrezzia, în agonia unei 
meningite tuberculâse, Pa mustrat, 
(licendu-i :
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— Nici cu bani nu te-ai întors, și 
m'ai pierdut şi pe mine. 

Artiştii cari-l însoţeaii, ereaii mai 

loţi însuraţi şi cu copii. Trebuiati 

să-i lase la Craiova, ca să plece. 
Pe de altă parte, iarnă, drum greu 

şi tren nu. Când îi vedeai pregă- 
tindu-se de plecare, îţi făceau im-:; 
presia că pornesc la r&sboi. 

Printre ci, creaă: 
Marița Petrescu, — agi retrasă, — 

fata lui Pavel Stoanescu, comicul, 

şi a Raliţei Mihăileanu, tot actriţă. 

Nu frumosă, dar simpatică. Avea 
totdeauna succes, fiind-că juca cu 
inimă. Inslinctul dramatic o în- 
demna mai mult spre mume și fe- 
mei din popor. 

Marița 'Teodorini, — blondă, fvu- 

moasă, având o voce de soprano 

admirabilă. «Privighetoarea Olte- 
nici», o supranumiscră gazetele. juca 
tot repertoriul celebrei Dejazet. Când | 
figura pe afiș, ereai sigur de sală
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plină. Forte cultă şi bine sfătuită de 
Teodorini. Pe cât mi-aduc aminte, 

jocul ei mi-a făcut impresia că e 
cam afectat, cam -manierat. 

Raluca Stavrescu, —-o brună fru- 

mosă, cu 0 voce de sguduea - sala, 
cu 0 expresie în ochi cum nam 
mai v&dut de atunci, de cât la Marie 

Laurent, cu calităţi dramatice ex- 
traordinare. Mai puţin cultă de cât 
Toedorina, cu care contrasta. Edu- 

- caţie teatrală, mai de loc, căci, afară, 
de roluri, nu citea nimic. Prin relaţii 
însă şi prin prima educaţie, — fără, 
care, susțin că un talent nu pote 
atinge culmile, — câștigase /'usage du 
monde si juca cu forte mult na- 
tural. Impresiona atât de adânc, în 
cât Ion Ghica, vorbindu-mi -mai 
târdiă de ea, în comparaţie-cu Ma- 
tilda Pascaly—pe care ei nam 
cunoscut-o, — îmi spunea: 
— Matilda era, totdeauna corectă, 

până la perfecţie; dar erea rece 
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şi, după ce eșcai din teatru, o uitai. 
Stavresca, de şi innegală în joc, cu 

o singură scenă, cu un singur pa- 
ragraf, uneori chiar cu un strigăt 
te făcea să ieşi din teatru cu im- 
presia că ai v&dut la grande beaute. 

Catinca Mihăescu, — dui6să, na- 

turală, simpatică, mai ales în mume.. 
In societatea dramatică, n'am întâl- 

nit o actriţă ca ca, pentru acesl gi gen 

de roluri. 
Teodor Teodorini, — al doiilea 

Fredârick Lemaitre; cei ce i-ati 

vădut pe amândoui, făceaii compa- 
raţia fără sficlă. Om de o cultură, 
superidră, în tote ramurile, nu nu- 
mai în arta dramatică. Studiase 
în Italia, odată cu Rossi şi cu Sal- 

vini, având ca profesor pe marele 
“tragedian Mădena. De la acesta, 
luase, ca o modă, felul de a vorbi 

puţin pe nas. Stase mult timp în 
Paris, unde intrase în relaţii cu 
toți artiştii mari. Venit în ţară, a
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început a lega prietenie cu ce! din 
învalta societate, ccoa ce Pa făcut 
să ajungă a ocupa diferite : demni- 
tăţi, printre cari pe aceea de Pri- 
mar. Director de teatru, 20 de ani. 
Disciplinat şi disciplinător. Pe cât 
crea de violent, pe atât erca de 
bun. Juca, es grands premiers vâles, 
les râles & panache și les peres no- 
bles, —şi în dramă, și în comedie, 
Și în tragedie. Printre rolurile lui 
de glorie: Don Cesar de Bazan, 
Triboulet, Lugardo din piesa JMa- 
tilda de E. Sue, Robert Macaire, etc. 

Costache Teodorini, — frate cu pre- 
cedentul. Juca, grands jeunes premiers 
râles, ore-cari roluri & panache, pre- 
cum Și les ganaches, în cari erea 
forte bine. In amorezi însă, ereca 
nesuferit. 

Mihail Dimancea, — frumos, elo- 
gant. Se născuse prea de vreme, 
într'o epocă, în care toţi ereaii pentru 
drame mari şi melodrame. Adi, ar 

N
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fi un al doiiilea Worms. Vocea, — 
prea, slabă pentru piese puternice, — 
Și felul săi delicat de a juca, i-a 
răpit mulțumirca do a repurta suc- 
cese declarate. 

Ion Tănăsescu, — un bun comic, 
mort nu de mult, la Craiova, în 
mizerie. | 

Ion Anestin, — care forma, cu 'Tă- 
năsescu, o pereche, asemenea celei 
formată mai târdii de Iulian și Ma- 
teescu. 

Arceleanu, — comic-grim ... 
». ȘI alţi câţi-va. 
Aceştia compunea trupa, me-: 

nită, — cum dicea Teodorini, — să 
arate Bucureștenilor «ce va să dică 
teatru». 

" Bucureştenii însă, — fie capricioși, 
fie răi dispuşi, ca totdeauna, pentru 
tot ce vine din provincie, — ati pri- 
mit trupa fârte rece. Săli mai mult 
g6le. Intervenind şi o campanie rea- 
voit6re a. presei, —pe care Toodo-
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rini, din mândrie, nu voise s'o câş- 
tige,— tot succesul s'a redus la aplau- 

'zele culese de el, de Stavresca, de 
Tănăsescu, de Petresca şi 6re-cum 

de Dimancea, cunoscut publicului, 

din vremea când jucase cu Matilda, 
Pascaly. 

In timpul acesta, la Craiova, Lu- 

crezzia, copila favorită, se stingea 
din qi în qi. Noi, ştiind că tată-scu, 

pe dată ce-ar afla, şi-ar lăsa afa- 

cerile şi-ar alerga, i-am ascuns ade- 
vărul, pe cât s'a putut, — până când 
bolnava a cădut la pat... Asa că, 
vre-o două luni după plecare, Teo- 
dorini sa întors la Craiova, singur, 

fără, bani, fără nici o mulţumire, 

descurajat, și pentru ce? ca să-şi 
vadă fata pe morte. Erea disperat, — 
şi disperarea lui ne cuprinsese pe 
toți ai familiei, căci viața tutulor 
depindea, de a lui Teodorini, după 

cum a acestuia cerea legată de a 
copilului, pe care-l iubea la, nebunie.:
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-Mi-e bine întipărită în minte sera 
întârcerei, — cu odaia tristă, a fetei, 

cu întunericul împrăștiat de o lumi- 
nare, si cu mine de veghe. Ercam 
evlaviosă pe atunci. Făgăduisem lui 
Dumneddeti că, de-o scăpa bolnava, 
m& voi călugări. la a murit, cre- 
dința mi sa dus...si iată una din 
imprejurările, cari mai întors de 
la monăstire spre culise. 

Trupa, — chemată de Teodorini, 
pe care-l izbise un acces premergă- 
lo nebuniei, — sa întors din Bucu- 
reşti, ca o armată învinsă. A în- 

cercat să joce în Craiova, — în za- 
dar! Publicul de-aci nu-i ierla, că 
nu fusese preferat altui public. 

Tcodorini, mândru, în loc să în- 

cerce a-l împăca, plecă, în stagiu- 
nea urmttore, la lași, — însă și a- 

colo, printi”o cabală datorită cama- 
radilor, se întâlnește cu decepţii; 
chiar la prima representaţie, când 

apăru; ca debut, în Don Cezar, fu



— 93 — 

fiuerat. In culise, după lăsarea cor- 

tinei, striga cât putea: «daţi-mi o 

puşcă, să omor publicul», — pe când 

cabala r&spândea în sală svonul că 

a innebunit. 

Pâte că întradevăr înnebunise, 

sau pote că, fiindu i dat caracterul, 

nu erea de cât o surescitare; una 

ori alta, representaţia de-abia a con- 

linuat. Peste câte-va dile, liniştin- 

du-se, a încercat să apară şi în alte 
piese ; dar, tot vădând că succesul 

“nu vine, a plecat la Galaţi, — unde 

iar a avut câte-va accese. 

“Când sa întors la Craiova, nu 

Pam mai cunoscut: nici voință, nici 

energic, nici judecată... . numai ma- 

nii şi furii. Printre ai lui, e eram 

singura care-l puteam 6re-cum i- 

nişti. a. 

L'aă dus la Viena..: și de-atunci, 

nu Yam mai vâdut. 
Plecarea lui, — ultima, — plecare 

tristă, silită, durer6să, formeză una,
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din cele mai. negre 
mele: vedeam cum 
dată cu. el, fericirea 
crescuscm. 

impresii al6 
se stinge, o 

casei în care



Anul 1872. Tâmna. 
Mătusă-mea, Teodorina, se îm- 

pacă, cu publicul craiovean şi face 
trupă. 

Pe când pregătea angajamentele, . 

eti eram însărcinată cu corespon- 

denţa. 
Printre alţii, 'mi- aduc aminte că 

am scris, din parte-i, lui Petrenu, 
un bun elev al Conservatorului. 
Acesta, n'a r&spuns, — însă, ca un 
schimb întâmplător, am primit o 
propunere dela un coleg al stii, 
Grigorie Manolescu. Teodorina, a 
cerut referinţe la Bucureşti; Ștefan 
Vellescu, care în nenumerate rân- 

duri stătuise pe Manolescu să se lase 
de teatru, i-a răspuns că nu e bun
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de nimic şi atunci a fost angajat 
un Ore-care Vasiliu. 

li trebuea însă o atracţie, şi ce-a 
găsit? Să mă pună, pe mine, să joc. 
Cât m'am rugat, cât m'am împo- 
trivit, cât am plâns, Dumnedeă mă - 
ştie! De geha!.. Cu ameninţări, cu 
promisiuni, cu tot felul de mijlâce, — 
printre cari, un tabloii al vieței de 
teatru, absolut opus celui ce-mi fă- 
cuse odiniră unchiă-meă, — a, îs- 
butit să m& hotărască a. debula, cu 
un rol «travesti», dintr'o melodramă 
intitulată: Acum 7/6 ani, 

Prima, mea intrare în scenă!.. 
Eram îmbrăcată cu o cămaşă albă, 

de mătase, desfăcută la piept, — și 
cu niște pantaloni tot alb, scurţi. 
Intram alergând, cu părul vulvoi, 
țincnd în mână o plasă de prins flu- 
luri. Trebuca să viii de-a-dreptul, 
fără să mă& opresc, la actriţa, care 
trecea, drept mumă-mea. Cum am 
intrat și-am vedut sala, plină, sa făcut
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întuneric dinnaintea ochilor mei, | 
mi-am adus aminte cum sunt îm- 
brăcată, mi-a fost ruşine şi-am rămas 
pironită, în pragul uşei. Apoi, prin- 
t”o reacțiune a voinţei, — puterea, 
care m'a ajutat în toată cariera 
mea, — mi-am dat secma cu cine am 

a face, câtă răspundere am, și am 
început a-mi juca rolul. 
Apropiindu-me însă de masă, allă 

nenorocire ! Pe ea, ardea o luminare, 

care era cât. pe-aci să-mi aprindă 
peruca, dacă Iancu Haralamb nu-mi 
striga, dinu”o avan-scenă: «vei 
că-ţi ia părul foc!» 
Afară de aceste două amănunte, 
de aplauze şi de venirea, tutulor pe 

scenă, — nu mai mi-adue nimic 

aminte, din s6ra accea. Mi sa spus, 
şi atunci, şi mai târdii, că am avut 
succes. Era firesc: lumea mă știea 

aprâpe orfană, — căci tată-meii nu- 
mi purta de grijă; m& cunoscuse 
de mică, se interesa de mine... De
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aceea, nici nam pus preţ pe acel 
succes. 

Ca dovadă cât îi eream .publi- 
cului de simpatică și cu cât interes 
mă urmărea, menţionez că, la al 
doiiilea, rol pe care lam jucat, — 
Chonchon, o femee destinată, în 
Mila lui Dumnelei, — mai mulţi 
fruntaşi, printre cari Barbu Bălcescu; 
Brabovenu, Haralamb, — mustrară 
pe mătușă-mea că mi-a dat, la versta 
mea, un asemenea, rol. " 
— Avem, diceaii ci, charge d'âme, 

ca, după moârtea lui Teodorini, să 
veghem asupra, ei. 

Acestă, observație mai are şi o 
altă importanţă: a fost punctul de 
plecare al răcolei, ce mi-a arătat 
după aceea mătușă-mea, accentu- 
ând-o din ce în ce. 

După Chonchon, jucai pe Madame 
Grevin — Millo îi dicea «Grovindia» 
— din Vicontele de Lâloritre, rol de
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mare: importanță, jucat pe atunci, 

la Bucureşti, de Frosa Sarandy. 
Apoi, un «travesti», în Orbul și 

nebuna, şi, imediat, în beneficiul 

met, — beneficiile erati ceva lrudi- 
țional, ncînlăturabil, — Seul nopţei, 

un vobvil, cu o muzică adorabilă, 

compusă de Wachmann bătrânul. 
Smeul nop[ei mi-aduce aminte în- 

ceputul carierei dâmnei Clotilda Cal- 
foalu, pe atunci d-ră Ademolo. Ereai 
trei surori, forte frumose, fiice ale 
unui cunoscut impresario de operă: 
Eugenia, cea mai mare, devenită 

de atunci d-na Marinescu şi mamă 

a talentatei Nora Marinescu; Adela, 
cea mai mică, mai târditi căsătorită 
cu artistul Theodor Popescu, —şi Clo- 
tilda, singura care dovedise aptitu- 
dini pentru cariera dramatică, 

După aceea: Crai noi, Baba Iârca, 
Gentil Bernard şi altele, tâte în sta- 
giunea, 1872-73,— până în Februarie, 
când mătuşă-mea începe a căuta să
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mă depărteze, dacă nu din teatru, 
cel puţin din Craiova. 

— Motivele? 

Și înnainte de a pleca, — după un 
şir de succese, cu cari multă, vreme 
nu m'am întâlnit, chiar mat pe urmă, 
când începusem a, valora, ceva, — 
dati o representaţie de adio, Trepre- 
sentaţie căreia, nu i-am găsit pere- 
che, ca triumf, de cât tocmai în 
1884, la Fântâna Bandăziei. Publicul, 
din lojile plătite îndecit, mă rechema 
în fie-care cantr'act» de câte cinci- 
ș6se ori, și-și lua, adio, în picidre. 
Așa impresii nu mai încercasem 
până atunci, de cât de două ori: 
odată, când Ion Vlădicescu, despăr- . 
țit de Stavresca, părăsea, Craiova 
pentru totdeauna, —şi a dota Gră, 
când Nini Valery, devenită d-na 
Gănescu, da concursul, într'o repre- 
sentaţie de binefacere, după nu Ștită 
câţi ani de retragere. |



Inchidendu-se stagiunea, începe 
viaţa mea de suferinţe. 

Intro trupă, condusă de câţi-va 
actori din Craiova, — printre cari 
'Arceleanu, — plec la Severin. 

Acolo, m& vede poetul Grandea, 
îi place cum joc şi scâte, din roma- 
nul său Pulga, o piesă, pentru mine. 

ME întâlnesc, tot aci, cu multe din 

fostele mele camarade de pension. 
Una din ele, măritată cu un domn 
Merișescu, urmărindu-mi represen- . 
taţiile, se entusiasmeză și-mi înles- 
neşte un angajament la Iaşi, unde 
mama, soţului ei, vestita, Merișesca, 
făcea, parte din trupa, lui Teodor 
Aslan. Aslan, după recomandaţiile 
primite, îmi propune 25 de galbeni
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pe lună; accept... şi plec din Se- 
verin, singură, pe vapor, până la 
Giurgiu. 
Dmne! Ce drum!.. 
De la Giurgiu, înnainte, la Bucu- 

reşti, unde mă opresc să văd pe 
tată-mei, C. Dimitriad. Lipsea la 
Iași, în trupă. Amărită, fără parale 
destule, am plecat mai departe, în 

clasa III*, și m'am oprit la Buzăă, 
la un prieten al familiei, Scarlat 
Leonardescu, preşedinte de Tribu- 
na, care mi-a înlesnit mijlocele de 
drum și m'a pornit spre laşi — o, 
ironie! — în clasa E. 

La, laşi, mă& prezint directorului 
Aslan și, bolnavă, slabă, urită, fac 

atât de rea, impresie, în cât acesta, 
chiar în fața mea, își arată nemul- 

țumirea, într'o discuţie cu artista 

Merişescu, care me recomandase. 
— C6ne Todere, nu te-aprinde! 

Aştâptă întâi s'o vedi jucând. 
Aşa i-a r&spuns Merişesca și cât
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timp am stat la Iaşi, —cu tâte că 
aveam lângă mine pe tată-mei și 

„pe mătușă-mea, Slavresca, — tot ea,. 

- Merişesca, mi-a fost protectâre. Și 
ce protectore! Nimeni nu îndrăsnea 
să sc atingă de cci luaţi sub scutul 
ci. Era, un fel de AMadeline Brohan, — 

trufașă, ironică, biciuind până la 
sânge, cu un singur cuvânt. Aşa, 
de pildă, unei actriţe de mâna în- 
tâia, pe care directorul o protegea, 
pour le bon motif, i-a închis gura 
pentru totdeauna, cu osingură frază : 
— Ei nu mi-am iscălit contractul 

pe pernă; Pam iscălit pe masă.. 
Când mă gândesc cât bine mi-a 

făcut, câte lacrămi mi-o, șters,. cât 
curaj mi-a dat, mă înduioșeziă re- 
cunoscința. 

Mult datorez iarăşi lui Delmary, 
vegisorul, — un fost actor francez, 
— care mi-arătat interpretarea mai 

tutulor rolurilor ce-am jucat la Iași. 
Sub conducerea lui, am învăţat ce 

74058 3
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va să dică a juca un rol, nu la 
întâmplare, din instinct, — cum ju- 
casecm până atunci, —ci studiat. 
Am debutat la lași, cu un rol de 

ingenuă, din Coralia Salamandra, 

rol cu care debutase şi Barctta, la 
Odeon. | 

Apoi: Adam și Eva, Culisele vielei, 
Crima din Pavernes, Nătărăii amo- 

vului, Iaidi cu nunta... mai în tote, 

voluri de ingenuă și de subrete. 
La debut, asupra publicului, im- 

presie ... mediocră. «Bunicică... 

drăguţă...», astea eveaii epitetele, 
— până ce mi se dete Dofinul, din" 
Ludovic al NLa, Postelnicâsa, (rol de 
bătrână) din Boerii și Ciocoii și Pa- 
(uita din Don Juan de Alarana, care 

avu şepte reprezentații în șir. Aceste 

trei roluri mă ridicară, dispunend pe 
director să-şi schimbe opinia şi să- 
mi propue reinnoirea angajamen- 
tului. Fiind insă decisă a pleca la 
Bucureşti, nu primii, — cu atât mai
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mult, cu cât tată-meii, v&dend că 
dau semne bune, eşise din indife- 
renţa de până atunci şi. începuse 

Ore-cum a-mi purta de grijă.



In tomna anului 1674, la Bucu- 
reşti, nu mai crea nici o direcţie. 

Toţi artiștii fuseseră convocați să se 
adune, pentru a forma o asociaţie. 

Printre convocatori: Millo, Di- 

milriad, Ştefan Vellescu, Frosa Po- 

pescu (Marcolini) şi Marița Fiech- 
lenmaher. 

Printre convocați: Marița Vasi- 
lescu, Anicuţa Popescu, Lina Ne- 

grescu, Frosa Sarandy, 'Tudora Pă- 
trașcu, Marița Constantinescu, — nu 
«blonda», ci o alta, supranumilă 

«nebuna», din cauza veselici, — şi 
alţii. 

Pascaly, convocat și cl, nu răs- 

punse ; voia, să facă trupă a parte; 
iar din cei-lalţi, mulţi, cari, la în- 

p-
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ceput, r&spunseseră, nu voiră să 
r&mâe numai cu' Millo şi Dimitriad, 
şi trecură la Pascaly. - 

Asociaţia sa formal deci, cu: 

Millo, Dimitriad, St. Vellescu, Po- 

pâsca-Marcolini, Irina, Poenaru, Ra- 
liţa Mihăilenu, Marița Flechtenma- 
her, Manolescu, un oare-care Iliescu, 

căi... şi nu maj ţiti minte cine. 
Lângă cuventul «ei», ar trebui să 

adaog epitetul «venetica»; aşa-mi 
qiceaii tâte. 

. Stagiunea începe slab. 
Intâi, Ludovic al XFe, Prăpăstiile 

Bucureştilor si o parte din repor- 
toriul lui Millo. 

Pe urmă, Lupta pentru credinţă, 
o melodramă, în care apăreati Po- 

pesca, Dimitriad şi St. Vellescu. Yo- 

derea acestor trei artişti, în plină 
putere a, ialentului, câteşi trei în 
scenă, în acelaşi timp, — mi-a înti- 
părit în minte un frumos tabloă. 
-Popâsca, măreţă, pasionată, teribilă.
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St. Vellescu, în Mihail Servelto, 
nobil, frumos, liniştit, mândru. Di- 

mitriad, mic, nervos, feroce, Calvin 
în picidre. Ei, jucam pe Mira (în 
fvanţuzeşte Agncl), iar Manolescu, — 

care fugise de acasă —juca pe Barză. 
Acesta e momentul în care mi-aduc 
aminte a fi jucat întâi alături do + 
Manolescu, — întiun decor rustic, 
lângă o fântână. 

Slab începusem, — slab mergea. 

vea aprope să ne înnecăm, când 
veni o revistă, Cer cuventul, scrisă 

in, colaborare de cei cari lucrati la 

hovista Contimporană. 
Mi se dete în Cer ceventul, două 

roluri: unul de ingenuă şi altul re- 
prezentând Opinia Publică. Millo și 
Pop&sca "'mi-creati părinţi. Mano- 
lescu juca mai inulte roluri, aci imi- 
tând pe Pascalv şi Dimitriad, aci 

represenlând în caricatură pe un 
chelner de la Hugues, forte cuno- 
scut pe vremea aceea. Juca aseme-
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nea roluri, pentru că, pe atunci, 
avea forte mult succes în comicii 
bătrâni, — cum cerea unul din Cu- 

lisele eieței si Aga Neamoş, din 
Boovii şi Ciocoii. ” 

Cer cuventul avu un succes ne mai 
pomenit. Săli pline. 16 —20 de repre- 
sentaţii, în şir. Multe din aplauze, 
crea ale Irinei Poenaru, — o actriță 
mai puţin de cât mediocră, incultă, 
dar cu re-care obicei de a se 
arăta în lume. Imila, în piesă pe 
o artistă celebră, Keller, care în 
fie-care primăvară venea in Bucu- 

rești, cu o trupă de operete, şi ză- 
păcea pe Bucureșteni. Irina Poe- 
naru o imita atât de bine, încât 
mulţi veneati la teatru numai pen- 
tru actul în care juca ea. Cu chipul 
acesta, o actriță care fusese zero 
in t6tă cariera ci, caro nu prea 
şliea ce spune pe scenă, care în 
fie-care seră avea câte 20 de lap-. 
suri ca «pământul sfârşitului» în loc
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de «sferşitul pământului», — a avut 
totuși o lună de succes. 

Despre mine, ce să: spun ? D-l Ma- 
rian, mi-a afirmat câți-va ani în 
urmă, când nam întors de la, Paris, 
că, imediat ce nva vedut în Cer cu- 
tentul, le-a dis prictenilor: «asta o 
sajungă cea dintâi ingenuitate din 
țară». Să-l cred ?.. Il cred, — dar 
nu mă pot opri de a mă gândi la 
dicătârea: «după bătălie, mulţi vi- 
teji sarată». 

Cel ce-a fost însă neîntrecut de 
„bun cu mine, e d. Petre Grădiştânu. 
Venea adeseori, cu dâmna, pe care 
0 Cunoşceam din Craiova, şi ştiin- 
du-m& săracă lipită, mă luai la 
masă la dumnealor. Innaintea repre- 
sentaţici, i-a dis: cîmbrac'o cum 
vei ști mai frumos», și numai asa 
am putut juca în piesă, în costumul 
cuvenit. Acum, — peste alâţi ani, 
când. că sunt ei și a fost şi dum-
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ncalui ceva, când şi unul şi altul 
am albit, — de-abia mi-nnăbuş ro- 
volta, când mă gândesc cun pro- 
lectorul distins de atunci, omul de 
inimă din tinereţe, sa schimbat fără 
cuvent și, dacă mar fi fost-în Joc 
recunoscința, — de care ast [i avul 
dreptul să mă 'leapăd, — necuviin- 
ciosa d-sale purtare din iarna anu- 
lui 1901, mi-ar fi fost geti să mă 
mulţumesc a o taxa de inconscientă. 

După Ce» cuvântul, iar a început 
să nu mergă. e 
„. Asociaţia, de nevoe, sa disolvat. 
lFie-care a apucat, în cotro i sa, pă- 
rut. Ei, am rămasfără angajament. 

De 5—6 ori l-am sci"is  mălușei 
mele, Teodorina, la, Craiova; să mă 
primescă în trupă. Tăcere!.. Noroc 
că şedeam la, tată-meii, însurat a 
doiia dră cu o femee de smă, 
care-mi da, cu dragă inimă să mă- 
nânc şi să mă adăpostesc, . -- .. -
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Cât a ținut vara, am jucat de 
câte- va, ori, când la Dacia, când la 
Staadt-Pest — unde e acum Pasagiul 
Vilacros, — cu Frosa Sarandy și cu 
Manolescu, — când la «Union Suisse», 
în actuala stradă Câmpineanu, unde 
cântam câte două-trei bucăţi pe seră, 
angajată de canţonistul 1. D. lonescu, 
cu dece lei «bucata». 

Prin Septembre, ce să fac? Am 
plecat la Craiova, pentru concerte. 

Nici o lună n'am statși m'am întors 
în București. Mateescu, Hagiescu, 
Manolescu și Chiriachide, cari se pre- 
găteaii să, deschidă stagiune la Val- 
hala, — un local situat unde e acum 
Poșta, —s'ati îndurat să mă primescă. 

După multe repetiţii, începem, mai 
mult cu piese întrun act. Intrarea 
1 leii, — și 50 de bani. Săli frumose. 
Se făcuse un curent, care aducea 
public fârte ales... şi, tocmai când 
mergea mai bine, Manolescu strică 
«ansamblul, plecând pe neaşteptate



u la Iasi, — unde isbutiso'să se an- 
gajeze, în râvna de a se înnălţa, 
pe care i-o insuflase jocul artistei 
Pezzana. 

Urmă pentru mine o viață de 
mizerie și mai amară. lar alergat 
de la Dacia la Staadt-Pest, având 
pe aclualul «Baron de Giinsbourg» 
— pe atunci simplu Ghinsborg, -- ca 
purtător al legăturei mele cu ochit, 
Iar numărai câte-va săptămâni, în 
cari nu mâncam de cât odată pe di, 
—până ce în sterşit mă angajă un 
antreprenor de catâ- chantant de la 
Galaţi. 

100 de lei pe sâră! Mină de aur: 
Cântam tot repertoriul Judic. Bucă- 
țile cari plăceaii mai mult, creati: 
les baisers, ne me chatouillez pas, la 
leltre & mon cousin, la cogueite, etc. 

Nici aci nu stai mult, căci peste 
vre-o lună, mă vede Alexandru Vlă- 
dicescu, — care conducea trupă, cu 
Fanny Tardini şi cu lon Vlădicescu,
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— şi mă decide să las ce! o sută de 
lei pe scră, pentru un angaja- 
ment... fără I6fă. 

Plec cu ci la Ismuil, la sfârsitul 
primăverei lui 77. M& reintâlnese 
cu Nini Valery, pe care nenorocirile 
o întorseseră în teatru. Biata Nini!.. 
Ce arlistă! Atâta gingășie, atâta 
graţie, atât farmec, n'am mai vâdut 
de atunci la nici o altă, actriţă, nici 
chiar în Paris. Multe am înv&ţat 
de la ea!.. lirea franceză, crestulă 
în țara vomânâscă. Cânta frumos. 
Se îmbrăca cu gust. Din pelecc, 
făcea un costum: Tâte piesele în cari 
juca, le ştiea pe din afară, și, lucru 
uimitor, crea surdă. Lua replica de 
pe buze și atât îi erea de desvoltat 
simţul muzical, în cât, de şi surdă, 
nu pierdea nici odată măsura. Și 
artistă, asta, care trăise în succese, 
care avusese la picidrele ci un prinţ 
domnitor, — ajunsese să j6ce pentru 
o.bucată de pâine!.. Sârtă!.,
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La, Ismail, facem o stagiune de: 
vară, jucând mai ales piese na- 
ționale. Intre Fanny Tardini, Nini 
“Valery și cei doui Vlădiceșci, în- 
cepui a căpăta consciinţa meseriei, 

Erea simpatic Ion Vlădicescu și 
natural, şi mai toţi îl preferati lui 
Alexandru; “dar cât de departe îl 
lăsa, Fanny, impunătore, inteligentă, 
cultă. Șliea cinci-șese. limbi. În ciu-. 
rent cu progresele teatrelor străine. 
Voce, gravă; figură, şi mai ales 
ochi, de mare oxpresie.- Juca, si în- 
melodramele mari, ca Maria Tudor, 
și în comedii, ca, cele din. reperto- 
riul Alexandri, — printre cari -Par- 
tila de concină va rămâne neuitată.. 
A fost directore de trupă ant în- 
tregi. Bună, până la slăbiciune. Nu 
invidia, talentul altora. 

Intrară Muscalii, şi representaţiile - 
continuară. Băneşce, mergea forte 
bine. Ofițerii din garda imperială, 
nici nu întreba cât costă biletul ;
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aruncati ruble. La spectacol, nu pri- 
cepeati nimic; dar, fiind-că tGle 
piesele ereaii presărate cu cântece, 
le plăcea. Nini Valery și cu MINC, — 
ca 0 atenţie, — înv&țarăm câte-va 
bucăţi franţuzeşci, ne făcurim cos- 
tume anume și cântarăm în sfârșit 
într'o limbă pricepută și de Ruşi. Ce 
entusiasm! Ce strigăte! Ploiiati pe 
scenă, polii imperiali! . . 

Intercalez aici o întâmplare a lui 
Alex. Vlădicescu, pe care mi-a po- 
vestit-o câţi-va ani în urmă. Jucase 
odată, într'un oraş din Transilvania, 
II primiseră bine românii, Și, după 
spectacol, îl chemaseră la un ban- 
chet, la care luai parte şi câţi-va 
unguri. In seria toasturilor, unul 

„din aceştia, înnadins sai din prostie, 
a băut în sănătatea trupei, dicând: 

— Sunt foricit că v&d limba ro- 
mână pe scenă. 

- Eă sunt şi mai fericit, i-a r&z-
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puns Vlădicescu, audind limba ma- 
ghiară la un banchet, căci la noi, 
în România, n'o vorbesc de cât 
rândașii, la grajd. . 

Vine (6mna, lui 77, începe răsboiul 
Și trupa plecă -la Galaţi.



Aci, primesc o scris6ro do la tată- 
mei, prin care mă vestea că a venil 
Director General al Teatrelor Ion 
Ghica, cu o lege nâuă; că se va 
forma o Societate Dramatică, şi că 
e momentul să viii în Bucuresti, 
încercând a intra în ndua Societate. 
De și prima — cca din 1874, cu 
Millo, —nu-mi lăsase amintiri toc= 
mai fvumose, plictisită de rătăcit 
de colo-culo, — Yascultai şi venii în 
București. 

Când nam prezeniat lui Ion 
Ghica — îi diceai «Prinţul», — tre- 
muram vargă: șticam cu ce om am 
aface. EI, sincer ca totdeauna, după 
ce ma întrebat. cine sunt, ce-am 
jucat și ce vreaă, —- mi-a r&spuns:
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— Eu te primesc, dar ucenică, 
"Vrei? . 

— Vreaii şi fără, 1etă, i-am re-: 
plicat ci. 

— Apoi, ce-o să mănânci? 
— E! '0i mai răbda.: 
— A la bonheur! Quand on est: 

intelligent et sage, — on arrive. Du-te. 
sus şi iscălește contractul. .. 

Atât am vorbit cu Ion Ghica. 
Sus, secretarul Vieroșanu, mi-a, 

pus sub ochi angajamentul: 150 
de lei. pe lună. Lam - iscălit, am: 
plecat veselă, — și ciudat! sunt unele 
lucruri de nimic,. cari rămân im-- 
primate în memorie pentru totdea- 
una; par'că mt văd îmbrăcată într*o 
rochie cenuşie, «princesse», cu o; 
pălărie cu maci. - ei 

Şi -ast-fel, ci, oropsita: de până: 
atunci, ci, în viitorul căreia nimeni: 
n'avea. încredere, — mulțumită: pă-" 
trunderei. unui 'om. ca. Ghica, — îmi: 
găşii în sferşit..un loc. -: aa 

141058 
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Societatea, a, cărei gagistă eream, 
se compunea din: Millo, Pascaly, 
Dimitriad, Vellescu St., Frosa Po- 
pescu, Haluca Stavrescu, Maria 
Flechtenmaher, Frosa Sarandy, Ma- 
ria Vasilescu, Irina Poenaru, Ana 
Popescu, Tudora Pătraşcu, Petre 
Velescu, Panu, Christescu, Iulian şi * 
pote şi alţii. 

Printre gagişti : Iagiescu, Amelia 
Welner, Marița Coustantinescu, M. 
Mateescu şi Aneta Florescu, o biată 
fată, cu un glas admirabil, mârtă 
forte tânără, după ce se măritase 
cu maior Pruncu. 

Director de scenă: Millo. 
Regisor : Gatineau, — artist fran- 

cez, rămas dintro irupă în trecere. 
Un adevărat stâlp al teatrului. Exact, 
minuţios, corect, inteligent, răbdă- 
tor, energic, — desăvârşit în me- 
seria, lui. Cum se făcea, iuă, erea 
în teatru, ocupându-se cu. deco- 
rurile; pe urmă, până la ora repe-
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tiției, “se închidea într'un foyer şi 
lucra. Lucra, nu numai punerile în 
scenă, ci însemna, şi o mulţime de 
„lucruri, cari mai târditi urmati să 
fie trecute într'un registru. In acel 

„registru găseai, di cu di, repeli- 
țiile, „distribuțiile, observaţii asupra 
fie-cărui spectacol, rejetele fie-cărei 
piese, faptele de 6re-care însemnă- 
tate, impresiile publicului, acciden- 
tele, incidentele, — în sfârșit tot felul 
de indicaţii, cari aveai să consti- 
tue analele teatrului, importante 
în viitor. — Ce sau făcut ?.. 

Stagiunea sa deschis în 9 Oc- 
lobre 1877, cu Visul Dochiei, poemă 

de Ascanio. Juca în. ea Frosa Po- 

pescu — Dacia, şi Maria Vasilescu 
— România. . 

Cei ca d'alde mine şi Nottara, — 
atunci intrat în teatru—figuram î în 
cor. 

Inceputul stagiunei a, fost frumos.
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Lumea se interesa 6re-cum, sub îm- 

boldul lui Ion Ghica, care-şi aducea 
la teatru, cu plată, toţi prietenii și 
tote nemurile — și navea puţine! 
In comitet figura tot 6meni de 

semă: C. A. Rosetti, B. P. Hasdtu, 
V. Alexandri, Zizin Cantacuzino, 
Maiorescu. | 
N'am jucat în astă primă stagiune 

mai nimic: — pe Costică din Curcanii, 
Pensoneta din Cărturăresa și atât. 
ME uitam tot timpul, la cci-Palţi, 
începând cu cei mari și sferşind cu: 

Petre Sfetescu, elev âl Conservatoru-: 

lui şi merituos interpret al Țiganului 
din Curcanii. 

Spre sterşitul stagiunei, 1. L. Cara- 
giale, pe atunci sufleur, traduse în 
versuri Roma învinsă, — 0 piesă 
care făcuse mult sgomot la Paris, 
Distribuţia: cuprindea pe: Frosa 

Popescu, în rolul jucat de Sarah 
Bernhardt la Comedia Franceză, un 
rol de 6rhă, în care a fost admirabilă;
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Dimitriad, în rolul unui sclav ;. Maria 

Vasilescu, în Opimia, eroina piesei; 
St. Vellescu, în Fabii; Christescu 

“juca pe Lentulus, iar Dănâsca pe 
marea preotesă. Cei cari ati vădut 
pe atunci piesa, nu se pote să nu-si 
aducă aminte accentul comic, rămas 

legendar, cu care dicea Christescu: 
«vii de la satul Cane». 

Tot acest Christescu, în /ata 
banchevrului, în Moștenitorii şi in alte 

câte-va piese, cerea de o eleganţă 
rară; şi cu tote astea, iși avea ori- 

sina fortej jos; îl influenţase e contac- 
tul de apoi. 

Mai erea în Roma învinsă un alt 

rol, al unei vestale, care nu consta 

decât în povestirea unui vis, — câte- 

va, versuri. Cui să-l dea? Ereaii nu- 
„mai artiste mari, fârte mari, prea 
mari ; şi afară de acesta, mai tote 
ereaii bine legate, corpolente, femei: 
M'aii ales pe mine, ca fiind mică, 
şi slabă, procurându-mi ocazia unui
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Succes, nu dic mare, dar suficient, 
pentru a mă scâte din umbra, în 
care așteptasem tâtă stagiunea. 

In timpul repetiţiilor, tată-mcei 
mi-a fost un maestru nepreţuit. EI 
m'a învăţat să dic versurile, învă- 
țătură pe care am urmat-o până 
târdiă, când am ajuns «/'incompa- 
“able diseuse», cum îmi dicea Odo- 
bescu. | 

Pe de altă parte, Ștefan Vellescu 
renunţă pe ncașteptate la rol. Di- 
recţia îl dete imediat lui Manolescu, 
care se întorsese atunci din Iasi, 
înconjurat de 6re-care faimă. Rol 
mare, grei, rol de bătrân (pere 
noble); umerii lui Manolescu îl sus- 
ținură. Piesa se jucă în Mai, cu 
succes, — mai cu semă ţinend semă, 
că, erea la sfârşitul stagiunei și că 
lumea d'abia începea să se deprindii 
a veni la teatru. 

La prima vepresentaţie, deztep- 
tasem în public o mare curiozitate; 

+
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toţi se întrebaii cine sunt. Tinerii 
întorși de curend din Paris —, C. 
Arion, Take Ionescu, C. Dissescu — 

„veniră pe scenă să se intereseze, 
comparându-mă cu Reichemberg, 
care crease rolul la Comedie. 

Vara, după închiderea "stagiune, 
o pelrecui la Galaţi, angajată: de 
Anestin, cu 300 de lei pe lună. Jucai 

pe Azurina din Fața Aerului, pe Joița 
din Iisurățeii si în câte-va vod'vi- 
luri la modă.



Tomna, iar la Bucureşti şi iar en 
150 de lei-pe lună. 

Puţin,— dar şi mai puţin îmi păsa! 
In mine, care urisecm odată leatrul, 

-schinteile ambiţii aţâţaseră: o pa- 
siune înflăcărată; în dorul de a 
studia,  «mâncam» rolurile, atât 
cream de grăbită să le înv&ţ pe tote, 
şi pe-ale mele, și po-ale altora. 
„Nimeni însă nu mă băga în scmă; 
nimeni nu-mi da să joc,— începend 
cu Pascaly care, ca director de 
scenă, n'ar fi trebuit să fie părtinitor. 
Erea bun, gentil, îndatoritor, și din 
«Julieto» nu mă scotea, — afară din 
teatru; cum mă întâlnea pe scenă, 
se făcea că nu mă cunâşee. Cher- 
chez la femme!..
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Trecură prin repetiţii fel de fel de 
„piese, printre cari Ruy-Blas, lra- 
dus în versuri de Ascanio —, cu 

Manolescu în rolul lui Ruy-Blas, nu 
fără vii discuţii, căci rolul, într'o altă. 

traducere în proză, fusese jucat 
până atunci de Pascaly. Inlocuirea, 
avea ca moliv faptul că acesta, de 
și artist de frunte, nu ştica mai nici 
o dată rolurile, defect care trecea 

ore-cum neobservat, în proză, cu atât 
„mai mult cu cât cerea, actor deştept, 
cult, cu talent, cu rutină şi știea 
prin urmare să compue saii să în- 
locuiască, o frază, ce i-ar fi lipsit la 
un moment dat; în "versuri însă 

erca alt-ceva și de aceea traducă- 
torul a, luptat și a isbulit să dea 

„rolul altuia. Cei-Palţi interpreți, fă- 
cură cauză comună cu Pascaly şi 
refuzară, la rendul lor, cele-Palte 

roluri, — ceea ce, po cât mi-aduc 

aminte, încântă pe traducător. De 
aceea, și rolul lui Don Saluste — dat
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întâi lui Dimitriad, — trecu lui Pe- 
trenu; numai Regina rămase Ma- 
riței Vasilescu, vestită, prin frumu- 
sețea ci regală, 

Cine na “vădut Ruy-Blas? Cine nu 
Şlie deci că există în piesă o Gre-care 
Casilda?.. Ei, care umblam lacomă, 
după roluri, fie cât de mici, — Ca- 
silda n'apare de cât întrun act, 
întâlnind pe Ascanio în casa dei rei 
Welnes, îl rog să mi-l dea mic. 
tid6nd cu cea mai frumâsă dan- 
tură, îmi r&spunde hotărât: «nu! am 
pe alt-cine-va, în vedere», — alt- 
cine-va, pentru care scrisese rolul 
Domniței, din Pe malul gârlei. Apoi, 
întorcându-se către mama d-rei 
Welner, adăogă nu încet: «elle est 
lvop însignifiante». Furioasă, îi ri- 
postoz : 

— Ei! cu asta, Linsignifi cante, o să 
vie O di, în care-ai să mă rogi să 
joc po Regina şi n'am să vreaă!.. 

Diia accea a venit nu peste mulţi
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ani, Ascanio m'a rugat, şi mi-am 
ținut cuventul. 

Tocmai în 1889, pentru anume 
cuvinte, mam făcut că uit co-a fost 
și am apărut în Buy-Blas. 

Tot în stagiunea acesta, 78-79, 
am jucat în Fiica lui Tintoretto un 
mic rol de ingenuă,—în Piaţa unei 
comediane, mare succes pentru Sta- 
vresca, — şi în Trei crai, de Has- 
deii; — iar mai târdiii pe Spiridon 
din Noptea furtundsă, în care cii și 
lulian am luat pe Caragiale de mână 
Și Pam scos pe scenă, pe când unii 

îl fluerati, — precum şi pe Luceta, 
din fata aerului, alături de d-ra 
Bârsescu, în Azurina. 

Fata Aerului dă naşcere unui eve- 

niment: 16 representaţii în şir, cu 
o medie serală de 2000 de lei. Erea 
frumos montată de Dimitriad şi 
Gatineau, âjutaţi de maşinistul Pe- 

lrache, care sa spânzurat mai târ- 

(ii, chiar în teatru. Decorurile de
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Labo, un eminent pictor italian. — 
Inaintea, primei representaţii, multă 
muncă, și mare grijă. La spectacol, 
efectele de decor ai făcul maro 
impresie. 

In vacanţă, Iulian, Mateescu, Ha- 
gieseu, Petrenu, Am. Welner, Tudora 
Pătraşcu şi A. Andronescu (suileur) 
flormeză trupă. Plec cu ci, în «tour- 
nce». Jucăm în T.-Măgurele, în T.- 
Jiă şi în Soverin, Woptea furtunăsă 
și comedii într'un act. La Severin, 
d. Maiorescu, vine să asiste la re- 
presentaţie și, spre a respunde ilu- 
crelor publicului, dă un banchet în 
on6rea autorului.



Cu Despot se deschide stagiunea, 
“urmâtore. 

Povară mare pentru Manolescu, 
căruia, de şi insuficient, toţi, afară 

de Pascaly, l-ai recunoscut cali- 
lăţile. 

Nici Millo nu erca grozav, în 
Ciubăr, — mai ales după marile 
așteptări, fundate pe succesul din 
Boerii şi Ciocoii, 

Ereai bine Hagiescu şi Mateescu, 
în dout roluri de ţăran, precum și 
Freiwald în Tomşa. 
“Despot a, fost pentru Nottara, prima 

ocazie de a-şi pune în evidență, 
puterea talentului său de composiţie. 

De mine, piesa nu se lâgă, de cât 
prin aceea că am jucat pe Iliaș.



— 03 — 

După Despot, Manolescu aduce 
traducerea piesei les Daniche/, în 
care, cu mari piedici şi cu discuţii 
împinse până la scandal, de-abia 
obţinui, — prin autoritatea, lui Ion 
Ghica,— rolul de jună primă al Anei. 
„Ereaui trei, — Anica Popescu, Ma- 

riţa Vasilescu și Marița, Constanti- 
nescu, — cari cereaii acest rol, in- 
vocând drepturi, fără a pune la 
nume&r şi pe cele cari aveai numai 
pretenţii, fără drepturi. Cine n'a 
lrăit în culisele acelor vremuri, nu 
pote aprecia cât de grei erea să 
«persezi» pe atunci, în dilnică luptă 
cu câte trei-patru-cinci, cari-ţi pu- 

„nea piedici, — și ce uşor a fost mai 
târdiă, când tinerele intrate în teatru, 
cu deosebire între 1890 și 1900, nu 
m'au găsit de cât pe mine, inter- 
pretă constrînsă a tutulor rolurilor, 
și de dramă, și de comedie clasică, 
şi de comedie modernă, — ba și de 
tragedie!
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Rolul Anei din Daniche//, ce n'at 
făcut ca să mi-l ia!... Anonime, 

insulte, ameninţări, planul de a m& 
“bate pe Piaţa Teatrului, — şi în 

slerşit stăruințe ne mai pomenile 
spre a face să fiii dată afară, sub 
următorul pretext: 

Pe atunci, gagiştii nu ereaii plă- 
tiţi în lunile de repetiţii. Hagiescu, 
ei şi alţi câţi-va, — veniţi cuo lună 
înnainte -de deschiderea stagiunei, 

spre a repeta, — pretindeam să ni 
se plătescă şi acestă muncă, Socie- 
tatea, prin Petre Velescu, ne-a, r&s- 
puns că nu plăteşte decât «munca 
productivă», adică spectacolele. In- 
to seră, nemâncată, — după ce 
de-abia-scăpasem de mânia Tudorei 
Pătraşcu,. care mă ameninţase cu 

umbrela, — intru, furi6să, pe scenă 
şi strig 

— Dacă nu plătiţi, sunteţi hoţi: 
Nu ştiui ce se repeta, dar știi că, 

erea o repetiţie generală. Ion Ghica,
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directorul, — kneazul Cantacuzino 
și Chițu, ministrul instrucțiuni, a- 
sistaii din lojile de pe scenă. Direc- 
torul aude apostrofa mea, mă chia- 
mă și are loc următorul dialog: 

— Ce e? 
— Cer să nise plătescă repetițiile. 
— Cui ceri? Cere-mi mie. 
— Ei, poftim, îţi cer: plătește. 
"— Nu plătesc. 
— Atunci d-ta ești hoţ. 
— Dacă n'am de unde. 
— Dar ei? de unde am să mă- 

nânc ? 
— Va să dică, ce vrei să fac? 

»-— Cere Ministrului. Ministrul ştie 
că şi sluga, când nu-i „plăteşti, te 
lasă. Nici ca pe slugi nu ne con- 
sideră ? Si 

Chițu, rîdend, intervine: 
— Nu se lasă, Olteanca.! 
Și au făcut haz de furia, mea. 
Hazul, haz; dar din el am tras un 

folos: s'a luat act de nemulţumirea
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mea, Sa v&dut că aveam dreptate şi 

Direcţia a început să ne plălescă 
și repetițiile. 
Lucru frumos! Ghica nu se su- 
părase că i-am (is în faţă «eşti hoţ». 
Societarii însă, pentru aceeaşi vorbă, 
sati ofensat şi, sub cuvânt de soli- 

daritate, aii adresat o petiție colec- 
livă, — afară de Millo, Dimitriad, 

Sarandyna şi lulian, — cerând direc- 
torului să m& dea afară. Până și 
mătuşă-mea, Stavrâsca, iscălise în 
potriva mea,—alături cu Manolescu, 
devenit, societar. | 

Ion Ghica, primind petiția, îi 
ehemă, le vorbeşte frumos, ia. furia, 
mea drept copilărie şi le declară că 
am destul talent, ca să cumpănese 
cu el o greştlă. Inutil discurs! Mai 
ales Frosa Popescu, nici nu vrea 
saudă. Recurgea lu aşa expresii şi 
m& mânjea cu aşa epitete, în cât 
directorul a fost silit să-i ia cuvântul. 
In cele din urmă, petiția, le-a fost 

74658 5



— 6 — 

înnapoiată, provocând imediat, chiar 
acolo, în cabinetul directorial, două 
leșinuri. 

Reintru deci în repetiţii. 
I)isescm bună diua; nimeni nu-mi 

r&spunsese. Incep să parcurg rolul; 
toţi îmi întorc spatele, mormăind 
așa, în cât să n'aud replica... Ii rog 
să vorbâscă mai tare ; ci, din po- 
trivă, mai încet... 

A mers așa vre-o tre dile. Eă, 
fierbeaim. Gatineau, regisorul, mă 
liniștea cu blândeţe: 

— Laissez, mon enfant... Ca Pas- 
sera... Tout passe... Vous.en verrez 
bien d'autres... Plus je vieillis, plus je 
constate que c'est partoul la memne 
chose... JMalgră CU, t0uUS arritevez ; 
c'est moi qui vous le dis. 

Cuvinte dulci, sincere, părintesci; 
dar prea îmi făceaii toţi neajunsuri ! 
Nu mai putui r&bda, si mă dusci să 
me plâng directorului că nu vor să
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repete cu mine. Altă chemare, alt 
discurs, însă de astă dată aspru, 
căci sati întors toţi mârâind, — ati 
repetat sub ochii lui Ghica şi ati 
pregătit succesul piesei. La repre- 
sentaţic, Nottara, atrase încă odată 
atenţia, promiţend a, juca în teatru - 
un mare rol. Când mai târdit, în 80, 
am vădut aceeaşi piesă la Odson, 
cu Marais în rolul lu Wladimir, — 
rolul jucat la noi de Notiara,— artis- 
tul francez nu mi sa, părut superior. 

După Daniche/], joc în Dou& orfane, 
când rolul Marianei, când rolul Sta- 
viței. 

Mai târdiiă, se roiati Boerii și ciocoii. 
Erea în piesă un rol, după care 
suspina de ani de dile, din prima 
mea stagiune la lași: rolul Elenei, 
fata ministrului, rol de ingenuă, — 
jucat la Iaşi de Marița Constanti- 
nescu. La Bucureşti, îi jucase altă 
dată tot ea; iar acum fusese dat 
Anicuţei Popescu,
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Intr'o dimineţă, acasă, primesc un 
bilet de la Manolescu, —căruia mă 

tânguisem; m& chema repede la 
teatru, de 6re-ce Anica Popescu seri- 
sese că, fiind bolnavă, nu va putea 
juca sera, —iar, pe de altă parte, 
Constantineasca, titulara de altă dată 

a rolului, supărată din cauza unei 
distribuții, plecase la Dacia, cu Pas- 

cal. ! 
Mi sa dat rolul Elenei... și-l 

șticam ; dar cu ce să m&-mbrac? 
Piesa cerea în costume, însă cii lre- 

buea. să mi-le procur. Se mai adăoga 
și graba... Ce să fac?.. Norocul 
mi-a dat un ajutor: pe Marița Va- 
silescu. De unde-mi fusese dușmană, 
m& luă la ea acasă, mi-alese cinci 
rochii din ale ei, mi le ajustă...şi 
sâra jucai. 

A doia di, Românul dicea: «In 

«Ssferşit, teatrul are o ingenuitate; să 

«no piardă». Acestă declaraţie erea 
ore-cum Şi un r&spuns adresat unui -
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critic, Liebricht, fiul intimului lui 

Cuza, critic care susținea pe Anica 

Popescu şi care, vorbind de Dani- . 
.che/f, căutase să m&-ngrope. 

Se mai reluă și Păstorifa Carpa- 
[ibr, în care, după stăruințele lui 
Millo, mi se încredinţă rolul Dom- 

niței. 
Aici, într'o împrejurare, am în- 

ceput a-mi da sema ce maşină, com- 
plicată e sufletul unci artiste. Anume: 

Frosa Popescu nu m& putea su- 

feri, me batjocorise, urzise scandal 

în potrivă-mi... şi cu tote astea, în 
sera în care am jucat în Păstorițu, 
a venit pe scenă, ma luat în brațe 
şi mi-a dis: 

— Draga mca, aslă s6ră ai ris 

şi-a plins, ca o artistă mare. 

Din sera aceea, ne-am apropiat 

din ce în ce una de alta, ei, ad- 

mirându-i talentul, ea, cu aere pro- 

teclore, — ceea ce însă na împie- 
decat-o ca, într'o seră, să mă dea
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afară din lojă, sub cuvântul îndrep- 
lăţit că o gagistă n'arc ce căula în 
loja societarilor. Unde e ea, să vadă, 
avan'scena de adi! 

Tot in stagiunea acdsla, înnainle 
de Crăciun, se reia Iata aerului, cu 
aceleași decoruri, — decoruri cari 
slujesc şi adi. Luceta îmi rămâne 
tot mic, pe când Azurina trece de 
la d-ra Bârsescu la d-ra Gavala.. 
Cam în același timp, încep a studia 

un rol în Wunţile Venețiene, sati Că- 
pitunul Negru, — vol cu atât mai 
grei, cu cât aveam de luptat cu 
amintivea,  Matildei Pascaly. Câtă 
ostenclă şi-a dat bietul tată-met 

„cu mine!.. Atunci am înţeles cii că 
„crea făcut.să fie profesor. Avea un 
nepreţuit dar de a explica, de și de 
un ncrvozism extrem. 

In Martie, ajungem la fata ban- 
cherului, localizare de V. A. Urechia, 
după Duc Job. Localizatorul, exagerat 
ca, toți autorii, şi la. bine şi la TE,



71 — 

— nu mai vedea nici o actriţă în 
teatru, de cât pe mine. li plăcusem 
în Nara avis, unde mi se dase un 

„rol din întâmplare, pentru că titulara 

întârdiase la băi, şi, în semn de ad- : 
miraţie, ia rolul fetei bancherului, 

destinat Anichii Popescu, şi mi-l dă 
mie. Tot de o dată, taie cele Palte 

două roluri de femci, epizodice, în- 
locuindu-le, în strictul necesar, prin 
scrisori. 

In tot timpul repetiţiilor, Ion Ghica 

mi-a fost profesor, dându-mi sfaturi 
cu un simț teatral uimitor, atră- 

gându-mi atenţia asupra părţilor 
patriotice din rol, lăudându-mi pe 
Imilie Dubois, carc-l crease la Co- 

medie, aducând în repetiţii străini 
cu pricepere şi rugându-i să ne facă 
observaţiile ce vor crede. Printre 
aceştia, nu uit pe bătrânul Fran- 
chetti, care mi-a stabilit, ca regulă, 
că, în rolurile de ingenuă, trebue să 
mă piepten cu fruntea g6lă, cu părul
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in sus, cam ca fetele din sedlă.. 
fetele de-atunci. 

La prima representaţie, asistată: 
Ion Ghica, V. Alexandri, C. Stăn- 
cescu, Chițu, — toţi grăbiţi să no fe- 
licite, și pe mine, și pe Manolescu, 
eroul, —şi pe Christescu, admirabil 
în rolul unchiului, — și pe Panu, 
destul de binc. 

Imi desvoltasem, lângă unchiu- 
meii Tcodorini și mătuşă-mea, gustul 
de a mă îmbrăca, nu numai bine, 
dar şi potrivit rolului. Neavând însă, 
de cât o lâfă ridiculă, numai cele 
ca mine şiiii câte greutăţi întâm- 
pinam!.. După cum mai târdiii, 
când am avut mijlce, n'am pus 
rochie de mătase de cât unde a 
trebuit, tot așa atunci, când n'aveam 
cu ce, nu m& răbda inima să nu 
pun mătase, acolo unde trebuia. Ca 
să-mi fac rochia din Pata banche- 
rului, — 0 rochie bogată, creme, — 
îmi dasem l&fa pe două luni. Ca
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să-mi cumpăr pantofi de scenă, mă 
lăsasem fără ghete de oraş, — aşa 

că, la un moment dat, ajunsesem 
să umblu iarna cu pantofi de atlas. 
Și nu m& plângeam! Mi se părca 
fivese să fac sacrificii. Jucam ! Ce-mi 
mai trebuea ? 

Alte vremuri! . 
Stam în Pasagiul Român, la Tu- 

dora Pătraşcu, care se schimbase 
faţă de mine. Tot acolo, cu un an 
inainte, stase și Inricquetta Cattănco, 
ingenuitatea din trupa lui Rossi, 
trupă din care mai făceati parle: 
Gleck, Peruchelti, Christini, Brizzi 

și Cancva. Ea, Cattâneo, e actrița pe 
care am v&dut-o întâi jucând pe 
Ofelia, Julieta, Desdemona şi tote 
eroinele lui Shakespeare; pole că 
de aceca m'a impresionat mai mult 

de cât tote cele pe cari le-am vădut 
în aceleaşi roluri. Erea de o drăgă- 
lăşie nespusă. T6tă vremea se certa, 
cu Rossi, — căruia, pe cât judec
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acum, îi plăcea nu numai ca ac- 
triță. Șciind ascendentul po care-l 
avea asupra lui și împrietenită cu 
mine printun același dor nebun 
de teatru, — îl hotărâse să mă& ia în 
trupa lor. Frica de viitor însă, ma 
lăcut să nu primesc. Borelli, alt ar- 
ist eminent, fost protagonist în (rupa 
marelui tragedian şi mai târdiă re- 
gisor la Iași, îmi spunea, acum în 
urmă, cu ce plăcere, cu 'câte laude, 
ii vorbisc Rossi de mine; și cât ii 
păruse de râu că n'am vrut să-l 
urmez. Dar mie, acum! 

Și când m& gândesc câtă pasiune 
de teatru îmi insulla jocul lui, cât 
mE lăcea să vibrez «ânsamblul» 
lor, — nu înțeleg cum frica aceea 
de viitor a avut putere să mă rețic. 
Serile în cari juca el, dacă, aşi a- 
vea dlece vieţi, nu le-ași uita. Stam 
în faţa scenei, aprâpe de tot, unde 
e acum şanţul orhestroi, şi ascul- 
tam vorbă cu vorbă, urmăream



pas cu pas, memoram inlonaţiile, 
observam (ete gesturile... Po când 
se juca odată tomeo și Julia și pe 
când ci, aprinsă, aruncam flori En- 
riquetei, un domn, — Nicu Cerchez, 
— mi-a dis: caşa o să-ți aruncăm 

„Si dumitale, când vei juca rolul 
ăsta». L/am asculiat, dar nu lam 

creduli, — căci pe vremea aceca, cu 
tote forţele pe cari. le simţeam în 
mine, nu îndrăsneam nici să cugel 

că voi putea vre-odală juca pe Ju- 
lieta. 'Tocmai opt ani în urmă am 
indrăsnit, după câte studii şi după 
câtă, experiență !.. Adi, actrițele 
sunt mai grăbite; cu cât ai mai 
puţin talent, cu atât atacă roluri mai 
grele. Adriana, Julieta, Dolores, — 

“sunt nimicuri. Nici nu sati născut 
autorii, cari să scrie roluri pentru 
ele !.. | 

Rossi plecă. Stagiunea, n6stră con- 
tinuă. lon Ghica, îmi dă de ştire 
că Regina, în urma recomandaţii-



— 76 — 

lor sale și ale lui Alexanări, va 
veni să m& vadă. 
„Se reia, în acest scop, Falu ban- 
cherului, asistă Curtea, și, câte-va, 
dile în urmă, tot Ghica îmi comu- 
nică decisiunea Reginei de a ne 
trimete în străinătate, pe Manolescu 
și pe mine, cu burse din caseta re- 
gală: 400 de lei, ei, — 300, el. Ma- 
nolescu încă se mai bucură și de 
o altă veste bună: tată-seii, — care 
nu-i vorbisc ani de dile, — il aștepta 
în cancelarie. 

—- Rău a făcul că nu te-a ascul- 
tat, luând drumul teatrului, — i-a 
dis Ghica lui Manolescu-tatăl. Va 
lace însă pentru numele L&ă, mai 
mult de cât ar fi făcut pe un ali 
drum. 

Şi bătrânul: 'și-a iertat copilul. 
Adi, pâte că nu ar ierta si pote 
că şi Ghica, dacă-ar reînvia, *și-ar 
lua vorba înnapoi.
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Ion Ghica!.. Sfint nume pentru 

mine. Când am suferit, când am 

plins, când nu mai puteam,—cl 
m'a mângâiat, el m'a, sfătuit, el m'a 

încurajat, el mi-a redat încrederea 
în mine. 

Dar focul de teatru, cine mi Pa-n- 

văpăiat? Dar puterea de muncă, 
cine mi-a înrădăcinat-o ? Dar dato- 
ria de a fi vrednică urmaşă a unei 
pleiade de artiști, cine m'a făcut so 
înțeleg ?.. Tot el. — «Eşti chemată 

să ţii teatrul pe umeri», îmi dicea 
în c6suri negre. Și Pam credut, şi-am 
luptat, Si ce sunt adi de pe urma 
lui sunt.



Cu bursa regală şi cu co-mi r&- 
măsese dintr'o representaţie dată la 
Bossel, — căci Ion Ghica. îmi retu- 
ase sala, teatrului, care «e teatru 
"naţional», dicea el, —am plecat la 
Paris. 

Acolo, m'am instalat rue Croix 
des Petits Champs, No. 4. 

Sera, — prima, seră, — m'am dus 
la Comedia Franceză. Se juca Daniel 
Rochat, pentru intrarea, în locul 
Sarei Bernhardt a d-rei Barlet, ve- 
nită de la Vaudeville, unde debu- 
tasc în 1873, cu Arlesiana. Atunci 
am v&dut întâi pe Delaunay, care 
crea, să-mi devie profesor şi pentru 
care aveam scrisori de recoman- 
daţie de la Ion Ghica. Impresia pe
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care mi-ai făcut-o actorii, Thiron, 
Febvre, Delaunay şi Baretta, — un 
«ansamblu» desăvârșit, — n'o pot for- 

“mula de cât întrun cuvânt: uimi- 
tre. Am eşit din teatru hipnotizată. 

A doiia di, cu nâptea-n cap, nc- 
am dus la, Georges Bengescu, secre- 
tarul Legaţiunei Române, prieten 
bun cu Delaunay. Ne-a însoţit la, De- 
launay — pe Manolescu Și pe mine,— 
și, mulţumită recomandaţiilor, am 
fost imediat, admiși la Conservator, 
ca auditori. Apoi, tot prin Delaunay 
Şi tot în acecași di, Verneuil, se- 
cretarul Comedici, ne-a dat intrări 
libere în teatru. Sera, ne-am dus să 
vedem Asenturiera, cu Croizette (mai 
târdiă M-me-Stern), în rolul, în care 
Sarah se isbise de-un așa nesucees, 
în Cât se şi retrăsese de la, Comedie. 
Mai târdiii, după ce le-am v&dut ju- 
când pe amendout, după ce-am cu- 
noscul genul fie-căreia, m'am con- 
vins că Sarah nici nu putea fi bine 

f
e
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în rolul Aventurierei. Croizetia, din 
“contra, erea femee în deplina ac- 
cepţie a cuvântului, frumosă, sculp- 
lată, fermecătore, ceca, ce o fiicea 
întradevăr o curtizană spaniolă. 

Tot în diiia a doiia, adică înnainte 
de representaţia, Azenturierei, ne-am 

dus la Colonelul Alexanâri, fratele 
poetului, stabilit în Paris, rue des 

Ternes, cu o scrisdre a lui Vasile, 
plină de recomandaţii căldurâse şi 
de rugăminte să ne ducă la Got, 

cu care poctul cerea în strînse le- 
gături. 

Colonelul ne duce la Got, la, Passy. 
Got, cum îl vede, îl întrebă, cu tonul 
lui îndesat: «Ce mi-aduci?». Condu- 
cătorul îi spune, adăogând că sun- 
tem bursierii Reginei. 'Cel-Palt, ne 
m&s6ră cu ochii, deschide scrisărea 
lui Vasile Alexandri, şi, de ce citea, 
(aia expresia figurci îl arăta mai 
binevoitor. 

Got ne dice:
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— Cereţi intrări la Comedie. 
— Avem. 
— Cereţi voe să audiaţi la Con- . 

servator. 

— Ni sa dat. 

— Atunci, ce căutaţi la mine ? 
— Lecţii. 
— Bine. Să asistați la, cursurile 

mele. Mai mult; voi vorbi şi cu 
camaradul meu Regnier. 

Către acesta din urmă, Manolescu 

avea o altă scrisore de recomandaţic, 
de la St. Vellescu, elev al lui Regnier. 
Aveam, precum se vede, un gea- 

mantan plin numai cu scrisori de 
vecomandaţie ! . 

A treia di, începem audițiile la 
Conservator, Faubourg Poissonniere, 
când la, clasa lui Got, când la a lui 

Delaunay, când la, a lui Regnier, — 
de la 9 dimineţa, la, 11. 

Mare deosebire de la unul la altul. 

Unul, Delaunay, era blând cuviin- 
cios, distins, mulţumindu-se cu pu- 

14653 | 6
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țin, explicând prieteneşce, luând pe 
fie-care de gât, făcând observaţii 
discrete... Altul, Got, dinpotrivă: 

brutal, supărăcios, dificil, servin- 
du-se de expresii triviale, umilitâre. 
Al treilea, Regnicr, cra un fel de tră- 

sură de unire între cei-Valţi doui: 
rezervat, calm, făcând observaţille 
în două cuvinte. 

O caracteristică: mai toţi elevii 
imita pe Mounet şi mai tâte ele- 
vels pe Sarah. 
Eream de vre-o două săptămâni 

în Paris, urmând regulat același pro- 
gram, învățând scene din Daniel 
Rochat, — eu pe Lea, Manolescu pe 
Daniel, — când, într'o di, Delaunay 
ne ia' sus, în cabina, lui de la Co- 

medie, unde ne dase întâlnire și ne 
întrebă cam ce-am putea dice, căci 
nu e de ajuns a asculta; îi trebuea 
și-o dovadă de accea, ce suntem în 
stare a asimila. 

— Jai une certaine responsabilite,
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dicea el, dis-ă-vis de zotre- grande . 
prolecirice. | | 

_ Manolescu, recită, “«poltă. bună, 
. domnilor» din Ruy-Blas, în româ- 
neşce ; căi, visul.din oma învinsă, 
tot în româneşce. Șticam multe bu- 
căţi în franţuzeșce, dar: ne sfieam 
a le dice în faţa unui francez, a unui 
profesor, a unui artist. A înţeles, 
după felul nostru de a dice, că. tra- 
ducerile sunt în versuri și a găsit 
de cuviinţă să observe că, trebuo să 
fie frumosă limba română. Apoi, lui 
Manolescu i-a tras atenţia că. are 
„pasiune «comme notre “Alounet», — 
jar pe mine m'a dus lângă ferestuă, 
sa uitat lung în ochii mei și mi-a dis: 

— Vei juca. ingenue în primii ani 
ai tinereţei, din cauza, limpedimei : 
vocei ; ai însă prea multă fisionomic, 
aşa în cât va trebui să devii «jună 
primă». Prin urmare, să: ştii. de. la, - 
mine: ori de câte ori 'vei:juca in-: 
genue, să. pui -perucă blondă: :
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Spre sferşit, ne-a întrebat dacă 
ştim ceva în franţuzeşce. Cu sfi€lă, 
ne-am hotărit a-i mărturisi că ştim 
mai tâte scenele din Daniel Nochat, 

precum şi scena cca mare din le 
Cid, pe care-l v&dusem iucat cu 

Worms și Dudlay. Inclinând pentru 
o scenă din actul al IIl-lca al lui 
Daniel Rochat, ne-a pus so dicem. 
Tot timpul cât am jucat-o, îl audeam 
şoplind : «diable! c'est eztraordi- 
naire !...» Exclamaţiile lui pe de o 
parte, atenţia ce trebuea să dăm ro- 

lurilor pe de alta, deșteptaseră în 
noi o temă, care de multe ori crea 
să ne facă să ne pierdem cumpătul. 
Când am sferşit, aşteptam, fricoși, 
să ne dică ceva. Nimic! Nici bine, 
nici r&ă. Ne-a recomandat numai ca, 
a doia qi, să nu lipsim de la curs. 
Nam lipsit, și la 11, pe când eşeati 

toți elevii, ne-a dis să nu plecăm. 
Apoi, a mai oprit și pe alţii câți-va 
printre cari: Jeana Samary, arlistă . -
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la Comedie, statua risului grațios, 
subretă, ideală, venită să asculte pe 
frate-săii, elev al Conservatorului, — 

d-ra Leroux, iragediana, — Georges 
Bengescu şi doui reporteri, unul de - 
la Figaro și altul de la Gaulois. 

— Urcaţi-vă pe scenă, ne-a dis 
în fine Delaunay, lui Manolescu şi 
mie... $i jucaţi scena din Daniel 
Rochat. 

Se învertea pământul cu noi... și 
sa învertit cât timp am jucat. Orbi 
şi surdi cram. Când am isprăvit, 
nc-aii deşteptat pe amendoui aplau- 
zele auditorilor. 

A dota, di, cele două jurnale vor- 
beaii de noi cu nespuse elogii, feli- 
citând pe «Suverana, care ştiea s'a- 
legă talentele». 

O s&pt&mână în urmă, jserisore 
veselă de la Ion Ghica: audise cele 
petrecute. Dic «audiso», căci pe la 
1880 bursierii n'aveaii obiceiul să se 

laude singuri. Ne inştiinţa în ace-
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„laşi timp că Delaunay, - întrebât de 
Georges Bengescu cât cere pentru 
fiecare lecţie, r&spunsese că sunt 
elevi cărora el nu le dă lecţii pentru 
bani, ci ca, plăcere. 

Spre și mai mare laudă, Delaunay 
scrie lui Alexandri câte-va renduri, 
cari sc sfârșeaii cu fraza: «certe petite 
respire le theitre pur tous les Pores». 

In cursul anului întâi, adică în 
cursul verei, înv&țarăm scene din 
Dama cu' camelii, din Angelo JMali- 
pieri, din le Cid, din-Fedra, Qin An- 
dromaca, din “Scânteia, din On ne 
badine pas avec lamour, etc. Câna 
Delaunay n'avea vreme să ne facă, 
cursul la Conservator, ni-l făcea 
sai în cabina lui, la Comedie, 
—unde ne-a înv&ţat să ne «ma- 
chiăm», — sati acasă, la Versailles, 
rue des Missionnaires. Nu trecea o 
di, afară de Dumineci, să nu luăm 
lecţii. Și nici scră nu trecea, fără 
să mă duc la teatru. Am vădut Azen-



- 87 — 

“turiera de 2) și mai bine de ori; 
Daniel  Rochat, de vre-o 30; reper=. 
toriul clasic, ori de câte ori îl afișa, 

„Dar Scânteia? Do câte ori ot fi v&- 

dut-o? Ce mărgăritar! Ce interpre- 
tare! Mi-e cu neputinţă să rostesc 
numele acestei piese, fără, să văd 

în fața. mea, pe Croizetta, pe Samary 
şi pe Delaunay, ideală trinitate!.. 

Aiurea de cât la Comedie, mă du- 

ccam foarte râr; de altmintreli, nică 
Bengescu, nici profesorii nu ne sfă- 
laiaiă să colindăm teatrele. 
„Parisul mi-a, mai procurat şi alte 
fol6sc, nepreţuite; mi-a, dat ocazia, 

lot prin Ion Ghica, să pătrund în 
“câte-va, case mari şi să fac cu- 
noștințe alese, de la cari am luat 
manierele, ţinuta, tactul, felul de a, 

trăi. Prin Prinţesa Elisa Filipescu, 
“născută Bibescu,—şi prin Maria Can- 
tacuzino, devenită mai târdiă d-na 
Puvis de Chavannes, —am făcut cu- 
noștință cu AL. Dumas fils, cu Sardou,
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cu Pailleron, cu Juliette Adam, cu 
poetul Emile Cheve şi cu Chavannes, 
fie la prânzuri, fie la serate, când 
jucam scene, ca aceea a narcoticului 
din Romeo, sau a nebuniei din Hamlet. 

La una din aceste serate, Cheve, 
ascultându-mă, mi-a scris, de o parle, 
rezemat de colţul unui pian, urmă- 
târele strofe : 

Vous m'tes apparue ainsi qu'en un ciel 
sombre 

Un bolide 6clatani, dont la fuite dans 'ombre 
Aux troubles horizons, 

Teint de pourpre et d'azur les champsbruns, 
les mers glauqucs, 

Et les noires ciles d'oh montent des bruits 

rauques 
Et d'immenses frissons. 

Vous m'ttes apparue ainsi' qu'au steppe 
aride, 

Ou qu'au dâsert jauni, que de son soufile 
. ride 

La Khamsin meurlrier, 
Apparait Poasis ou le rideau des palmes
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Penche son 6meraude au miroir des caux 
i calmes 
Qu'efticure le ramier; 

Commo la. blanche fleur sous la rose 6close 
Au flanc âpre ct ruguex de quelque roc 

morose 
Par la foudre fendu; 

Comme letoile d'or qu'en un ciel de tempăle 
Voit, entre les nimbus, scintiller sur sa, lete 

Le maltelot perdu. 

Et nous avons caus6 d'Art et de Poâsie, 
EL du Monde Ideal oi do la Fantaisie 

S'sbattent les essors. 
Vous avez pour mon coeur Gvoque les mi- 

rages . 
Des amours dâvorants, des sublimes oragos, 

- Des radieux Thabors. 

Je vous buvais des yeux. Suspendue ă vos 
lăvres, 

Mon âme retrouvait les r&ves et les fi&vres, 
Les €lans d'autrefois. | 

Joubliais mes degoiis ot mes rancoeurs 
, amaeres, 

Et jentendais en moi bruire des Chimăres 
Les ailes el les voix,
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„Et je comprenais mieux ă travers vos pa- 
roles 

Tous ces Types divins qu'on! parâsd'aur€olos 
Immortelles pour nous, 

Les poăles gâants: Juliette, Ophelie, 
Marion, sous Poutrage et sous les pleurs 

Ă pâlie, 
Se trainant â genoux. 

Oui, vous me les rendicz, plus vraies, plus 
| -vivanteş, 

Avec leurs passions, leurs sombres €pou- 
vantes, 

Leurs tragiqucs ardeurs; 
Je les sentais en vous, presentes, incarnes, 
Et, surpris, je voyais s'ouvrir, insoupcon- 

: n6cs, 
D'6normes profondeurs. 

Mais je vous regardais, en &coutant mon 
âme 

EL je sentais bouillir sous vos grands yeux 
de flamme 

Ma cervelle et mon sang; 
Je ne sais quoi de fou, de fauve el de farouche 
Fouillait ma chair, lorsque s'ouvrail de vo- - 

” tre bouche 
L'ecrin €blouissant.
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Je ne sais quel chaos fantastique, oi le songe 
Coudoyait le dâsir, dans mon âme que ronge 

Une soif de banni, | 

Bouillonnait, 'confondant YArtiste avec la 

Femme, 

Si bien qu'en moi chantait, pleurait, gron- 
dait le drame 

Entior de linfini! 

Ce fut l'enivrement d'un jour, d'une soiree! 
Dans le bois tamisant cette lueur ambree 

Dont, en Juin, le soleil 

Impregne & son couchant les atmosphtres 
blondes, 

__On croyait |[voir vibrer sous les feuilles 
des ondes 

D'opale ct de vermeil ; 

E! dans les airs l&gers, parfumes, diaphanes, 
Aux sons de la musique âtrange des Tzi- 

gancs, 
Je revais d'Orient, 

Du pays qui vous vi! nailre, (leurir, &clore, 
Prelresse consacrâe ă Pld6al, Lenore, 

Dans les brumes fuyant, 

Enivrâo, emportâe au galop frenetique 
-Et fulgurant de Ari, de ce secret mystique 

“Dont le' terrible amour
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. Vous dâvore 'gt vous tuc, —ct mon âme 
enfievrâe Oubliait que ce râve ei que cette soirâe 

N'auraient pas de retour! 

Je sais que nous allons nous s6parer, — 
sans doute Pour toujours, — que de vous retrouver sur 
ma roule 

Je dois perdre Pespoir. 
Partez done! et pensez quciquefois au Poăle Dont vous auroz un jour, — lambovyante 

Comâte, — Rougi Phorizon noir, 
SOD III 

EL maintenant la nuit dans mes cieux 
s'est refaile. Il ne mo reste plus qu'un souvenir de fete, 

Qu'un bruit d'ailes dans Lair, Qu'un trongon de poignard dans une plaie 
ouvertc, Qu'un fantâme hantant une maison dâserte, Et qu'un sillon d'clair ! 

Sferşosc capitolul, cu o întâmplare 
comică. 

Intro seră, la, Comedie, se juca 
Garin, piesă, de Parodi,: autorul Jo-
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mei învinse; In rolurile principale : 
M-me Favart, Mauban, Mounet- 
Sully şi Reichemberg. Ocupam, cu 
„Manolescu, două fotoliuri de orches- 
tră. In faţa nâstră, peste două bănci, 
un domn român, Al. 0..., —tră- 
cșce. Ne vede, 'schimbăm câte-va, 
cuvinte după obiceiul românesc, a- 
dică în gura mare, se ridică cor- 
tina și ne astâmpărăm. | 

Intră în scenă nu şciii care, dice 
câte-va cuvinte... Compatriotul nos- 
tru, nemulţumit, se întârce către Ma- 
nolescu și-i spune, peste două bănci: 

— Nu-mi place. 
Peste câte-va, minute, apare Ia- - 

vart, 
-Compatriotul, tot către Manolescu: 
— la uite, met&!.... Asta pawcă 

c Pop6sca. 
Intr'adevăr, avea, şi «alura» Fro- 

sci Popescu şi câte-va, accente. 
Vecinii, audind reflecţiile, încep 

să se uite la noi. Ei și Manolescu, .



— 94.— 

ne roşisem până-n creştet.: Vino- 
vatul, ași! habar n'avea. 

Peste alte câte-va minute, intră . 
Reichemberg.Compatriotul oascultă, 
îi place şi, întorcându-se de. astă 
dată către mine, își formuleză a- 
precierea, exclamând: 

— Li, bravo fata! Bravo! 
«Sst7.. ă la porte!. ..» strigă doui. 

No&, ne venea să intrăm în pă- 
ment. Vinovatul, calm. 

Alte câte-va minute, altă intrare: 
Mounet. 

Și cum intră, începe să strige. 
Compatriotul, îngrozit, nici nu-l lasă 
să. isprăvescă. prima tiradă și se și 
adreseză lui Manolescu : 

— M&, Grigorie! Esta e: Soully ?.. 
Ptiă!.. M& duc!.. Să m& chemi 
când o isprăvi!.. 

Și bine-a făcut că sa, dus. Altfel, 
ar fi eşit poflit. 

Conclusie: pe unde. trecem se 
cunoșce..



In Octobre 1880, m& -reintore în. 
țară, — după ce Direcţia îmi făcuse . 
cunoscut că Comitetul, drept.- încu- 
rajare, m& numise. societară de 
clasa II-a, de-a dreptul. . 
Prima representăţie, Daniel Rochat; - 

pentru debutul mei şi-al lui Mano- 
lescu. In sală: Ion Ghica, Alexan- 
dri, Chițu, Stăncescu,—toţi mulţumiţi. 
de progresele. ce făcusem. 

A 2-a „representaţie . de debut, 
Bucuria casei, piesă, în 3 acte, de. 
Th. Barritre și An. Bourgeois.. Ju-. 
cam un rol, de ingenuă, studiat de 
mine după un copil:de 7 ani. Se, 
vede cam. fost bine, . căci într'un.. 

antr'act, o actriță, .care avea. pre-..
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tenţia - să joce tote ingenuităţile, 
trecend pe lângă mine, mi-a şoptit: 

— Am să te otrăvesc, afurisito! 
Mai târdiă, Iadeșul, piesă de Ma- 

cedonsly, în aceeaşi seră cu Un- 
chiașul Sărăcie. Ion Ghica le primise 
cu entusiasm, ca, lucrări originale. 
Frate-stii, Pantazi, — veselul, inte- 
ligentul, inimosul Pantazi, — făcu 
în jurul lor un sgomot neînchipuit, 
ceea, ce avu ca urmare formarea 
unci mișcări literare, din care se 
născu Literatorul, revista la care 
scriea, el, ca director, — Bonifacio 
Florescu, cronicar teatral, — Duiliu 
Zamfirescu, începător distins, — AL. 
Macedonsly, poet liric, etc. 

La representaţia celor două piese 
de mai sus, mare succes moral, şi 
pentru autor, şi pentru interpreţi. 

A patra la rând, După despărțenie, 
de Marian, — urmată de Caterina 
Iloward, o piesă care mi-a fost 
totdeauna antipatică. Am jucat ro- :
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lul eroinei, pentru că mi-l dase 
Direcţia, și mi-l dase făptuind o 
nedrepiate, căci asemenea roluri 

“creati perfect potrivite pentru Va- 
silâsca. Ea le avea, cele două mari 
calităţi cerute Catorinei Howard : : 
frumuseţea şi camplorea»; et, nu 
le-aveam. Jucând deci în locul cei, 
am mâhnit-o şi acestă greşelă mi-a, 

pricinuit o mustrare, pe care o 
resimt şi adi. De-aci antipatia, pen- 
tru piesa întregă. 

Sai mai jucat multe în stagiunea 

acesta, 80—81. Cauza, ? Dorinţa Direc- 
ției de a atrage lume, nu pentru 
bani, ci pentru a desvolta gustul 
publicului. 

Printre aceste «multe», aii fost 
Scânteia, studiată cu Delaunay,— Miss 
Milton, în care jucam rolul băiatului, 
alături de Vasilesca, în rolul mumei, 

pote cel mai frumos rol al ei, — şi 
Sunziana, unde am înlocuit, în 2—3 

„ile, pe d-ra Am. Welner, 

74053 7



Trece stagiunea. Vrea iar să 
plec la Paris. Pentru-că mijlâcele 
mi se reduccati la partea do socio- 
tară și la câte-va economii din tim- 
pul iernei, — căci bursa nu-mi fusese 
creată de cât pentru un an, — rog 
pe director să-mi dea o di de be- 
neficii. Cu tă trecerea de care 
me bucuram, mă trimele iar la 
Bossel, sub acelaşi cuvânt. 

Anunţ, dar la Bosscl piesa lui Ma- 
rian, După despărțenie. Manolescu 
îmi promisese să i6ce rolul, pe care-l 
crease; intervine însă 0 intrigă de 
femee și mă pomenesc, în ajunuj 
representaţiei, că-și in cuvântul în_ 
napoi. Afişe pretutindeni, bilete ven- 
dute, înlocuitor nu găseam... Care
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erea, scăparea.?.. Pascaly, fără să-l 
rog, îmi întinde mâna. Bine înţeles, 
primesc, încântată, și el, care, după 
"cum am spus, nu-şi prea ştia ro- 
lurile, învaţă noul rol în două dile 
şi-l jâcă cu succes. Ei, ca recu- 
noscinţă, stăruesc pe lângă Ion Ghica 
şi acesta, uitând cele întâmplate, re- 
chemă pe Pascaly în Societate. 

Iar la Paris. Iar încep lecţiile cu 
Delaunay. lar audiez la Conservator, 
— exceptând pe Regnier, căci se 
velrăsese. 

Primul rol în studii, Marion De- 
lorme, având ca replicant pe Ba- 
șianu, trimes, împreună cu Anica 
Popescu, de către V. A. Urechiă, 
pe atunci Ministru al Instrucţiei, să 

studieze, — în acelaşi timp cu lulian, 
care avea un scop mai ușor: să vi- 
ziteze teatrele. 
Am uitat să spun că Manolescu, 

încetându-i bursa; nu mai venise,
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Mai ales la lecţiile ce luam cu Got, 
asista — pe lângă cei doui de mai 
sus, — și Vasile Morţun, care pe 
atunci prefera Conservatorul, Fa- 
cultăței de drept; ba adesea, profe- 
sorul, prin exces de bunăvoință, 
le da și lor sfaturi. Așa, de exom- 
plu, în /rou-/rou, pe care Anica 
Popescu o jucase deja, şi în Angelo, 
în care voia să joce pe Tisbe, — 
interpretările i-ai fost indicate de 
Delaunay. 

Fiind cu în Paris, lon Ghica wwece 
Ministru la Londra, --iar C. Cor- 
nescu îi ia, locul, la teatru. Profiţ 
de ocazie și m& duc să văd Anglia. 

Tote muzeele, tote locurile isto- 
rice, tote palatele, tâte sculpturile, 
tâte picturile, arta tâtă în sfe rșit, 
— nimic nu mi-a, r&mas străin. | 

La ele m'am gândit mai târdiii, 
când mi-a, trebuit vre-o atitudine, 
vr'un gest, saii vre-o mișcare fru- 
mosă. Un după-amiadi întreg am
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stat extaziată în fața, statuei Niobea, 
— şi, când Marion Delorme vine la 
Rege, să câră ertarea, lui Didier, și 
aşteptă răspunsul... poza, pe care- 
am luato în aşteptare, erea poza 

Niobeii. 
Ion Ghica m'a prezintat apoi pri- 

mei artiste din Anglia, Ellen Terry, 

care a primit să-mi dea lecţii, — 

începend cu rolul Julietei. rea ce 

favâre pe care mi-o făcea, nu pen- 

tru că intervenise ministrul, ci în 

virtutea prieteniei care-i lega. 
Cât am stat în Londra, am v&dut 

mai tot repertoriul lui Shakespeare, 
când cu Irving fruntaşul, când cu 
Booth, — un american, pe atât de 
mare artist, pe cât crea de beţiv; 
rare-ori juca treaz. 

Intre acești doui, — ea, Ellen Terry. 
Cum s'o descriii?.. Unică. Jocul cej 
mai natural, cu mijlocele cele maj 
simple. Tote cârdele. Când dui6să, 
când severă; când cochetă, când
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naivă... Par'c'o văd în' Beaucoup de 
Imuit pour rien. Juca pe Beatrice, 
un rol din cele mai complexe... 
Și cum îl juca!.. Dar pe Julieta! 
Și in ce cadru! Irving, vestit mer- 
(eur-en-scene, făcuse din actul bal- 
conului, — cu bani dăruiţi de o mi- 
lionară, — un adevărat paradis. 

Ca temee, crea amabilă, blândă, 
atrăgătore. .Intr'o scrisre, pe care 
i-a scris-o lui Ghica vorbindu-i do 
mine, sc oglindea tot caracterul cj. 

Trec șese săptămâni si mă întorc 
la Paris. 

Delaunay imi alege câte-va roluri: 
Catarina Bragadini şi Tisbe din An- 
delo, de V. Ilugo, —cu Anica Po- 
pescu replicantă; elle de Belle- 
Isle, cu Iulian în Richelicu și Rasian 
in D'Aubiony. 

Intr'o di, ce-mi vine mie, îl rog 
să-mi spue cam cum s'ar interpreta, 
rolul Julictei. Eram sigură că-l ştiă,
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asa, cum trebue jucat; dar voiam 

să văd dacă interpretarea franceză 

sc poiriveştecu tradiţia, lăsată de Sha- 

lkespeare. Delaunay mia r&spuns: 

— Non, on enfant; pas de Julielte. 

Nous auons usses d'auleurs francais. 

Am trecut atunci la rolul Dorinei 

din Tartuffe, după care aii urmat: 

„Celia, din PAcenturicre, Ducesa, din 

PEtrangere şi Junia din Britanicus. 

Din când în când, d-ra Leroux, 

îmi da consilii asupra rolului Ata- 

liei, pe care-l juca în perfecţie și 

de caro nu m'am atins cu intenţia 

de a apare în el, — ci ca studiti. 

Prin d-ra Leroux, am făcut cu- 

noştință cu d-ra Reichemberg, care 

mi-a făcut mai târdii multe ser- 

vicii; relaţii ferte intime ne-ai legat 

până sa retras. . 

Into sâră, — se juca Le gendre 

de M-r Poirier, — Delaunay mu 

prezentat d-rei Bartet, — admiraţia 

mea, şi atunci, şi adi, când o con-
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sider ca actrița... să nu dic cea 
mai mare, dar cea mai simpalică 
din Franța. 

Delaliti comic: în cabina lut De- 
launay, la Comedie, de câte ori juca 
el, m& duceam în antr'acte să vor- 
him. Imediat, cabina, se umplea de 
actori, cari venea să m& vadă, 
ca «o curiozitate». Intr'o așa. împre- 
jurare, am cunoscut pe Mounet Sully, 
o dată, pe când crea dsemainiev»,
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Tomna, — înnapoi, la Bucureşti. 

Anica Popescu cere să, se deschidă. 
stagiunea (81—82) cu D-ra de Belle- 
Isle, pe care o studiase şi ca la 
Paris; eu, cu Marion Delorme. Direc- 
torul Cornescu, preferă pe aceasta. 

Sup&rări, ţipete, leşinuri. .. inutile! 
“Se afişâză, pentru 1 Octobre, piesa 

lui Victor Hugo, tradusă de Raşian. 
Incă un rol, care ma făcut să, 

sufăr! Tâte actrițele din jurul mei, 

tote, voiati să-l joce. Până și Frosa 
Popescu, care trecuse de 60 do ani!.. 

La representaţic, succes indiscu- 

tabil, pentru piesă, — relativ, pentru 
mine. Prin «relativ» înţeleg că pu- 
blicul şi o parte din presă mă găseati 
bine, pe când cealaltă parte a presei,
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— cilez România Liberă, — aprecia că 
sunt insuficientă pentru acest rol,— 
şi avea dreptate. E adevărat că-l 
jucam aşa cum trebue; mă dobora 
însă fizicul. N'aveam nici frum usețea, 
nici «demersul» unoi curtizane; în- * 
trun cuvânt, cream numai vocea 
unci Marion Delorme, int”un alt 
corp de câl al ci. 

In schimb, Manolescu, în Didier și 
Nottara, în Ludovic al XIII, se-n- 
treceati. Laurian, Ștefan C. Mihăi- 
lescu, onescu-Gion şi Racoviţă-Sfinx, 
— alt soi de critici erea pe atunci, — 
l-ati găsil desăverșiţi. 

Sa anunțat apoi reluareu, piesei 
Moștenitorii, cu Millo, — reluare me- 
morabilă printr'un scandal: Anica 
Popescu, — nevrend să joce nimic 
înnainte de D-ra de Belle-Isle, —re- 
fuză, rolul Polinei. Directorul atunci 
il dete Mariţei Constantinescu. Anica, 
nemulţumilă în nici un fel, — vine 
la teatru, în sera primei represen-
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taţii, și, însoțită de mai mulţi prio- 
teni, — printre cari un procuror, 
adi membru la Curte, — flueră pe 
Constantinesca. Apoi, intrun antr'act, 
în fumător, se suc pe un scaun și 

_«lanseză» un discurs-pamilet contra 
Direcţiei. A dota di, Comitetul, : în 
unanimitate, o exclude din Socic- 
tale, pentru un an. 

După scandul, se reia Curierul din 
Lyon, cu. Pascaly în rolul dublu, 

Dimitriad în Lesurquce-tatăl, Panu 
în: Chopard şi lulian în Fouinar. 
Toţi oratii bine, — dar mai ales 
Pascaly, cu jocul lui de fizionomie. 
Făcea o diferință magistrală între 
omul cinstit și cel vicios. E, jucam 
pentru prima 6ră rolul fetei. In 
scena în carc își lua adio de la 
mine, ca să se ducă la eşafod, nu 
ști cine nu plângea. Și sorta a vrul 
ca, situaţia în care se găsea în acestă, 
scenă, să se împerecheze cu o alta, 

la fel,. din viaţa lui. Fie-sa erea, răi
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bolnavă; el, juca. Pe la actul al 4, 
vine vestea că fata a murit. I-am 
ascuns-0,— însă presimţirea, îl făcea 
să jâce cu mai multă pasiune ca 
ori-când, — și când m'a v&dut, pe 
mine care ştiam, că plâng cu ho- 
hot... a-nțeles ca murit fata! 

Spre Februarie, Bengescu-Dabija, 
aduce o operetă, Olteanca, cu mu- 
zică de Caudella şi Otremba. Majo- 
ritatea, societarilor se declară înpo- 
triva introducerci în teatru a, acestui 
gen. Biruesc însă stăruinţele din 
afară şi piesa se jâcă, punend în 
ovidenţă pe tânărul tenor Gabrilescu, 
menit a ajunge celebritate, — după 
cum, laînceputulstagiunci, baritonul 
Popovici se distinsese în Contraban- 
dierul. Olteanca crea, forte bine înfă- 
țișată de d-ra Welner, iar Mateescu 
a făcut o creaţie neuitată din Chir- 
chidescu. 

Innainte de inchiderea, stagiunei, 
Comitetul ne face, pe Manolescu Și pe
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mine, societari de clasa I*. Ni se păru 
atât de grăbită acestă înnaintare, în 
cât insistarăm — fără a isbuti, — 
să mai fim lăsaţi într'a II, cel puţin 
un an. Pascaly, Dimitriad, Millo, 

Frosa. Popescu, actori vechi, actori 
buni, — prea erati mari, ca să stăm 

alături de ei. 
— Şi voi prea orcaţi modeşti, ar 

dice cei «moderni». 
Pete; în tot cazul, înnainte de 1890, 

şi chiar mai încoa, nimeni n'a în- 

drăsnit să ceră să fie înnaintat. Me- 
ritele ereaii subliniate de Director, 

de Comitet şi de Public, iar nu de 
însuși actorul, care, recomandân- 
du-se singur, ar fi fost taxat de pos- 
tulant.



Vacanţa, la Paris, pentru a treia : 
oră, tot cu cheltuiala, mea, — îmbol- 
dită de o ambiţie din ce în ce mai 
aprinsă şi de un dor de a înv&ţa, 
tot mai aprig. 

Alte lecţii cu Delaunay. 
La Conservator, ne mai găsind 

nici un român, profesorii îmi dai, 
ca replicanți, pe Samary (mort de 
curând) și pe Darmont (intrat, la, 
absolvire, în trupa Sarci Bernhardt), 
— iar ca replicante pe d-ra Fey- 
guine, care sa sinucis în urma unui 
debut nenorocit şi pe d-ra Martin, 
căreia i-am pierdut urma. Alte ori, 
mai var, în locul lui Samary îmi 
da replica De Feraudy, şi-n locul 
lui Darmont, Le Bargy.



— ti — 

In acest al treilea an de studii, 
nu mam mai ocupat de cât forte 
puţin de roluri în parte. Asistam 
mai mult la cursuri, la repetițiile 
„de la, Comedie, la punerile în scenă 
şi la tote representaţiile. O cuvreuză», 
căreia îi cream simpatică, îmi păstra 
totdeauna cel dintâi /aateuil de balcon 
din drâpta. Din fotoliul acela, am 
vădut fel de fel de piese, jucate de 
nenumărate ori, cu felurite distri- 
buţii. Asa: 

M-elle de Belle-Isle, cu Delaunay, 
Bartet, Worms şi Tholer, —o ar- 
tistă, de-o frumuseţe uimitâre, de-un 
talent excepţional, dar ursilă să 
trecă iute, ca o stea cădătâre, după 
o mulţime de dureri, printre cari 
una, pe care n'a uitat-o nici la mârto: 
de a fi eșit din Conservator premiul 
al 2-a, când merita pe cel dintâi. 

Le gendre de Jl-r Poiriev, cu Got 
incomparabilul Got. 

M-elle de la Seiglitre, cu Thiron,



— 112 — 

Coquelin Ain și Broisat, —o altă 
actriță, năpăstuită (6tă, vremea de 
Sarcey, de și nu mai erca nici un alt 
critic în Franţa, care să nu-i rocu- 
noscă, printre alte merite, pe acela 
de a fi făcut din Engleza din Le 
monde oi l'on s'ennuie o creaţiune 
ncimitabilă. 

Ruy-Blas, cu Mounet-Sully, Bartet 
și Febvre. 

Le Cid, cu Dudlay și, când cu 

Worms, când cu Mounet. 
L'ami Fritz, cu Reichemberg, Fe- 

bvre, Got, Barret, Jouassin şi Co- 
(uelin Cadet, într'un «ansamblu» 
ideal. 

Mariage de Victorine, fosta, piesă 
de debut a d-rei Baretta. 
Mariage de Figaro, cu Tholer în 

Contesa, Baretta în Suzana, Delau- 

nay în Almaviva, Coquelin Aine în 
Figaro, Thiron în Bridoison și Bei- 
chemberg în Cherubin. 

ME întorc la Ami Fritz, pentru a
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spune că la una din representaţiile 
acestei piese am cunoscut pe Odo- 
bescu, — secretar, sati nu ştiii ce, 
la Legația nâstră din Paris. „Erea 
în sală și l-am atras luarea aminte, 
prin atenţia, „concentrată, cu care 
urmăream piesa, prin binoclul meii 
neclintit. 

De la Paris, ca şi în anul prece- 
dent, la Londra. 

Din cele vădute, mi-a rămas în 
minte Irving, în Shaloch, muzeul 
Tussod, și o mare artistă poloneză, 
Modjeslia, care juca în englezește, 
trecând de la Julieta la, Maria Stuart 
cu cea mai mare uşurinţă, Mare 
putere dramatică, plăcută voce, şi 
crea, și frumâsă, 

Nu-i trec numele, 'fără a, povesti 
o farsă a ci: insistaii mult englezii 
să, joce şi-n limba polonă. «N'o să 

“m&înţelegeţi»,le r&spundeaea. «Cum 
nu!» replicaii ei; «vorbită de-o atât 

74658 $
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de mare artistă, înțelegem ori-ce 
limbă». Forte bine! Anunţă o scenă 
dintr'o piesă, jocă, și representaţia, 

întrun salon, se sfârşeşte cu un suc- 
ces din cale-afară; iar câto-va dile 
în urmă, lao serată, ca să le-arate 

că n'aii înţeles nimic, le mărturiseşte | 
că în pretinsa piesă întrun act, nu fă- 
cuse alt-ceva de cât: numărasc, în 

diferite tonuri, de la 1 până la 1000. 

De la Londra, m'am dus în Scoţia, 

cu gând să vizitez icatrele; — nu se 
juca nimic. 

Din Scoţia, iar la Paris, unde am 

audit, la Opera mare, pe Lassalle, 

pe Celier și pe Krauss, —la Opera 
comică pe Van Zandt. 

Intre ele, v&dusem, la Gymnase, 

M-me Caserletţ, de Dumas fils, cu 

“ Madame Pasca,—o dâmnă din lu- 
mea bună, intrată în teatru, —cu



—H5— 

Saint Germain şi o ingenuă cadră, al 
cărei nume Pam uitat. 

ME duceam des şi la Odeon, pen- 
tru că, recomandată lui Porel de 
Delaunay, aveam intrări libere, nu 

numai la spectacole, ci și în repe- 
tiții. Imprietenindu-mă cu actorii, 

a început să mă urmărescă un gând: 
dac'ași rămâne în Franţa? l-am spus 

şi lui Delaunay şi el a fost de pă- 
rere să chemăm pe Porel la o au- 
diţie. Acesta vine la Conservator, 

m'ascultă în Oa ne badine pas avec 

L'amour, şi îmi oferă 300 de lei pe 

lună, promițându-mi roluri mici, de 

mâna a treia, alături de arliste ca 
Rejana, care juca atunci în Michel 
Pauper şi în Germinie Lacerteuz. In- 
cântată, scrii în ţară, tatălui-mei, 
şi la Londra, lui Ion Ghica. Cel din 
urmă mă sfătueşte să primesc, — 
pe când cel d'intâi îmi răspunde 
rechemându-mă, sub cuvânt că sunt 
datâre să viii să susţin scena ro-



— ll6 — 

mânescă, pe care jucase mai tâtă 
familia n6stră. Stam în cumpănă, 

și nu lași fi ascultat, dacă nu m'asi 
fi găsit în vacanţă, fără parale, cu 
perspectiva unui angajament, care 

începea tocmai în Octobre. Mai 
îmi luasem și obligaţia de a crea, 
rolul din Wea Frăţilă; — mi-o [i venit 
în minte și ecoul versurilor. «fie 
pâinea cât de rea» ... în sferșit, după 
câte-va, qlile de nehotărâre, fac ne- 
rozia şi răspund lui Porel că cei 
din țară se împotrivesc la rămâ- 
nerea mea în Franţa. Nenorocit 
respuns! Blestemată di! Și coristă 
să fi r&mas, tot mi-ar fi fost. mai 

hine!.



Stagiunea 82-83, sub direcția lui 
Gr. Cantacuzino, sc deschide cu Were 
Frăţilă, localizare de Odobescu şi 
Gion, după L'ani Fritz. 

Distribuţia : 

Nea Frăţilă, — Manolescu. 
Suzana, — ci. 
Rabinul, — Julian. 

Lăutarul, — Catopol. | 

Bătrâna, — Frosa Sarandv. 

Alte 2 roluri, — Mateescu şi lu- 
lian. 

Localizatorii se ocupară cu pu- 
nerea în scenă, până la cele mai 

mici detalii. In sera primei repre- 
sentaţii, ca şi la, ultima repetiţie,— 

sc luase și la noi obiceiul repetiţiilor 

generale, — «montarea» făcu mare. 
impresie. Precum la Comedie, când 
se “lua capacul castronului, se vedea:
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eşind abur din supă, tot aşa şi la 
noi, când ati adus mămăliga, la, masă 
aii adus-o fumegând, ca și borşul 
de mai nainte. 

Nea Frăţilă c în strinsă, legătură 
cu un trist eveniment, — cu mâviea 

lui Pascaly. Două dile înnainte de 
deschiderea, stagiunei, bolnavul in- 
trase în agonie. Suferea de cât-va 
timp de o bâlă-de plămâni, care-l 
dase în flizie, agravată printr'o r&- 

„celă, într'o seră pe când juca lu 
Dacia, şi prin necazurile, năpustite 
asupră-i de. la un rând de vreme. 
Mam dus să-l văd, într'o casă din 

actuala stradă Câmpinenu. Slab, gal- 
ben, schelet. Și n'avea, franc, — dar- 
mi-te să-şi plătâscă doetoriile. In 
nenumărate rânduri ceruse la teatru 
«avansuri» ; dar fiind-că luase deja 
ceva din partea, sa pe luna, următore, 
isertspunsese că nu sunt bani,—cum 
se întâmplă totdeauna, şi la teatru, 
şi aiurea, când nu mai ești bun de
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pus la jug. Doctorul Chabudianu, — 
un alt nerod, care, timp de 18 ani, 

cât a fost medicul teatrului, a în- 
grijit nu numai de actori, ci şi de ru- 
dele, de prietenii şi de slugile lor, 
pentru ca, după iSani, să i se dică, 
«drum bun»,— doctorul Chabudianu, 

pe atunci om cu avere, îi dete bani 

cum mi-a dat și mic, și multoia din 

cei cari n'aii trimes măcar o flure la 
înmormântarea lui. Cu tâte îngri- 
jirile, Pascaly, prăpădit de bolă și 
de necazuri, muri, în qiia în care 
trebuea, să se deschidă slagiunea. 

Nu știi ce-a fost în tinereţe; când 

Pam cunoscut eă, crea splendid în 
haină negră. Figură de scenă îvu- 
mosă, farmec în vorbă, de şi cu 

dicţiune defectudsă. Statură mijlocie, 
dar proporţionată. Joc -influenţat de 
ședla franceză. Coslumele nu. prea-l 
prindea, — afară de unele, ca acel 
din Don Juan, sati cele «Directoire». 
holurile de predilecție, amorezii,
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Admirabil în Juneţea lui Mirabeau 
Și într'o melodramă, Beţia de absent, 
Erea chiar tipul artistului de melo- 
dramă. Activitate prodigiosă. Ixce- 
lent localizator ; hotarul, Căsăturile, 
Neposalul dumnealui rămân modele. 
Celor cari-l acuzati că are mania, 
localizărilor, le r&spundea: «actorul 
român, până ce se va cultiva, nu 
pâte întrupa personagii strâine», A 
creat pe Răzvan, din piesa scrisă 
de Hasdeii pentru el. Ca om, cult, 
glumeţ, vorbăreţ. Particularitate : 
bea 10—15 cafele, una, după alta, și 
nu-i lipsea nici o dată ţigara din 
colţul gurei. 

Mortea lui a, născut discuţii, între 
actori. Negustorii, — majoritatea, — 
cereati să, nu se amâne spectacolul, 
sub cuvânt că tâtă sala e vendulă ; 
minoritatea, — cu Marița Vasilescu, 
Iulian, ei și alţi doui-trei,—a, ținut 
piept și representația sa amânat în 
mârâituri, . m
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Se deschide în fine stagiunea, cu 
Nea Frăţilă. Din cauza rabinului, un 
personagiii introdus în localizare, 

- ati început a circula fel de fel de 
versiuni r&ti-voitâre, publicul sa de- 
clarat ostil și piesa, nerealizând la 
a 2-a representaţie de cât 360 de 
lei, s'a scos de pe afiş. 

Sfrigoiul, Olteanca, Liul Coraliei, 
Nersoșii, Lipilorile, Vornicul Bucioc, 
Simziana, Muschetarii, Orfanele, Roza 

magică, Fala aerului, Fiul nopței, 

cam astea sunt piesele cari sai ju- 
cat în stagiune. 

Intr'o seră, în timpul unui antr'act, 
niște domni din societate, cari a- 

veaii obiceiul de a veni în loja di- 
recţiei, pe atunci pe scenă, mă che- 

mară la rampă şi-mi spuseră că 
Alexandri le-a citit o piesă, în care 
mi-crea, destinat, rolul principal. Ti- 
tlul piesei: Fontâna Banduziei, schim- 
bată mai târgii în Blanduziei, de 
însuşi âutorul, nu ştiii de-ce.



In stagiunea următâre, nu Joe 
nici la, deschidere, nici în represen- 
tațiile imediat următâre. Reapar toc- 
mai pe la jumătatea lui Octobre, în 
două reluări: Cânătarul şi Scânteia. 
După aceea, la o 6re-care distanţă, ca 
rol noi, Elisa din Nerușinații, o piesă 
localizată după Les e//rontes; loca- 
lizarea a făcut fiasco. 

In Noembre, mi se dă Suzana, 
din Lumea în care ţi-e urit. V&- 
(usem piesa la Paris, de nenum- 
rate ori. Impresionată de succesul 
ce obținuse în străinătate, am ţinut 
să se facă o distribuţie cât mai bună. 
Pe Ducesa de Reville, creată la Co- 
medie de Madeline Brohan, o juca 
Frosa Popescu; pe sub-prefectul,
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(Coquelin Ain6) Iulian; pe Belac, 
(Got) Petre Velescu; pe Roger, Not- 
tara; alte două roluri le ţineaii Frosa 
Sarandy și Dănssca, iar pe acela al 
englezdicei (la Paris, Broisat) îl in- 

terprela, în mod remarcabil, d-na 
Vermont. Succes material, de loc, 
— probabil din cauză că piesa, erea 
prea străină pentru majoritatea pu- 
blicului; moral însă, atât de mare, 
in cât Clubul Tinerimei, sub îndem- 
nul câtor-va de curând veniţi de la 

Paris, ne-o, dat un supei, la Hugucs. 

Când mi-aduc aminte acum, după 
alâţi ani, cât s'a strigat pe atunci 
în potriva lui Perrin că a, primit la 
Comedie o aşa piesă ușdră şi când 
mă uit ce primoşte adi Claretic, — 
loierând pe scena-șcâlă expresii ca 
(je men f...», — mă mir. 

Nu e inutil, eved, să spun pentru 
ce rolul lui Roger erca jucat de : 
Nottara, iar nu de Manolescu. Ma- 
nolescu, ca director de scenă, făcuse
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observaţie lui Iulian, intr'o repetiţie. 
Acesta, după un schimb de vorbe 
uritc, sc supără şi părăsește fierul. 
Manolescu, raporteză lui Cantacu- 
Zino, cerend o pedepsă aspră; dar, 
v&dând că directorul nu dă curs 
cererci şi în același timp, împins 
de soţia sa Anica Popescu, care ar 
[i vrut să joce în tâte piesele, își 
dă demisia şi, cu tâte stăruințele, 
plecă la Dacia. 

Acolo, înconjural de aureolă, face 
trupă şi monteză Ernani, Dama cu 
camelii, Regina Margot, Alorteu civilă 
şi Doui sevgenţi, în care a obținut un 
mare succes, şi moral și bănesc. 
Interpreta rolul lui Guillaume, în 
felul lui Rossi și sunt convinsă că 
ori-cine ar relua la noi acest rol 
mar putea egala nici splendârea 
momentului în care, reabilitat, îşi 
reîmbracă uniforma, — nici pateticul 
scenei de despărţire din actul al 
2-lea, — precum nici intrarea din
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scena finală, după ce a trecut ma- 
rea, înnot, cu decorația în gură.. 

Prin plecarea lui Manolescu, di- 

recția de scenă rămâne vacantă. 
Cantacuzino, în loc să numescă pe 
alt cine-va, introduce sistemul de 

la Comedie, les semainiers, — adică 
actorii fruntaşi făceaii cu rendul. 

Certurile împiedică sistemul de a 
isbuti și atunci Direcţia recurge la 
Stefan Vellescu, profesor la Conser- 

vator, retras de mult din teatru. 

Nici Vellescu n'a stat mai mult 
de-o stagiune. Avea multe merile, 
multe cunoştinţe de teatru, — însă 
«apatia», defectul care-l îndemnase 
să-și lase cariera, la gonit şi de-aci, 
-— după ce actorii protestaseră că, 
nu lucreză şi că şi-a pus suplinitor 
pe un re-care Ienibace. 
 Innainte de a pleca, Vellescu a 
«montat» Fântâna Banduziei, — fie 

dis în trecăt,. cam fără îngrijire și
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mai ales fără nici un fast, căci nimeni 
nu credea că va avea succes. Din 
nenorocire, montarea, aceea, sa păs- 
trat până adi. Reese deci fârte clar, . 
că, dacă piesa, a reușit şi se men- 
ține, numai versurilor și interpre- 
tărci li se datorește. 

ME opresc, pentru a da un amă- 
nunt, luat din corespondența mea 
cu Alexandri. 

IE, inexact că, rolul lui Horaţii a 
fost seris pentru Manolescu. Pentru 
Manolescu erea scris Galus, şi dacă 
nu la creat, e că ţinea ca nevastă- 
sa să joce pe Geta, iar el pe Ho- 
raţii, refuzând propunerile lui Ale- 
xandri, care sa dus în două ren- 

duri la Dacia, să-l recheme în tea- 
tru. Atunci, și autorul și Direcţia, 
'şi-ai îndreptat alegerea, nu, cum 
greşit se susţine, asupra lui Hasnaş, 
— Hasnaş crea încă în trupa de la 
laşi, — ci asupra lui Petrenu, care 
avea, multe calităţi fizice.
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Prima distribuţie a fost urmt- 
târea: Geta, cii, — Galus, Petrenu, -- 

Seaur, Christescu — Gluto, Mateescu, 
"— Zoil, Raşianu, — Mecena, Petre 

Velescu, — Hebro, lon Petrescu — 

Horaţiu, Nottara, — Postum, Iulian, 

— Neera, Am. Welner. 

In repetiţii, interpretarea mi-erea 
cu atât mai grea, cu cât Alexandri 
nu intercalase în text mai nici o 

indicație. Tradiţii, nu prea aveam, 

căci, afară. de Roma învinsă, nu mai 
jucasem în nici o piesă antică. Tote 
mișcările trebuiati deci căutate, — 

așa în cât tâte indicaţiile introduse 
în text la tipărire, sunt găsite de 
mine, sub inspiraţia, frumuseţei ver- 
surilor. Și, fiind-că trebue dat fie- 
căruia ce i se cuvine, nu uit a men- 
ționa că o mișcare forte frumâsă, 
din actul al IIIa, — când Geta, după 
declaraţia lui Horaţiii că o iubeşte, 
îi sărută pâla mantiei, plecă şi se 
reîntârce, — acestă mișcare de re-
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întârcere mi-a fost arătată de d-l 
Ventura. Mișcarea a făcut efect, şi 
sunt sigură că va face ori de câte 
ori sar mai juca piesa, și cu ori- 
cine. De accea sfătuesc pe viitârele 
interprete să nu se sfiâscă a o imita, 

fără frică de imputări, căci Hdntâna 
face acum parte din repertoriul ro- 
mân clasic, și e ştiut că clasicii se 
j6că după tradiţii. 

Mai atrag atenţia că şi la repe- 
liţiile acestei piese, și la, altele, asi- 
stati toţi cei pe cari-i interesa sârla 
teatrului, şi discutati, și ne povă- 
țuiaui, şi primeam poveţele cu dragă 
inimă; nu se adoptase încă sistemul, 
în virtutea căruia, cartiştii» de-abia 
cşiţi din Conservator răspund la fic- 

care pas: «da, da. !.. știm!.. o să 
facem la, representație!. .» 

«Premiera» a avut loc la 22 Mar- 
tie 1884. Cu o săptămână înnainte, 
friguri de grijă ne scuturat, pe toţi. 
Predominai cei rei-voitori, adică
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părerea, că, piesa nu va avea succes; 
dar nici partida optimistă, în frunte 
cu Directorul, nu cerea mult mai! 
slabă; şi afară de asta Alexandri 
crea forte iubit. 

Innainte de ridicarea cortinei, ei, 
care înfruntasem atâtea roluri mari 
din repertoriul str&in, tremuram ca, 
frunza. Erea o piesă românâscă, se 
crease două curente, admiram pe 
autor... şi mi-aduceam aminte şi 
de cuvintele lui: 

— Te-am pus pe «mata» să-ncepi 
piesa, ca să fii sigur c'o să-ncepă 

bine. 

Apărcam imediat după ridicarea 

cortinei, în fund pe o colină, dicând; 

«A.!.. iată mintă creaţă.,. şi cimbru... si 

sulfină,. . » 

La fie-care flâre indicată, trebuca, 

să m& opresc, să m'aplec şi să culeg. 
Parcă şi acum mi-e frică, gândindu- 
mă Ja atunci. La fic-care înclinare, 

74653 ” 9
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mi se părea că se scufundă pămân- 
tul cu mine. Cum am vorbit, cum 
m'am mișcat și cum am ajuns la, 

banca de lângă fântână, nu știi. 
De-abia acolo, într'o pauză pe care-o 
făceam, pe când orchestra cânta un 
preludii, — de-abia acolo mi-am venit 
în fre. 

Erea o sală splendidă. Tâtă elita, 
adusă de Ion Brătianu, C. A. Rosetii 
și Ion Ghica, venit într'adins de la 

Londra. Curiozitatea cu care se a- 
ștepta prima impresie, făcuse în sală 
o tăcere, cu care nu m'am malin- 

tâlnit de cât odală, la Viena, în 

actul balconului din Romeo. Publicui 
amuţise. Nici unul nu se mişca. 

. Când am cșit citi din scenă, după 
ce sărutasem mâna lui. Horaţii, qi 
cându-i: 

aSărut pe a la mână dui6sele-ţi cuvinte», 

tunete de aplauze aii isbucnit, desti- 
mate nu atât mie, cât piesei, auto-
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rului. Succesul se declara; îl sim- 
țeau toţi. De aci înnainte, tăcerea s'a 
schimbat întrun fremăt, fremăt ciu- 
dat, de șopte, de mulţumire, de ad- 

miraţie. La fie-care 10—15 versuri, 
nu se putea să nu ese unul în evi- 

denţă. Aplauzele se ţineau şir. Tot 
aşa în scena lui Postum, magistral 
jucat de Iulian, — în a lui Scaur, 
bine creat de. Christescu, —și așa 

mai departe, până la sfârşitul ac- 
tului ]. 

In primul antract, năvală pe 
scenă. Incurajări, felicitări, laude. 

In actul al II, succes mai mare. 
Scenele Getei cu Hebro şi cu Galus 
nu moi lăsau să irâcă nici un vers 
neaplaudat. 

«.„.Sunt sclavă, rămân sclavă, dar sclavă 

__ adorată; 
« .„ „Stăpân ești pe-a mea viaţă, dar nu 

pe-al meii dispreţ... 
«Nu-mi pasă de furtună, când s6rele 

e-n nor...
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precum și imnul lui Bacus, subli- 
niat de caracteristica muzică a lui 
Ventura, — apariţia Getei și ver- 
surile 

„lar că, în aiurire, devin, când le 

privesc, 
„„„Culegător de stele pe spaţiul ceresc». 

din improvizaţia lui Horaţiii, — tote 
acestea, cu multe alto. sublime mo- 

mente, ridicară sala în pici6re. 
După act, peste dece rechemări. 

Alexandri, cu artiștii, apare pe scenă. 
Ei, îngenunchez înnainte-i şi, întoc- 

mai ca Geta în fața lui Horaţiii, îi dai 
o cunună de lauri. El, mă sărută, 

ia cununa, dată numai din parte- 
mi, şi nu știti dacă la morte, în 
amintirea Banduziei, i-a fost pusă 
pe morment, precum ceruse. 
Sucecsul din actul al Il, ar Î 

putut influenţa ca al]lra să nu mai 
fic la înnălţime, nu pentru că piesa 

slăbea, ci pentru că entusiasmul nu
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pote dura la. infinit. Acţiunea, însă, 
care în acest din urmă act se în- 
cordeză mai mult de cât în tote,şi 
versurile cari devin frumâse prin 
vigore, prin dramatism, — cum şi 
măestra interpretare a lui Nottara, 
comicul nesilit al lui Iulian, pasi- 
unea şi fizicul d-nei Welner, şi 
duioşia durerâsă pe care nu mă 
sfiesc a spune că ei, Geta, am puso 

în regretul de a nu putea iubi ;pe 
Horaţii, — menţinură piesa în a- 
cecași atmosferă de entusiasm. 

După spectacol, banchet, cu ne- 

numărate toasturi. Unul din cele, 

ridicat, nu mai ţiă minte de cine, 
în 'ondrea moca, — dicea în versuri 
improvizate: 

O, sclavă drăgălașă şi gingașă femee 
Vestală credinci6să zeiței Cylerec, 

Cuventu-ţi e mai duice ca glasul ciocârliei 
Și ochii tei maj limpedica unda; Blanduzici. 
Vendută sub corână în ani atât de juni, 

Tu porți 1 pe mândra-ţi frunte şi lauri “și 

: „= cununi,
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Şi sclavă,cândiubirea se-aprinde n al tăi sin, 
Din cei cari te ascultă câţi liberi mai rămân? 
Și că, ajuns acuma la marginea vieții, 
Ași duce-alălea lanțuri cu-aventul tinereţe, 
Iar Joe Tunătorul,.robit chiar cl de tine. 
Ar trece cu mândrie prin furcile caidine. 

Urmeză o seric de represenlaţii, 
întrerupte de plecarea mea, pe ne- 
așteptate, la Viena, — pentru cuvinte 
cari cs din cadrul scenei. 

In lipsă-mi, —- vre-o dece dile, — 
tâte actrițele solicitaă rolul Getoj. 
Direcţia, care voia să reia piesa, 
cât mai repede, — influenţată de 
invidia celor cari căuta să-mi curme 
avântul succeselor, — propune d-rei 

Bârsescu, de la Burg, să viesă-miia 
locul. D-ra Bârsescu, bolnavă, refuză. 

Direcţia recomandă atunci autorului 
pe Maria Vasilescu. Autorul stă la 
îndoială şi lucrurile rămân nehotă- 
râte, până ce Ion Ghica mă găsește 
la Viena, mă decide să mă întorc 

şi, la 12 Aprilie, reiati rolul.
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De atunci mi-a rămas pentru 
multă, vreme numele de «Geta», dat 

întâi de Alexandri, repetat de cci 
din Clubul Tinerimei și trecut apoi 
în public. 

Incă câte-va delalii: Nottara, care 

purta barhă, nevrend s'o sacrifice, 
a jucat pe Horaţiu ast-fel, — iar 
ei îmi făceam cununa din actul 1, 

cu flori culese de mine însămi, — 
lipsind pe recuzitor de plăcerea de 
a trece, la socoteli, flori de câte 60, 
£0 și chiar 100 de lci pe sâră, cum 
sa întâraplat câţi-va ani în urmă, 
când am jucat pe 1lero. 

Am insistat asupra, acestei piese, 
pentru că în interpretarea rolului 
Getei, am pus,— ca în puţine, — 
tot capitalul mei de cunoştinţe, 
totă puterea, mea de muncă, tot 

spiritul de observaţie, tot ce pu- 
team. Scenă cu scenă, vers cu vers, 

l-am studiat. Până şi cămaşa albă,
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cu care jucam în actele II și III, şi 

aceea a fost făcută cu o deosebită, 

atenţie, după un desen al celebrului 

pictor englez Alma Tadema. Pe 

atunci sa înrădăcinat în mine grija 

de a nu neglija nici un detaliii, atât 

în vorbă, cât şi în port. Nam în- 

ţeles nici o dată cum pot unii actori 

să nu se ocupe de cât de oanume 

parte, de o scenă mai de efect, — 

neglijând restul. Cu tote acestea, 

recunosc că acest fel de a studia 

prinde mai mult asupra publicului 

în gencral și acesta, troebuo să fie 

cauza pentru care, în carierea mea, 

rare-ori am repurtat succese mari, 

brutale, succese de acelea cari cam- 

balâză» publicul. Pam mulţumit 
totdeauna să mă ştii apreciată de 
câţi-va cunoscători delicaţi; așa mă 
invățase tată-meii; aşa-mi i glicea şi 

Delaunay: 
— La nuance, non enfant, la nuance. 

Să, nu se credă totuşi că succesul
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repurtat în Fântâna şi în cele urmă- 
târe m'ai făcut «să mă cred». De 

câte ori sa reluat piesa şi-am re- 
apărut în Geta, m'am silit să fii şi 
mai bine, căutând noui nuanţe, noui 

accente, noui atitudini, cât mai apro- 

piate de perfecţie. Și în privinţa asta, 
când mă uit la tineri, totdeauna, 
-mulţumiţi de ei-înșiși, îmi dic: 

— Slavă ţie, Domne, că am trăit 
în alte vremuri!.. 

Pentru a completa repertoriul sta- 

giunci, spun, în! trecăt, că, printre 
piesele noui, sa jucat Grandomania, 

o localizare de. Odobescu, — o re- 
vislă a lui Rosetli-Max, Șahăr-Mahăr, 
care a ţinut mult timp afişul, — și 
Domnul Ministru, în care purtam 
toalete, aduse de la Paris, atât de 

frumâse, în cât soția, unui ministru, 
venind în loja Direcţiei, pe scenă, 
ma întrebat, înțepală:: | 

— Alais, madame, si vous tous ha-
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billez ainsi sur le theâtre, vous,— com- 

ment dois-je m'habiller, moi, lorsque 
je regois? 

l-am r&spuns, tot înțepată: 
— Chacun s'habhille selon son got, 

maddume. 

Dialogul acesta n'are importanţă 
de cât pentruia stabili că to/deauna 
m'am îmbrăcat bine,—spre desmin- 
țirea celor cari, între anii 1900 şi 
1903, cântaii toaletele, cam mototo- 
lite, ale altora, îndrăsnind a declara 

că, de când există teatrul românesc, 

nici o actriţă nu se îmbrăcase așa 
bine. Ca preuves & l'appui, citez, — 
la adresa celor cari ati nevoc,—încă 

câte-va piese, ca Francillon,. Diana 

de Lys, Dama cu camelii, Mândrie și 
amor, Venătorii de zestre, etc., des- 
pre cari vorbeaii nu numai gazetele, 
ci şi dâmnele din societate, cari 
adeseori vencaii în loja de pe scenă 
să-mi admire toaletele.
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In cursul. acestui an, rugată de 
Generalul Davila, am dat lecţii gra- 
uite la Azilul Elena Dâmna, câtor- - 

va eleve alese, printre cari: d-ra 
Caterina Botez, adi d-na Kracty, și 

d-ra Consuelo Kemingher, adi d-na 
Perctz.



Slagiunea 84—85 rămâne tot sub 
"direcţia Cantacuzino-Stăncescu. Sta- 
giune fericită, care sar putea supra- 
numi «stagiunea seriilor», şi-n caro 
fie-care societar de clasa I* lua, câte 
1000—1200 de lei parte lunară. 

Penţru deschidere, Fonfâna. 

Imediat apoi, Ilamieţ, care a ținut 

afişul șepte representaţii de-a rendul. 
Ati urmat: Copila din flori, Alân- 

drie şi amor, Macbeth, Ovidii, Bo- 
caccio, Scrisdrea pierdută, care a ri- 
dicat pe Caragiale acolo- unde c. 

Consuitând repertoriul şi rejetele 
serale, iată ce sc găseşte: 

Ilamlet, jucat de 13ori, producând 
vre-o 18.000 de lei. 

Scrisdrea pierdută, 16 representaţii,
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" dând aprâpe 30.000 de lei, cu alter- 
native între 2700 şi 325. 

Bocaccio, 19 representaţii, cari ati 
adus 35.000 de lei. 

Copila din flori, 7 representaţii, 
11.000 de lei. 

Ozidii, 7 representaţii, 13.000 de 
Ici, atingând cea mai mare reţetă, 
din stagiune, 3977, și coborându-se, 
la ultima representaţie, sub 300. 

Fântâna DBandusiei, reluare, de 6 
ori, 8000 de lei. | 
Mândrie şi amor, de 4 ori, 5000. 

Macleih, de 9 ori, cu rețeta tot- 

deauna sub 500. | 

Şi altele, ca: Doui sergenți, D'ale 
carnavaluli, Curierul din Lyon. 

In total, numai vrc-o £0 ce piese 
cari, în 100 de representaţii, au 

produs 156.000 de lei. 
In ce mă priveşte, am jucat de 

58 de ori, din 100. 

„ Știeam,. din timpul vcrei, că Ma-
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nolescu se hotărâse să se întârcă 
în teatru şi că tradusese /amlei, 
pentru a-l juca în stagiune. Am avu! 
deci vrerne să pregătesc rolul Ofeliei, 
citind nu numai piesa de mai multe 
ori, ci şi multe din comentariile a- 
supra eroului danez. Francois- Victor 
Hugo și Paul de Saint-Victor matii 
ajutat mai mult de cât toți. Din 
scrierea acestuia din urmă, am luat 
interpretarea ce-am dat Ofeliei. Acolo 
am găsit că Ofelia trebue să facă 
impresia, unei «colombe entourde de 
corbeauz»; că la curtea Danemar- 
cei, înnămolită în corrupție si în 
crime, ea cerea singura picătură lim- 
pede; că fiinţa ci trebue să se apro- 
pic cât mai mult de ideal; că Da- 
nezelc, în gencral, sunt blonde; că 

cele câte-va fraze riscate, pe cari 
le rostește Ofelia, sunt spuse incon- 

scient, sub influenţa vârstei critice 
la care se găsea; că ierburile din 
scena nehbunici aii tote câte o sim-



— 143 — 

nificare; că ea, de şi nebună, le dă, 

nu la întâmplare, ci cu intenţii, — 
şi o sumă de alte indicaţii preţiose. 

Costumul, Pam luat după un por- 
tret aflat Ja Londra, represeniând 
pe mistress Siddons, o mare artistă, 
care se bucură de reputaţia de a 
fi dat eroinelor lui Shakespeare 

cea mai bună interpretare. Cântecul 
mi la inspirat monotonia poetică, 
pe care comentariile autorilor îmi 
cereaii so dai rolului. Mare parte 
din mişcări, — precum bătăile cu 
pumnii în piept, ridicarea ochilor 
spre cer, isbirea frunţei cu degetul 
şi. aparenţa de a fi uneori în între- 
gimea. minţii — le-am luat din spu- 
sele celor-talte personagii, cari mă 
înconjâră în piesă. 

Arăt în trecăt aceste câte-va amă- 
nunte, cu speranța că voi deştepta 
şi în tinerele mele eleve, dorința, 

de a studia adenc rolurile, — iar nu 

de a le înv&ţa numai pe din afară,
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fără a le analiza, fără a asculta, ce 
spun cei-Valţi, fără a cerceta inten- 
țiile autorului, când cl e în viaţă, 
fără a, consulta scrierile ajutătore» 
când piesa de interpretat sa născut 
cu deci de ani innainte. A recita par 
acquis de conscience, acesta pare a 

fi unica ţintă a celor cari fac parte. 
din gencraţia noiă, 

Mamlet a fost pus în studiii, cu 

o distribuţie destul de slabă. Rolul 
lui Polonius, de exemplu; fiind re- 

fuzat de Iulian, a fost trecut lui 

Panu. Totuşi, piesa a triumfat, graţie 
strălucitei interpretări a lui Mano- 
loscu, care studiase rolul vre-o 10 

ani şi numai înțeleptele sfaturi ale 
prietenilor, ca Bengescu-Dahbija, îl 

făcuseră să amâne. Îl ajuta mult şi 
fizicul, ca şi. vocea, care când crca 
înnăbușită, când scotea nişte accente 
grozave. Amărăciunea din «du-te 
la mânăstire» ; silabisirca cuvintelor 
„din «toţi cei insuraţi, a/ară de unul»;
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" ameninţările din scena cu Regina 
şi risul cu care întovărăşea arun- 
carea în acer a foilor răsleţe, după 

cari urmărea piesa în timpul re- 
presentaţiei din actul al III*, şi în 
sferşit mârtea, — sunt atâtea puncte 
culminante, cari, la noi, nu vor 

despărţi nici odată pe Ilamlet de 
amintirea lui Manolescu. Atât crea 

de convins de rol, în cât, ori-unde-l 

juca, pe scene mari, pe scene mici, 
cu public ales, sati cu public incult, 
în Bucureşti, în provincie, saii la 
Viena,—îl juca totdeauna cu patimă. 
Acesta, era un lucru care mă sur- 
prindea, mai ales de câte ori jucam 
alături de el: el crea în totdeauna, 
acelaşi ; pe mine, din contră, cadrul 

m'a, infiuenţat fără excepţie, așa că, 
pe o scenă ridiculă, cu «ansamblu» 
slab şi cu public de mijloc, mi-erea, 
peste putinţă să nu pierd jumătate 
din mijl6ce. Aşa molivez pentru ce 
multe din piesele în cari aveam suc- 

14658 10
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ces, ca Romeo și Julia, am refuzat 
să le joc prin grădini, saii pe scene 
cât un fund de cutie. 

Revenind la Iazieţ, mi-aduc a- 
minte că, în cursul representaţiilor 
acestei piese, am avut prima dezi- 
luzie, mi-am dat pentru prima 6ră 
sema, de nestatornicia publicului. 

Jucasem pe Ofelia. Impărţisem 
aplauzele cu Manolescu. Cine nu 
mă lăuda! Drept care, când, un an 

mai târdiii, plec la, Iași şi rolul Ofe- 
liei este dat unei alte actriţe, care, 

chiar să fi voit să-l studieze, nu 

putea, fiind-că n'avea mijlâcele, — 

același public, care în fie-care seră, 
după scena nebuniei, mă rechema 

de nenumărate ori, în cinci minute 
ma uitat și a primit pe urmaşa 
mea cu aceleaşi aplauze, iar jurna- 
lele i-ai lăudat «geniala» interpre- 
tare, cu tote că erea mai puţin de 
cât mediocră. 

Ca să, sierșesc cu IMaleț, spun
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celor cari nu ştii, că aci, în'rolul 

actorului, sa. manifestat în mod ne- 
„discutabil talentul lui Ion Petrescu. 

Mai trebue iarăși să spun că, încă 
de pe atunci, începuse “mania sco- 
terei pieselor de pe afiş. Piesa fă- 
cuse serie, cu rețetă mijlocie de 

1500, şi cu tâte astea, rivalii lui Mo- 
nolescu, în unire cu autorul unei 

piese originale care aștepta, susţi- 
neati să se întrerupă. Și sa între- 
rupt. 

I-a luat locul Copila din flori. Di- 

stribuţia şi interpretarea, bune. Suc- 
ces, destul. D-na Ionaşcu-Papadopol 
găseşte, într'un rol mic, ocazia de 
a se pune în evidenţă. 

A reintrat la rend iar Ilamlet, 

cu întreruperi, până spre Crăciun, 
când a început Scrisdrea pierdută. 

Ac&sta din urmă fusese şi bine dis- 

tribuită şi bine studiată. Autorul, la 
citire, dase fie-cărui rol intonaţiile 
necesare. Ion Petrescu în Traha-
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“nache, Catopol în Farfuridi şi Nicu- 
“lescu în Caţavencu, făceaii un trio 
«rarisim». Erea însă unul, care, nu- 
mai apărând, îi bătea pe toţi: Ma- 
teescu; nimeni n'a mai jucat pe 

„Cetăţenul iurmentat, ca cl. Ei, cu o 
volubilitate drăcescă, înfăţisam pe 

-G&6na, Joiţica. Despre Iulian, în Pris- 
tanaa, slabă menţiune; erea Iulian ; 
judecând după Ipistatul din Nâptea 
furtundsă, toţi se așteptaii la mai 
mult. 

Totuși, Iulian rămânea și va r&- 
mâne un mare arlist. Printrun vast 
talent de a, imita, înfățișa pe ori- 
cine: greci, bulgari, ovrei, nemți, 
unguri... numai pe englezi nu i-a 
putut prinde. Ordinar în haină negră; 
și cu tote astea, lucru curios, cerea 
în stare să interprete nuanțele cele 
mai fine ale celui mai distins ca- 
racter. O altă calitate însemnată: 

- naturalul. Aplauzele nu-i influențată 
“interpretarea; ori-cât Pai fi lăudat,
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el nu exagera efectele. — Ca, om, 
forte glume şi forte fertil în «apro- 
pouri». Să citez o scenă: O aclriţă, 
întorsă, în 7$, de la Paris, după ce 
vizitase Ixposiţia, îi spunea. lui Iu- 
lian:— «Ce de lucruri frumâse ! M'am 
«întors cu două cufere pline. -- Cam 
«ce? — le! Multe! O rochie, aşa. 
calta, altmintreli... Și pălării, şi 
«pantofi, și «enjerie»... Și mi-am 
„«cumpărat şi-o pereche de ciorapi de 
«mătase, brodaţi cu aur, splendid... 
«— Aşa ?.. Atunci ca să-i arăţi, să 
«nu mai umbli de cât cu piciorele- -n 
«Sus». 
Lângă el, Mateescu. Alt tempera- 

ment. Păcătuia, adescori prin ten- 
dinţa de a exagera; cum simţea, 
ca făcut efect, îl întindea. Avea în ! 
joc o notă, un fel de naivitate spe- 
cială, care-l făcea, numai de cât sim- 
patic. Interpreta, tot felul de roluri:. 
țărani străini, ca Rutand, — băcţi de 
prăvălie, în Trei crai, — mahalagiă
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român, Cetăţenul turmentat, — ga-. 
zelar sui generis, Rică Venturânu, — 
bătrâni, ca cel din Oltenca, — și ro- 
luri ca, Choufleury, ca Tromboli, 
ca... în sferşit un bogat talent de 
compoziție. 

Nu trec peste Scrisdrea pierdută, 
fără a spune că a avut mare succes: 

De piesa acesta, şi de o alta, se 
l&gă una, din cele mai mari dureri 
din viața mea. 
Tată-mei... 
Rup şirul vorbei, pentru a-l de- 

scrie în câte-va rânduri. Mic de 
statură, slab, dicţiune desăvârşită, 
priviri pătrundătâre, voce răgușşită, 
ca a lui Novelli. Cult. Poliglot. Ne- 
întrecut dicător de versuri, Juca cu 
atâta, pornire, în cât mulţi consi- 
derati acesta ca un defect. Artist de 
detalii. In scenă, nu se ocupa numai 
de el, ci de toţi cari-l înconjurat. 
Mare 7netteur-en-scene. Juca bine ŞI.
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comedia de salon, Acrobațul, — şi co- 
media, farsă, Les jocrisses de amour, 

— şi dramele mari, Les enfants 
d'Edouard. Rolurile lui favorite: Lu- 
dovic al XI2, Glocester, Arbore, Or- 
scolo, etc. Ca om, să spue d. Carada, 
— pe care Ya ajutat când erea sărac, 
— ce inimă bună avea. 

Retras din teatru, luase obiceiul 
ca, nai la tote representaţiile şi fără 
excepţie la prime, să vie în cabina, 
mea, pentru a-mi controla, îmbră- 
cămintea, «coafura» şi grimele. Dacă 

erea mulțumit, se ducea în sală și 
asista la spectacol, urmărindu-mă 
cu atâta atenţie, în cât mulţi din 
cunoscuţii lui —ca Zenide şi Poenaru- 
Bordcea, — își diceaii: «noi, ar tre- 
hui să plătim de dou ori, căci vedem 
jucând şi pe Aristizza, pe scenă, şi 
pe Dimitriad, în sală». Dacă nu crea 
mulţumit, m& silca să m&-mbrac. 
sai să mă pieptăn, a doia ră, 
Aşa mi-a făcut în Spiridon din Noptea
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furtunosă. Se ştie că, rolul cere pe- 
rucă vulvoi, costum murdar, cisme 
ca vai de lume, şorţ verde, etc. Ei, 
aveam costum murdar, aveam și 
cisme înnoroiate şi şorţ reglemen- 
tar... numai, în loc de păr vulvoi, 
îmi pusesem niște plete blonde, bu- 
clate, iar la obraz cream ca cea, 
mai delicată domnișră de măritat. . 
„— Ce e asta?.. Cum se pâte!.. 

Ia uitaţi-vă hal!.. Vin'o-ncoa! 
Și mi-a pus mâna în perucă, mi-a 

sbârlit pletele, mi-a scos rumeneala 
din obraji, m'a murdărit cu creion 
negru, — întrun cuvânt, mi-a dat 
le ph ysique de l'emploi. 

“Tot aşa păţisem la laşi, mai de 
mult, la începutul carierei. Jucam 

alături de el, în Rabagas, un băiat 
de tipografie. EI, nu m& observase 
înnainte de a se începe spectacolul: 
cream îmbrăcată curat, spălată, 
pieptenată,.., Dic, intrând în scenă, 
cele .câte-va cuvinte din rol si es,
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“ nebăgată, în s&mă. In antr'act, vine 

lângă mine, îmi vorbeşte şi, prefă- 

cându-se că mă mângâie, ca laudă, 

începe a-mi netezi obrajii. Peintru 

în scenă, în actul următor, şi, pe 

dată ce apar, totă sala isbueneşte 

în ris. Aşa manifestaţie, pe neaștep- 

tate, m'a, înmărmurit. ME întrebam: 

ce-am făcut? ce sa rupt pe mine?.. 

Sferşindu-mi paragraful, fuga în ca- 

bină, plângând; și acolo me vEa înt”o 

oglindă. Tată-meii, mângâindu-mă, 

mă mânjise pe obraji cu funingine. 

Est obicei al lui dea mă con- 

trola, şi la curmat la, a 10% repre- 

sontaţie a piesei Scrisorea pier dută. 

In prima jumătate a lunei Decembre 

84, fiind bolnavă, cedasem rolul 

Zoiţei ; însănătoşindu-mă, n'am apă- 

rut repede în nimic, căci începuse 

seria lui Docaccio, — aşa că, pe scenă, 

tată-meii m'a vădut pentru ultima 

6ră, în Serisgrea pierdută. 

- Aceâsta..e prima legătură.
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"A doăa, e cu piesa, Ovidiă. 
Intrasem în anul 1885. Jucam rar, 

dar Dumnedeii mă ştie cum, — 
fiind-că, într'o dimineţă din Febru- 
arie, tată-mei, fără să, spue nim&- 
nui nimic, — după ce trecuse pe 
acasă pe la mine şi plecase, fără să 
mă potă vedea, din cauza, unui clo- 
pot care nu suna, — dispăruse! 

O săptămână, două, trei, patru, — 
nimic!.. Nici urmă, pe nicăeri !- 
Nici o ştire, de la nimeni!.. 
Tocmai pe la jumătatea lui Martie, 

după 6 săptămâni, în timpul repre- 
sentaţiei a 4-a a, lui Ovidiă, în care 
nu mai cream e, —un suflet mi- 
lostiv înnainte de a. intra, în scenă, 
mi-a dat de veste că tată-mei a. 
fost găsit înnecat, în Dâmboviţă. 

Seria lui Ovidiă sa întrerupt, — 
Şi iată pentru ce nu păstrez în le- 
gătură cu acestă, piesă, de cât două 
mari amintiri: adeverirea morţei 
tatălui mei, la a 4-a representaţie,
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— şi o durere de cap grozavă, la 

prima, ; atât de grozavă, în cât, cu 
tote că Curtea, Regală și tot Corpul 
Diplomatic ereai în sală, doctorii 
teatrului, Marcovici și Chabudianu, 

creați de părere să se amâne re- 
presentaţia. Mai ţii minte apoi, ca 

prin vis, că sala gemea de lume, 
că aşteptările tutulor ereati mari şi 
că a doiia di sa dis că piesa erea 
inferidră, Banduziei. Pote că opinia, 
avea dreptate şi, în acest caz, cred 
că agonia monotonă din actul al 
4-lea e cauza, — de şi mulţi aii fost 

de părere că acel act al 4-lea (de- 
venit mai târdii, prin adaos, al 5-lea) 
ar fi putut forma o piesă singură, 
sub titlul de JMortea lui Ovidii. După 
minc, cauza cea mare a ncreuşitei 
a fost atât «montarea» mai mult de 
cât slabă, cât şi — cum îmi scrisese 
Alexandri, înnainte încă de a sferşi 

piesa, — faptul că publicul nu iartă, 
două succese, unul după altul.
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Amănunt important, mărturisit, 
după cum se va vedea într'o seri- 
s6re, de însuși autorul: actul morţci 
lui Ovidiă, a fost scris înnaintoa 
celorlalte. 

In stagiunea acesta s'a mai «mon- 
tat» și Jlândrie și amor, în care 
jucam pe Clara de Beaulieu. 

Representajia de închidere, Nea 
Frăţilă,



In primăvara anului 1885, cam 
prin Maii, se formâză în București 

o trupă, compusă din: Amelia Wel- 
ner-Nottara, Nini. Valery, Alexan- 
drina Alexandrescu, Maria Scha- 

blowsley, o fostă actriţă ieșană, re- 
trasă de mult, — şi din: Nottara, 

Gabrielescu (tenorul), Petreanu, Ca- 
topol, Mircea Dimitriad (frate-meii) 
și Gusty, ca regisor și sufleur. 

Plecăm, — cream și eti între ci, — 

de-a dreptul la, Cernăuţi, cu urmă&- 
“torul repertoriii : 

- Fântâna Banduziei, succes cuno- 

scut; , 

Choufleury, — în care Nottara. juca 

“pe Balandar și Gusty pe Peterman; 
-Oovidiă, actul al II, devenit al [II* ;
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Angelo Malipieri ; 
Supliciul unei femei, și 
Hamlet, actul nebuniei. 
Ajungând, prima grijă ne-a fost 

censura. Ce e drept, nu no-ati făcut 
neajunsuri; cel care citea, doar își 
arunca ochii și admitea. - 

Primirea în oraș, cât se pote de 
animată, cordială, românescă. Nu 
cred să mai fi trecut prin Bucovina 
vre-o trupă română, îmbrăţişată cu 
atât simţ naţional. Numele lut Ale- 
xandri, succesele lui de până atunci, 
reputaţia câtor-va, din trupă, ne 
deschidea tâte uşile. Cât am stat în 
Cernăuţi, într'o petrecere am dusto. 
Cei mai de sus români din Buco- 
vina se întreceaă să ne primescă. 
Banchet după banchet. Una din fru- 
mosele amintiri ale carierei mele. 

Ne trebuia orchestră pentru Ban- 
dăzia şi pentru Chou/teury. Imediat, 
membrii societăţei Armonia, ati for- 
mat o orchestră de amatori, sub
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conducerea lui Eugeniii Meședer, 
secretarul de atunci al Mitropoliei. 

La representaţii, nu începeam, 
până nu apărea în sală Mitropolitul 
Morariu Silvestru, — un om blând, 

“bun, desăvârşit, un adevărat păstor. 

Dacă se juca o piesă a lui Alexandri, 
cât ţinea, spectacolul, nu se aşeda 

pe scaun; sta în picidre, ca în bi- 
serică. Nu numai că nu împiedica 
pe cei-lalţi preoţi de a veni la teatru, 
dar le plătea şi locurile, ca şi stu- 
denţilor de la, seminar. 

Erea pe atunci o pleiadă de ti- 
neri: Vasile Morarii, fiul mitropo- 
litului, — poetul Stamate, venit din 
Basarabia, să ne vadă, — Onciul, a- 

cum în Bucureşti, — Baronul Stâr- 
cea, —- Flondor,— Mironescu, actua- 
lul Episcop de Râmnic, —şi alţii, 
cari-și petreceau vremea, tot printre 

„noi, fie la, teatru, fie pe unde lo- 
cuiam, fie la Mitropolie, căci Mitro- 
politul aprâpe dilnic ne aştepta, cu



— 160 — 

pusă masă. Apoi, fel de fel de in- 
vitaţii la Baronul şi Barna, de Pe- 
trino, vechi prieteni at lui Alexandri. 
Aci am fost prezentaţi Baronului 
Hurmuzachi şi multora din înnalta 
societate bucovinenă. 
„De ce atât succes moral? 

„Pentru că eream români între ro- 
mâni, sub drapelul lui Alexandri, 
cu un repertorii bine știut și încu: 
rajaţi de Mitropolit, care da, exem- 

"Plu. Intre noi şi public, circula cel 
mai cald curent de simpatie. Nu 

„crea unul indiferent. La banchetul 
de plecare, dat la Mitropolie, aă 
ținut o oră discursurile, 

"Succes material nu mai puțin. 
Tincrii din Societatea Armonia, se 
ocupau de tote, până și de recuzită. 
In Angelo, aveam nevoe de o cruce, 
pe care trebuia, să fie gravat nu- 
mele «Tisbe». Mi sa adus una, forte 

- frumâsă, un adevăraţ giuvaer; iar 
"a doiia di, Societatea mi-a, retrimes-o
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ca dar, după ce adăogase, lângă. 
cuvântul «Tisbe», următorea dedi- 
caţie: «Pentru tine», — cuvintele cu | 
cari Catarina — rolul mei, — sfer- 

șeşte un act, când, după luarea nar- 

coticului, se duce să se râge. : 

Să, dic câte-va cuvinte şi despre 
oraş. 

Poetic, pe placul mei, aşedat pe 
deal şi pe vale, cu o grădină publică 
splendidă şi posedând o adevărată 
comoră: Mitropolia. Frumoasă clă- 
dire!.. Am vădut în ea ţesăluri atât, 
de fine, în cât nu le-am credut lu- 

crate de mână de om. Apoi, o sală 
tâtă de marmoră, cu «freşce» pe 
ziduri, representând bătăliile lui Ște- 
fan cel mare. 

Fiind-că vorbii de grădina pu- 
blică, să povestesc o întâmplare: 

Erea oprit să se rupă fiori. Aveam 
însă mare dorinţă, — obicei româ- 
nesc, — să înfrângem regula. Unul 

74658 . 4.
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din noi, rupe câte-va, roze, fără să-l 
vadă nimeni. Greutatea, însă cerea 
alla; cerea că, la eșire, trebuia, să 
trecem pe lângă pavilionul grădi- 
narului. Cum să le ascundem ?.. 
Evrika !.. In fundul Jobenului unui 
domn. Ne mai plimbim puţin, «cu 
nevinovăție», și, uitând furtul, por- 
nim spre cşire. In dreptul pavilio- 
nului, grădinarul, care cunoştea pe 
unii din noi, salulă; noi, rEspun- 
dem; domnul «cu jobenul» se des- 
coptră... şi începe o ploie de tran- 
dafiri. 

Tabloă !.. 

Intraltă qi, m'am îmbrăcat țără- 
nește,— costumul cu care jucasem în 
Nea Frăţilă, — am cumpărat un co- 
Șuleţ cu frasi și Pam dus la Mitro- 
polie. 
— Ce vrea, ț&răncuţa aia? a în- 

trebat Mitropolitul, zărindu-mă de 
la o ferâstră. Văd că are fragi de
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vEndare. Să-i dea 10 crăiţari și s'o' 
cheme încoa. 

Când am intrat şi m'a recunos- 
cut, nu mi-a mai dat crăițarii, dar 
m'a oprit la masă. 

Plecăm din Cernăuţi, conduşi la 
gară, de tâtă românimea. Flori, la- 
crămi, strigăte, sgomot, batiste, «la 

revedere», «ura!» —tot dicţionarul. 

Oprire la Botoşani. In drum, nu 

vorbisem de cât de Bucovina,— până 
sa năpustit asupra trenului o fur- 
lună, care ne-a spart gemurile va- 
gonului. | 

In noul oraş, prima representaţie, 
iar Fântâna. Ce alt-ceva am fi jucat, 
când, de la Dorohoi la Severin, nu 

se vorbea de cât de ea,—cum sa 

vorbit în aceşti din urmă ani de 
Cyrano. 

A doiia di, dejun în on6rea mea, 
la d-l Ionică Ciolac. In capul scărci, 
m'aştepta stăpâna, casei, îmbrăcată
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în alb, avend în drepta şi stânga 
doui copilaşi, doui îngeri. «C'est ce 
que j'ai de meilleur & vous ori în», 
mi-a dis, arătându-mi copiii. In s salon, 
un quatuor de admiratoare ale au- 
torului Blandăziei: d-rele Alisa și 
Adela Cananăi, d-na Samurcaș şi 
d-na Ulea. Seara, la club, bal dat 
de Socictatea Israelită. 

Dout dile în urmă, serată, iar la. 
d-na Ciolac. 

De câte ori am citit, de atunci 
incoa, primirile ce li se fac artişti- 
lor «bons pour 'Am6rigiues, — mi-am 
adus aminte de succesele nâstre din 
vremuri. E însă o deosebire: în pri- 
mirile moderne, predomină elemen- 
tul material, banul; odinidră, altul 
fiind publicul, predomina simţimen- 
tul. Și tot în legătură cu aceste amin- 
tivi, r&sfoindu-mi impresiile, constat 
că în cariera mea, aceea ce nu m'a, 
părăsit nici o dată, a fost norocul de
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a, fi» totdeauna simpatică tutulor, şi 
mai ales femeilor. 

Din Botoșani, cu aceleași regrete, 

la, Iași. 
Aci, jucăm în Teatrul cel mare, 

dis «Teatrul de la deal», — clădit pe 

locul unde e adi: Universitatea. Tot 
acolo jucasem în 1873, la primul mei 
angajament, sub direcţia lui Aslan. 

Ce-am simţit când m'am revădut 

pe scena, pe.care începusem, nu știi 
să spun, nu pot. Ştii însă că multă, 
vreme mă.arsese dorința de a mă 
reîntorce în aşi şi de a rejuca în 
acel teatru. Mai ştii iarăşi că în 
prima seră a acostui turneti de «re- 
venire», întrun antr'act, a venit pe 
scenă, să mă felicite, un domn Cons- 
tantiniu, şi, cum Pam zărit, Pam 
recunoscut: aceluiaşi domn, pe la 
74, când umbla prin Bucureşti să 
angajeze actori pentru Iași, îi pro- 
pusesem, modestă, să mă angajeze
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“Şi pe mine şi-mi r&spunsese, strâm- 
hându-se: «nu pot, drăguță! porţi 
ochelari». (li purtam de la vârsta 
de 16 ani). 

Mi-a venit să-i dic: «vedi, dom- 
nule, că ochelarii nu strică 2); dar 
Pam lăsat şi i-am primit laudele, cu 
aceeași plăcere cu care iei un me- 
dicament. 

; 
Eream în toiul verei, Lume puţină. 

Incasări... cât să nu pierdem; suc- 
ces moral, nespus. Printre entusiaşti, 
creati Veronica Micle (care putre- 
dește la Mânăstirea Veratic), şi Al. 
C. Cuza. De la amândoui păstrez câte 
o poezie, trimesă în flori, 
Ideal visat de Shâlkespoare, tote minţile 

răpeşi, Refieclând, oglindă vio, patimelo omenești, ȘI de-ajuns va fi de-acuma lumei râbă să 
” to vadă, Pentru ca, pe vocy robilă, la genunchii L&i 

să cadă, 

A. 0. Cuza,
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Te-aud, te -vtd și nu pot spune: 
Eşti interpretul, saii anume 
Fiinţa care a trăit 
In mintea geniului, care 
Visat-a făr' de-asemănare 
Un tip ce-n lume n'a găsit? 

Veronica fiole. 

Ba pe Cuza atât îl impresionasem 
în Iamlet şi în Fântâna, în cât, — 

probabil credendu-mă «inteligentă 
ca un tenor»,—a refuzat a-mi face 
cunoștința. 

— Vreau să .remân sub impresia, 
că am văzut pe Ofelia și pe Geta, — 
răspundea, el, ca scuză. 

Intorcându-m€ în București, gă- 
sesc o scrisore a lui Alexandri, o care 
începea: 

«ţi mulţumesc, Getto, că mi-ai 

cântat versurile în dulcea, Bucovină, 
vesela grădină». 

Erea, recunoscător Alexandri, î- 

ind-că erea mare. Cu timpul, sim-
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țimentele alese ati scădut în raport 
direct cu pătratul neta!entului. 

De a!tmintreli, pentru Alexandri, 
— care, de când m'a vădut întâi şi 
până a dispărut, mi-a fost prieten, 
-—am aâvul o admiraţie, pe care - 
mortea, lui mi-a prefăcut-o în cult. 
De câte ori trecea prin Bucureşti, 
descindea la, Brofi sati la Bulevard, 
și m& chema să-mi citescă ce scri- 
sesc în lipsă. Imi făgăduise un rol 
în Desrobirea ţiganilor, o piesă cu 
un subiect care-l ispitea. Multe ver- 
suri mi-a citit, versuri rămase înne- ? 
dite, din vinovata indiferență a Me- 
cenilor. Altora, li se publică, după 
morte, tâte elucubraţiile ; lui, care-a 
dat limbei româneşti o formă; lui, 
privighetorea, care a cântat o viaţă 
întregă, — ce i sa mai publicat, 
după ce-a tăcut pentru totdeauna ?.. 

Un In către sdre, mi-a atras mai 
ales admiraţia. Cânta sârele, ca, tot 
ce pâte fi mai bine-făcător pe lume;
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căci, ca și lui Goethe, îi plăcea mult 

lumina. Odată întrebându-l ce nu- 

mă&r arc odaia în care sta la otel, 
mi-a r&spuns: «unde vei vedea mai 
multă lumină, acolo să intri». 

Și-n lumină a trăit, — lumina 
gloriei; în lumină a murit,— lumina 

luncei din Mircești. Vestea stingerei 
sale mi-a venit într'o di de August, 
—22 August 1590 — di splendidă, 
plină de viață. 

Nu ştiti de ce, pu'că mi-erea 
necaz că nu se stinge și Sorele, o- 

dată cu Poetul. 

lată, câte-va din scrisorile sale, pe 
cari, împreună cu manuscrisul pie- 
sei Ovidiii, le-am dăruit Bibliotecej 
V. A. Urechiă, din Galaţi: 

Mehadia, Iulie 1884. 

Scumpă Getta, 

Iţi dati acest titlu pân'ce, graţie 
lui Ovidie, vei purta numele de Ju-
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lia; — însă, ca, să, pot rechiema, din 
noeanul seculilor trecuţi acele um- 
bre dispărute, îmi trebue puteri ce 
sper să câștig în apele lui Ereul, 
In urma, curei ce fac, voi merge 
la Sinaia unde pote m'oită apuca de 
lucru. 

Nu mă mir de primirea graţioză, 
ce vaii făcut Regina, căci Castelul 
Peleșului este un cuib de minuni 
artistice şi de regală ospeție. Re- 
gina șlie se preţuoască talentul, şi 
a probat'o prin amabilitatea, ce wati 
arătat. 

Vestea despre lucrarea dramatică 
întreprinsă de Urechiă, m'a bucu- 
rat, căci îmi place a vedea tincrimea 
lucrând cu entuziasm pentru teatru. 
Dar apropo de teatru: am audit că 
Direcţia, voeşte să încâpă viitârea 
stagiune prin Fântâna Blandusiei. De 
este adevărat, doresc ca piesa să 
se reprezinte cu îndreptările ce am
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introdus, când a fost să o dati la 
tipar. 

O artistică strângere de mână. 

Mehadia, 4 August 18954 

Dragă Getta, 

Ca cea mai bună probă de bună 

plecare, spre a-ți îndeplini dorinţa, 
aultorisez pe Manolescu să jâce ro- 
lul lui Gallus în Blandusia. 

Cât pentru Oaid, mă gândesc mult 

la el, însă pân” acum nu am reuşit 
a-mi forma un scenario... de care 
să fii mulţumit. 

Răbdare! .. 

Reintrarea lui Manolescu la teatru 
şi presența d-ei Bârsescu în luna, 
lui Mart, la Bucureşti, mi-or prileji 
pote o combinaţie dramatică mai 
largă ; — vom vedea. 

Mai șăd aice trei săptămâni; apoi 
voi veni la Bucureşti, ca să  vor- 
besc cu Cantacuzin, despre deco-
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rul actului al Il-a și apoi voit pe- 
trece tâtă luna lui Septembre la 
Sinaia. 

Mehadia, 3 August 1834 

Scumpă Gelta, 

Ți-am primit portretul și Pam 
admirat în privirea pozei și a cos- 
tumului, nu însă şi în privirea ase- 
mănărei, care lasă mult de dorit, 

De și aici sunt prea ocupat cu 
băile şi cu primblările hygienice și 
nu am timp să fac versuri, mă gân- 
desc cu drag la Ovidie şi la Julia, 
nepâta de fată a lui August; voosc 
să fac din acest rol ceva încă maj 
pasionat decât Gotta, și sper săi 
pregătesc un succes încă mai mare. 
— Când ?.. 

Asta depinde de la capriciul mu- 
zci... Trebue dar să nu fim nerăb- 
dători, ci să aşteptăm venirea -co- 
pilului pe lume în cele mai bune
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condiţii, căci nici mie numi mai 
este ertat a scrie banalitiiţi nici d-tale 
a juca roluri neînsemnate, - 

Dă-mi detailuri asupra campaniei 
dramatice ce aţi întreprins la Si- 

“naia, împreună cu Nottara, şi nu te 
sfii a'mi spune ce dorești. 

Mircești, 24 Oct. 1584. 

Iubită Gelta, 

Nu ştiii din care împrejurare, scri- 
s6rea d-tale şi broşura întitulată, 
Romeo și Julieta ai sosit aici abia 
de trei dile; să vede că ele sai 
oprit să se odihnescă puţin la Roman, 

'sati pote la Mărășești, pe care func- 
ționarii poștei îl confundă câte-o 
dată cu Mirceşti. — Am răsfoit bro- 
șura în trecăt şi mărturisesc că, de 
şi traducerea, pâte să, fie exaciă, 
însă mi sa părut că întregul ei, cu 
scene în proză, în versuri albe și 
în versuri rimate, ar produce mari
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dificultăţi pentru studiul rolurilor, 
şi nu ar obținea sucecsul lui Ham- 
let; — afară de acesta sunt pasagiuri 
care trchue saii șterse, saii prelu- 
crate... Cine ar cuteza să înte- 
prindă o asemenea lucrare? Cine 
ar avea cuiajul să se atingă de 
Shakespeare? Eă unul, nu. —... Nu 
mă ating de cele sfinte... și dar 
vin a declara, că'mi este cu nepu- 
tință să îndeplinesc cererea ce mi- 
aţi adresat. 

Cerce Manolescu, care a lradus 
pe Hamlet întrun mod satisfăcător, 
Şi pote că, consultându-vă împreună, 
veţi reuși a adapta pe scena nostră 
traducerea lui D. Ghica. 

Cât pentru mine, ferindu-m& do 
acestă grea sarcină, mă restring în 
cercul ocupaţiei mele favorite, lu- 
crând drama lui Ovidii. 

De-mi va ajuta Dumnedei, sănă- 
tatea şi împrejurările, sper să o 
mântui în iarna acesta Şi pote chiar
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să O pun pe scenă în luna. luf Mar- 
tie. Rolul Iuliei și al lui Oviditi vor 
avea o importanță mare și, atât 
d-voastră, cât Şi lui Manolescu, v'or 
da prilej de a desvolta frumosele . 
talente ce posedaţi. 
Am început de la Sfirșit, şi am 

scris scena cea de pe urmă a pie- 
sei; ca va stârce câle-va lacrimi 
publicului, căci însumi eti am fost 
uimit în unele pasajuri. 

In Independența română am ce- 
tit că piesa lui Ventura are mare 
succes. — Mam bucurat pentru el, 
pentru public și pentru teatru, -- şi 
am trims autorului complimentele 
mele. 

O sărutare părintâscă de autor. 

JMirceşti, 9 Nor. 1883. 

Ma chere Getta, 

Râjouissez-vous ; la piece d'Ovide 
avance ă grands pas. Jai ouvert



— 17% — 

les robinets et les vers coulent de 
source, avec une abondance lelle 

que si nulle interruption facheuse 
ne survient, j'atteindrai rapidement 
le moment oi Pauteur 6crit le mot 
Finis, au bout de son ocuvre. 

La, pitce est en quatre actes, au 
lieu de trois. Dans chacun, vous 

avoz des scenes tres belles, ou vous 

serez superbe. 'Tachez donc de con- 
server prâcieusement votre santt, 
pour que nous puissions remporter 
une belle victoire au commence- 
ment du mois de Mars. 

Je vous parle de victoire, ma, 
chere amice, avec une presomption 
assez juvenile; mais parviendrai-je 
a me soutenir ă la hautcur de 
la Blandusia? Ne dira-t-on pas que 
je baisse ? C'est lă mon tintouin. 

Bah!.. je compte sur votre ta- 
lent et... vogue la galere. 

Tout ă vous,
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Paris, 31 Decembre 1855. 

Dragă Gelta, 

« Incheiă anul acesta, scriindu-ţi * 
câte-va rînduri, pentru a'ţi ura de 
sărbători îndeplinirea tuturor do- 
rinţilor și a te felicita de succesele 
ce obţii la Iași. 

Ai întreprins un lucru grei dar 
meritorii, acela de a reda viaţă 
teatrului naţional din Moldova, şi 
sper că, vei reuși, căci dacă o rîn- 
dunică nu face vara, câte odată o 
singură artistă, prin talentul săi, 
ridică pe camaradi la nivelul săi 
și scapă o stagiune teatrală.de amor- 
țire, 

Mam bucurat că ai transplantat 
în lași pe Horaţii și pe Ovidiii, 
acum abandonaţi în Bucureşti Și îţi 
mulţumesc ca autor și ca iubitor de 
literatură, dramatică. 

74658 | 12



— 178 — 

In capitală, dilettantismul musical 
a stirşit de a pune în grea cumpănă 
pe bieţii societari, cari, după cum 
mi se scrie, ati puţine beneficiuri a 
a împărţi. Gr. Cantacuzin și-au dat 

“ dimisia... Pentru care motiv însă ? 
Nu ştii. Cine va fi numit director 
în locul lui? Mister!.. 

Poate Stăncescu. 
Aveţi earnă siberiană p'acolo; aice, 

avem ploi, neguri şi umezeală și 
căminuri, cari fumeză cât Paşa, de 
la Rusciuc. Nam fost la nici un teatru 
de când mă aflu reintors în Paris : 
probă că îmi convine mai bine să'mi 
petrec serile în casă. Mai mult mă 
atrăgea, teatrul nostru din Bucureşti. 
D-na Alexandri îţi trimite compli- 
mente afectuose şi îți dorește ca, şi 
mine coroane şi ovaţiuni. 

Ion Ghica a fost la Paris și au 
petrecut vre-o opt dile cu noi. 

Salve! -
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AMivceşti, 21 Septembre 4856. 

Iubită Getta, 

Vestea reintrărei D-tale între so- 
cietarii teatrului mare m'au bucurat. 
fOrte mult. Eată-te în sfirșit iar la, 
locul ce ţi se cuvine şi pe care ai 
căpătat prin ani de Jucru şi prin 
talentul necontestat ce posedi. De 
acum pas înainte, întovărăşită de 
aplaudele publicului, pentru desvol- 
tarea, artei dramatice şi satisfacerea 
dramaturgilor ! 

Ei sper că voiii relua condeiul 
în earna ce vine şi mă voiii gândi 
la artista mea favorită, când voit 
intreprinde o nouă, scriere în versuri, 

V. Alesandri.



Intrând într'altă stagiune (85— 
86), Direcţia Cantacuzino-Stăncescu 
combină drama, cu opera și ope- 
reta. 

La deschidere, Lucia. Urmeză 
Hamlet. După Hamlet, iar Lucia. A 
patra, Fântâna. Apoi, intră-n rând 
opereta, cu Giro/le, alternată când 
cu opera, — afiş neschimbat,—când 
cu drama, care tocmai la 15 Oc- 
lobre dă o premieră, Feciora de 
la Orleans; aşa că, de la 1 Oclo- 
bre până la 1 Ianuarie, represen- 
taţiile se ţin șir; în trei luni, numai 
vre-o dece seri au fost libere. 

Feciora de la Orleans, tradusă de 
Iacob Negruzzi, sa «montat» după
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stăruinţele directorului de scenă, 
Teodor Aslan. 
Am desfăşurat pentru studiarea 

acestui rol, — înpus de Direcţie, — 
atâta stăruitâre muncă, câtă n'am . 
pus pentru dece alte roluri. Pe lângă 
ostenela ce trebuea să-mi dai, ca 
cu ori-care rol, am luat ca profe- 
sor pe un fost regisor german, 
Beitelheim. Șese săptămâni, sub ex- 
plicaţiile lui, — prin cari, pe deo 
parte, aflam interpretarea dată, de 
germani, iar pe de alta mi se lă- 
mureaii comentariile diferiților au- 
tori,— şese săptămâni, mi-am învăţat 

rolul vers cu vers, cuvânt cu cu- 
vânt, cum învaţă un elev al Con- 

servatorului. Scena cu Ducele Bur- 
gundici, adi-urile din actul prim, 

monologul din al 4-3, scena urmă&- 
târe cu Lionel, și mârica, — le 

repelam dilnic, până când cădeam, 
extenuată. Pentru duelurile, pe cari 
I6na d'Arc trebuia să le aibă în
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scenă, — fiind-că nu ştieam nici să 
ii spada în mână, am luat un 
maestru de scrimă, Și până în ajunul 
representaţici nam avut odihnă. 

Piesa sa jucat cu o distribuţie 
„cum nu se putea mai bună: 

Isabcau de Baviere, — d-na Ver- 
mont-Ventura, care a desfăşurat o 
emoţionantă putere dramatică. 
Agns Sorel, - Maria Vasilescu, 

cadră. 
Regele, — Manolescu, asemenea 

unui Christ, când apărea la proce- 
siune, sub baldachin,. ! 

Ducele Burgundiei, —Ion Petrescu, 
considerat deja ca actor de semă. 

Carol al VII-a, — Nottara, al cărui 
Joc nu mi-l mai aduc aminte. 

«Montarea», cum nu se mai v&- 
duse la noi, Figuraţie numeresă ; 
mișcările mulţimei, bine stabilite ; 
costumele, spedele şi armurile, noui, 
aduse din streinătate ... în sferşit, 
se făcuseră cheltucli mari,
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In zadar!... Piesa n'a plăcut. 
Cine erea de vină?... Eu, insu- 

ficientă, din punctul de vedere al 
fizicului? Sai publicul nostru, re- 
fractar repertoriului clasic german, 
“mai ales pe atunci? Inclin pentru 
acestă din urmă presupunere, fiind- 
că, — afară, de Iloții şi, întru cât-va, 
Luisa diller, — nici o cimportaţie» 
nemţescă ma fost bine primită. 
Afară de acesta, ori-cât de insufi- 
cient ar fi fost fizicul meii, el nu 
putea avea o importanţă decisivă, 
în succesul piesei, — cu atât mai 
mult, cu cât asupra interpretărei nu 
ni se putea, aduce nici o învinuire, 
nici mie, nici celor-Palţi. Mai mult; 

- cele trei scene capitale, cu . Ducele 
de Burgundia, cu Lionel, şi în fața 
morţei, le-am jucat ast-fel, în cât 
doctorul Marcovici, cunoscător re- 
putat, — după spectacol, i i-a dis di- 
rectorului :
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— Ce crapaud (sic) est ezxtraordi- 
nare, i 

Pierind piesa de pe afiș, după 4 
representaţii, — s'a hotărât să se 

„ monteze omeo și Julia. 
Iar discuţii!.. In lipsa directo- 

rului, d-l Stăncescu, — care Ştiea 
câtă ostenclă îmi dasem cu rolul 
Juliei, — îmi făgăduise să facă loc 
piesei imediat după Fecidra și ţineam 
la acâsta, şi în nerăbdarea de a 
juca pe Julia, şi ca o «revanșă» 
a nesuccesului, către care nu mă 
împinsese de cât d-sa, impunându- 
mi rolul. | 
Romeo erea, tradus din englezește 

de Dumitru ]. Ghica. Cu tăeturile,— 
pe cari Alexandri declarase a nu 
îndrăsni să le facă — se însărcinase 
d-l G. Steriad, membru în Comitet, 
consultând textele germane. 
„Vine prima, repeliţie. Directorul 
Cantacuzino, întors din slr&inătate, 
îmi face cunoscut că nu-mi pote da
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rolul Julietei, de Gre-ce, — fără a 
avea ştire de cele ce hotărâse: d. 
Stăncescu, în lipsă-, — îl făgăduise 
d-nei Ana Popescu-Manolescu. O- 

„dată cu acesta, îmi arată şi o altă 
traducere a piesei, făcută, de însuşi 

Manolescu, după textul prescurtat 
de Rossi, — ceca ce, fie dis în fugă, 
stabileşte că ce vechiii obiceiul ac- 
torilor de a traduce piese, momiţi 
de cei 5%. 

Insist pe lângă Director, arătându-i 

că am studiat rolul cu Ellen Terry; 
că traducerea lui Manolescu după 

o altă traducere, nu se pâte com- 
para cu a lui Dumitru Ghica; că 
promisia d-sale erea, contrabalanţată, 
de promisia făcută mie... în sferşit, 
fiindu-mi cu neputinţă să-l conving, 
mi-am. pierdut r&bdarea şi nu ştii 
ce i-am qis. EI, mi-a bătut cu pumnul 

în masă; că, drept ultimă replică, 
am €șit, trântind, uşa. 

Dece minute in urmă, trimiteam
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Direcţiei din Bucureşti, o hârtie, 
demisia, — iar Preşedintelui . din 
Iaşi, o telegramă: «propun angaja- 
ment 500 lei pe lună». 

In aceeaşi scră,— propunerea fiina 
imediat primită,— plec la Iași, unde, 
chiar a dota di, deschid stagiunea, 
cu Qoidiă, 

Președinte al Comitetului erea 
Verussi, un mare iubitor de artă, 
artist el însuși. Acesta, împreună cu 
societarii, încântați. de venirea mea 
— căci creati siguri că le voi spori 
mult reţetele, — hotărăsc, la facerea 
contractului, să-mi dea, peste anga- 
Jament, câte două beneficiuri pe lună. 

Și am intrat în stagiune. 
Innainte de a arăta, repertoriul, să 

vorbesc, pe cât nvajută memoria, 
de stâlpii de-atunci aj teatrului mol- 
dovean. ” 

Bălănescu, — COMIC, cu care cam 
aduce adi, ca fizic, Ion Niculescu. 
Mare talent. Cultură Superioară.
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Bun profesor. Familie. distinsă. Edu- 
caţie al6să. Excesiv de delicat. In- 
capabil de o faptă josnică. Cinstit. 
Prieten sincer. Incepuse teatrul în 
București. Venise la Iaşi, adus de 
Pascaly. Nu erea mediocru în nici 
un rol. Calitatea de căpetenie, na- 
turalul. Il prindeaii şi costumele, şi 
haina negră. Efectele comice, nu 
le baza pe mimica exagerată, sai pe 
mișcări dezordonate, ci pe felul de 
a dice. Printre rolurile lui de căpe- 
tenie: Marecat, Mercadet, d-rul To- 
losan din Amicii falși, Moulinet din 
Mândrie și amor, Postum. din Fân- 
tina, Saint-Godens din Dama cu ca- 
melii. 

Luchian, — comic-charge. Te făcea 
să ridi, cum apărea. Avantagii fizice 
atât de mari, în cât la 60 de ani juca, 
comic naivi şi ingenui. Intonaţii 
inimitabile. Când imi dicea în Ilaidi 
cu nunta, în care jucam o contesă: 
«închipueşte-ţi, dâmnă, că mi-am
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pierdut lămâiţa», mă porneam pe un 
ris, de nu mai puteam vorbi. Bine 
crescut. Relaţii alese. Pricten cu 
Alexandri. Pictor distins. Citit. In- 

„Surat cu Gabriela, o actriţă retrasă, 
renumită în timpuri prin frumuseţe, 
prin voce, și prin aceea că a creat 
o mulţime de roluri din repertoriul 
Millo-Alexandri. Am jucat cu el 
forte rar, căci evita, repertoriul noii, 
probabil din cauza, memoriei care 
nu-l moi ajuta să înveţe, — spre 
deosebire de Bălănescu, care, din 
contra, prefera piesele noui. Calul 
de bătae: Jocrisse. 

Galind, —june-prim şi grand pre- 
mier vle. In tote interpretările lui, 
predomina, studiul. Elegant, distins, 
— un trai prince, Atât crea de ma- 
nierat, în cât, dacă cşea, din rolu- 
rile de nobili, păcătuea, — căci îi 
lipsea aventul. Profesor la Conser- 
vator. Rolurile lui: Țarul din Țarina,
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Prinţul din Rabagas, Horaţiii din 
Fântâna, etc. 

Hasnaş, — tenăr, frumos, natural, 

în flore. Juca nu comici, ci amorezi. 
Lam vEdut pentru prima 6ră în 
ducele de'Bligny din Mândrie și amor, 
şi imediat mi-a, venit ideea să joc 
cu el Romeo și Dama cu camelii. 
Avea pe atunci o mare calitate: 
eleganța. Se mai dicea că cântă 
frumos; nu lam audit. 

Ca femei, puţine şi puţin de dis. 
Elena Laşcu, Lutza Botez și Atena 
Georgescu, — acesta, din urmă remar- 
cabilă în câte-va comedii, ca, Adp- 
tea furtundsă, 

Intre aceştia, am jucat t6tă sta- 
„giunea 85—86. De 

Repertoriul: Ouidiz, Fântâna, Ro- 
meo și Iulia, Fata bancherului, Mân- 
drie şi amor, Dama cu camelii, Tre- 
cătorul (tradus de Volenti), JMânăs- 
tirea de Castro, Caterina Howard. .
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Mânăstirea de Castro mă sileşce să 
mă opresc, pentru a arăta că în ea 
a debutat d-ra Aglae Teodoru. 

Cât am jucat în Iași, preşedintele 
Comitetului, Leon Negruzzi, N. Vo- 
lenti, Al. Xenopol, — care pe atunci 
da adeseori nişte serate literare 
strălucite, — Societatea Junimea și 
întrâga societate ieşană, se între- 
ceai, care de care, nu să mă 
admire; cuventul proprii e altul: 
să, mă resfeţe. Mai citez pe d-na și 
d-rele Casimir — de la cari am luat 
lecţii de mandolină, pentru Caterina 
Howard, — pe cele trei frumoase 
Mavrogheny, pe Corina Rizu — năs- 
cută Urechia, mârtă în împrejurări 
dramatice, — pe d-na Catargiu, d-ra 
Conta, d-ra Adela Xenopol, d-na 
Amfilohi şi nu mai ştii câte. 

Simpatia, cea mai mare însă o 
inspirasem Alexandrinei Roznova- 
NU, ne grande dame în tâtă puterea 
cuvântului. Audise pe noră-sa, năs-



—. 191 —. 

cută prinţesă Wogoridi, — maitâr- 
di d-na, Greceanu, — vorbind în- 
tr'una de mine, și, curiâsă, a. venit 
într'o scră, la, teatru, aşa cum ere, 
în căruciorul în care o imobilizase 
"paralizia. Drept aplauze, invitaţie, 
pentru a dota, di, la un prânz, care 
număra printre comeseni pe prin- 
țul XVogoridi și fraţii Mavrocordat. 

Din acea di, în fie-care săptămână, 
fiind-că nu se putea «deplasa», mă 
chema, de-i recitam versuri, în prin- 
ciarele serate, pe cari le da. Eream 
plătită întreit: o admiraţie măguli- 
tore, «cașe-uri» de câte 500 de loci 
Şi daruri de milionar, — precum un 
colier în formă de șerpe, cu Corp 
de turcoaze, cap de rubine și gât 
de smaragde. Adăogând plâia de 
ilori ce primeam, tot la acele se- 
rate, de la d-nele Weisengriin, Neu- 
schotz, Racoviţă şi Elena Donici, 
o pianistă fără semăn, — las să se 
judece cât eream de sărbătorită.
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De la d-na Donici am păstrat, până 
acum câţi-va ani,o nepreţuită man- 
tie, de mătase albă, ţesută cu aur, 

pe care am dăruit-o lui Mounet- 
Sully; iar de la d-l Volenti urm&- 
torele versuri: 

Printre negurile vieţei jalnice și-ntristătâre, 
Nopte dâză de durere și de-amare sbuciu- 

| mări, . 

Ca o jerbie de raze, vin, spre-a n6stră 

alinare, 
D3 la cer de sus pornite și de viaţă 

dătătore, 
Ale arlei desfătări, 

In timpul acesta, la Bucureşti, se 
reluase [lanleț, cu d-na Popescu- 
Manolescu în rolul Ofelici, şi publi- 
cul, după cum am spus, o primise, 
ca şi cum n'ar fi fost nici o deo- 
sehire între valorile interpretărilor 
-n6stre. Revoltată, — eream încă t6- 
neră! — de atâta... inconstanţă, 
ca să nu dice altfel, am respins în 
„nenumărate rânduri propunerile ce-
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mi făcea V. A. Urechia, membru 
în Comitet, de a mă reintâree. Spe- 
ranţa însă că voi ceda, i-a făcut să 
amâne cu mai bine de olună «pre- 
mierele» câtor-va piese, în cari-ar. 

fi urmat să joc, precum: Kean, 
Marţial și Pygmalion. 

A urmat chiar un proces, deschis 
de Direcţie, care-mi cerea dăspă- 
gubiri, pentru pagubele aduse tea- 
lrului, prin plecarea mea. Tribuna- 

„ul, — după pledoariile favorabile 
; mie ale avocaţilor Danielopol, Gră- 
diștânu și Haralamb Fundăţânu, — 
a respins, ca nefundate, pretenţiile 
Direcţiei. 

74 43



In Italia, vara, după sferşitul sta- 
giunei. 

V&d pentru prima dră pe Eleo- 
nora Duse, în Fedora, la Genua. Ma 
impresionat mult în scena morței 
şi prin felul cum rupea mânuşile, 

„după întrevederea cu Loris, din ac- 
tul al 212. Juca, ca şi acum, cu nervii.: 
Incepuse să aibă reputaţie; însă, 
nimeni nu prevedea că va ajunge 
celebritate. 

De la, Genua, m'am îndreptat spre. 
Brescia, pentru a mă întâlni cu vară. 
mea, Elena Teodorini ; erca în apo- 
geii și o rugase Ponchelli să creoze 
Gioconda. 

De-acolo, la Venezzia, unde am 
petrecut câte-va, dile cu Adela Bor-
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&hi, neîntrecuta Carmen. Mult am 
ris amândouă, într'o ssră! Mâncam, 
pe terasa de la Lido. La o altă 
masă, o domnă făcea fel de fel de 
„gesturi dezordonate, pentru a-şi a- 
vantagia o colecţie de cel puţin 15 
inele, care de care mai sclipitore. 
Borghi îmi dice: «O vedi? trebue 
să fie primadonă». «Ei mă prind 
că e ovreică», îi răspund. Cinci mi- 
nute în urmă, întrebam pe un im- 
presario: — Ce e dâmna? — Ameri- 
cană? — Nu; israelită. — Și ce face? 
E măritată? Pare a fi bogată. — E 
primadona unui teatru german. 

În drumul spre ţară, m'am oprit 
la Viena, să văd, la Burg, pe cele- 
bra, Wolter. 

Se juca, Jlachbet. Erea fenomenală. 
In scena somnambulismului, mima 
întreg omorul. O săptămână întregă 
m'a urmărit figura, ei. 
Am mai v&dut-o și în Messalina, 

unde nu erea, mai prejos. Atitudi-



— 196 — 

nile, gesturile, seducțiunea, din sce- 
nele de amor, dramatismul din actul 
morţei, — capo-d'opere! 

Ca s'o apreciez și mai bine, i-am 
„Scris, solicitând o audiență. Ma 
primit, într”o vilă de lângă Viena, 
unde locuia sub numele de «barâna, 
von Sulivan», pare-mi-se. Și-n vila 
aceea, ce lux! Ce obiecte de artă! 
Ce bibliotecă !... Mult cântatele ca- 
binete de lucru ale artiştilor fran- 
cezi, ar [i rămas mult înnapoi. Iar 
ea, YVolter, ce afabilitate, ce ma- 
niere, ce blândețe și, peste !6!c, ce 
simplilate!... 

Avea, ca parteneri de forța ci, pe 
Sonnenthal și pe Lewinsly, cari fă- 
ceai furori în Carl şi în Frantz 
Moor, din 7loţii, 

Din trupa Burgului, făcea parte 
Şi d-ra Bârsescu; însă nici atunci, 
nici altă dată, n'am vădut-o jucând.



In Septembre urmttor, obligaţiile 
de familie, mai mult de cât stăruin- 

țele Direcţiei, mă decid să reintru 

în Societalca, dramatică din Bucu- 
reşti, cu un plus lunar de 400 de 
lei. 

Pentru deschidere, Fontâna.. După 
ea, Sesero Torelli, tradus în versuri 

de T. M. Stoenescu. Cu t6te silin- 
țele lui Nottara şi ale lui Manolescu, 
piesa n'a ţinut afişul. Restul inter- 
pretărci trebue să fi fost cauza. Aşa 
credea, şi Gion, cu care asistam la 

prima represenlatie dintr'o lojă, —- 
loja, No. .5, mi-o aduc aminte. El 
v&duse piesa lui Coppee la Paris, 
Şi, fără să, facă paralel intre artiștii 
de acolo şi cei de la noi, ironiza cu
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glume ncr&utăcidse părţile slabe ale fic-căruia. 
Tocmai în Lelia, din Sulivan, apar cii cu un rol noi, Noltara, devenit de mult egalul lui Manolescu și întru cât-va rival, — coca ce le crea spre binc, căci îi stimula, — a făcut din rolul principal o merituâsă crea- țiune. Presa mă împărtășea tot cu atâta merit, lăudându-mi gingășia cu care jucasem şi insistând asupra strigătului caracteristic, pe care-l dam în actul final, când Sulivan se înt6rce de la dual. 

După Sulizan, reapar în Clara de Beaulicu, în Ofelia și în Gola, 
Cam pe la Crăciun, se «montâză» Crima celebră. Piesa fiind tradusă de Manolescu, nu mi se dă rol de ât întâmplător, în ultimul moment, când cer că însămi pe al Valen- tinei, refuzat de dou& camaradc, sub cuvânt că nu e destul de im- 

portant.
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O paranteză, — ca să atrag aten- 
ţia, că, pe vremile acelea, impor- 
tanţa. consta în strigăte, lacrămi, 

saii alle asemenea efecte; în timpii 
din urmă, ea a, început a se măsura 
cu cântarul; aşa că adi, pentru 
majoritatea actorilor, un rol nu e 
important, de cât când hârtia pe 
care e scris cântărește cel puţin un 
kilogram. 

Printre interpreţii Crimei celebre, 
afară de Manolescu în eroi, sati 
mai distins: lon Petrescu, în Cham- 

borand, — Petre Velescu, în falşul 
Mornas, — şi d-na Vermont-Ventura. 

Mai ales Petre Velescu se întâlnea 
în acest rol cu un succes, care făcea, 

- trio cu alte două repurtate de el în 
Jacques din Două orfane şi în Don 
Cesar din Ruy-Blas. 

Cam în acelaşi timp, sa reluat 
Chiriţa în Iași, cu NMillo. Nu-mi dati 

părerea asupra talentului acestui 
mare artist; prea, s'aii scris multe.
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Subliniez numai că învinuirea, ce 
i-a adus mulți, de a nu fi alacat 
și repertoriul clasice străin, mi se 
pare greşită; din cât lam vedut ju- 
când, și lam v&dut mult, mi-am 
format convingerea, că bine a făcut 
de n'a cşit dintr'un anume cere de 
roluri; şi totdeodată cred că într-a 
dins a făcut acâsta, pentru a-Și păstra 
originalitatea, devenind maj târdită, 
în istoria teatrului nostru, un ade- 
vărat Moliăre al Românilor. Intr'a- 
dever, cine Par fi putut împiedica, 
de a juca ori-ce? Neincercarea de 
a juca pe clasicul Azar al lui Mo- 
licre, cerea deci o vădită abţinere, 
iar nu o temă de nereușită, — căci 
cl dovedise 'că are mMijl6ce pentru 
a-l interpreta, cu ocazia, întrupărei 
unui alt avar, de aceeaşi speţă, însă 
într'o altă piesă, neclasică. 

In legătură cu numele lui Millo, 
mai e şi o altă piesă: Bunul odini- 
dră, adorabila comedie a lui Mur-
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ger. Jucam cu el, Manolescu şi ei, 
şi jocul lui atât ne fermeca uneori 
încât întârdiam replicele. In po- 
vestirea luărei drapelului, el, mic 

și gros, devenea 'nalt, mare, eroi, 
"uriaş, — atâtea calităţi dramatice 
avea, 

Spre încheere, ca un omagiii, des- 
mint svonurile pătimaşe r&spândite 
asupra caracterului săi. Mie cel 
puţin, şi ca director de scenă, şi ca 
prieten, şi ca tovarăș de carieră, şi 

ca profesor, —- în tte mi-a fost bun 
şi sincer. Consider ca un blestem 

epitetul de «secătură», pe care i. 
Pau aruncat unii. Mai întâi, avea un 

dar preţios: erea, delicat. — Avis!.. 

Şi cât spirit fin punea în conver- 
sația lui! Dar suvenirurile! Dar fi- 
losofia, care reeşea din cea mâi 

mică, glumă!.. EI e cel ce-a definit 
costumul de baletistă, «un costum, 

care începe forte jos şi se sferșeşte
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fârte sus». Tot cu el am avut et următorul dialog: | — Domnule Millo, a murit... cu: tare. Te duci la înmormântare ? 
„— Amica mea, ei, dacaşi putea, - Nu m'âși duce nici la înmormântarea mea. 

Trecând Chiriţa în Iași, cer Direc- ției, să respecte marea condiţie cu 
care primisem să reintru în teatru: să mi se dea rolul Julietej. Mi sa 
dat, şi, pentru că Manolescu refuza 
de a-mi fi partener, Cantacuzino, după recomandaţiile lui Bengescu- 
Dabija, a angajat pe Hasnaș. Acesta, 
-— înnainte de a juca pe Romeo, rol 
în care n'a prea plăcut, de și avea 
fizicul cerut, — a apărut în Armand 
din Dama cu camelii, iar în urmă, 
a înfățișat pe La Tremouille, din 
Patrie, 

Inc'o parenteză, înnainte dea, trece 
la, alt-ceva. Atrag ătenţia, elevelor
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mele că rolului Julietei i se pot da 
două interprelări: una, ingenuă, 
pentru o actriță cu fizice debil, cu 
figură dulce, cu voce dui6să, cum 
e, bunidră, adi, d-na Giurgea şi cum 
“Pam jucat şi ei, în primii ani; alta, 
dramatică, pentru cine se ştie că 
are mască, accente în voce şi aven- 
luri mișcătâre, cum cerea Ellen Terry, 
— şi cum Pam jucat că în urmă. 

Mai departe, Patrie. Pave-mi-se 
insă că, înnaintea ci, am jucat în 
Denisa, unde aveam toţi succes, afară 
de Manolescu, mult inferior lui Cos- 
lescu, în rolul lui Bardannes, 
Prima din Patrie, la 1 Februarie 

1887. Studii îngrijite. Speranţe mari. 
Ducl,— artistic, — între Notlara și Ma- 
nolescu, Rysoor şi Carloo, două ca- 
ractere opuse. Intre ei, ducele YAlha, 
Ion Petrescu, impunător. In actul 
conspirației, lumina unei lanterne, 
arată publicului pe Ionas Clopotarul, 
bine. jucat de un debutant, Băilescu.
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Representaţia s'a, sfârșit la 2!» nâptea, 
în presenţa Reginei, — pe care tră- 
sura, Curţei, din ordin de sus, venise 
de două ori s'o ia. 
„Cât pentru rolul mei, Dolor&s, îl 

clasez printre cele mai obositâre. Și 
în actul al 22, între Carloo şi Rysoor, 
și în al ca, la ducele d'Albo, si în 
ultimul, când mă simt descoperită, 
trebuea să-mi presăr repediciunca 
vorbirei cu atâta, variaţie de accente, 
în cât,lasferşitul spectacolului, ercam 
sdrobită. Avântul nebun de la fine, 
nici nu Pam putut obţine, de cât 
după o săptămână de repetiţii, numai 
asupra acestei scene, câte 5—6 pe qi. 
„Cum îrece Patrie, d-na Vermont- 

Ventura, râu sfătuită, cere să se joce 
dMedea. Dic arăă sfătuită, pentru-că 
publicul de atunci nu admitea unui 
actor, ori-câte calități ar fi avuţ, 
să-şi ia răspunderea. unor asemenea 
roluri, dintr”o dată. Privind acestă 
chestiune mai pe larg, e greşit şi
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dăunător sistemul, devenit regulă, 

de a face salturi. Afară de forte 

rare excepţii, decepția e inevitabilă. 

Nici Rachel, nici Sarah, nici Mou- 

„net, nici atâtea alte somităţi, —nici, 

la noi, Manolescu, Nottara, ctc., — 

rată început cu Iamleț, sati cu Iloții. 

Talentul, ori-cât, cere cultură, ca 

şi fizicul desvoltare. D-na Vermont 

n'a ţinut sâmă de tote acestea, și 

greşela, i sa răsfrint asupra între- 

gei carieră. Acesta însă nu-i micșora 

talentul, şi nu-i putea, luo, plastici- 

tatea, o plasticitate sculpturală, — 

transmisă fiicei sale, Marioara Ven- 

tura, fina şi eleva mea. Mortea a luat 

pe mamă prea, de timpurii. 

In aceeaşi seră cu Medeea, sa ju- 

cat Gringoire, pentru întoarcerea lui 

Costescu de la Paris, unde făcuse 

studii. EI, Gringoire ; Nottara, Ludo- 

vic; ei, Loysa. 

Nu mult în urmă, apar în Desde- 

mona. Cunoscătorii, recunosc ime-
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diat în mine pe Desdemona dintr'un tabloi aflat în Palatul Dogilor. O rochie albastră ep zelours de Gtnes, împodobită cu dantele, broderii și «brocardy galben de Venezzia. Re- featia de pe cap, corâna şi tot corsa- giul cra presărate cu pietre scumpe. Ca interpretare, dacă, n'ași fi avut avantagiul fizicului Şi-al vocci, n'aşi fi primit rolul, pentru-că, nici atunci, Nici acum, nu cred că Desdemona, ar putea ispiti pe o artislă, — afară numai pentru onârea de a juca o eroină a lui Shakespeare. 
O/hello ma avut Succes, şi sunt convinsă că sar fi întâmplat altfel, dacă Manolescu ar fi jucat pe Maur, iar Nottara, pe Iago. 
A urmat Weron. Manolescu nu ne- gligease nimic, pentru a-l reda per- fect. Două crai mai ales notele, pe cari le introdusese bine în caracter: ferocitatea, şi frica, de morte. Ca in- fățişare, el, care pe scenă părea tot-
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deauna frumos, isbutise să-şi com- 
Due 0 mască și un corp desgustător. 
Atingea, culmea, în scena vedeniilor, 
din actul final. 
„E, în Actea, — TO, care, mai târ- 
dii, la Viena, mi-a atras laude, — 
nu mi-aduc aminte de câţ că, după 
actul al 4", mi-am vădut peplum-ul . 
sfișiat. Il rupsesem în scena, în care 
îi reproşez lui Neron tâte crimele, 
sfirşind cu cuvintele: 

— Una câte una, 'mi-ai sfişiat tâte 
fibrele inimei!.. 

Mi-aduc aminte şi cuvintele tra- 
ducătorului, Titu Dunca; 

— Ai jucat con una vera furia. 
Cam peste o s&ptemână, Francil- 

lon, succesul Parisului. Presa; aris- | 
tocrată, lăudându-mi bogăţia ȘI gus- 
tul toaletelor, făcea, între Bartet şi 
mine, o măgulitâre comparaţie. 

Trei representaţii din Francillon, 
o reapariţie în Don Juan de Maranu 
Şi O alta, în Denisa, au pus culme
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oboselei mele ȘI mau doborât, bol- 
navă. Erea inevitabil. Printro sta- 
giune atât de încărcată, nu mat tre- 
cusem pân'atunci. Jucasem de 54 
«de ori în 15 piese, din cari 9 nout, 
Și roluri de tot felul: ingenue, în 
Iamlet, Sulivan, Romeo, Gringoire și 
Othello; june prime, în Fontâna, Mân- 
drie și amor, Crima celebră, Denisa 
și Don Juan; grands premiers râles, 
în Patrie şi în Nevon; cochete, în 
Dama cu camelii și în Prancillon; 
ingenuă tragică, în Jedeaă.



Bola, m'a pornit în străinătate, să 
consult doctorii. 

In trecăt, m'am oprit la Florența, 
atrasă, de o representaţie de gală, 
în care jucaii Rossi, Salvini și Pez- 
zana. Ce să mai dic! 

De la Florenţa, — la Paris, prin 
Nizza. 

Innainte de a face consultul, — care 
me temeam că mă va exila cine 
ştie la ce băi, —am vădut vre-o 
câte-va piese: 

19. Ventre de Paris, la «Theâtre des 
Nations», cu geniala Marie Laurent. 

Prima, piesă de Zola, pe care-am 
vădut-o eii. Remarcabilă, prin rea- 
lismul punerei în scenă. 

2. Renee, cu Brandăs şi Duflos. 

74058 | 14
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Brandes m'a emoţionat, iar Duflos, 
fără vină, m'a făcut să Tîd, din pri- 
cina unui spectator farceur, care, 
audlind pe amorez că-i dice iubitei, 
ca 0 consolare, după ce păcătuise: 
«Rence, nous ne sommes pas coupables», 
— a găsit de cuviinţă să-i r&spundă 
din sală: «non? c'est le chat». 

3). Les beauz messieurs de Boisdore, 
de George Sand, la Porte Saint- 
Martin. Segond-Weber juca un «tra- 
vesti», iar pe eroi Dumaine, renu- 
mitul Dumaine, despre care citisem 
minuni şi care — când lam vedul 
urit, bătrân, diform, enorm, —par'că 
mi-ar fi dis: «zoyez!.. voez des ans 
L'irreparable oulrage», şi m'a făcut 
să plâng. 

Consultul avend loc, m'am dus, pre- 
cum hotărâseră, la Charcot, Charcot, 
m'a trimes întrun institut de hidro- 
terapie, la Bonn. La, Bonn, m'am 
supărat, nu ştii de ce, pe doctorul- 
şef, și am întrerupt cura, plecând
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să-mi biciuesc nervii în plimbări. 
Prima, haltă la Neuwied, unde am 
avut ondrea a prinzi la Princesa, de 
Wied, mama Reginei. De la Neu- 
wied, la K6nigstein, care, după spu- 
sele Princesci, vindecase pe mulţi 
ncurastenici. Intr'adevăr, în vre-o 6 
septămâni, mi-am venit în fire şi, 
ca tratament de convalescenţă, am 
trecut la Ems, unde am făcut cuno- 
scință cu Jenny Gross, Rejana Ber- 

'“linului. In sfârşit, întoarcere în țară, 
cu oprire la Viena, pentru a audi 
câți-va cântăreţi, la Operă.



Altă stagiune. Alt director, — 
Slăncescu. 

La deschidere, Ovidiă. Alexandri 
"rev&duse piesa, adăogându-i un act 
la început, introducând în acţiune 
pe Corina şi făcând câte-va tăeturi, 
în actul morței. Sub privigherea lui 
Odobescu, punerea în scenă fu do 
astă, dată mai îngrijită. Decorul din 
actul ], cu trecerea lunci printre 
nori, a făcut efect. Aceeași distri- 
buţie şi aceeaşi interpretare. Publi- 
cul, mai bine primitor; totuşi, piesa, 
na ajuns nici odată succesul Fân- 
tânei. . 
Urmară câte-va reluări, întrerupte 

de o piesă nouă: Frica de bucurie, 
Frosa Popescu, în rolul mumei, —
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Manolescu în marinar, — Hasnaş, 

în Octav, şi Ana, Popescu-Manolescu 
în Matilda, egala, după spusele tu- 
tulor, pe cei cari creaseră rolurile, 

la Comedie; lon Petrescu, bătrânul 

Noel, fu comparat cu Got, iar ci, 

mi-am făcut din Blanşa un rol fa- 
vorit, şi nu Pam cedat până în 9, 

când, nu ştiii de ce, — probabil din 
amor proprii, — Pam jucat pentru 

ultima Gră, imediat după Reichem- 
berg (venită în turneti) şi nimeni 
n'a dis că râu am făcut. 

Ca povaţă, fac atente, pe cele cari 
vor voi să interprete acest rol, că 

e unul din cele mai grele. Trebuc 
să i se dea o ingenuitate a parte, 
plină de fineţe şi cu nenumărate 
treceri de la un sentiment la altul. 

[l consider ca une pierre de touche; 
de aceea, la, Conservator, ori de câte 
ori găsesc o elevă cu un talent deli- 
cat, i-l dau să-l studieze. 

31 Octobre, Don Carlos. — Eream
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trei: Nottara, marchizul de Pozza, 
— Manolescu, Don Carlos, — ei, 
Ehboli, — trei cari ne luptam De la 
Marion Delorme, nu maj aborda- 
sem un asemenea rol, de grande 
coquelte dramatique. Rol antipatic, 
diceat multe camarade; rol splen- 
did, după părerea mea. Plin de 
variaţie, de pasiune şi de cfecte. 
Greii, prin duplicitatea, caracterului. 
Cerea aceea, ce francezii numesc 
ampleur, calitate pe care o câștiga- 
sem prin experienţă, prin studii, 
și prin vârstă, așa că criticii, — din 
cari citez pe Laurian, Odobescu şi 
Negruzzi —, nu-mi mai putură im- 
puta aceea ce într'adevăr îmi lipsise 
6 ani mai nainte, în Marion De- 
lorme. 

28 Noembre, Ura. — Incă o piesă, 
care nu merita să cadă!.. Din ne- 
norocire, traducătorul, a greșit dis- 
iribuția, cu rea voință, dând lui 
Nottara pe Orso, care ise potrivea,
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lui Manolescu,— iar pe cel potrivit lui 
Nottara, la trecut lui P. Velescu. 
Cum îmi motivez părerea, că dacă, 

Manolescu ar fi jucat pe Orso, ar fi 
fost mai bine? 

lată cum: Manolescu avea foc în 
vorbire, avea expansiuni, cari «an- 
trenaii» publicul, avea convingerea, 
celor ce spune, avea, cu un cuvânt, 
acea putere de comunicativitate, pe 
care c fapt recunoscut că Nottara 
— de şi artist mare — no are. Şi 
neisbânda piesei m'a mâhnit nespus, 
din două puncte de vedere: întâi, 

fiind-că o consider superidră Patriei; 
al doiilea, fiind-că, stimulată de 
Frosa Popescu — superbă în rolul mu- 
mei,— isbutisem să fac din Cordelia o 
creaţie. Pentru a mă pătrunde de 
pasiunea ce domina caracterul ro- 
lului, citisem tot r&sboiul dintre Gelfi 
și Gibelini. La facerea costumului, 
consultasem nenumărate estampe, 
aduse din străinătate de Odobescu
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și Gion. Repetam nu numai Qitia, . 
ci şi n6ptea, după representaţiile 
Operei. 
Amănunt: în actul al 3, în faţa, 

bisericei, când găsesc pe Orso printre 
răniţi, cu atâta furie i.am dat lovi- 
tura de pumnal, în cât, de și îm- 
brăcat în zale, Pam rănit adânc. 

21 Ianuarie, Francesca da Rimini, 
de Silvio Pellico, şi Vinceneta. — De 
astă dată, nu sa mai întâmplat ce 
se-ntâmplase cu Ura; Nottara a fost 
admirabil în Lanciotto, ca și Mano- 
lescu în Paolo și 1. Petrescu în Guido. 
Eă, pentru Francesca, avusesem de 
model pe Pezzana. Costumul, îl co- 
piasecm după un mozaic, aflat înt”o 
biserică din Ravena. Fiind-că Paolo, 
vorbind de mine în actul a] 3, dice 
«frumâsă ca un vis», dasem o deoso- 
bită, atenţie măşcei, și cum, — fără 
pretenţie de a fi fost frumosă, — 
pe scenă, figura totdeauna m&avan-
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lagia, în sra aceea am 'realizat 
comparaţia lui Paolo. 

Vinceneta, crea un roldeun gen 
absolut opus. In cinci acte din Fran- 
cesca, avusesem a face cu un grand 
premier 7âle; în acest al 6%, repre- 
sentam o ţ&răncuţă. Erea o sforţare 
primejdioasă, de care însă nu m& 

„temeam; din potrivă, căutam aso- 
menea contrasle, nu spre a mă arăta, 

ci spre propria mea mulțumire. R&- 
mâne o întrebare: reușeam? Răs- 

pund prin urmă&târea observare: 
după ce jucam piese ca Francesca, 
tâte camaradele, cari rivneai la, 

ingenuităţi, imi declarati, felicitându- 

mă, că astea sunt rolurile în cari 

excelez; cele cari nu puteai juca de 
cât în dramă, proceda invers, 
sfătuindu-mă, după piese ca Vince- 
neta, să nu mai joc de cât inge- 
nuități. Subtil calcul! . 

Ca şi în Francesca, «ansamblul» 
Vincenelei evea perfect. Luptaii toţi,
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şi luptati nu din invidie, ci cu scop 
frumos : înnălţarea teatrului, Con- 
vingerea care ne însufleţea, erca im- 
posibil să n'o transmitem Și spec- 

"tatorilor. Pe nici unul din noi nu-l 
preocupa reţeta. Cu sala plină 
sati g6lă, noi tot una tremuram la 
intrarea în scenă. Nu e vorba, Ma- 

" nolescu, — 0 spun pentru cei cari 
urmăresc cu deamănuntul istoria, 
teatrului nostru, — nu intra o dată 
în scenă, fără, să se închine. 

Tot pentru istoria teatrului, des- , 
grop un lucru uitat: lojile de pe 
scenă. Aveaii pâte câte un mie in- 
convenient, întâmplător ; în general 
însă, aduceati arliştilor un mare 
servicii, căci stabilea O comuni- 
caţie strinsă, directă, între cet cari 
jucaii și direcţia care controla ; se 
știeaă Supraveghiaţi de aprâpe. Şi 
mai aducea și un alt servicii, 
pote mai mare: țincai pe scenă 
artistele cari nu jucai, așa în cât
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le făcea, și lor un bine, neexibându- 
le în sală, și publicului, care nu se 
distra în timpul spectacolului, au- 
dindu-le criticele. In sferşit, un al 
treilea avantagiii, nu mai puţin 
mare : îi sileati pe toţi să facă şeelă. 
A asista la spectacol, erea o dato- 
rie. Tinerii, urmărea interprelarea, 
iar artiştii formaţi le-o. Jămureată. 
Nimeni nu dicea, ne cum începă- 
pătorii: «e! cesă mai văd pe cutare! 
nam ce-nvăța de la el!...» Intre 
acte, observaţiile severe ale unui 
Odobescu, laudele moderate ale lui 
Stăncescu, bine-voitârele aprecieri 
ale lui Cantacuzino, ironiile chiar 
r&utăci6se ale pesimistului G. Ste- 
viad, entusiasmul lui Gion şi bună 
voinţa lui Ascanio, care pe atunci 
urmărea teatrul cu mai multă dra- 
goste, — cât bine ne-ati făcut, şi 
n0ă, și artei]... 

Trecând Francesca, îndrăsnese o 
pv 

n6uă încercare; să joc, în aceeași
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seră, dous ingenuităţi, în două piese : 
ună, Lelia din Sulizan, o aristocrată 
mândră şi elegantă; cea-Paltă, Vin- 
ceneta, un copil inconştient, de o 

fârte'mare putere dramatică. In- 
cercarea, n'a fost greșită. 

Spre sfârşitul stagiunci, — după 
ce reapărusem în Ilamleț, Fontâna 
și Mândrie și amor, — d. Slavici 
presintă, directorului Stăncescu o 
piesă, Gaspar Grasziani, luată sub 
aripa Academiei. O citeşte d. Ma- 
iorescu însuși. Efectul citirei: f6rte 
frumâsă ca limbă românescă, slabă 

ca lucrare dramatică. Insă, pentru 

că literatura n6stră trebuia încu- 
ragiată, sa hotărât ca piesa să se 
pue în studii, cu cât mai mullă 
îngrijire. 
Jucam o fată de negustor evreii, 

— Sarah, — rol asupra căruia Odo- 
bescu îmi atrăsese atenţia să nu-i 
dai obicinuitul accent ovreesc. Și 
mi-am ales atunci o frază, care se
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repetă de multe ori în piesă, ca o 
întrebare-refren ce-mi adresez mie- 

însămi: «ce te priveşte,- Saro? ce 
te priveşte?...» Acestei fraze îi 
dam o aşa intonaţie, — într'o uşâră, 
gamă, crescândă, -- în cât, după 

prima representaţie, mulţi îmi imi- 
tati felul de a o dice, cum ar fi 
repetat o arie, prinsă dintr'o ope- 
retă. 

Costumul mei... Apropo! de cos- 
tum, pe Vasilesca, — Sultana Va- 

lidee, — de. trei ori a silit-o Odobescu 

să şi-l schimbe, pentru că nu erea 

bine ales. 
Costumul mei, fiind-că eream 

mică, de statură, nu voiam cu nici 

un preţ să-l admit, așa cum mi-l 
schiţase Odobescu, din pricina şal- 
varilor. EI însă susținea că altfel 
e imposibil. Noroc că, după multe 
cercetări, am găsit, întrun album 
istoric, un costum al unei femei din 

- Levant, compus din: cămașă alhă,
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subțire, brodată cu trandafiri, — 
“dalmată, verde, — eșarfă roșie, — 
pantofi galbeni, —— turban roşu și 
alb, împodobit cu perle. Cam multe 
culori, dar se combina estetic... 
şi Odobescu a renunţat să mai 
pledeze pentru șalvari. 

Piesa, după cum se prev&duse, 
n'a, prins. 

Ultimul mei rol noă din stagiune, 
Maria Stuart, pe care Pam jucat 
mai mult ca, să-mi stempă&r necazul 
ce-mi pricinuise direcţia de scenă, 
influențând să nu mi se dea Amalia 
din Iloţii. Nu trec peste cl, înnainte 
de a-mi pune întrebarea, pe care 
mi-am pus-o și atunci, când tam 
jucat: cum crea îmbrăcată, Maria 
Stuart, în dia morţei? Sunt trei 
versiuni: întâia, adoptată ȘI de Schil- 
ler, îmbracă pe nenorocila, regină 
întrun vestment alb, cu corână pe 
cap, cu crucifixul în mână Şi as-
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cunsă pe jumătate de un z&branie 
negru; a dota, considerată, ca, fan- 
tastică, o îmbrăcă în roșu, cu tot 
fastul unei ceremonii regale; a treia, 
— fixală întrun cunoscut tabloi, 

atribuit celebrului pictor X Mytens,— 
vorbeşte de o rochie negră de ca- 

tifea, cu guler alb, ondulat după 

moda, timpului, — de o dantelă albă 
pe cap, prinsă iarăşi după moda, 
de atunci,— și de un văl tot alb, care 
o acoperă de sus până jos; cu acest 
costum, juca Modjeska. E, am ales 
pe cel indicat de Schiller, pentru 
că, din cercetările făcute, m'am 

convins că acesta e costumul cel 

istoric, — după cum cel puţin pre- 
tind scrierile apărute cu ocazia 
unei exposiţii de obiecte istorice, 
organizată de Institutul arheologic 
din Londra.



O trupă — compusă din: Ana Po- 
pescu (despărțită de Manolescu), Ve- 
rona Almăgeanu, Alexandrina A- 
lexandrescu, Elena Petrescu, Elisa 
Orloff, ei, Ion Petrescu, Ion Nicu- 
lescu, Vasile Alexandrescu, Teodor 
Petrescu, Băilescu Și alţii, sub con- 
ducerea, lui Manolescu, — plecă în 
fournee, în ţară, în primăvara anu- 
lui 1888. 

Repertoriul: Ilamlet, Fântâna, In- 
trigă și amor, Orfanii regimentului, 
Mama sera, Doui sergenți, MOrtea 
cicilă, 

Orașele: Piteşti, Brăila, Galaţi, 
lași. 

Afacerile merg bine în cele trei 
dintâi; slab, aprope r&ă, în ultimul
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Jucam în grădina Tivoli, pe lângă 
actualul Licei. Ploia mai în tote 
serile. Lumea, în mare parte ple- 
case. Câţi ereaii în oraș, veneaii; 
dar ce folos!... Cheltuelile ereaii : 

“prea, mari. Angajaţii nu se mul- 
țumeaii numai cu entusiasmul... așa 

că Manolescu fu silit să desfacă trupa, 
în deficit, — și să formeze o alta, 
numai cu actori din laşi. 

Plecarăm cu acesta, la Botoşani, 
unde se schimbară lucrurile. Ni se 
scriea din împrejurimi, de la, moșii, 
cu câte 4-5 qile înnainte, să oprim 
loji. Jucam în teatrul cel vechii, 
cu două etaje, — adi părăsit. Atâta, 
lume, în cât eream siliţi să repetăm 
piesele. 

A mers bine, până când, după 
vre-o lună, repertoriul prea mic 
ne-a constrins să plecăm. 

In cotro?.. Audisem minuni de 

Kișinei. Haidi la Kişinei!.. 
Mici pregătiri,—o scrisâre de 're- 

14053 15
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comandaţie a lui Alexandri către un avocat de acolo, Kirial, şi o alta către un basarabean avut, Vârnav, — pas'-pârtele.... și pe drum. 
Fel de fel de peripeții! De şi a- Vusesem grija să censurăm piesele la Consulatul rus din Iași, — unde crea Consul De Giers, nepotul ma- relui Giors, — ajunși în Kişincii, trebui să ne Supunem unci nouj censuri, făcută de Poliţie. Repre- sentaţiile aveati loc în circ. Ca şi la Viena, cream obligați să termi- năm spectacolul înnainte de 12, — precum şi începutul, trebuia să aibă loc exact la ora anunțată pe afiş. 

Prima, Ialet. A doiia, Mândyie si amor. A treia, Douj sergenți. A patra, urma, să fie Fântâna, Domnul Kiriak însă, pe al cărui ajutor ne bizuiam, departe dea semăna celor din Cernăuţi, ne sfătui să renunţăm 
la acestă idee, sub cuvânt că în Kişineă sunt fârte puţini români şi
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chiar aceia sunt fără dare de 
mână, așa că pe public curat româ- 
nesc nu ne putem sprijini. Intrade- 
ver, nu numai că fârte puţini ro- 
mâni vencati la teatru, dar, lucru 
de necredut, când întâlneam câte 
unul pe drum, îi erea frică și să ne 
salute, dar să ne vorbescă. Afară 
de Vârnav, unul singur, poetul Sta- 

“mate, — pe care am spus că Pam 
cunoscul în Bucovina, -- a avut 
curagiul de a nu-și ascunde priete- 
nia, asistând la t6te representaţiile 
şi presentându-ne jurn aliştilor ruși, 
cari ne stătuiaă să ne ducem la 
Odessa, și la Iiew, unde piesele din 
repertoriul nostru erai cunoscute 
şi am fi putut face afaceri. Mano- 
lescu, nesimţindu-și trupa, destul de 
bine pregătită şi nefiind nici încu- 
ragiat de reţetele din Kișineii, — se 
temu şi se hotărâ să ne întoarcem 
în ţară. 

Ne trebuea însă, cel puţin o reţetă,
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bună, că să urnim căruţa. Ce să 
jucăm ? Nu știi cine și-a adus 
aminte de Baba Ilârca, piesă cunos- 
cută Basarabenilor, de Ja alte trupe 
improvizate, cari se repedeaii din 
când în când do la laşi. De furia, 
censurei nu ne temeam, căci piesa, 
de şi cra orioinală, avea musică, și 
piesele «cu cântece» se bucurati de 
indulgență. 

Nenorocirea, însă erea alta; erea 
că aveam potcâvele, dar n'aveam 
calul, — adică, n'aveam piesa. Dis- 
perați, ne-am adunat într'o sâră Și, 
până la diuă, din memorie, am 
scris-o. Et, care jucasem pe Ofelia, 
pe Luisa, Miller şi pe Clara de Beau- 
lieu, am «ruculat» pe Viorica, iar 

„fostul Hamlet făcea triluri, în rolul 
lui Vlad. Bine ar fi fost să fi petre- 
cut publicul pe sfert din cât am 
petrecut noi între culise! 

Produsul representaţiei, 1100 de 
ruble, — afară de alte 400, pe cari
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ni le-a dat Vârnav, ca preţ al lojei. 
Și ne-am întors la Iași. Totă lipsa 
nu durase două săptămâni. 

Innainte de a pleca, în sâra ultimei 

representaţii, ei, miopă, îmi simţi- . 
sem privirile atrase către o stea 
mare, care scânteia la rampa unci 
loji. O stea în lojă! Ce putea fi?.. 
Un briliant de 23.009 de lei, prins 
pe inelul din degetul unui domn. 

Cât am jucat în Kişineii, Gion, 

prin nenumărate scrisori, nu înceta 
a ne sfătui, — pe Manolescu şi pe 

mine — să ne întorcem în Bucureşti, 

demonstrându-ne că acolo ne e locul. 

Imposibil, — căci încheiasem cu Al. 

Sutzu, președintele comitetului tea- 

tral din Iaşi, un contract pentru 
t6tă stagiunea care urma. Condiţiile 
fie căruia: 1000 de lei lunar în cur- 

sul representaţiilor şi 500 pe timpul 
repetiţiilor.. Acest contract, bine: în- 
țeles, ne silea să ne retragem din
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Teatrul Naţional din Bucureşti, — ceea, ce şi făcurăm, înnaintându-ne demisiile către Caragiale, noul di- rector general. 
Caragiale a pus, ca, rezoluţie: «se resping demisiile Și se acordă con- gediuri de câte un an», 
Începurăm deci, la Iași, repetițiile pregălitâre stagiunei 88-89, stagiune 

care sa deschis fârte târdiă, din 
cauză că sala, — o sală n6uă, Pastia, 
— nu crea gata. 

Repetiţii forte active. Manolescu, numit director descenă, erea spaimă, 
Prin supremaţia, ce-i dase Sutzu, tot 
ce fiicea cl crea bine făcut şi ex- 
perienţa, îl învățase că amenda e 
cel mai eficace corectiv al actorului. 
100 de lei, pentru un rol refuzat ; 
200, pentru întârdiere la, spectacol ; 
90, pentru o lipsă nemotivată, de la 
repetiţie. Un raport înnaintat de di- 
rectorul de scenă, să fi venit tâte
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influenţele din lume, Direcţia nu-l 

punea la dosar. A bon entendeur?.. 
Am dis repetiţii «forte active». 

Precizez: patru pe di. Și se repeta 
mult mai serios de cât acum, când, 

“chiar gagiștii, după două repetiţii, 
protesteză, iar la a treia îşi însuşesc 
dreptul dea lipsi. Din potrivă, con- 
şcienți de datoria lor şi de scopul 
teatrului, ei singuri cereati repetiţii 
suplimentare. Manoleseu, neînduple- 
cat pe scenă, cum eşea în culise, 
erca glumeţ, prictenos, bon enfant. 
Cât le trebuia pentru a fuma, câte-o 
țigară, nu conteneati glumele și 
anecdotele. Şi-a durat mult acest 

obiceiii al trupei din Iaşi de a fi 
exactă la repetiţie, de a munci sc- 
rios, de a nu eşi cu rolurile ameţite ; 

a durat până mai deună-dli, când ai 
început Piraţii din America şi alto 
bombe negustoreşti, anunţate prin 

„afişe de 10 metrii, publicului tot- 
deauna amăgit, — cu autorizaţia,
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unor Președinți, cari sunt departe 
de a semăna, lui Sutzu. 

Sau format în timpul acestei sta- 
giuni vre-o câți-va, artiști: Penel, 
devenit publicului din ce în ce mat 
plăcut, — C. Ionescu, clasat adi la 
lași printre cei dintâi, — Verona 
Almăgeanu-Kuzinsky, fârte respân- 
dită în repertoriul din urmă. 

Stagiunea sa deschis cu Don Car- 
los. 

Distribuţia: Prutenu, regele Filip, 
— Ionescu, marchizul de Pozza, — 
Manolescu, don Carlos, — Aglae 
Teodoru-Prutenu, Regina, — ci, 
Eboli. 

«Montarea», insuficientă, — pe: o 
scenă .ridicul de mică, cu decoruri 
ca vai de lume. In schimb, ex- 
celentă interpretare. Mi-o aduc 
aminte cu plăcere pe d-na Aglae 
Prutenu, dui6să, demnă, resemnată, 
în rolul Reginei: Atât 'de dulce îi
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erca vocea, în actul al 4, când me 

ierta, pe mine, Eboli, — în cât frăza 
«cum! nam să-mi mai văd re- 

„ gina?..», l-am spus-o plânsând; mi 
„se părea că întradevăr m& des- 
part de cine-va, pentru totdeauna. 
După spectacol, mi-am dis: iată-un 
talent, pe care se va sprijini mult 
timp teatrul din Iaşi. Și nu mam 

înşelat. “ 
Tot la prima din Don Curlos, a 

avut loc o întâmplare, — care'va de- 
monstra, şi mai bine, cât de înră- 

dăcinat erea în toţi simţimentul da- 
toriei.— Aveam în trupă pe Nunuţa 
Orlofi, o copilă de 3—4 ani, pe 
atât de precoce atunci, pe cât a 
fost de ingrată mai târdii. Juca pe 
Infanta. E în piesă o scenă, în 

care Regele, căutând în scrisorile 
Reginei, găseşte un medalion şi-n 
furia, ce-l cuprinde, îl trânteşte jos. 

Pruteanu, a avut se vede un mo- 
ment de distracţie şi, în loc să-l
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arunce jos, Pa aruncat pe masă, 
tot între scrisori. Infanta, — care tre- 
buia să-l găsescă şi să i-l] arate, qi- 
cându-i: «vedi ce portret frumos?.. 
— intră, se uită pe jos... nu-l vede. 
Regele, ca şi replicanţii din culise, 
observând greșela, aşteptă să vadă 
urmările. Infanta, îl întrebă cu ochii; 
cl, tot cu ochii, i-arată masa. In- 
fanta pricepe, se duce la scrisori, 
ia medalionul şi-i dice «vegi ce por- 
tret frumos ?», însă cu așa ton supă- 
rat, cu atât reproș, în cât Prutânu a, 
trebuit să urce spre fund, ca să nu-l] 
vadă publicul rîdend. Apoi,—parte și 
mai caracteristică, — într'o urm &târe 
scenă, când Infanta avea să-i qică 
Reginei: «mamă! mamă! sa umplut 
desânge!..»,— distrată, sată indispusă 
de întâmplarea de mai "nainte, 
striză numai odată «mamă» şi ada- 
ogă imediat: «sânge». Greşelă de 
nimic, căci sensul era, același. Totuși, 
pe dată ce-a eşit în culise, a început
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să se bată, cu pumnii în cap, excla- 
mând: «vai de mine! vai de mine!., 
Ce o să-mi facă Manolescu c'am 
greşit !. .» 

După Don Carlos, am jucat Răzean 
și Vidra, spre norocul lui Manoliu, 
căci şi-a găsit în Sbiera un rol de 
succes. De asemenea, Arcelenu în 
moş Tănase, P. Alexandrescu în Ră- 
zeşul, Prutenu în Hatman, precum 
și, în Vulpe, un Gre-care Ghiţă Du- 
mitrescu, — un comic-charge, care 
țiă minte că, într'un rol de amorez, 
în loc să-şi pue la, butonieră o fldre, 
și-a puso crengă întregă de salcâm 
înflorit. 

După Răzian, Denisa, Francillon, 
Dama cu camelii, Olrava (L'Assomoir), 
Kean, Bucuria casei, Regina Margot, 
etc. 

In s6ra representaţiei acestei din 
urmă, piese, Manolescu primi, după 
actul întâi, o telegramă, care-i vestea, 
mortea mamă-si, — de cancer, bola
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care Ya luat și pe cl, după 4 ani. 
Sutzu, vru să întrerupă spectacolul; 
€l, ca, exemplu, se opuse. Și continuă 
a juca, pe Coconas, un spadasin comic, 
—.ridend pe scenă, podidindu-l plân- 
sul în culise. O iubise mult pe mamă- 
sa, pentru că, atunci când tată-săti 
îl gonise de acasă, fiind-că se făcuse 
actor, — ca îl primea, n6ptea, pe as- 
cuns, și-i da să mănânce, sati îl 
ajuia băneşte. 

Stagiunea sa, terminat după câto- 
va reprize, ca: Hamlet, Luisa Aliller, 
Bomba, Mama socra (Proces Vora- 
dieuz), Orfanii regimentului. 

In cursul ci, doui studenţi entu- 
siaști, Liciă şi... un altul, hotărâră 
să dovie actori. A fiicut bine cel 
„Wintâi; cel-lalt.. .



La Bucureşti, — imediat. 
Caragiale, — sub a cărei direcţie 

se «montase» frumos Manevrele de 

tomnă, — ne propune să renunțăm. 
la restul congediului şi să jucăm 
până la sfârşitul stagiunei. (Cea din 
Iași, se sferşise mai repede). Pentru 

că ar fi fost nedrept să intrăm ca 
societasi, luând părți din munca 
altora, convenirăm să ni se dea 230%o 

din reţete, în serile în cari vom 
juca. o 

Când am reapărut pe scenă, Ma- 
nolescu şi că, aplauzele nu nc lăsau 
să vorbim. Și după întâia, represen- 
tație — Hamlet, — şi după a dota — 
Mândrie și amor, -- manifestații, (ne- 
plătite), deshămări de cai, plimbări
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cu torţe pe bulevard, discursuri. .. In memoria cui, n'a rămas întipă- 
rite ? 

După accea, Nevon, Crima celebră, Uriel Acosta și Ruy-Blas. In Uviel jucam pentru prima Gră rolul Ju- 
ditci, iar în huy-Blas pe al Reginei, — faimosa Regină, pentru care tra- 
ducătorul făcuse mea culpa. De atunci, 
a r&mas unul din rolurile mele, nu 
favorit, — căci mi sa părut în tot- 
deauna prea 4 /eau de rose, — ci 
căruia i-am rămas forte fidelă, în 
sensul că-l jucam ori de câte ori 
se relua piesa. Târdiii de tot, Pam 
cedat uneia din clovele mele, — 
îi tac numele, — care îl alesese pen- 
tru debut. Ne-am dat. mare oste- n6lă pentru pregătirea lui, şi ca, eleva, şi cii, profesâra. După debut, mulţi i-ai predis viitor frumos. Din nenorocire, dehutanta nu Şi-a prea finut promisia, călcând pe urmele 
multora . dinnaintea d-sale, cari ai
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dovedit că, în general, elavele Con- 
servatorului, pe dată ce scapă din 
trinele şedlei, nu mai lucreză de loc. 

Cât pentru cei cari au dis atunci, 
la debut, că și dânsa, ca mai tâte - 
elevele mele, mă imită, le r&spund 
că nici nu se pâte altfel. E firesc ca, 
un elev să imite. Și la, Conservator, 
ca şi în ori-ce altă şeslă, profesorul 
trebue să ţie curs, adică să explice, 
să analizeze, să critice şi mai ales 
să arate. Pe de altă parte, elevii 
sunt obligaţi să asculte, să înveţe 
aceea, ce i se spune; daia, vin acolo. 
Ori, ce-ati să înveţe? Ce le-a spus 
profesorul. Cum aii să intoneze? 
Cum ai audit pe profesor. Cum ai 
să joce ? Cum ati vădut pe profesor. 
Tot ce li se pâte pretinde este să-şi 
uproprieze acele spuse, acele intonări 
și acele mișcări, dându-le un 6re- 
care cachet personal. Dar să invente 
lot, nu li se pote cere, pentru cu- 
ventul forte simplu că sunt elevi.
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Dacă ar avea puterea de a crea 
încă de la primul pas pe scenă, n'ar 
mai sta în şcâlă; ar pleca artişti, 
gata pentru Hamlet, saiă pentru Ju- 
lieta. Și încă și atunci, tot le-ar tre- 
hui un studiii,pentru exerciţii,pentru 
experienţă, pentru a fixa talentul, pe 
care-l ati, ori-cât de extraordinarar fi 
acel talent. — Prin urmare, să nu se 
mai dlică: cia uite cum imită gesturile 
lui Nottara», sa: cia ascultă cum 
plânge ca Romanâscay. Se înţe- 
lege că da, — pentru că elevul sai 
eleva, când ai gesliculat sai aii 
plâns cum li sa părut lor, ati gre- 
șit, şi profesorii ai fost nevoiţi să, 
le arate. Cum să le arate? Cu ca?.. 
Cu mijl6cele lor, cari sunt cele bune, 
negreşit. Elevul, la rândul lui, cum 
erea, să se corigă, de cât adoptând 
gestul cel bun, care, în definitiv nu 
e al lui, şi nefiind al lui, e imitat în 
mod fatal. Tot meritul unui elev în 
ce constă deci? In a, imita cât mai
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puţin. O să vie şi vremea, să creeze; 
căci nici pictorul nu se naşte pictor 
întreg, nici sculptorul, nici doctorul, 
nici cei-lalţi artişti. Se nasc jum&- 
tăți, şi, încet-încet, se împlinesc, în- - 

v&țând de la alţii. Toţi sunt dar 
imitatori, — cel puţin la începutul 
carierei, — de şi, drept vorbind, mai 

dreptate aii cei cari susţin că tâtă 
viaţa nu facem de cât să imităm 
ce sa mai făcut. — Este adevărat 
că sunt elevi cari prea imită pe 
profesor; nai o mişcare, nai o 
pauză, o privire, un accent, ale lor 
proprii. Acestea însă sunt cazuri 
excepţionale, nefireşti, nescuzabile, 

— cari nu se mai numesc imitații, 

-ci copii. 

Ori-cum ar fi, două lucruri r&- 

mân certe: 10 că unui elevi se 
pâte da ori-ce,— numai talent nu; 
și al 2" că cei ce simt în eiun sufiu 
din acest talent, bine fac că dezer- 
teză, refugiându-se în alte ţări. 

14653 16



Și mie, ca şi lui Millo, ca şi altora 
din străinătate, ni sa imputat că 
nu lăsăm urmaşi. Cum să laşi ? Pe 
cine? De unde? Din ce?.. Din ni- 
Mic, numai Dumnegeiă se dice c'a 
făcut ceva. 
Și apoi de ce pretenţia acesla, 

de a lăsa urmași, să se îndrepte 
asupra nostră, mai mult de cât 
asupra ori-cui, tocmai asupra n6stră, 
a căror carieră cere însuşiri mai 
multe şi mai complexe de cât ori- 
care?.. E absurd. 

huy-Blas mai e înlănţuit și de 
amintirea pe care mi-a lăsat-o un 
actor destul de cunoscut, Lupescu, 
comic mai mult de cât charge, dăruit 
cu o mobilitate de figură egală cu 
a-lui Novelli. De alt-fel, întregul săi 
fizic, aducea cu al acestuja. A r&mas 
vestit prin, obiceiul ce avea de a 
reduce piesele şi de a localiza expre- 
siile franţuzeșşti, improvizând echi-
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valente românești, de multe ori mai 
mult de cât comune. E memorabilă 
o representaţie a piesci de mai sus, 
in care nu jucau de cât trei persâne: 
Ruy-Blas, Don Saluste şi Regina; - 
loţi cci-Valţi fuseseră înlocuiţi, în 
strictul necesar, prin scrisori. 

Tot în legătură cu debutul elevei 
despre care am vorbit mai sus, am 
avut plăcerea să aud circulând prin- 
tre camaradi svonul mincinos că, 
pentru a-i ceda, rolul Reginei, îmi 
plătise 2000 de lei. Drept răspuns, 
mă&-ntreb: 6re drept să, fie că in- 
gratitudinea e independenţa inimei? 

Apropiindu-se închiderea stagiu- 
nci, am grăbit representarea unei 

piese de Zola, Otrava, nouă pentru 
București. Scena de delirium tremens 
a lui Manolescu și scena în care că, 

Gervaisa, apăream la, sfârşit, slabă, 
îmbătrânită, albă, — aii făcut mare 
impresie.
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La 15 Aprilie, închiderea. 
Declarăm Direcţiei, — care voia 

să alcătuiască repertoriul stagiunei 
viitore, bizuindu-se pe: concursul 
“nostru, — că persistăm în intenţia 
de a demisiona, din Societate, pentru 
a trece la Iași, unde Sutzu cra dis- 
pus să ne angajeze pe cinci ani, în 
condiţii mult mai bune. Insistenţe 
întâi, discuţii pe urmă... până ce 
am primit, în principi, a rămâne 
la Bucureşti, — însă nu ca, Societari, 
ci ca gagiști, cu câte 12.000 de lei , 
pe an fie-care, și trei luni congedit. 

Planul de angajament insă, a, r&- 
mas plan, căci pentru a ne «degaja» 
de Sutzu, am amânat facerea con- 
tractului pentru începutul stagiu- 
nei S9—90, când Caragiale a părăsit 
Direcţia.



Cu banii câştigaţi întrun tur- 
neti Craiova-Brăila-Galaţi, am ple- 
cat, prin lulie, în străinătate, să ve- 
dem teatrele. 

La Paris, nu știi cum, ne-a ve- 
nit ideea să rămânem în Franţa, 
şi-am început, în acest scop, a lua 

câte-va lecţii, — des conseils, cum dic 
francezii, — cu Sylvain. După ce-am 
pregătit bine Le Cid, am cerut o 

audiție lui Sarcey, căruia îi vorbise 
de noi Delaunay şi Georges Ben- 
gescu. 

— Atez-vous un trenplain ! ne-a în- 

trebat Sarcey, după audiție. 
— Quvest-ce que c'est gu'un tren- 

plain? 

_— A, Y0Us ne saves pas ?.. Eh bien,
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es enfanis, un trenplain c'est une 
scone, sur la quelle Von se fait voir. 
L'ates-uous ? | 

— AOR, monsieur. 
— Tant pis! Tâchez alors d'en trou- 

ver. Ce serail vraiment domage si 
Y0us ne reussissies pas, car avec un 
theâtre, 20.000 francs et deuz grands 
talents persccrants comine les z6lres, 

„OR obtiendrait certainement du succes; 
Je vous-le garantis. 

Bine înţeles, am plecat de la Sar- 
Ccey, desnădăjduiţi. Vrun director 
de teatru, care să ne dea, scena, 
pote tot am fi găsit, prin interven- 
ţii; dar 20.000 de lei, de unde?.. 
Și am renunțat, dând dreptate celor 
cari-aă dis că Parisul esfe marele 
«debuşeii» al talentelor, dar cu o 
condiţie... care nu se spune. 

Siliţi am fost aşa dar să r&spun- 
dem propunerilor lui Cantacuzino, 
care, reluând direcția, cu Stăncescu, 
ne rechemase în Societate. «Nu in-
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tră în vederile mele, nu admit, — 

ne scriea el, — ca Societatea să 
existe fără d-vostră; şi, pentru a, 
remedia, desavantagiul pe care-l in- 
vocaţi, vă creez două noui mijlâce: 
dumitale, 400 de lei des-feuz lunar, 
iar lui Manolescu direcţia de scenă, 
plătită». 
Am primit în cele din urmă, de 

și & contre-coeur, din cauza, unui în- 
ceput de campanie, urzită de ca- 
maradi, după exemplul de odinidră 
al lui Racoviţă-Sfinx, care, dacă nu 
m&-nşel, succedase lui Ștefan C. Mi- 
hăilescu, ca cronicar teatral, la Ro- 

mânia Liberă. Campania, în cursul 
stagiunei, s'a, îndârjit din ce în ce, 
împărțind presa în dou tabere: una, 
provocătore, susținând pe Nottara; 
alta, în defensivă, pe Manolescu. Și, 
de unde rivalitatea, între aceşti doui 

artiști, dacă sar fi mărginit la o 
luptă de scenă cinstită, ar fi fost 
un stimulent, și spre folosul lor, și
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spre al teatrului, — invidia unora, 
şi intrigile altora aii transformat-o 
întrun trist spectacol, care a avut 
ca rezultat deprimarea lui Mano- 
lescu,



Pentru prima representaţie din 
1889 — 90, se alesese Neamul lui 

Rantzaă. Manoiescu, consultat asu- 

pra. distribuţiei, și ca director de 
scenă şi ca traducător, a dat lui 
Nottara rolul de căpetenie, creat 
la Paris de Got; pe cel creat de 
Sylvain, lui Petre Velescu; lui Ion 
Petrescu, rolul profesorului. Cu mine, 
în locul artistei Bartet, şi cu Mano- 

lescu, în locul lui vYorms, se com- 

pleta, cea mai. bună distribuţie ce se 

putea, face la noi.— Muncă pierdută! 
Piesa n'a prins. 

Ca r&spuns la traducerea lui Ma- 
nolescu, Nottara stărue să se jâce 

imediat o traducere a lui, Demi- 
monde. La facerea distribuţiei, lasă,
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de o parte echitatea Şi, în loc dea 
lua, rolul lui Nanjac,— rol absolut în 
cârdele sale, jucat la, Paris de Febvre, 
—ia pe De Jalin, croit pentru Ma- 
nolescu și studiat de acesta, cu De- 
launay. Mai mult: rolul Marcelei, 
o ingenuă, nu mi se încredinţeză 
mie, ci, din motive intime, d-nei EI. 
Mateescu, — iar mic mi se dă Ba- 
rona d'Ange, pentru care erea, in- 
dicată, d-na, Welner (despărțită de 
Noltara). Acest sistem a fost primul 
fruct al atacurilor presei. ;Sistem 
condamnabil, devenit endemic. 

Cu o așa distribuţie, Demi-monde 
nu putea isbuti. A cădut dar, fără 
surpriză, dând locul Femeilor nds- 
tre, pote cea mai bună prelucrare 
a lui Gusty. De la localizările lui 

- Pascaly, nici una nu plăcuse atât. 
Și piesa, acesta, intră printre cele 

pentru cari sa pus multă muncă. 
Se repeta, nu de la 12 la 6, ca, 
acum, ci și dimineţa, și după a-
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miadi, şi, când crea nevoe, chiar 

după spectacol. Manolescu, ca di- 
rector de scenă, ne înlorcea de 

nenumărate ori, şi nimeni nu cu- 
„teza să-i răspundă «ştii». Pe Frosa 
Sarandy, — poreclită Frochard, — 

o întrerupea întrun, iar ea, artistă, 
veche, cu reputaţie stabilită, primea 
observaţiile, ca ceva fârte firesc. 
Garantez că n'a răspuns nici odată: 
«lasă, cam să fac la spectacol !» 

Trec şi Femeile; vine Tartu/fe, cu * 
Nottara în rolul prim. E, Dorina, 

-— rol caracteristic de subretă, stu- 

diat la Paris. Avusesem două mo- 

dele frumsse: întâi, pe Dinah Felix, 

— sora, Rachelei, — şi apoi, în ace- 
laşi an, pe neuitata Samary. Și mi-a 
fost dat, la împărţirea, rolurilor, să 

provoc între Frosa Sarandy şi mine 
o scenă, asemenea aceleia la care 

asistasem, la Paris, între Dinah şi 
Samary. Dinah, căreia, din motive 

de vârstă, i se luase rolul, plângea
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și vrea să sfâşie pe Samary, urma- 
șa cea tânără, — tot aşa cum plân- 
gea Sarandyna, invocând faptul că 
jucase altă dată asemenea roluri. 
Insă şi Cantacuzino, la noi, ca şi 
Perrin la Comedie, nu sa înduioșat. 

Dispare iute 7artuf/e, mângâin- 
du-se cu trista plăcere de a fi con- 
statat că publicul nostru nu gustă, 
din repertoriul lui Moli&re, de cât 
comediile-farse. 
Urmâză o mulţime de reluări, 

întretăiate de câte-va, piese noui, 
neînsemnate, — până, ce se anunţă 
Voivodul Țiganilor. Pe lângă Gusty, 
pentru punerea în scenă, încă tre 
mai merită menţiune: o debutantă, 
d-ra Roth, care promitea, mult, — 
Iulian, de nedrescris în rolul Un- 
gurului, — şi Dănesca, neinlocuibilă 
multă vreme. 
După Voizodul, D-ra de Belle-Isle. 

Manolescu, înfuriat ae r&utăţile par- 
tidei adverse, îşi ia «revanșa» şi,



— 933 — 

pentru a zădărnici un succes al lui 
Nottara, jocă pe Richelieu, în loc 
să jâce pe D'Aubieny. Interpretaţia 
n'a fost rea, nici aşa; dar ar fi 
putut fi mai bună dacă n'ar fi inter-' 
venit iar, sistemul, funestul sistem. 

Vine rândul unei drame a, lui 
Caragiale, Năpasta. 

Innainte însă de a crea pe Anca în 
acestă, piesă, Bengescu-Dabija îmi 
dă, în Pygmalion, rolul 'Tophei, în 
a cărui interpretare, introduc, între 
altele, o mişcare nouă. Când, în 
actul al 3-3, regele se repede la mine, 
dicând: 

Și-acuma desbrăcaţi-o de hainele regești! 

E, în loc de a da curtenilor corâna 
şi o agrafă, precum făcuse altă- 

dată, d-na Ana Popescu, creatărea 
rolului, — provoc întâi pe rege să 
mi le smulgă el însuși și apoi, arun- 
când de pe mine clamida, rămân în 
alb şi răspund cu dispreţ celor cari 
voiaii să mă atingă:
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"Luaţi!.. Imi. vor rămâne vestmintele 
cerești. 

Mișcarea, aprobată şi de autor la 
repetiţie, și de aplauzele publicului, 
a rămas de atunci ca tradiţie. 

Cât-va timp în urmă, am cedat 
acest rol unei artiste, care înnainta 
cu pași mari spre locurile de frunte, 
— Zoe Jianu. Murind ea, şi încer-- 
cările câtor-va începătâre nemul- 
țumind pe autor, am reluat rolul, 
cu atât mai mult, cu cât pe As- 
tarbea, — rol retras de mult d-nei 
Welner-Hasnaş, — Direcţia, sub în- 
demnul autorului, găsise de cuviinţă 
să-l dea d-rei Bârsescu, declarând 
în acelaşi timp că unei artiste de 
puterea domniei sale, numai eu ii 
puteam ţine piept. Alerci 7... Piesa 
sa jucat cu acâstă nduă distribuţie 
şi, după representaţie, — represen- 
taie «extraordinară», ca tote re- 
presentaţiile date «cu concursul» 
d-rei Bârsescu, — mi-am permis a
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declara, la rendul mei, că Astar- 
bea d-rei Bârsescu nu eclipsase 
pe Astarbea d-nei Welner-Hasnaș. 
Mai declaram că, fără discuţie, au- 
torii iormeză o fârte ciudată speţă 
de Gmeni: cum apare o artistă, 
tronată, de gustul «flotant» al pu- 
blicului, imediat îi cad în genunchi, 
inconscienţi, orbi, — gata, ca, mai 
târdiii, după ce-o trece furia, să 
tăgăduiască. 

In Năpasta, mam întâlnit cu cel 
mai mare nesucces din cariera mea, 

nesucces de care sunt vinovată, 

pentru că-l prevedeam şi nu m'am 
dusspre el de cât pentru că autorul, 
de câte ori i-l prevesteam, îmi r&s- 
pundea: «n'am cui să-l dati», — cu- 
vinte blestemate, cu cari mi sa dat 
de multe ori în cap. Ca culme, cri- 
tica, în frunte cu d-nii Maiorescu 
și. Carp, — contra cărora îmi luase 
apărarea Odobescu, — susținea că 
piesa a cădut din pricina mea. Nu
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e vorba, m'am consolat cu timpul, 

când am vă&dut că piesa are acecași 
sortă, ori-cine ar juca pe Anca. 
„In contrast cu mine, Manolescu, 
din Dragomir, şi Noltara, din Ion 

Nebunul, ai făcut două mari creaţii. 
“Ba pe acesta din urmă, atât la 

influenţat interpretarea acestui rol, 
în cât, multă vreme după, unele din 
rolurile sale, erai presărate, invo- 

luntar, cu accente din lon Nebunul. 

Ultima piesă nouă, în care am 
jucat în acestă stagiune, e JMessalina. | 
Jucam nu pe Aria, ci pe Messalina. 
Studiasem rolul, nu numai urmărind 

pe Wolter, ci şi cilind lucrări amă- 
nunţite asupra caracterului acestei 
curtizane. Costume, după modăle 
căutate de Odobescu. Decoruri noui, 
făcute de pictorul Romeo Girolamo, 
venit nu de mult. Puncre în scenă, 
îngrijită. Interpretarea aleasă, cu 
Nottara în Paetus și Manolescu, fru- 
mos de pica, în Marcus. Luându-se
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rețetele şi criticele timpului, se 

poate vedea că piesa a avut succes 
„bănese fârte slab, iar moral forte 

mare, — în opunere cu acela de 
dece ani în urmă, când am cedat: 

d-rei Bârsescu rolul mei, primind 
pe al Ariei, pentru a desminţi o ri- 
valitate inventată în culise. Publi- 

cul, care credea că va asista la o 
ordinară luare de păr, făcea săli 
pline, — şi pleca decepţionat. Ca 
dovadă că numai invenţia de mai 
sus erea secretul sălilor pline, când 
am lăsat ei și rolul Ariei, piesa 
na. mai avut nici succes bănesc, — 
după cum voi arăta, mai departe, 
cu cifre.. 

Drept r&splată morală a silinţelor 
ce ne dasem în timpul stagiunei, 
Manolescu şi eti, — apar, la adresa 
nâstră, câte-va, articole, cari intraiă 
cu neruşinare până şi în amănun- 
nuniele vieţei nâstre intime, — iar 
în sera plecărei la Iași, Anton Ba- 

74653 17
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calbaşa vine la, gară cu câţi-va 
pierde-vară şi ne flueră. 

Sera, în București, la suirea în 
tren, fluerături; a dota di, dimineţa, 
la Iași, ovaţii. 

Fiind-că teatrul din deal arsese, 
cel actual nici vorbă să se clădescă, 
iar sala Pastia crea prea mică, — 
am inaugurat Circul Sidoli. Hamlet, 
în circ! Ironică împerechere de cu- 
vintel.. 

In mai puţin de șâse săptămâni, 
am câștigat peste 10.000 de lei — cu 
cari iar am plecat în străinătate.



Reintorși, tâmna, în Bucureşti, ne 
salută aceeași campanie a presei. 

Cu cât aveam mai mult succes la, 
laşi, cu atât, la întârcere, se în- 
dârjea în contra nâstră. 

Afară de Eza, dată imediat după 
deschidere, prima piesă nduă, de 
care mi-aduc mai bine aminte, e 
Mavlira, o ocazie pentru d-na Gă- 
nescu-Jianu de a se afirma. Ocazie 
și pentru mine dea mă convinge 
cu cât temperament inteligent e dă- 
ruită. Acestă artistă ar fi ajuns 
mult mai departe, și adi nimeni 
nu i-ar mai contesta meritele, dacă, 
ultimele Direcţiuni nu i-ar fi tătat 
adesea calea, descurajând-o. 

Altă piesă cu succes, Narcis, —
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a cărei representaţie, vara, la Iaşi, 
inspirase lui Giordano urmetorele 
versuri: 

Până ce se oţeleşte 
Carnea de cumplite chinuri, 
Pân'-ce mortea nimiceşte 

Un cadavru viii în morte, — 

Tu, ne spui prin câte trecem, 

Tu, ne măsuri lristul pas: | 
Pe trei scânduri faci o lume 

Și o viaţă dintr'un ceas. 

Se naște, prin presă, o discuţie 
încinsă, între Gion şi noi. Aşa, 
despre mine, găsea că prea pun 
multă râutate în caracterul mar- 

chizei de Pompadour; despre Ma- 
nolescu, că a greşit cu desăvârşire 
interpretarea povestirei din actul 
cu pagoda. Noi, scrim la Viena, lui 
Sonnenthal, luându-l de arbitru, — 

ca pe unul ce crease rolul lui Narcis 

şi asistase şi la crearea celor lalte, 
dup& indicaţiileautorului, Brakvogel, 
— şi răspundem acuzărilor lui Gion,
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publicând scrisdrea lui Sonnenthal, 
din care reezea că noi avem drep- 

tate. Polemica s'a, închis, cum se 
închide în totdeauna între 6meni 
de bună credinţă: prieteneşte. Cât 
durase, constatasem două lucruri: 

întâi, că aveam deja tendinţa a ne 
depărta deșcola franceză, școla veche, 
aci declamatere, aci manierală, dar 

„totdeauna puţin firescă,; şi al doiilea, 
că nuerâ&i ca un actor să aibăun 
apreciator cinstiţ, care să-l discute. 

Mai mult chiar: mi sa întâmplat 

de multe ori să joc cu plăcere, nu- 
mai pentru că ştieam că printre 
spectatori este unul, care va ști să 
mă aprecieze. 

Narcis e ultimul mare rol inter- 
pretat de Manolescu, Ia Bucureşti, 
— în pendant cu Marele Galeotlo, la, 

Iaşi. In ele, şi-a pus ultimele forţe 
ale talentului. 

Stagiunea, — f6rte «surmenată», 
pă 

căci drama iar se amestecase cu
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opera, şi opereta, — sa închis pe la 
sferşitu! lui Martie. Impreună cu 
cea, precedentă, S9—90, şi cu cea, 
viitore, 91—92, — le pot numi sta- 
iunile lui Manolescu, arătând prin 
acâsta, câtă stăruitâre muncă a pus 
in ele, şi ca actor, şi ca director 
de scenă. Iși da ostenela, nu numai 
cu începătorii, ci şi cu artiștii de- 
claraţi. Brezenu, după indicaţiile lui 
a studiat, Doclorul fără voe, — To- 
n6nu, lui ii datoreză succesul din 
Aebuniile amordse, — iar Ion Pe- 
trescu în Ducele Alba, — și-n 
mulie. — n'a învăţat un cuvent fără 
Manolescu.



Ion Petrescu, G. Cârjă, Ion Bre- 
zenu, C. Mărculescu, lon Jieanu, 

Mircea Dimitriad, N. Vasilescu, Too- 
dor Petrescu, Zoe Ștefănescu, Alc- 

xandrina Alexandrescu, Elisa Or- 
loft și un 6re-care Ionescu, dis M-S., 
— se strinseră împrejurul lui Ma- 
nolescu și formară o trupă, care, 
plecând la Iași, se completă cu: C. 
Ionescu, Vlad Kuzinsky, C. Penel, 

Popovici-tânărul, Verona Almă- 
genu, Atena Georgescu, Elena Le- 
vanda, Sturza-Doria, C. Momuleanu; 
Em. Manoliu şi C. Gardo. 

Prima representaţie, în diua de 
Paști, tot în circ, şi tot IIamlet. 

Următorele: Weron, Afessalina, Ro- 
meo și Julia, Mândrie și amor, liva,
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Intrigă și amor, Dama cu camelii, 

Răzvan și Vidra, D-ra de Belle-Isle și 

Macbeth, în care am jucat pe Lady 
Macbeth. 
"Cine cunâşce felul meii de a, juca, 
mijlâcele mele, trebue să se întrebe 
cum m'am încumetat să lupt cu un 
asemenca rol. Numai stăruinţele lui 
Manolescu, care n'avea, cui să-l dea, 
m'aui decis. Rolul îmi inspira, temeri 
cu atât mai mult, cu cât prevedeam 
un «ansamblu» forte bun. Cum am 
cșit din luptă, să răspundă d-l , 
A. D. Xenopol, care pe vremea aceea 
făcea critici teatrale. 

In actul, în care se descopere 

mârtea lui Duncan, am găsit, chiar 
atunci, pe moment, prin inspirație, 
nișce strigăte sfişietâre, cu cari aco- 
peream și pe ale lui Macbeth, şi 
pe ale. lui Macduff. Omorul fiind 

înscenat de mine, strigătele ai părut, 
în prima clipă, nemotivate, atât pu- 
blicului, cât şi partenerilor. Pen-
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tru ce strigam? Mi-ati înţeles însă 
numai de cât intenţia: ca să mas- 
chez și mai mult complicitatea mea 
la dramă. | 

In scena somnambulismului, măr- 
turisesc că nam făcut de cât co 
vă&dusem făcând pe Woiter. 

Pe-a pumnalelor, care avusese loc 
prin fapte, un act mai "nainte, — 
am repetat-o, ca, somnambulă, prin 
mimică, întocmai cum făcea Wolter. 
Șciind că nam mijlâce de a hotărâ 
pe Macbeth prin energia atitudinei, 
a ochilor, a vocei, — luasem inter- 
pretarea opusă : îl ademeneam prin 
blândeţe, prin linguşiri, prin făţăr- 
nicic, prin mişcări. feline, — inter- 
pretare pe carc, mai târdit, am 
găsit-o şi la Sarah Bernhardt. 

Ori-cine vrea, să, interpreteze adi 
acest rol, trebue să citâscă studiul 
amănunţit şi serios al unui renumit 
profesor englez, G. 1. Bell. 

Ca, reuşită generală, stagiune de
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triumf. Aprâpe în fie-care seră, fără . 
exagerare, nu se mai găseati bilete. 
Se punea scaune supranumerarc. 
3000 de lei seral, nu erea ceva rar. 

“Venea, nu numai public mic,—cum 

vencaii bunidră evreii, la anume 

piese ca Aacleth și Lea, — ci şi 
lume din societate. Lojile tâte aho- 
nate, de de-alde Ghica, Sturdza, 

Mârzescu, Pisosky, Pilat, Șendrca, 
ele. Studenţi, atâţi câţi ereati în Iasi. 
Buchete, corânc, cadouri, albumuri 

cu autografe, versuri, discursuri, | 
manifestații .. . 

Dintr'un album, iată, ta întâmplare, 

o poezie de d. A. Steuerman, pe 
atunci elev în cursul superior al Li- 
ceului Naţional. 

Cum fiinţa-n desnădejde, prinsă-n ghlarele 
durerei, 

Reinvie cândatinsă-l desărulul mângâterei, 
Și, ştergându-și trista față de-ale plinsului 

şiroie, - 

Iși ridică iarăși fruntea, trupul gârbov 1să 
desdâie;
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Tot astfel orașul nostru adormit între ruine, 
L.epădând eterna haină de 'ntuneric și 

suspine, 
In suris durerea-și schimbă, iar tristețea-şi 

schimbă-n fală : 
Mândră ca odinidră cată vechea capitală. 

Căci în mijlocu-i venit-ațiea.osfântă arătare, 
Ca din ochi să smulgoţi iarăşi lacrăme de 

admirare, 
Ca din noii să faceţi lumea în extaz să 

vă admire, — 
Când o lume întrupa-veţi de plăcere sati 

- mâhnire, 
Când din inimi intristate jeluiri adânci 

veţi storce, 
Sati când plinsul și durerea în suris le 

veţi întârce, 
Când rizend de risul vostru vom uita, și 

chin şi jale, 
Duși de valu-nchipuiri în nouj lumi, maj 

ideale. , 

Pana mea în voi salută falnicii artişti şi 
genii, 

Creatori de lumi măreţe între marginele 
scenii,
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Și pe când o lume-îniregă, admirând arta 
măestră, 

Cu a gloriei cunune va încinge fruntea 
vâslră, — 

Flori și lauri sor aşterne pe cărarea no- 
murirei, 

Nâsplătind pe Prometeii co dai viaţă-nchi- 
puirci, — 

Iară eu cânta-vol mândru pe ai arlelor 
fruntași, 

Cari Waţă resfirat-aii peste-n voci mâh- 

nilul Iași. 

Ultima, representaţie, Marele Ga- 
leotto, puternica dramă a lui Eche- 
garay, care se adresa simţimenlelor 
tinerimei. Manolescu crea, uimitor. | 
lon Petrescu, în rolul bărbatului, şi 
loți cei-Valţi, îl secondam vibrând. 
La sferşitul representaţici, 14 reche- 
mări, — numerate. Vremurile în cari 
trăim, aii darul de a, stinge ori-ce 
amintiri; cu tote astea actorii din 
Iaşi tot mai vorbesc, din când în 
când, de entusiasmul de la prima 
representaţie - a, Marelui  Galeotto.
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In vremea acesta, se apropia, rea- 
lizarea unui proect mare, care-l 
ispitise pe Manolescu ani de dile: 
să joce la Viena, în româneşce. Gă- 

„Sise un impresario, un necunoscut, 
care să se ducă înnainte, să închi- 
rieze un teatru, să facă reclamă, și 
să cenzureze piesele. Fără nici o 
garanție, pe vorbe mari, pornim 
din Iaşi la Galaţi, unde trebuea să 
ne îmbarcăm, cu trupa. Fiind-că 
însă plecarea nu putea, avea, loc de 
cât după 10 Maii,— di în care ei 
Și Manolescu eream obligaţi de Di- 
recţie a juca la Bucureşti, într'o 
representaţie populară, — am dat, 
în aşteptare, câte-va representaţii, 
la Galaţi şi la Brăila. 

In diua plecărei, surpriză urită ! 
Unul din actori, — dispăruse!.. 
Nici camaragii, nici cunoscuţii, 
nici poliţia nu i-ai putut da, de 
urmă. La svonul că, în port, a 
fost, pescuit un om înnecat, ne-am



— 270 — 

dus toţi să vedem cine e. Unii, sus- 
jineaii în ruptul capului că e! e! 
Ce erea de făcut? Dispărutul nu 
ținea, loc important în trupă, — 
dar, ori cum, mârtea lui ne prici- 
nuia neajunsuri. 

— El ce! Marcu! 
— Nu ce, domnule. 
—- Mie să-mi spui?.. II cu- 

nosc bine... N'am fost cu cl la bae?.. 
Nu i-am vădut semnul &sta, de pe 
umăr ?,. 

Innecatul avea, într'adever, o ci- 
catrice pe un umăr. 
— Li! dar faţa ?.. La faţă nu prea 

s6mănă, 
— Cum să nu se semene, dom- 

nule! EI e!.. S'o fi lovit, cădend, — 
sati Po fi isbit apa de stâlpii por- 
tului, și sa desfigurat... Dar ele!.. 

S'a isprăvit! Ne convinsesem toți 
că el erea. 

Trebuia totuși să plecăm. Am lăsat 
bani pentru înmormântare şi am



— 21 — 

plecat, cu intenţia — intenţia erea a 
lui Manolescu, forte religios, — ca, 

imediat ce vom ajunge la Viena, 
să-i facem un parastas. 
Pe un vapor monstru, pe un timp 

splendid, pornirăm în susul Dunărei. 
Totă trupa cerea veselă. Morţii cu 
Morţii, viii cu viii!.. Innecatul le dis- 
păruse tutulor din minte, cu atât 
mai uşor, cu cât ereati convinşi că 
e la mijloc o sinucidere din amor. 
«Săracu' Marcu !» erea ultima oraţie 
funebră. | 

Manolescu se apropia de Viena, 

ca de câmpul “unei viitâre victorii. 
Celor-lalţi, ce le păsa ? Se plimbat. 
Pe mine, numai presimţiri rele mă 
săpati. De nu şciii câte ori am dorit 
să ni se întâmple un accident grav, 
care să ne zădărnicescă planul. 
Am făcut, pe drum, vre-o s&pt&- 

mână. In ditia de Sfinţii Constantin 
și Elena, eream pe la, Pesta.
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— Săracu' Marcu! Diiia luil.. -a 
exclamat unul din trupă. 

Și, ca o vecinică pomenire, am 
repetat cu toţi: 

— Săracu' Marcu!,.



Am ajuns la Viena, într'un amurg. 
La Hotel Naţional, — unde descin- 

sesem toţi, ca să fim mai aprâpe 
de Karl-Teater, în care aveam să - 
jucăm, — ne aşteptaii scrisori din 
țară. Printre ele, una de la Casierul 

din Brăila, care ne înșciința că, 
«săracu' Marcu» fusese găsit la Mă- 
cin, unde fugise, ca să nu plece cu 
trupa, şi să scape ast-fel de urmă- 
ririle unei «irascibile». Prestă fusese 
farsa, — dar tout est bien, qui finit 
bien. 

Am luat vestea ca o bună preves- 
tire şi ne-am v&dut de trebă. 

Pe zidurile Vienei, mai nici un 

afiș, care cel puţin să dea de ştire 
că venim. Ici şi colo, câte un pătrat 

14658 . 18
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de hârtie. Reclamă, nici vorbă. 
Presa, habar n'avea. Şi, conform 
contractului, trebuea să jucăm, cu 

„0ri-ce preţ, în serile reţinute; alt- 
fel, plăteam teatrului, din pungă, 
400 de fiorini. 

100 de fiorini chirie, vara! Prima 
nepricepere. 

A dotia, să vii la Viena, sperând 
în colonia, română, care, după ce 
e mică, apoi nici nu crea în Viena: 
plecase la băi. Pe de altă parte, 
nici pe publicul român trecător nu: 
puteam «compta», de 6re-ce de-abia 
intrasem în lunii, epocă la care 
vacanţia, nâstră nu e în plin. 

A treia, să te încregi în cel d'in- 
tăi venit, un pseudo-impresario, care, 
spre a scăpa de răspundere, dispă- 
ruse. 

Nebunie curată !.. Şi tot ar fi avut 
consecinţe mai puţin grave, dacă 
Manolescu sar fi mulțumit cu pier- 
derea cheltuelilor de transport, de
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repatriare şi de despăgubiri date 
teatrului. Intreţinerea în Viena şi 
plata trupei, formati o diferenţă fru- 
m6să. 

N'a vrut, — şi am început amen- 
doui vizitele la redacţii. Toţi ne dai 
a înţelege, mai mult sai mai puţin 
categoric, că, larinxul presei nu vor=- 
beşce nebadijonat. Manolescu, şi 
surprins, şi mândru, sa făcut că 
nu pricepe: nu vrea, succes plătit. 

Ca prim atac, bine înţeles, Iam- 
let, puterea lui. — Teatrul, gol. Cu 
o stăpânire asupră-i de neînchipuit, 
el a jucat bine; mai bine chiar de 
cât îl jucase în ţară. Ei, deprimată, 
am fost o adevărată notă discor- 
dantă, — în ce? într'un rol în care 
avusesem totdeauna succes. Nici 
masca nu mi-o făcusem cum se 
cade, așa de tare mă descurajasem. 

A doiia gli, jurnalele spuneati ce 
fusese: bine, el; r&ii, ei. Adăogati 

-că trupa e răi îmbrăcată şi aveati
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dreptate, căci costumelor, de Şi noui, 
le lipscaii le soin. Sfârşeai, per- 
siflându-ne cu epitetul de «mărginași 

“ai Dâmboviţei». 
Alt spectacol, Mândrie și amor. — 

Iar lume puţină. lar presă rea-voi- 
tore. Iar se logaă de costume, însă 
de astă dată fără cuvânt; am vădut 
aceeași piesă la Burg şi le-am judecat 
gustul. 

La socoteli, de-abia ne eşeată chel- 
tuelile. Singura, mângâere ne crea 
că, asista în totdeauna, Legaţiunea 
Română, in corpore, — printre cari 
dd. Mișu şi Mavrodi, — Legaţiunea, 
Angliei, câţi-va artişti de la, Burg, 
îndemnați de Sonnenthal, și toți 
merhbrii Societăţei Junimea. 
„A treia representaţie, Weron, de 

Pietro Cossa. — Presa, face zo0lfe- 
face, lăudându-mă& mai ales pe mine. 
Publicul, acelaşi. 

A patra, Romeo și Iulia. — Ceva 
mai multă lume, de 'cât la cele-
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Valte representaţii. Convinsesem pe 
Manolescu că erea de prisos să-ne 
îndărătnicim a urma şi se hotărâse 
să plecăm, în urma înțelegerei cu 
proprietarul să reziliăm contractul; 
vedea şi el că nu jucăm de cât 
pentru cheltueli. Prin urmare, erea 

ultima, representaţie. Mi-am adunat 
tote puterile și-ar jucat rolul meii 
favorit, dumnezeeşte. Am mai spus 

vorbind de Fântâna Bandăziei, că, 

cu așa atenţie în sală nu m& mai 
întâlnisem de cât o dată. Când m'am 
dat jos pe scară, după actul bal- 
conului, regisorul german care su- 
praveghea, personalul scenei, mi-a 
dis, o dată cu Sonnenthal: «Pareilte 
«diction, pareille douceur de soiz, 
«nous n'avons jamais entendues.» A- 

celași lucru Pai qis și jurnalele. 
«Clopojel de argint», erea compa- 
raţia celor mai multe. — După scena 
narcoticului, Manolescu a primit 
din partea Junimei o cunună, iar
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eii 8 coşuri cu flo. La sfârșitul 
spectacolului, banchet, dat tot de 
Junimea. Aveam în drepta mea, pe 
baronul Hurmuzachi, care mi-a 
atras atenţia că am greșit venind 
la acea epocă, neinteresând presa 
prin mijlâce sunătore şi încredân- 
du-ne întrun pretins impresario. 

Așa dar, crea hotărât: să ne în- 
torcem. Forte bine!.. Dar cu ce? 
Câştig, nu. Trupa, mare. Hotelul, 
neplătit. Drumul, cerea, bani, — ca, 
şi actorii, cari pretindea lefurile 
întregi, fără să vrea să știe de 
împrejurări. Dumba, bogatul, ne 
trimesese 400 de fiorini, pentru loja 
pe care o ocupase la cele patru 
representaţii. Cu ce mai aveam, 
ori-cum, erca o sumă. Manolescu, 
în loc so ţie cu dinţii, dă câte-va 
avansuri și, sa din spirit de ca- 
maraderie, — cum avea obiceiul, de 
câte ori nu erea pe scenă, — fie
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credend că va îmhbuna pe cei ve- 
ninoși, ia trupa şi-o duce de-o plimbă, 
pe socotela lui, în imprejurimile 
Vienci. Se va vedea maj încolo, la 
întorcerea în țară, care le-a fost 
vecunoştinţa. 

Constrînși, ne-am adresat teatrului 
din Bucureşti, cerend vre-o 3000 de 
lei, asupra stagiunei viitâre; ni sa, 
r&spuns cu eternul cântec: n'avem, 
Ministerul, — acelaşi răspuns. Lega.- 
țiunea, — imposibil! In sferşit, sfă- 
tuiţi de nu știi cine, am recurs la 
consulul român din Viena, baronul 
de Lindheim. Și consulul, pe sim- 
pla n6stră iscălitură, ne-a dat îm- 
prumut 5000 de lei. 
Am plătit în Viena tot, până la 

un ban, — chiar luxul supeurilor 
trecute de unii actori «în socotela 
Directorului», — şi am plecat. Am 
plecat, după ce ei zăcusem de fri-- 
guri vre-o dece dile, — pe când 
Manolescu, din potrivă, ttă vremea,
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erea de o veselie şi de o vioiciune 
nefirâscă, «— Mirceo, eii o să mă 
prăpădesc», îi diceam fratelui mei, 
într'o scră, pe când jucam bolnavă. | 

„«—Nai grijă. Tu o să te îndrepți. 
De Manolescu mi-e temă». Și, ca 
un făcut, chiar a dotia di, ni sa 
plâns de o durere surdă în pântece; 
primul avertisment al cancerului, 
care la secerat. 

Ajunși la Giurgii, tot cu vaporul, 
am făcut socotela trupei: ereaii toţi 
plătiţi până-n dia, aceea, a sosirej., 
Și ei, şi frate-meă, insistam pe 
lângă Manolescu să desfacă trupa. 
EI, nu! Vrea să mai jece la Galaţi 
Şi Brăila, încredendu-se iar în vor- 
bele casierilo» din ambele orașe. 
«P6te-mi mai scot din pierdere. Pe 
urmă, nu ve gândiţi la bicţii 6meni ? 
Ce se fac ei o lună întrâgă, fără 
angajament?» Și, din cauza «bieţilor 
6meni», nu ne-am oprit la Giurgiă. 
- Am jucat mai ttă vara, când la
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Brăila, când la Galaţi, — tot așa, 

fără nici un calcul. Toţi ne furat, 
din tâte părțile. Țiii minte că, întrun 
antr'act, Manolescu, disperat, i-a 

“strigat, unui casier: «fură, domnule ! 
dar dă-mi și mie Mai aveam şi 

un soiii de secretar, care nu făcea 

o cheltuială, fără să tripleze suma. 
“Manolescu îl prindea mai în fie- 
care di, — şi nu-l da afară. 

Jucam în grădină, — ordrea mea 

din tâtă cariera! Din cauza asta, 
nu ştii dacă am intrat de două 
ori în scenă, fără să fi plâns. Plotia 
des. De nenumrate ori, am fost 
siliți să restituim intrările. Tot ca 
la Viena, la socoteli nu ne eșeaii 

de cât cheliuelile, — eț encore/ Trupa 
mârâia. Incepea recunoştin ţa. 

La, hotel, când bătea cino-va la 

uşa odăii mele, eream sigură că 
intră un actor. Și, de câte oriintrai, 

numai 'necuviinţe, numai amenin- 
țări, — tâte din cauza banilor.. Ma-
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nolescu, galben, fuma, 'stăpânin- 
du-se. - 

Un exemplu: 
— Ce! nu mi-ai călcat rochia ?... 

Cum se pote!... 
Mustrarea mi-crea adresală mie, 

de cine? de d-na Alexandrina A- 
lexandrescu, — şi, lucru şi mai fru- 
MOS, rochia erca a mea; i-o îm- 
prumutasem, ca să jâce cu ea. 

Altul: 
Intr'o sâră, mă dusesem la teatru 

mai de vreme. Aşteptam, singură, 
în cabină, să mi se aducă niște lu- 
minări, ca să încep să mă îmbrac. 
La uşă, amăgiţi de întuneric, doui 
din trupă șopteaii: 

— Ce să le facem? 
— Să vindem costumele. 
— Aşi! Cine le cumpără ? 
— Atunci, bijuteriile, 
— Nu se pâle, că' sunt ale ci, și 

noi cu el avem contract, nu cu ea. 
La, asta se gândeaii!...
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Atena Georgescu, — totdeauna 
cum se cade, — mi-o martoră câte 
am suferit în vacanţa accea. Aşa 
gr6ză, se încuibase în mine, în cât | 
mult timp în urmă, întorsă la Bu- 
curești, tresăream din somn, spe- 
riată de vise, in cari mă vedeam la 
Brăila, jucând într:o grădină. 

Se cuvine însă să declar că, în 
general, femeile eraă mult mai în- 
verşunate şi că erea mare deose- 
sebire între actorii moldoveni, cari 
aprope toți ne compătimeati, şi cei 
de la Bucureşti, ingraţi fără pere- 
che, — afară de Jianu. 

Ca să desfacem trupa, şi să scă- 
păm de insulte, am anunţat o re- 
presentaţie în beneficiul mei, cu 10 
lei locul. Reţeta, 1200 de lei, Ce să 
faci cu ci, faţă de atâtea, pretenţii !.. 
Am alergat la alt mijloc: am ru- 

gat pe o prietenă din lași să-mi 
împrumute, prin tatăl să&ii, 3000 de
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lei. I-am primit, si-n sfârșit a dat 
Dumnegeii de-am scăpat!.. 

Prin urmare, turneul, nenorocitul 
turneu, se încheia cu un deficit de 
5000 de lei datorie la Lindheim și 
3000 la Iași, — afară de aceea ce 
avusesem noi, la plecare.



Domna Kiajna, — o dramă de Ţine 

şi Niger, cu care sa deschis sta- 
giunea 1891-92, — n'are importanţă, 
pentru mine, de cât prin aceea că 

în actul al 4, după scena cea mai 
teatrală, scena călugăriei, o cabală, 
organizată de o fostă a mea elevă, 
— care pretindea că Direcţia, sub 
îndemnul mei, refuzase a o angaja, 

— ma fluerat; cum însă toţi i-ati 
ghicit înscenarea, nu “și-a ajuns 
scopul. — Ah! elevele!.. 
Numai trei representaţii, urmate : 

imediat de o comedie, Ion Rodeanu, 
— căci Manolescu isbutise a con- 
vinge Direcţia să înlăture din reper- 
toriii opera. şi opereta. Pe aceste 
două, şi mai ales opereta, Nottara,
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Manolescu și et le consideram ca, pieirea teatrului, prin decăderea, gus- 
tului. 

A treia pe afiş, o refacere a lui 
Titu Dunca, după o dramă italiană 
întitulată Sarah Felton. Traducătorul, 
ca omagii adus mie, i-a dat alt 
titlu, Ana Row, reamintind, prin ini- 
țiale, numele met. Ca Și la Domna 
Kiajna, aceeași cabală, sub aceeași 
conducere, mai încercă o lovitură 
la apariţia, mea pe scenă, continu- ată în primul antract, cu un pam- | fiet în foi volante, adresat Direcţiei. 
Flore la ureche! 

După Ana Row, a, urmat, pentru 
mine, O pauză, în ceca ce priveşte 
rolurile noui, — pauză în care d-na 
Vermont-Ventura a Jucat cu succes 
Fedra, dând d-nei Gănescu încă 0 
"ocazie de a arăta, în rolul Aricici, 
“că posedă mai ales calități tragice. 

In Decembre, o domnişără din. 
“societatea ieşană, — S. C... — înna-
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morată de scenă, se întârcă de'la 
Paris, unde luase lccţii cu Sylvain, 
Şi studieză cu mine un rol de in- 
genuă, într'o piesă de Octav Feuillet, 
Ispita. Debuteză alături de Hasnaş, 
Manolescu, Vasilâsca, şi eii. Succes 
apreciabil, repetat mai târdiă, în 
rolul regelui din Florăresa. Cu tâte 
acestea, nu sa decis a r&mâne în 
teatru, şi bine a făcut, căci, din 
cauza, caracterului timid și suscep- 
tbil, nar fi putut învinge mizeriile 
vieţei de culise. 

In Ispita, Manolescu a început a, 
îngrija publicul. Slăbise, şi ca fizic, 
Şi ca forţe scenice. B6la nu mai voia. 
să stea ascunsă; începuse a-l râde 
atât de repede, în cât vre-o dece 
dile în urmă, după reluarea Ilofilor 
lui Schiller, a cădut la pat. 

A zăcut o lună. Ne mai putând 
îndura, suferinţele, a plecat la Viena 
şi a intrat într'o casă de sănătate, 
condusă de Bilroth şi Notnagel. Eă,
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fiind-că într'o asemenea situație nu 
ne-ar mai fi ajuns părţile de so- 
cietari, am rămas în ţară, ca să 
joc, când în Bucureşti, când în re- 
presentaţii suplimentare, la Iași sată 
aiurea. 

In lipsa lui Manolescu, iati rolul 
Luisei din O»/anele, căci d-nei Ana 
Popescu, pentru motive prevădute 
în legea teatrului, îi retrăsese Di- 
recția, tâte rolurile. Apoi, mi s'a dat 
Marie-Jane, din piesa, cu acelaşi 
nume, căreia Th. Aslan, traducă- 
torul, îi dase titlul de Virtute și viţiii. 
Melodramă-tip, din repertoriul cele- 
brelor artiste Marie Dorval și Marie 

Laurent, r&masă până adi pe afi- 
şele Parisului, cu Tessandier ca cea 
mai bună interpretă. Rolul eroinei 
a ispitit pe multe artiste mari. L/a 
jucat şi Wolter la Viena, și Pezzana 
în Italia, şi Ellen Terry la. Londra, 
— mai în tâte părţile sub titlul de 
Femeea din popor,



— 289 — 

Ca, să fac un fel de şcâlă pentru 
camaradele mele cele tincre, am 
jucat, în Nebuniile amordse, pe Liseta, 

"0, subretă, — asupra caraclerului 
căreia trebue să se facă distincţie. 
Liseta e o subretă a lui Regnard, 

şi subretele lui Regnard diferă de 
acelea, ale lui Moliere. Cele dintâi 
“sunt guralive, glumețe, vesele, 6re- 
cum /arceuses, — spre deosebire de 
ale lui Moliăre, cari sunt moraliste, 
sermoneuses, având în tot ce spun 
un fond serios de filosofic. 

In a doiăa jumătate a lui Februa-. 
„Tie, Cantacuzino, -- căruia nu i-a 
„lipsit nici odată, gustul şi bunul simţ, 

— a adus traducerea cunoscutei piese 
a lui Legouve, Bataille de dames. 
Sa representat, cu o distribuţie fârte 
nemerită. Hasnaş, —intrat în ro- 
lurilo comice, — juca pe De Grui- 
gnon; d-na, Welner, pe contesa d'Au- 
treval; Nottara, pe Monrichard; 

74658 49
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Costescu, pe Henri de Flavigneul, și 
eii pe Leonia. 

Spre sferşitul stagiunei, înnainte de 
199, sa dat Virginia, iragedie de 
d-na Ciupagea. Pas de lendemain, — 
și cu drept cuvânt. | 

După Virginia, Manolescu, întors 
de la Viena cu iluzia că e maj bine, 
a insistat să jâce şi-a reapărut în 
Mortea civilă, pe care o alesese toc- 
mai pentru ca, fizicul maladiv, cerut 
de rol, să fie în acord cu al lui. 
Publicul, care l-aștepta cu nerăb- 
dare, a înmărmurit revădându-l : un 
cadavru! Cadavrul însă, însuflețit 
de puterea pasiunoi de teatru, a 
luptat cu rolul până, la, urmă, atin- 
gând culmi în scena povestirei şi 
în a morţei. Amăgindu-se singur, a 
anunţat, pentru a treia, di, Dama cu 
camelii, — dar n'a mai putut. Târân- 
du-se a parcurs cele cinci acte, — 
Și închiderea stagiunci a fost - bine. 
venită,
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Acesta c anul, în carea trecut 
prin ţară Coquelin Ain€, care, la 
representaţia Femeii îndărătnice, — 
provocând scandal, prin aruncarea. 
unor anume cuvinte la adresa acto- 
rilor români, —a avut neplăcerea, 
la intrarea în scenă, de a fi primil 
de studenţi cu urlete, saomote şi di- 
ferite legume. 

Pentru mine, venirea, lui sa pre- 
făcut în plăcută aducere aminte, nu 
pentru că a, declarat în fața cama- 
radilor mei de la Jaşi că «la Rou- 
manie n'a eu que deuz acteurs ... 
(nu-i spun) ef une artiste: la Roma- 
neasca», — ci pentru că am avut 
împreună lungi şi interesante dis- 
cuţii, privitâre la, cariera, nâstră. EI 
e cel care mi-a atras atenţia că 
actorii, în general, şi comicii în deo- 
sehi, sunt lipsiţi de sinceritate. Și 
ne-am explicat acestă lipsă, prin 
influenţa rolurilor. Actorul dramatic 
întâlneşte în rolurile sale simţimînte
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înnalte, de recunoştinţă, de devota- 
ment, de sacrificii... pe când cel 
comic nu are aface de cât cu farse, 
cancanuri, intrigi... aşa în cât, cu 
timpul, ajunge să nu se mai potă 
lepăda, de pielea personagiilor.



După închiderea stagiunei, starea 
de slăbiciune a lui Manolescu ne-a, 
pornit la Iaşi, unde credea el că va 

găsi o climă prielnică. Nici acolo 
însă n'am stat în repaos de cât vre-o 
două săptămâni, căci dorul lui de 
a juca, unit cu lipsa de bani, ne-a 

silit să organizăm câte-va represen- 
taţii acolo şi prin oraşele vecine. 
Vai de el,—cum juca! Când eşea 
în culise, erea alb ca varul şi ne- 

contenit gemea,—așa că, într'o sâră, 
a trebuit să amân representația cu 
forţa, refuzând de a mă îmbrăca. 

La Piatra-N. i-a fost scris să jâce 
pentru ultima 6ră, în Mortea civilă. 
Văgându-i puterea, voinţa, pasiunea, 
de cari erea însufleţit, începusem
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şi noi, cei din prejur, să credem că 
merge spre bine. Din nenorocire, 
slorțările Pati doborit, şi-n actul 
ultim, când cade mort, ca un mort 
a cădut... iar după ce publicul la 
rechemat, el, sa ridicat, a înnaintat 
la rampă, — şi când, clătinându-se, 
le-a qlis «la revedere», toţi specta- 
torii, cari-și puseseră, pălăriile să 
plece, s'au descoperit. Trist salut, 
nu de revedere, ci de adio! 

De la Piatra, am plecat, prin 
Pașcani-Burdujeni, la Viena. Tre- 
buea să aflu ce are, căci nici ei, 
nică el, nu şticam. Părerile docto- 
rilor din Bucureşti ereaii în con- 
tradicţie: unii, giceaii ulcer ; alții, 
cei mai mulți, peritillită ; singur 
Buicliu susţinea că e cancer. 

La Viena, Notnagel mi-a confir- 
maţ, între patru ochi, acest din urmă 
diagnostic, Pa, declarat pierdut și 
m'a sfătuit să-l întorc imediat în 
țară. De operaţie, nici vorbă.
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Boinavul, căruia nu-i puteam 

spune adevărul, stăpânit de ideea 
fixă, — insuflată, lo Iași, de d-rul 

Riegler, — că trebue să aibă o tu- 
more, care necesită operaţie, în loc 
să se întârcă în ţară, se încăpăţineză 
să consulte pe Pean și plecăm la 
Paris, — neavend de cât 500 de lei. 

Pe drum, gândul lui nu erea la 
bolă, ci la teatru. 'Și-aducea aminte 
statuile şi tablourile din muzeele pe 
cari le vizitase înc'odată la Viena 
şi le admira, întrehându-se: «cum 
să nu fii artist, într”o asemenea țară!» 

Ajunşi la Paris, ne-am dusa d-na 
d-r Conta, — către care ne dase-o re- 
comandaţie d-rul Cantemir, — și 

apoi, împreună, la Pean. Resultatul 
consultaţiei, operaţie. 

Două dile în urmă, Manolescu 
erea instalat într'o casă de sănătate 
la Passy, în 13 lulie 1892 a. fost 
operat, şi 28 de ore după operaţie, 
a murit.
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Nu împlinise 35 de ani. 

Pe urmă... cadavrul, trecut în 
paza familiei, a rămas să fie îmbăl- 
sămat și adus în ţară, —iar ei... 
am dăruit Teatrului din Bucureşti 
tâte costumele lui (păstrez adresa, de 
mulţumire (!) a Direcţiei, cu No. 409 
din 1892), —iâr celui din lași, bi- 
blioteca, cu traducerile mai multor 
piese, — afară de aceea a lui IIarileţ, 
care i-a fost pusă în coşciug, întru 
îndeplinirea ultimei sale dorinţi.



"In anul teatral urmâ&tor, ca, să 
plătesc datoriile pe nedrept rămase 
în sarcina mea, am început, — pre- 
cum a bine-voit a mă numi un mem- 
bru din Comitet,—să deviii cabotină. 
„Sor fi întrebând mulţi: cari da- 

torii ? 

Cei 5000 de lei de la Lindheim, 
cei 3000 împrumutaţi de la Iaşi, 
2500 luaţi avans de la Teatru, şi 
încă vre-o trei-patru alte sume, 
cari, adunate cu cele-Valte, făceati 
un total de 14.000. Toţi acești bani 
fuseseră, cheltuiţi numai de Mano- 
lescu, fie, precum am spus, în tur=! 
neul de la, Viena, — pe care îl de- 
consiliasem să-l facă — fie după, 
pe când cerea, bolnav, şi toţi, absolut
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toţi, aiă trecut în răspunderea mea. 
Pentru ce? Pentru că iscălisem cu 
cl. Se ştiea bine că nu mă folosisem 
de nici o centimă, — dar ce-avea, 
a face!.. Și mi-am vendut mult in- 
vidiatele bijuterii, ca să plătesc la 
Viena; din representaţii în provin- 
cie, am achitat pe cele-lalte, mai 
mici; Teatrului, — căruia dreptatea 
îi dicta, să considere ca despăgubire 
sumedenia de costume ce-i dăruisem, 
— am fost constrinsă să-i iscălesc 
decimi de chitanţe, pentru acope- 
rirea cărora ani întregi mi sa re- 
ținut din lefă; iar cei 3000 de lei de 
la Iaşi, de-abia în 1900 am sfârşit 
a-i achita. Și câte altele, cu cari, — 
dacă le-aşi spune, — ași închide 
gura celor cari sai mirat «ce-am 
făcut cu banii. 

Profitam de glilele în cari nu ju- 
cam şi, cu voe, fără voe, dam fuga 
în provincie. De câte ori nu mi sa 
întâmplat să, plec din Bucureşti la,
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6, 'cu acceleratul de Vârciorova, să 
sosesc în Pitești la 8 şi 20, să, apar 
pe scenă la 9-94, să joc până la 
12, să m& «demachiiez» până la 4, 
să-mi astâmpăr fâmea. într'o jumă- 
(ate de oră, să iati trenul înnapoi la 
2 n6ptea, şi să fiii în Bucureşti la 6 
dimineţa, pentru a intra în repetiţie, 
la 9. 

Prima representaţie din 1892-1593, 
Despol- Vodă, cu Nottara, pentru întâia 
Gră, în Despot. 

Ei, nu m'am arătat publicului de 
cât la a doiia representaţie, în O 
visilă, de Dumas fils. 

Am jucat apoi în reluări — Nebu- 
niile amorose, Pygmalion, Lupta între 

femei si Fântâna, — până la sfer- 
şilul lui Octobre, când sa «monta» 
o piesă originală a d-lui 1. Vulcan, 
nzembru al Academiei, întitulată 

Ștefăniţă- Vodă. Nimic de dis asu- 
pra ei.
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Reluându-se Hoţii lui Schiller, am 
cedat d-nei Gănescu ro'ul Amaliei, 
pentru a, studia mai în linişte pe 
Alma din Ondrea lui Suderman, 
care sa representat întâia ră pe 
la vre-o 10 Noembre, cu succes și 

„pentru mine, și pentru Nottara, în 
Trast, şi pentru V. Leonescu în 
Robert, şi mai ales pentru Ion Pe- 
trescu, care a ştiut, în rolul bătrâ- 
nului, să se folosescă de indicaţiile 
regisorului Gusty. De altfel toţi 
interpreţii crai bine, resultat datorit 
unor. silinţe îndotiite, pornite 6re-cum 
din tema, întroducerei la noi a re- 
pertoriului german modern. Ne în- 
grija mai ales realismul subiectului. 
Publicul, lucru de mirare, Pa tolerat, 
Și piesa a putut face serie. 

Acesta, nu însemnă că, după aceea, 
ori-ce piesă scrisă de urmașii lui 
Goethe a fost bine primită. Și Sfer- 
șitul Sodomei, și Alezandra, şi, mai 
târgiă, Pinocat sai Trăiască viaţa, cu
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ttă buna interpretaţie, de-abia sati 
putut strecura. Ondrea şi Magda ai 
fost cele mai fericite. M'a surprins 
deci cu drept cuvânt intenţia mul- 
tora de a representa la noi Căruţa- 
șul Ilenscheil, Țăsătorii şi alte piese de 
acest gen. E destul să mă gândesc la 
Rosmersholm şi la Strigoii, ca să pre- 
die cum vor fi primite. Aşa, moti- 
vez pentru ce am respins de nenu- 
me&rate ori propunerea de a juca 
Jugend, o piesă în care mi se po- 
trivea un rol de tâtă frumuseţea. 
Pentru ce să-l joc, când eream con- 
vinsă că tâte silinţele mele ar fi fost 
zadarnice, de Gre-ce publicul nostru 
nu se putea învoi cu subiectul piesei? 
Refuzul de maisus lam repetat ori 
de câte ori am avut sub ochi o 
piesă în care mă ispitea un rol, însă, 
în conșcință, îmi dam sema că piesa 
întregă nu va putea, face impresie. 
Vreaii să dic că nici o dată nu 
mi-am pus amorul proprii, mai
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presus de interesele teatrului. Chiar 
când, din întâmplare, o asemenea 
piesă s'a jucat și am vădut că suc- 
cesul meii crea ca o notă discor- - 
dantă, n'am insistat, după trecere 
de vreme, ca piesa să se reia. In- 
vers: apreciam că o piesă va avea 
succes, și nu m& simţeam în stare 

a face din rolul dat mie aceea ce 
cream datâre? îl refuzam, fără pă- 
rere de r&ă. Așa sa întâmplat cu 
Nora, de Ibsen. Trei ani am stat în 

cumpănă, şi în cele din urmă nam 
îndrăsnit s'o joc. 

Imediat după Ondrea, am inler- 
pretat pe Angelica din George Dan- 

din, — un rol care-mi cerea multă 
viclenie fină, şi în acecaşi seră, pe 
«Lăcrămiâra, mea», din Lăcrănmidrele, 

cea mai reușită piesă a lui Polizu- 
Micșunești. Fără a recurge la efecte 
mari, la aşa dlisul mdfier, isbuteşte 
a încorda, atenţia publicului de-a 
lungul a, trei acte, neobosindu-l, —
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cum sa întâmplat mai târdii cu 
Sburătorul, o altă lucrare a d-sale. 
Dialog ales, situaţii simple, glume 
delicate, scene firesc înlănţuite, — 
iată calităţile ci. 

Câţi-va ani în urmă, la reluarea 

acestei piese, rolul creat de mine, 

i sa, dat d-nei Gănescu, eu fiind 

rugată, de autor a juca pe al fetei, 
iar în urmă de tot, la a doiia re- 

luare, lam dat şi pe acesta d-nei 
Jonaşcu, interpretând un al treilea, 

de grande coquelte. 
De la Lăcrămidre până la Noptea 

Sinzienelor, (Le songe d'une nuit d'El6, 

de Shakespeare), a trecut un destul 
de lung timp, în care Nottara a 

făcut greşela dea juca pe eroul din 
Marele Galeot!o, iar frate-mei, Mircea, 

Dimitriad, a stăruit să i se repre- 
sinte Renegatul, o dramă orientală, 

în versuri, fârte frumoase prin sim- 
plitatea lor. Acâsta, a fost scosă, 
de pe afiş, fără motiv, după trei
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representaţii bune, — trecenă «da 
dosar», ca şi Marele Galeotto, care 
cădusc, din causa interpretărei, căci 
„Nottara, ori cât de bun artist, nu 
putea să înfăţişeze un caracter spa- 
niol, tânăr, aprins. Don Saluste, Tou- 
venin, ducele de Bligzny, și alte 
asemenea, personagii reci, elegante, 
arogante, ironice, — astea sunţ TO- 
lurile sale. 

Intre prima representaţie a Marelui 
Galeotto (la, 29 Decembre) şi a doăa 
Și ultima (la 3 Ianuarie), m'am re- 
pedit la Craiova, chemată de Ulysse 
Boldescu, președintele Comitetului 
teatral, spre a juca cu trupa de 
acolo, Ondrea Și Dama cu canmelij. 
Teatrul, plin de public, — scena, 
plină de flori, 

La întârcere, din cauza viscolului, 
trenul s'a oprit în Găeşti. Trebuia 
totuși să-mi urmez drumul spre Bu- 
cureşti, căci Direcţia, către care mă 
obligasem să viii la timp, m&anun-
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țase în Galeotto, pentru'scra aceea. 
Trebuia, — dar cum? Noroc că un 
domn, tot aşa de grăbit ca şi mine, 
a închiriat o sanie, m'a, învelit într'o . 
şubă, îmblănită, — şi sera, la opt şi 
jumătate, eream în cabină. 

ANoptea Sinzienelor s'a, ales pentru 
a se representa la venirea în țară a, 
perechei princiare, într'o represen- 
taţie de gală. «Montarea», lux6să, 
Rechizita, adusă din Paris. Chel- 
tueli, din larg. Juca aprâpe întrega 
trupă, Î Noltara, Oberon,— ei, Titania, 

Pe când se studia, Direcţia primise, 
din partea unui german, propunerea 
de a «monta» Ocolul pămentului, 

„cu decorurile şi tâte accesoriile lui. 
Incântată, de perspectiva unui câştig, 
nu numai că a, acceptat, dar şi-a, dat 
Şi silința, de a face cea mai bună 
distribuţie: nu lipsea nici un societar, 
15 representaţii în şir, cari a adus 
90.000 de lei. E 

Nu mi-aduc aminte de ce, cu o 

14658 20
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rețetă. de 38500, seria, s'a, întrerupt și 
Sa dat Traian și Andrada, tragedie 
de Ventura şi Leonescu, scrisă 
anume pentru soţia celui dintâi. 
„O săptămână în urmă, reluându- 
se Shylock, Scarlat Ghica, traducă- 
torul, mi-a dat rolul Porţiei, inter- 
pretat până atunci de d-na YVelner. 
L'am jucat, cu gândul la Ellen Terry. 

In aceeași scră, am avut de luptat 
cu dificultăţile altui rol, dintr'o piesă 
modernă, tot engleză, întitulată Co- 
medie și tragedie. Sar părea, la prima | 
vedere, că autorul n'a scris-o de cât 
pentru a da prilej cine ştie cărci 
actriţe de a-şi desvolta, în una şi 
și acecași scenă, și calităţile drama- 
lice, şi pe cele de comedie. In reali- 
tate, scopul a fost dorinţa, de a. pune 
pe scenă un scandal petrecut la 
Londra, între o mare cântărâţă şi 
un prinţ de corână. La noi, prin 
contrastul scenelor și. prin lovitura
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de teatru de la fine, a făcut im- 
presie. 

Puțin înnainte de a se închide sta- 
giunea, sa mai dat o piesă, Adriana 
Lecouvreur, în care jucam un rol de 
actriţă. In principii, nu mi-ati plă- 
cut nici odată asemenea roluri. Sunt 

de efect, însă mie mi se pare că, 
interpretându-le, ești silită, fără voe, 

să-ți destăinueşti multe din secre- 
tele propriei tale fiinţi. Pe acesta, 
Yam considerat Gre-cum ca excepţie, 
atrasă fiind mai mult de caracterul 

femeii, de cât de partea exclusiv 
teatrală. 

Reamintindu-mi ce bine fusesem 

primită, la Craiova, n'am refuzat pe 
cei câţi-va camaradi, cari mă rugati 
să-i însoțesc pentru o serie de re-" 
presentaţii, tot acolo, la Craiova, 
după închiderea stagiunei. Răi am 
făcut, căci de astă dată, sub diferite 
pretexte, nu venea mai nimeni. Și
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doar eii eream tot aia, iar can- 
samblul» îndrăsnesc a crede că erea 
ceva mai bun de cât acela al tru- 
pei locale, de dre-ce din el făceau 
parte Ion Petrescu, Hasnaş, |. Ni- 
culescu, V. Leonescu şi Amelia Wel- 
ner. 

Ca să ne putem întârce, ne-am 
amanctat câsârnicele. 

În schim), la, Bucureşti, mă aș- 
tepta, o veste bună: d. Tale Ionescu, 
Ministru al instrucției, crease la, 
Conservator două catedre de dic- 
țiune şi-mi încredințase una din ele.



1893—94, — după o vară întregă 
petrecută în Italia, la Mira-Taglio, 
întrun castel al primadonei Borghi. 

1) Grizelidis. — Urită amintire: 
începutul unei bâle, care m'a făcut 
să, sufăr, până în 1896. Piesa, prea 
fină pentru noi. Mai ereaii pote de 
vină și versurile. De mult, de când 
m'am pomenit în teatru, a existat 
o antipatie declarată în potriva lor. 

2) Bărbatul doicii. — Comedie Pa- 
lais-Royal, în care n'aveam ce căuta. 
Am primit un rol, din gentileţe 
pentru traducător. Și apoi, chiar 
împotrivindu-mă, nu cred c'aşi fi 

putut scăpa, căci ajunsese un fel 
de regulă să mi se dea, rol în ori- 
ce piesă. Representaţie «fără Aris-
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tizza» ?.. Se putea?.. Dac; aşi mai 
fi avut glas, ca-n vremuri, sigur că 
m'ar fi pus şi în operetă. 

3) Hanul Conachi. — Altă, nerozie 
pentru mine, și o umilitore ruşine 
pentru Direcţie, c care na băgat de 
semă de cât la spectacol că piesa, 
e prostă. Atunci mi-aduc aminte să 
fi jucat întâi cu Aristid Demetriad. 

4) dlicrobii. — A treia nerozie ! Ce 
căutam întrun asemenea, gen de 
comedie ? Jar complezenţele RR 
Hasnaş crea admirabil. Se întrecea 
cu Ciucuresca, în rolul Uţei, și cu 
Ion Petrescu, în rolul doctorului. 
Mi-a rămas multă vreme în urechi 
intonaţia acestuia, când stri BA coxas- 
perat» : faises-u0us, Uţo! — Jianu cu 
totă, diețiunea, lui defectudsă, ținea 
Și el în piesă un loc de frunte. Liciu 
sa distins în Tonton, promițând 
creaţiuni delicate. Succes general. 

5) Primul bul. — Comedie de salon 
nti”un. act, de Ascanio. După repre-
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sentație, presa i-a contestat pater- 
nitatea, punând-o pe două col6ne 
cu o lucrare nemţescă, întitulată 
Unter vie” Augen. Chiar aşa de-ar. 

fi, îi remânea stilul și gustul de a 

o fi ales. 
6) Venătorii de zestre. — Localizare 

după Goldfisch. Frumâsă piesă! Mai 
feumos, rolul mei. 

5) Saul. — Originală, de Macedon- 
sky şi Cincinat Pavelescu. De la 
Iadeș, cel dintâi nu mai presentase 

nimic teatrului. Piesa a plăcut, de 
și la representare pierdea mult, 
pentru că Direcţia distribuise r&ă 
rolul lui David. Purtam, în Mica], 
un costum forte caracteristic, încin- 

să pe sub şolduri şi cu fruntea as- 
cunsă sub o placă cu mărgele de 
cilic. 

8) Lizi. — Autorul, Polizu-Micgu- 
nești, pretindea a fi scris rolul prin- 

cipal pentru mine. Imprejurările 
însă, — pe cari nu le-am regretat,
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căci, de la citire, m'am îndoiit de 
succesul piesei, — ati făcut ca acel 
rol să fie încredinţat d-nei Yermont- 
Ventura, — şi, ca să nu daiia crede 
că acesta mă jignise, am primit un 
altul, secundar. 

9) Rabagas. — Piesă susţinută do 
Th. Aslan, cu speranţa că faima de 
odinidră îi va, crea succes. Decepţie. 

Și atât în acestă, stagiune, afară, 
bine înţeles, de reluări. 
„In repertoriul mei, se mai adăo- 
ga şi cescapadele» în provincie, 
nu numai pentru a-mi plăti datoriile 
din trecut, precum am mai arătat, 
ci şi pentru a face faţă cheltuelilor 
de scenă. Numai în Vinătorii de 
zestre am avut toalete de peste 3000 
de lei, iar în Adriana Lecouvreur, 
de şi piesă în costume, Direcţia, 
după ce-mi micşorase des/euz-urile, 
apoi mai găsise de cuviinţă să nu-mi 
facă de cât o rochie, în loc de 
patru, câte trebuiată.
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Pe la jumătatea lui Februarie, 

Mounet-Sully, venit pentru prima 

6ră la noi, a dat mai multe repre- 

sentaţii. La una din ele, — Oedip,— 

Societatea, dramatică, în mijlocul - 

unui entusiasm, de care prea a în- 

ceput a face risipă, i-a dăruit tot 

ce trebue, pentru a mobila o odaie 

în stilul nostru țărănesc.



De aci încolo, încep a mă simţi 
năpădită de o nepăsare, care merse 
crescând, din ce în ce, până în Y8-99; 
şi, de ce creştea, d'aia căutam 
să-i găsesc cauza, o cauză multiplă, 
complexă, născută dintr'o lipsă 
mare, — lipsa de ideal. Cine se maj 
gândea la artă?.. Pe toți pereții 
teatrului, ercaiă scrise, cu litere de 
doui metrii, cuvintele lui Montecu- 
culi: «bani! bani! Și iar banib 
Nici cel mai mic gust, în alegerea 
pieselor; nici o seriozitate, în repe- 
liţii. Făcea reţete cutare piesă? Erea 
bună.— Se întrodusese apoi şi siste- 
mul chiverniselilor, care îndreptă- 
jea pe ori-ce actor să vineze cei 
5/0, traducând piese, fără să ştie
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nici parles frangais; peste el, a în- 

ceput a se accentua cel-lalt, al 

favorurilor, graţie căruia distribu- 

țiile nu se mai făceaii de cât pe 
rudenii, pe intrigi, saă pe simpatii - 

intime; aşa în cât... 

După «înnalte» stăruinţe, teatrul 

şi-a, deschis uşile cu In prâjma tro- 

nului, o.piesă originală, a unui în- 

cepător. A avut norocul, saii neno- 

rocul, să facă mult sgomot în jurul 
ci. Presa, care începuse să lenevâscă, 
a tresărit de-o dată, par'că sar fi 
deșteptat din somn. Lucrarea, ce e 
drept, păcătuia mai ales printr'un 
exces de epis6de, sati de scene scrise 

“sub influenţa tutulor lucrărilor dra- 
maltice, citite de autor; mai avea 

și situaţii stranii, sati rău înfăţişate, 
cum cerea aceea a sfidărei Dumne- 
deirei; ori cum însă, nu atât auto- 
rul a fost de vină, cât actorii, cari 

interpretaii în bătae de joc, — de-
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plorabil obiceiă, care a atras de 
atunci mulţi adepţi, formena agi o 
adevărătă sectă, sub conducerea, mai multor societari, 'Toţ actorii 
sunt de vină şi în aceca că, spre a-şi potoli setea de paragrafe, fie- 
care cerea autorului să-i introducă 
în rol câte o «tiradă», așa că, la 
epresentaţie, unul vorbea cinci mi- 
nute, iar cei-lalţi aşteptati. E neno- 
rocit autorul, care se supune influ- 
enţei culiselor. Pâte că unii actori, 
— la noi, fârte puțini, —ar fi în 
stare, prin experiență, să dea un 
sfat folositor; însă acestă parte bună 
ÎȘI are «reverul» ej dăunător, în 
aceea că ori-ce actor, fără excepţie, 
e cu imaginaţia și cu judecata in- 
fluenţate de o mulţime de reminis- 
cenţe din piesele în cari a Jucat, 
sati pe cari le-a citit, în cât nici o 
indreptare a fondului nu pote scăpa 
de aceste influențe. Pentru acelaşi 
cuvânt, actorii-autori, chiar când
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fac piese bune, şi subiectele, și sce- 

nele mari, de efect, reamintesc alte 
subiecte şi alte scene, din alte piese. 

Studiată, în. condiţiunile de mai. 

sus, cu actul ultim nerepetat în 

ajunul primei representaţii, piesa, 
negreşit, erea condamnată. După 
trei representaţii, datorite tot înnal- 
telor stăruințe, a dispărut pentru 
totdeauna, dând locul Burghezului 

gentilom, cu Niculescu în rolul prim. 
Acest artist, care adeseori găseşce 
nişce efecte uimitore, numai prin ins- 
tinct, n'avea, — ca să nu (lic că nare 
— cunoştinţele necesare interpre- 

tărei clasicilor. A fost, şi.va rămâne, 
un distins interpret în piesele româ- 
neşti, saii chiar sr&ine, însă moderne. 

Scoţându-se din cartâne Maria 
Stuart, nu refuz cererea ce-mi face 

d-na Vermont-Ventura de a-i ceda 
rolul. Din potrivă; m& despart de 
el, nu cu părere de bine, dar cu 
absolută, indiferenţă, '— indiferența



care, 0 repet, începuse să m& do- 
mine. 

De-abia, la Se dice, o traducere în 
care găsisem un rol de ingenuă fârte 
vii, nepăsarea, mi se risipi Gre-cum. 
Dacă e vorba să n'ascund nimic, 
mai erca și o altă cauză, pentru 
care acest rol îmi convenea.: nu-mi 
cerea studii adenci, căci şi pe acesta, 
ca şi ori-ce rol de ingenuă, eroa dos- 
tul să-l învă şi să apar în scenă, 
pentru ca, interpretarea să vie de 
la sine. Efectele, le găseam de mulle 
ori jucând, pe negândite, în chip 
firesc. 

În paranteză, — m& mir că una din bunele mele eleve, d-na Giurgea, na solicitat până acum acest rol. 
Evitând afectările, ar avea Succes, Vine S/rșitul Sodomei. A doiia încercare de a, introduce la, noi ro- pertoriul german modern. N ereușită, — pote din cauza interprotărei, ju- „m&tate, fârte bună și jumătate sup-
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mediocră. D-na Gănescu a avut 
mulțumirea de a face parte din prima 
categorie. Ei, interpreta unui rol 
fârte ambiguu, regret şi astădi 
mortea piesei. 

Tocmai o lună după, sa anunţat 
o originală: Iluziile căsătoriei. Gr. 

Chrisenghy, autorul, făcând parte 
din lumea al6să, inspirase tutulor o 
nerăbdare, plină de speranţe. Cum 
însă lucrarea erea forte îndrăsnâţă, 
și cum «decoltajul», pe vremea aceea, 
nu fusese încă admis în literatura 
nâstră dramatică, Iluziile căsătoriei 

maii produs de cât deziluzii. 
Ca, să-și repare greşela, Direcţia, 

a representat imediat apoi o loca- 
lizare a lui V. A. Urechia, Sore de 

tomnă, în franţuzeşce L'6/e de la Saint- 
Martin. Ce piesă fină!. Ce intenţii 
cinstite! Ce concluzii ideale! Incă 
un rol de ingenuă, în. repertoriul 
meu. 

In tot timpul acesta, di și nspte,
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se repeta Amilcar Barca (sa Salambâ), 
piesa, chemată — credeaii toţi, — să 
întrecă succesul lui Pygmalion. Re- 

„Petiţii forțate, decoruri somptusse, 
costume după desenuri studiate, — 
tot ce se putea face, cu cheltueli ne- 
îngrădite, sa făcut. Pygmalion tot 
sus a r&mas. Autorul, firește, învi- 
nuja, interpretarea. Se înşela, — și 
ași dori mult să se reia piesa, cu 
altă, distribuţie ; sunt convinsă că 
rezultatul va fi acelaşi. — Ori-cum, 
Amilcar Barca mi-a atras încă o 
dată atenţia asupra unui fapt carac- 
teristic: are succes o piesă ? auto- 
rului i se cuvine. Cade ? actorii strică. 

Trec peste Trei Sultane, de Fa- 
vart — erea şi clasică şi «subţire», 
Și în versuri; cum putea să placă? 
—şi ajung la reluarea, Lăcrămidrelor, 
în aceeaşi seră cu apariţia unei 
noui lucrări a d-lui Polizu, întitulată 
La 30 de ani. Un act primit bine, 
forte bine, «mulţumită interpretărei»,
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dicea, autorul. Dic şi cii că, incon- 

testabil, acesta, e piesa care la con- 

sacrat. Cei mai mulţi o consideraii 

desăvârşită. Mie, să spun drept, mi-a 

făcut totdeauna efectul unei comedii 

franţuzeşti. 

Până la închiderea stagiunei, nu 

sa mai «montat», ca, piese originale, 

de cât Aort fără lumânare, completat, 

ca spectacol, cu Noptea de Paște, un 

act tot original. | 

So, strigat în contra celei dintâi, 

de sigur fiind-că na adus bani, — 

căci ar fi o vădită rea voință să 

nu i se recunescă nici o calitate. 

Pâte că, cele trei acte se puteai con- 

_centra în două şi că stilul nu e 

tocmai țărănesc; mais, come le style 

est Phomme...— Brezenu a făcut 

o creaţie, plină de realism; D-na 

Ciupagea și mai târdiă, d-na, Jianu, 

crea bine. Tot aşa şi cci-lalți, 

cafară de unul», cum dice Hamlet. 

—0 întrebare: pentru ce autorul, 

74653 
2
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discipol al teoriei «artă pentru artă», 
Sa supus Direcţiei, renunțând la pri- 
mul titlu al piesei: De focul birului? 

Nu trec la altă stagiune, înnainte 
de a declara, —la adresa cui se 
cade, — că tot anul am jucat bol- 
navă. Făcând parte dinto clasă 
vieuz style, aşa, mi-am înțeles da- 
toria: să muncesc până noi mai 
putea. 

Protestez deci în potriva acuză- 
rilor ce mi Sati adus până în anii 
din urmă că, jucând în provincie 
în dilele libere, dam un exemplu de 
indisciplină şi desfid în același timp 
pe cei cari, — sub instigaţiile unor 
membrii din Comitet, — ati strigat 
în contră-mi, să probeze că cupidi- 
tatea, sati obicojul de a «cabotina», 
mă îndemna să recurg la repre- 
sentaţii de ocazie. De cupiditate ar 
fi ridicol să maj vorbesc, când da- toriile plătite și cheltuelile prea mari
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de scenă dovedesc ce sati făcut 
banii câștigați în aceste represen- 
taţii; cât pentru «cabotinaj», nu do- 

„Tesc nimănui să sufere cât am 
suferit eii, jucând pescene cu rampă 
de 4 metri, cu decoruri sdrenţuite 
și cu parteneri bâlbâiţi. Un singur 
om m'a înţeles, odată, când mia. în- 
tâlnit întrun asemenea, voiaj «de plă- 
cere» și iată ce scria a dotia di: 

«Sâmbătă seara Aristizza Roma- 
«nescu a plecat la Ploeşti, ca să dea 
«acolo o representaţie. Din întâm- 
«plare, mă aflam în acelaşi tren 
«cu eminenta artistă, şi-am v&dut-o, 
«şi-am privit-o mult, m'am căsnit 
«să-i scrutez gândurile. Era palidă, 
«—paldrea fermecătâre a Ofelici din 
«scena nebuniei. Marea, incompara- 
«bila artistă se gândea pâte la strălu- 
«citele ei succese de pân'acum, vedea, 
«mii de 6meni plingând când plingea 
«ea, mii de Gmeni cu respiraţiile 
«înnecate, cu inimile palpitânde, sor-
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«bind-o cu ochii, admirând-o, — și 
«în urechile artistei răsuna, de si- 
«gur în surdină musica dulce a 
caplauzelor unei săli în delir. Apoi 
«vraja se rupea, de-odată; strălu- 
«cirea fecrică a acestei vedenii de 
«slavă se întuneca fără veste şi se 
«vedea, — ea artistă fară semăn, ea 
«subjugătorea de sufiete,— călătorind 
întrun vagon de cl. II-a, tocmin- 
«du-se cu anteprenorul unui teatru 
«din provincie ca să-i lase sala 
«mai eftin, jucând pe o scenă pri- 
«mitivă cu decoruri oribile, în fața, 
«unui public de negustori, şi-apoi, 
«după spectacol, constatând încreme- 
«nită că reţeta representaţiei d'abia-i 
«permite să plătescă chiria sălei şi 
«trenul înnapoi spre Bucureşti — O, 
«cum ne-o fi disprețuind artista, gân- 
«dindu-se că în ţara asta, —la ri- 
«dicarea, căreia şi talentul ci neîn- 
«trecut contribue, — ca să guști tote 
«îndestulările vioţei trebue să le faci
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«negustor de cherestea, antreprenor 

«de binale, saii să înfiinţezi o fabrică 

«de luminări de seii». 

Afară de aceasta, fiind-că vorbii 

mai sus de indisciplină, pentru ce ca- 
maradii mei, cari, după cum sa sus- 
ținut, maşteptaii de la mine de cât 

exemple, pentru ce nu mă imitaii de 
cât la răi ? Și Gre r&ă erea acesta, pe 

cât timp nu atrăg:a consecinţe? Lip- 
sit-am cet, din cauza lui, de la, vre-o 

repetiție însemnată ? Refuzat-am 

vr'un rol, în mijlecele mele? Dăunat- 
am teatrul, făcând să se amâne 

vr'un spectacol?.. Să răspundă loţi 
sufleurii câţi sai perindat prin 
icatru, dacă nai surprins. vre-o 
dată cu rolul neştiut, chiar când mi 
sa dat cu 3—4 cesuri înnainte de - 
spectacol. Să răspundă publicul, 
când. mi-am arătat eii vr'o dată, 

jucând, durerile mele intime. Să 
răspundă direcţiile şi toţi cei ce mă 
înconjuraii în culise, dacă i-am
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ameninţat vre-odală cu leşinuri de 
sensație. Cele păsa deci lătrătorilor 
mci, că ci cutreer provincia, câş- 
tigând ii de lei pe lună, coca-ce e 
innexact, ca să nu die alt-fel!.. Si 
apoi, judecata lor nu făcea, nici o 
deosebire între un actor, ori-care, şi 
un altul, pe ai cărui umeri se spri- 
jină teatrul? Nuise datorâză aces- 
„tuia din urmă o situaţie excepțio- 
nală, manitestată, prin concesii şi 
prin dovedi de respect ? Mounct 
Sully și Bartet plecă în fie-care an 
din Paris, ceea-ce nu îndreptățește 
pe Dehelly şi pe Delvair să protes- 
teze, cerând aceleași drepturi. 

Cu acestă ocazie, mai scot în evi- 
denţă, încă o greşală mare, enormă, 
care tinde a se perpetua: nu se face 
nici o deosebire între cheltuelile, pe 
cari le impune scena unei femej şi 
acelea impuse unui bărbat. Un băr- 
bat, ori-cât de bine sar îmbrăca, 
îşi face un frac, pentru cel puţin
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trei stagiuni; o redingotă la doui 
ani; 2-3 perechi de haine pe an, şi, 
afară de excepţii puţin costisitâre, 
o garderobă de dece costume îi e 
suficientă. Femeea însă, — mai ales. 

când e chemată a ţine tot roluri de 
căpetenie, şi mai în tote piesele, — 
de câte rochii are nevoe, pentru 
fie-care piesă? şi, din aceste rochii, 
câte sunt de bal, şi, cât costă fie- 

care? Nu mai vorbesc de cele-lalte 
accesorii, o adevărată ruină, faţă de 
ale bărbaţilor. Jobenul unui actor, 

cât timp stă în servicii? Cel puţin 
o stagiune, presupunând că sar 
schimba moda, la fie-care an, — și 
nu trebue de cât unul. Dar pălăriile 
unci femei? Ca, să împace cerinţele 
modei, pe ale publicului, pe ale 
bunului gust, şi adeseori şi pe ale 
luxului, nu pâte ţine o pălărie de cât 
într'o piesă. Dar pantofii? Câte pe- 
rechi, de câte culori?.. Dar pan- 
glicile?.. Dar... câte altele?
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Ar trebui așa dar să sc facă o 
diferenţă simţitore între apuntamen- 
(ele unui actor. și acelea, ale unci 
actrițe. Sunt ridicule angajamentele 
de adi ale multor femei din teatru, 

cărora nu li se mai pot obiecta nici 
că sunt începătâre, — și sunt cu atât 
mai ridicule cu cât, de multe ori, 

unci bune gagiste, cu o vechime de 
5—6 ani,i se plăteşte 150 de Ici pe 
lună, iar unui gagist de merit egal, 
200.



Din ce în ce mai bolnavă, cu l6lă 
vara petrecută la Kreuznach,— apar 
la deschiderea stagiunei 95—96, 
pentru a seconda pe Nottara, care 
juca o carte mare: înfățişa pe 
Hamlet, dându-i o interpretare di- 
ferită de a lui Manolescu. Manolescu 
îl însufleţise cu un caracter poetic, 
indecis, nu nebun, ci minat de 

o mare durere, — pe când Nottara 

erea de partea lui Mounet Sully, 
făcând să predomine două note: 
exaltarea şi o viclenie sui generis. 
Nu-i apreciez meritul, căci nu lam 
urmărit nici o dată de-a lungul 
unui spectacol; ştiii numai că ma- 
joritatea, ostilă înnaintea încercărei,
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a tăcut după vre-o opt representaţii 
în şir. 

Temându-mă de progresele bslei, 
fac atentă Direcţia să mă dubleze 
în rolul Ofeliei, Şi, drept acâsta, 
alegerea se opreşte asupra d-rei 
Gheorghiu, care, — în urma, unci 
bune interpretări a, rolului ce-i ce- 
dasem eti în Or/anele, — începuse a 
se pune în evidenţă. 

Ca să nu mi se impute că-mi pri- 
mesc partea de societară fără a, 
munci, nu refuz un noi TOI, — pe 
Bella, din Stea lui Richepin. Rol cu 
paragrafe nesfârşite, cu Joc continuă, 
cu accente sfişietâre, — sdrobitor. 
Când eşeam din scenă, cădeam. 

Apoi, pentru acelasi cuvânt ne- 
gustoresc, reiaii Fântâna, . jucată în 
aceeași sâră cu Un leii și un zlot, o 
veche localizare după Labiche. E 
una din piesele întrun act, care,— 
alături cu Aloștenirea de la răposata, 
Adesăr dar cu măsură, Sfredelul dra-
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cului, — ar plăcea și adi. De ce nu 

se mai jocă? Fiind-că sai «demo- 
dab! Frumosul nu se demodâză. 
Fiind-că cer comici hors ligne? Sunt 
opt comici printre socielari, — şi | 

care e societarul care nu se pretinde 
hors ligne? 

Am spus, vorbind de Adriana Le- 
couireur, că mi-a displăcut să joc 

„ roluri de actriţă. Mi se presenta o 

a doiia ocazie: Magda. N'am stat la 
îndouială, pentru că teatrul credea, 
că, piesa va prinde, iar în potriva, 
rolului met n'a.veam nimic de dis. Sa 
jucat,— şi n'aşi lăuda «ansamblul, 

dacă nu m'ar provoca faptul că, 
cinci-şese ani în urmă, la reluarea, 

piesei, cronica, entusiasmată de ta- 

lentul artistei căreia, silită, îi cedasem 

rolul, declara că pentru întâia dră 
se pomenea la noi un aşa, cansamblu» 
şi pentru prima ră se vorbea ro- 
mâneşte. Cât pentru costume, ne 

prostea răi, mai ales pe noi, femeile,
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cari până atunci nu -cşisecrăm po 
scenă de cât desculţe şi găle. 

Imediat ce trece Magda, ascul- 
tându-mi dorința de a fi cii întro- 
„ducătârea la noi a teatrului lut Ibsen, 
cer Direcţiei și mi-se admite punerea 
în studii a p'esci Rosmershobn. 

Intr'un după amiadi, acasă, pe 
când îmi înv&țam rolul, — Rebecca, 
o ftemee cu un caracter caremă 
impresionase cu atât mai mult, cu 
cât il vădusem fârte bine întrupat 
de Sandrock, la Volissteater, din 
Viena, -- primesc înştiinţare de sus : 
că d-na Gănescu, titulara, unui rol 
din Dama de caro, sa îmbolnăvit 
subit şi mi se cerea, o sforțare,.de . 
care numai că eream capabilă: a 
o înlocui până sera, în câte-va ore, 
fără repetiţie. Am acceptat, — ca, 
să-mi răscump&r exemplele rele. 

Rosmersholm a fost aşteptat mult 
şi a plăcut puţin. Spectatorii s'ati 
împărţit în trei: cei ce «suportati»,
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cei ce dormitaui şi cei ce plecati... 
înnainte de sterșitul piesei. Ba încă 
un ministru, cu reputaţie de Cunos- 

cător, a şi strigat: 

» — Ce Dumnegeii, frate! Ştieam | 
că Romaneasca are gust.» 

Bâla, care uneori mă ţinea în pat 
s&ptămâni, precum şi un congediu, 

. obţinut spre a consulta la Paris pe 
Bouilly şi alţii ca el, mai făcut să nu 
nvarăt de cât din când în când, rar; 
deaceea nici nu-mi maiaducaminte, 

de cât de Le pardon, de Jules Le- 

maitre, în care debuta Liciu, după 
întorcere de la Paris, unde studiase 
ca, bursier al Statului. O dată cu Le 
pardon, tot într'o seră, — probabil 
ca să-mi plătesc odihna, — mi se 
ceruse să reiau rolul fetei din Frica 
de bucurie, şi să creez şi un rol în 

Judecată și osendă, un noi act al 

d-lui Polizu,— cel: mai slab din câte 

a scris, după părerea mea. 
In sferşit, de-abia așteptând primă-
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vara, am organizat o representaţie 
cu preţuri urcate, din produsul că- 
reia să pot întâmpina, risipa, bănescă, 
a unei operaţii, pe care n'o mai 
puteam amâna. 
Am ales ca piesă Flămândii de 

glorie, o localizare, — pe care am 
jucat-o, decepţionând pe cei ce răs- 
pândiseră svonul că localizatorul a 
vizat pe faţă persâne sus puse. Cu ce 
Mi se cuvenea din reţeta de 6000 
de lei, — căci d-nii Societari nu admi- 
seseră să mi se dea, sala, gratis, — 
am început a mă pregăti, nu fără 
a întârdia vre-o lună — întâi, pentru 
că mi se spusese categoric că din 
100 de «șanse» n'aveam nici 20 că 
voi scăpa, şi-al dotiilea pentru că, 
urit impresionată de casele de 
sănătate din Paris, nu mă deci- 
deam să trec peste graniţă. P6te 
chiar, cine știe, mi-ași fi schimbat 
hotărârea primă, lăsându-mă în voia
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bâlei, dacă n'ași fi primit din partea 
Direcţiei urmă&târea, scrisăre: 

«... VE rog să desminţiţi, pe cât 
«va fi cu putinţă, svonurile răi 
“avoitâre ce sat răspândit. Se vor- 
«beşte că, departe de a vă îngriji 
«sănătatea, gândul nu vă e de cât 
«a plimbări şi la tot felul de dis- 
«tracţii, începând cu o lungă călă- 
«torie în Orient. Asemenea lucruri, 
«dacă nu vor fi desminţite, vor răci, 
«negreşit, simpatiile ce-aţi inspirat 
cîn totdeauna»... 

Cu alte cuvinte, te-am lăsat să dai 
representaţia, numai fă-ne plăcerea. : 
ori mori, ori jâcă. 

Inimi creştine !... Ei, pentru toţi 
mă rugasem, venisem în ajutorul 
tutulor, ori de câte ori se găseaii în 
nevoe, luasem iniţiativa, atâtor re- 
presentaţii de bine-facere, pledasem 
pe lângă Direcţie cauza atâtora și 
a atâtora, — începând cu d-na Ciu- 
curescu, când a statoiarnă întrâgă
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la, Menton, şi sferşind cu d. Gusty, 
pentru care, de trei ori am ridicat 
glasul, apărându-l în potriva, celor 
cari pretindea că nu e bolnav, ci 
se preface, ca, să stea în străină- 
tate. Nu mai vorbesc de morţi, ca 
AL. Mateescu, Jianu, Jianca, și alţii; 
vorbesc de cei în viaţă, pe cari îi 
desfid să încerce a dice că nu e 
așa. Drept care, pentru mine nu s'a 
găsit unul să se ridice să-mi ia 
partea. 

Și-am intrat, chiar a dotia qi, la, 
Brâncovenâsa, — am desminţit, din- 
ir'o sală de operaţie, «svonurile, cari 
amenințată să-mi r&cescă simpatiile» 
Și, în loc de a pleca în Orient, m'am 
dus în Prahova, la Vălenii-de-Munte, 
unde mi-am trecut cu bine conva- 
lescenţa, în ciuda celor co-si îm- 
părţiseră deja, tâte rolurile mele, 
bucurându-se la ştirea, falsă că, din 
cauza,  operaţici, mi-am pierdut 
vocea.



Anul 96—97, c-an mort, pentru 
mine. 

Direcţia, iar adoptase ideea de a 
alterna drama cu opera şi cu ope- 
rela. 

Până/la, Copiii părăsiţi, în Februarie, 
n'am jucat de cât în câte-va, reluări 
și în Diia scadenței, prima, piesă de 
Carmen Sylva, jucată la, noi, în ro- 
mâneşte. 
După vre-o dece representaţii ale 

Copiilor părăsiţi, am studiat pe Ca.- 

terina, din Femeea îndărătnică, a, lui 

Shakespeare, şi piesa s'a jucat spre 

binele lui Leonescu, excelent în Pe- 
truchio. 

O săptămână în urmă, alt rol, în 
Fundavea Romei, o piesă, originală, 

14038 22
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care de-abia se ţinca în piciore, — 
iar penlru închiderea, stagiunei, 
Radu de la Afumaţi, dramă istorică 
de I. Neniţescu, având un act al 

„treilea, frte dramatic. 
Uilam o altă piesă, o poemă ori- 

ginală, Amor și prietenie, care are 
însemnătatea de a-mi reaminti o 
parte umilitâre a carierei mele: 
beneficiurile. 

lată, ce dicea, pe atunci, cu drept 
cuvânt, pagina întâia, colâna cincea, 

-a diarului Dreptatea : 
«Marţi, 17 Decembre 1896, repre- 

«sentaţie de gală (9) în beneficiul 
«d-nei Aristizza, Romanescu. 

«Beneficii !.. 
«Vorba, acesta, într'o asemenea 

“împrejurare, e un sacrifilegii. Cu 
«alte cuvinte, Direcţia teatrului, din 
«pornire caritabilă, ca un ajutor, ca 
«să nu dicem altfel, cedâză artistei 
«venitul unei representaţii. Cuvintele 
«banale intrate în uz, consacrale
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«de dicţionar într'o accepţie alla de 
«cât înţelesul lor etimologic, ai câte 
«o dată crudimi durerâse... 
«Numele d-nei Aristizza Roma- 

„«nescu, cea mai mare artistă în viață 
«a, teatrului român — aşi putea dice : 
«cel mai mare artist, — ne evâcă 
«atâtea emoţiuni... şi de o dată, 
«împerecherea, asta de cuvinte jig- 
«nitâre, prozaică, negustorescă: în 
«beneficiul d-nei Romanescu! 

«O asemenea artistă n'ar trebui 
«să aibă nevoe de beneficii. Poporul 
«român Sar cădea să-i facă un trai, 

«cum se face în alte ţări, care să 
«nu cundscă lipsa; acesta ar fi fost 
«cea mai elementară datorie, cel 
«mai umil semn din partea acelor, 

«cărora marea artistă le-a dat clipe 
«de cea mai înnaltă şi mai puternică 
«emoție din viaţa lor... Aşa ati fost 
«și sunt s&rbătorite în străinătate 
«artistele mari. 

«Să nu vi se pară disproporţio-
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«nată acestă comparaţie. Aristizza 
«Romanescu merită un loc între 
«cele mai mari genii mimice ale 
«lumei. Și dacă ar fi să ţinem semă 

» «de împrejurări, nu știi, d&ă, în 
«parlea cui sar înclina balanta. 

«Să ai de luptat cu greutăţi ma- 
«teriale, — căci, ori-ce sar spune, 
«lipsa nu e tocmai un stimulent a] 
«artei, — să ţii piept cu greutățile 
«uriaşe, pe cari arta le întâmpină, 
«înt”o ţară, în care ca e cea din 
«urmă dintre preocupări; să, fii ne- 
«voită a-ţi ramifica talentul în atâtea * 
«genuri deosebite, — începând cu 
«naivele și sferşind cu marile figuri 
«tragice, — şi cu tote astea, să urci 
«aşa de sus scara artei dramatice... 
casta nu e dat ori-cărui arlist! 

„+ Și» când te gândești că, dintre 
dofi artiştii, cei dramatici at cel 
«mai mare drept la omagiile con- 
«timporanilor lor, — fiind -că gloria 
«lor e coa mai efemeră, — norecu-
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«noșlinţa nâstră, către Aristizza Ro- 

«manescu, trebue să ni se pare şi 

«mai ruşinesă, şi mai rovoltătore»... 

După stagiune, iaii din Bucureşti 

"câţi-va protagoniști și trec la Iaşi, 
unde, formând trupă, daii câte-va, 

representaţii, printre cari Othello,— 

succes pentru Leonescu, — Femeea 

îndărătnică, torte apreciată, și Miss 

Milton, care mi-aduce aminte cu drag 

de una din cele mai bune eleve ale 

mele, Ecaterina Horvatovici, mortă 

în nişte crude împrejurări. 

Vara, M.S. Regina mă chiamă la 

Sinaia, pentru a asista la citirea 

lucrărei sale Meșterul Manole, tradusă, 

în versuri de Haralamb Lecca. Mam 

dus imediat, sa decis punerea în 

studiii pentru stagiunea urmâtore, 

şi, — pe când Aut6rea își propunea 

să, facă mici schimbări, născute din 

lungi meditări asupra. caracterului 

eroinei, — ci, -subvenţionată din
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Caseta Regală, am plecat la Curtoa- 
de-Argeş, spre a pătrunde tainele 
locului şi a face cercetări, folositâre 
creărei rolului ce mi se încredin- 
țase. | 

„ Completez imediat ideea, adăogând 
că, cu tote pregătirile și cu tâte in- 
sistențele mele de mai in urmă, 
piesa nu Sa pus în studii, 

I-a luat locul o alta, tot a Majes- 
lăței Sale, AMaridra, o idilă tragică, tradusă tot de Lecca.



Cu ca şi cu Fonfâna, se deschide 
stagiunea, următbre. 

Joc în amândouă; reapar apoi în 
Femeea îndărătnică, în Mândrie și 

amor şi în Narcis; creez -un rol în 
Flori de piatră, a treia piesă într'un 
act a d-lui Polizu-Micşunești; las 
rolul băiatului din Miss Milton şi iată 
pe-al mumei; ca să nu displac lui 
Urechiă,— totdeauna binevoitor mie, 
— primesc un rol de cochetă, într'o 
piesă a -prietenului s&i, Marchizul 
Pandolfi ; — şi ajung la sferşitul lui 
Noembre, când daii în beneficiti O 

singură iubire, dramă modernă de 

I. Neniţescu, primită cam rece. 
In Decembre, reiati rolurile din 

Ruy- Blas și Diua scadenţei, și, după
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ce joc pentru prima ră pe Janice 
din Venturătorii nărilor, mă reped 
de câte-ta ori în provincie, căci, 
graţie unci campanii de presă, Cur- 

„Canii aii ţinut afișul vre-o lună, și 
jumătate. 

In Februarie, mi se redă Domnița, 
Maria, din Banul dărăcine; reiati pe 
Ana din Radu de la Afumaţi, pe Lenţa 
din Boerii și ciocoii şi pe Catarina din 
Kemeea îndărătnică ; îmi dai mulţă - 
ostendlă cu un rol dintr'o piesă ita- 
lienâscă, Aecinstiţii, jucată numai 
de două ori; las pe Claudinet din 
Copiii părăsiți şi iată parte la închi- 
derea stagiunci, jucând pe Ofelia. 

Cu alte cuvinte, încă un an, nu 
mort, dar strecurat în liniște, — o 
liniște accentuată de intenţia do a 
sc retrage a directorului. 

Ca de obiceiă, sărbătorile Paşteluj 
şi s&pt&mâna următâre, le-am po- 
irecul, cu Costoscu și alţi cama-
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radi, întrun «turneii», la Brăila-Ga- 

Jaţi-lasi. Publicul din aceste trei 

oraşe, împreună cu cel Qin Severin - 

şi cel din Bârlad, erca,— şi e încă, 

relativ, — cel mai bun public din 
țară.



Stagiunea 1898-1899, stagiune de tristă memorie !.. 
Nişte aparenţe poleite, i-ai amă- git pe toţi, făcându-i să crâdă că regenereză teatrul, pe când, din po- trivă, îl pierdeaă. Atunci a fugit din teatru pudorea. Aşa vreaii, aşa fac», atunci a fost proclamat lege domni- tore. 

Pentru un deficit de nimic, — pe care Ministrul refuzase să-] acopere, de și i se arătase că el provenea nu din rea administraţie, ci din N0- deschiderea ]a, timp a stagiunei, căci întârdiaseră reparaţiile sălei, — pen- tru acest Cuvânt, agravat de învi- nuirile ce presa aducea necontenit Direcţici, — Cantacuzino se retrăsese
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și necunoscutul vinovat care a făcut 
de atunci și din postul de director 
al teatrelor un post politic, numise 
în loc pe d. Grădiştenu. 

Cu un an înnainte, actorii, gazetele 
"si sateliții, atât se arătaseră de no- 

mulţumiţi, în cât, la vestea că vine 
«Conu Petrache», o bucurie fără 

semăn, nefirâscă, bolnăvici6să, i-a, 
cuprins pe toţi. Venea Moesia! 

Pe de altă parte, publicul, tot-dea- 
una gata să, imite, de-abia aşteptă 
deschiderea stagiunei, ca să, năvă- 
lescă, — cum năvălise cu un an înna- 

inte la. Curcani, făcând acestei piese 
o serie nemotivată de 20 de repre- 
sentaţii, pentru absurda plăcere de 
a demonstra în contra Direcţiei, 
care nu greşit apreciase că o piesă, 
scrisă ocazional şi jucată din când 
în când, pentru consideraţii de pa- 
triotism, nu trebuea menţinută pe 
afiş. | 

Cu făgădueli irealizabile și cu spe-
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ranțe orbești, stagiunea sa deschis, 
în osanalele tuturor. Ce repertoriiă, de şi primul spectacol erca un fel de... gemischte Obst 1 Ce punere în scenă, cu aceleaşi nerafistolate de- “coruri! Co ansamblu, cu aceiasi ac- tori, până atunci insuficienţi |. . 
In sfârşit, circula nu numai în București, ci în întrâga ţară, atmos- fera greâe a unui parti-pris declarat. 
Astfel «ansală», mult cântata sta- giune a mers o lună, numai cu 

reluări. De abia la 27 Octobre, sa, dat o piesă nâuă — nâuă pentru noi, |, — Căsătoria lui Figaro. Pentru un director extra, ca «C'onu Petrache» 
alegerea nu era tocmaj «faină» ; însă, 
de Gre-ce, ca şi în avocatură, acecaşi faptă pote fi pledată Şi pro și contra, după punctul de vedere în care te pui, — publicul a declaraţ bune tâte 
piesele, pe cari, sub precedenta Di- 
recţie, le taxase de preste. 

Curend după Figaro, Marehizul de
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Villemer. Debuta d-ra Luchian, care 
studiase arta dramatică la Paris. 
M& abţin de a vorbi despre calită- 
țile sati defectele debutantei; destăi- 

_nuesc numai că, după debut, direc- 
torul a declarat-o artistă, — ceea, ce 

nu la împiedecat, la finele stagiunei, 
să-şi scotă pălăria, în semn de me- 
dieval salut, când d-ra Luchian a 
discutat chestiunea reînnoirei anga- 
jamentului săi. De ce 6re? 

Cu aceeași bizară zolte-face avu- 
sese aface şi d-ra Lucia Sturza. De- 
butase şi densa, — chiar la, represen- 
taţia, de deschidere, —- şi, după spec- 
tacol, Comitetul aprobase în unani- 

mitate alegerea directorului, care o 
angajase, considerând-o ca une fu- 
ture Sarah. Cu tâte acestea, nici o 
lună în urmă, — printuna din acele 
schimbări, a căror explicare a fost 
găsită mai târdii, — acelaşi Comitet 
a declarât că se înşelase şi că la 
future Sarah ar face bine să se lase de
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loatru. Incontestabil, nu moritaso «ai cel exces d 'honneur, ni cette îndignite». Unul însă care nu se înșelase, erea Directorul. Pipăise, înnainte chiar de „a lua Direcţia, pulsul actorilor și simţise cu ce le pste calma febra. De aceca, secretul întregci sale con- duceri, n'a fost de CÂt un simplu contract, care dicea fârte laconic: «eă, vă dai bani; voi, să mă lăudaţi». 
De aci, de la lăcomia de bani a 

început r&ul. De acia pornit şi ideea «matineurilor», idee genială în apa- 
renţă, dar ruinătâre în realitate. 
Genială, pentru-că, ca ori-ce lucru 
noi, a atras cât-va timp publicul, 
sporind veniturile teatrului cu atât 
mai mult, cu câţ pe deoparte, aceste 
«matineuri» nu fuseseră prevedute 
în budget de cât în numer restrâns, 

„iar pe de alta cheltuelile lor creati 
aprâpe nule, de Gre-ce Gmenii de 
servicii, maşiniștii, coaforii și cei- 
Valţi, fuseseră, prin surprindere, an-
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gajaţi lunar. Ruinălsre, fiind-că a 
«surmenat» actorii, a depreciat re- 
pertoriul şi a furat spectacolelor de 
seră mai mult de jumătate din pu- 
blicul cel mic. NE 

Și în teatru, ca și în întrâga nâstră, 
viaţă de tâte dilele, am avut totdea- 
una păcatul de a imita, str&inătatea, 
— în deosebi Parisul, — fără a ne 
gândi că altele sunt condiţiile de 
trai de acolo, şi altele cele de-aici. 
Comedia, Franceză, — după care se 
maimuţeşte Teatrul nostru Naţional, 
—pâte da «matineuri», pentru-că se 
bizue pe 2 mili6ne de francezi, ceva. 
mai culţi de cât noi. Comedia Fran- 
ceză mai pote da «matineuri» şi 
pentru cuvântul că prin Paris trec 
întrun an atâţi străini, câţi nu trec 
pe la noi nici în dece ani. Le mai 
pote da şi pentru un alt motiv, mare 
de tot: acela dea face şcâlă, motiv 
pe care la noi nu-l putem invoca. 
Teatrul nostru Naţional în loc să dea
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copiilor si celor cu gustul de teatru 
în formaţie, pe Moliere, pe hacinc, 
pe Corneille, pe Shakespeare, p2 
Schiller, pe Alexandri şi ce bruma 

„mai avem bun, — le dă Tudorache 
" Sucitul, Toma necredinciosul, 423, Don 

Vagmistru, Cinematograful și alte 
asemenea otrăvuri. 

«Conu Petrache» mai avusese 
nelaudabi!a, dibăcie să captiveze sim- 
patiile intra-culisiare și prin alt-cova: 
pe ale unora, cât femmes, prin ges- 
turi și cuvinte col puţin cu două 
înţelesuri; pe aleaitora, câte hOnes,, 
prin dese libaţiuni de tot soiul, — 
iar pe ale ambelor categorii la un 
loc, prin supeuri, animate când de 
talentul comic masculin, când de 
alte calităţi femenine. Așa că, cu 
timpul, învechindu-se sita, direc- 
torul, ca un adevărat părinte, lrans- 
formase Societatea dramatică, într'o 
adevărată familie, ai cărei membrii 
favoriţi crea recompensaţi cu des-



— 353 — 

feuz-uri, 'dăruiţi cu mici surprize, 
răcoriţi cu șampanie și onoraţi cu 
înnaintări. Ba regimul liberal întro- 
dus îşi întinsese binefacerile până 
acolo, în cât și mașiniştii, obosiţi de . 
atâtea, repetiţii nechibzuite din tim- 
pul dlilei, sera, la spectacol, nu mai 
salutaii pe director, când îl surprin- 
deaii în penumbra culiselor, exa- 
minând costumul deranjat: al vre- 
unci baletiste, din școla de curând 

înfiinţată. 
O, tempora! 0, mores!.. 
Și-a mers aşa, cu rîuri de lapte 

și piscuri de miere, un an întreg, 

Pentru a nu desminţi faima creată 
că ndua administraţie e un fel de 
«deşteaptă-te, române», Direcţia, di- 
plomată, sa pus bine şi cu autorii, 
întâi «montând» vre-o cinci-şease 
piese originale şi, mai spre finele 
stagiunei, premiând vre-o câte-va 
din ele. Teoria pulsului. 

Seria acestor originale a începul cu 

74658 23
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Sburătorul, o fârte antipatică dramă, 
a d-lui Polizu-Micşuneşti, devenit 
subdirector. 

A doia, la rând, Lecția, prima în- 
cercare dramatică a lui Radu Ro- 
setti, 

După Lecţia, Căsnicia, o debutantă, 
care avusese norocul să intre în 

„gustul «familiei», atrăgând protecţia 
șefului ei, până la colaborare. 

A patra, originală, Fraţii Assan, 
altă dramă, în care unul din autori 
susținea să mi se dea mie rolul prin- 
cipal, iar cel-lalt se opunea, sub 
cuvânt că de la 1873, — când înce- 
pusem teatrul aprâpe copil, — şi 
până la 1898, avusesem vreme să 
devii babă. 

A cincea, Casta-Diva, jucată cam 
cu sila, după repetate discuţii între 
autor și director. 

A şesea, 100 de ani, un fel de com- 
pilare a lui Caragiale, care a decep- 
ționat atunci pe mulţi.
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Cea din urmă, Minciuni convenţio- 
nale, de V. Leonescu, piesă care 
iarăşi mi-aduce aminte talentul stă- 
ruitor al r&posatei Zoe Jianu. 

La sferșitul stagiunei, prin bună- 
voinţa publicului, prin plusul produs 
de «matineuri» şi prin modificările 
introduse în angajamentul persona- 
lului, — Teatrul, adunând la un loc 

reţetele Operei și ale Dramei, se po-- 
meneşte la încasări, cu frumâsa 
cifră, de 350.090 de lei, care, împe- 

rechiându-se cu diferitele sunie de 
la subvenţii, închirieri și etcoetera, 
da un excedent bine venit. Exce- 
dentul însă, în loc să se trimetă la 

Casa de Depuneri, sporind nenoro- 
citul fond de rezervă; spre binele 
tutulor, — a fost supus mai multor 
operaţii aritmetice, numai spre binele 

unora, începând cu cumpărări ne- 
motivate de stofe şi bijuterii şi sfâr- 
șind cu... să spue scriptele. 

In ce mă priveşte, n'am nimic de
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dis, căci cariera mi-erea de mult 
făcută, — aşa că, ori-cât de neres- 

pectuos saii duşman mi s'ar fi arătat 
directorul, de pe piedestalul mei 
nu mă putea nimeni clătina. Dacă 
însă mi-ar pretinde cine-va să fiii mai 
sinceră, de cât ași vrea, cu mâhnire 
aşi mărturisi că atunci, în stagiunea 
98 —99, a început nepăsarea mea de 
teatru să se transforme în desgust.



Sa înlâmplat că lot în acestă tristă 
stagiune, Ministrul Instrucţiunei, a 
audit în sfirşit vorbindu-se de mine 
şi a găsit de cuviinţă să-mi trimetă 
o decorație, pe care, declar, cu mâna 
pe inimă, că, aşa cum şi mai ales 
când mi-a, fost dată, am considerat-o 

ca o ironie. Ironia se dubla prin ur- 
me&tdrea observaţie: în hârtia, tri- 
mesă de la Minister, fusese întâi scris 
«Bene-merenti clasa Il%, — şi pe 
urmă îndreptat în «clasa la». De cine? 

Se vede însă că ori-ce r&i îşi are 

partea lui bună. Distincția cu care 
credeai cei mari că m'ai răsplătit, 
mi-a procurat o plăcere, pe care 
cultul ce am pentru cai morţi m& 
îndemnă să n'o ţii ascunsă.
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«Diarele ati anunţat că d-na, Aris- 
«tizza Romanescu a fost decorată 
«cu medalia Bene-merenti clasa, ], 
«și nu cred să se găsescă cine-va 
«să nu spună că acestă hotărâre a 
«celor în drept conţine cea mai Ydreptă, 
«și cea mai meritată recompensă 
«ce sa putut d'a vre-o dată». 
Așa începea Gion, întrunarticol din 

Constituţionalul dela 15 Ianuarie 1899. 
«Artiştii străini şi artiştii români, 

«cântând sa jucând pe scene str&- 
«ine și venind câte-odată, pentru a 
«cânta saă a juca într'altă: Limbă, 
«pe scena Teatrului Naţional, au 
«fost decoraţi imediat, cu acest Beno- 
«merenti. 

«Nu e nimic. 
- «D-na Romanescu știu de mult că 
«publicul român, — începând cu rafi- 
«naţii, cari cunose pe degete scenele 
«mari ale Europei, şi sfârșind cu 
«nenea, Lache, care o aplaudă din 
«galerie, — a, decorat-o de mult:
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«1. Pentru cel mai frumos talent 
«natural, pe care vre-odată o femee 
«de teatru Pa primit de la Dumnedei; 

«2. Pentru inteligenţa și munca 
«artistică, pe care, de la Roma în- 

«vinsă, tradusă acum 20 de ani de: 

«Caragiale, şi până în momentul în 
«care scrii aceste grăbite rânduri, 
«d-na Romanescu le-a pus în stu- 
«dierea, ultimelor roluri ce-a, jucat 
«aici, la Iaşi, în Transilvania, în Bu- 
«covina, în Basarabia, în Dobrogea, 

«în Austria... şi mai unde? 

«3. Pentru limba românescă pe 
«care a vorbit-o — o admirabilă şi 
«artistică composiţie, în care sub- 
«stratul e oltenesc, fineța e bucureş- 
atână, drăgălăşia e moldovenescă, 

«iar accentele apăsate, pe cari ar- 
«tista le are adese-ori bătând cu- 
«vintele, sunt ale fraţilor de dincolo; 

«4. Pentru modul cum a vorbit 

«acestă limbă' românescă, cum şi: 

«pentru dicţiunea, pe care, vai! n'a
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«putul-o da măcar uneia din cele 
«cari vorbesc adi pe scena Teatrului 
«Naţional, şi printre cari a fos! şi 
«este fără, pereche; 
„45. Pentru glasul, cu carâ a în- 
«zestrat-o Tirea, şi pe care artista 
«Şi norocul Pai făcut așa, ca și adi 
«să, fie tot atât de dulce, de simpatic 
«şi de departe resunător, ca, și în 
«primele timpuri ale minunatei sale 
«cariere ; 

«6. Pentru masca, scenică, cu care 
«a înzestrat-o aceeași Fire, dar pe «care artista a știut, după natura, «rolurilor ce-a, creat, so facă asfel, 
«încât cei cari, ca şi Minc, ai ur- «mărit-o atâţia ani, să nu dică nici 
«odată: «răi sa încondeiat», sai «răă şi-a pus peruca», sati «ră sa «grimat adi Romanesca !» 

«7. Pentru neasemuita, mlădioşie «Şi bogăţie a talentului, cari i-ati «permis ca, adi să jâce pe Mesalina 
«ca, XVolter, mâine pe Toinon din
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«Scânteea ca, Samary şi poimâne o 
«candidă fetiţă, ca, Reichemberg ; 

«8. Pentru trăinicia, adică puterea 
«de a se ţine «vecinic tânăr şi fe- - 
«rico» a talentului săi, căci, ori-cât 
«Sar dice şi sar prooroci, — astă-di, 
«în lanuarie 1899, talentul cel mai 

«lânăr, cel mai simpatic, cel mai 

«vioi şi cel mai conşcient dintre ta- 
«lentele femenine ale teatrului nos- 

«tru, este şi rămâne talentul decanci 
«arlistelor nostre; d-na Romanescu, 

«ca şi d-ra Mars, va juca rolurile 
«de tântră, până când mari va tre- 

«bui un baston, ca să se ridice de 
«pe fotoliu ; 

«9. Pentru măestria, cu care ştie 

«pe scenă, tăcând, să-ţi vorbescă mai 

«bine de cât cel care vorbeşte; a 
«avea tăcerea, vorbitre e un dar 
«nepreţuit, pe care nu ştii, dacă, la, 
«noi, îl at încă 2-3 artişti bărbaţi; 

«10. Pentru priceperea psicologiei 
«rolului și logica lui desvoltare de
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«a lungul actelor, prin faptul citirei 
«Și studiăroi întregei piese, iar nu 
«numai a rolului săă, cum se face - 
«de mulţi alţii; 

«li. Pentru jertfirea, cochetărici 
“«lemenine, în figură, în îmbrăcă- 
«minte, în tot, pentru ca rolul să 
«apară așa cum trebue să fie,—probă 
«costumul din partea finală a actu- 
«lui I din Sburătorul, în care costum, 
«cel mai Antoine din partizanii tea- 
«trului realist, nar fi imaginat o 
«șușteriță» mai galant îmbrăcată; 

«12, şi cel din urmă, pentru pa- 
clima, nestinsă, coverşilore, nemăr=- 
«ginită, cu care, mai presus de ori- 
«ce alt, a iubit teatrul şi cariera ci 
«de artistă».



După câte-va representaţii date, 
în primăvară, la Iaşi, — având ca 

prim angajat pe Murgânu;, un 
talent dezordonat; după o va- 
canță petrecută în Suedia şi Da- 
nemarca şi după multe râsgândiri, 
în vederea, unei mari hotărâri de 
luat, — am reînceput repetițiile, 
pregătitore pentru stagiunea 99-900, 
care sa deschis sub direcţia lui 
Scarlat |. Ghica. 

De Ștefan Vellescu, ales ca viitâre 
mână dreptă a noului director, nu 
vorbesc, căci a murit aprope ime- 
diat după începerea stagiunei. 

Femeea, de Hasdeii, e prima, piesă. 
După ea, sa reluat Năpasta, în - 

în care nam mai jucat pe Anca.
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Și sa sfârşit luna lui Septembre. 
In Octobre, am jucat în Patrie, 

în Sburătorul şi în Jucătorii de cărţi 
ai lui Lecca. Acestă din urmă piesă, 
mi-aduce aminte trei lucruri: 10 
afirmarea, definitivă a talentului lui 
Ar. Demetriad ; 2 debutul unei eleve 
a mea, dăruită cu temperament, 
da» căreia puţini îi iartă cele două 
mari defecte ce are,—şi 3» discuţia 
încinsă în public, cu privire la finalul 
piesci: pote un tată, și mai ales tre- 
buie, în anume împrejurări, să-și 
ucidă, copilul? ' 

In Noembre, trec la laşi, anga- 
jată de d. Bădărăi, președintele 
Comitetului teatral qe acolo, lăsând 
în linişte pe d-ra Bârsescu, care 
începe o serie de representații în 
condiţii fabulâse: 1000 de! lei pe 
seră. Muncesc la Iaşi tâtă luna, con- 
ducând tâte repetițiile, câte 3 —4 pe 
di. (şi plăteşte banii», dicea cei 
din jurul mcă. Sigur că da. In tot
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cazul, cream departe de a sosi în 
oraş în dimineţa spectacolului, pentru 

ca, stra să surprind pe parteneri cu 
proverbiale rătăciri în text. 

In Decembre, plec în străinatate 
în virtutea unui congediii, — me 
opresc la Paris, unde revâd pentru 
ultima, ră pe fostul mcii profesor 
Delaunay, — retras din teatru, — 
şi m& mai odihnesc, urmărind spec- 

tacolele. 
In Januarie, întârsă în București, 

reapar în Iamleţ, în Casta-Disa, și 

în RO?€0. 
La, 1 Februarie, o «premieră», Fmi- 

lia Galotti, cu mine şi cu d-ra Bâr- 
sescu, —un fel de representaţic-con- 
curs, dată, nu în scop de a ne măsura 

puterile, — cel puţin ei una am 
știut totdeauna ce pot, — ci pentru 
alte motive, despre cari voi vorbi 
maj târdii, când se va repeta faptul. 

După Emilia Galotti, tot în Fe- 
bruaric, JMiserabilii, de Victor Ilugo,
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în cari joc rolul atât de nervos al 
Fantinei. 

| 
In Martie, nu mă opresc de cât 

asupra fâptului că regretatul Hasnaș 
mi-a cerut, pentru beneficii, o piesă 
din cele ce vădusem de curând la 
Paris. l-am daţ Toventul, de NI. 
Donnay. Piesa, frumos tradusă de 
Lecca, s'a Jucat şi, de şi bine inter- 
pretată, n'a plăcut. Eterna cauză, : 
prea delicată. 

Ati mai urmat câte-va reluări 
fără importanţă Și sa închis sta- 
giunea, într'o pldie de laude pentru 
«Agata nâstră», căreia presa îi ali- 
menta aşa de bine succesul, în câţ 
mulţi din admiratori pretindea că 
Duse, biata Duse, carea jucat la noi 
cam în același timp, alesese răi mo- 
mentul. 

Scarlat Ghica, mult mat puţin 
provel&tor de cât părintele s&i, aude 
Ccâte-va, păreri şoptite cu dibăcie, le 
prinde, nu le medileză, și, fără să-și
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aducă aminte de filosoficul out passe, 
închee cu d-ra Bârsescu, prin Mi- 

„nister, un contract pe cinci ani, cu. 
2000 de lei pe lună şi două luni, din- 
şese, congedii. | 

Anul următor însă, ca, prin mi- 
nunc, succesele în baza cărora se 
făcuse angajamentul, ai început să 
dea, de gândit. Anfoniit și Cleopatra, 
care a, realizat la prima 2700, cu 
preţuri ridicate, a. scădut la. a doiia 
la 1100, iar la a 42la 382, cu tâte că 
sala—mister—erea totdeauna, plină, 
mai ales la galerie. Dece dile în urmă, 
reluându-se Jedeea, reţeta de-abia 
sa urcat la 548. Altă dată, anun- 
țându-se Sapho, spectacolul s'a amâ- 
nat... «din cauze neprevădute». Și 
așa mai încolo, o mulţime de urî-: 
ci6se deziluzii, cari la fio-care Qată 
par'că diceaui: sic transit... 

Intr'o di, nu ştii ce mi-a venit 

şi mam întrebat: 

— Adică, de ce?.. Și până când?..
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Și mi-am dat demisia din Socie- 
tatea dramatică, declarând că nu 
mai vreaii să fac parte din trupă, 
de cât în condiţiile la modă, — ex- 

„cepţionale. 
După o scrie deconstătuiri telefo- 

nice, între Minister şi Direcţia Tea- 
trelor, — consfătuiri de tocmelă, — 
am iscălit un contract pe trei ani, 
cu 10.000 lei anual și dout luni con- 
gediii, în stagiune. 

Cam pe acceași vreme mi sa fă- 
cut cunoscut că Ministerul desfiin- 

țasce catedra de la Conservator, r&- 
masă vacantă prin mârtea lui Ştefan 
Vellescu, — lăsându-ne profesori 
numai pe Nottara, şi pe mine, pentru 
toţi cei trei ani de studii, — și mă- 
rindu-ne (!) deci lefurile, adică: 250 
de lei pe hârtie, 192 în mână.



In tâmnă, Direcţia, cu o nerăb- 

dare răi ascunsă, deschide repede 
stagiunea, reia în fugă câte-va piese, 
«monteză» în silă Domnița Olena, în- 
trerupe arbitrar seria pe care-o pro- 
mitea, Suprema forță a lui Lecca, şi, 
grăbită, fârte grăbită, ajunge unde 
voea : anunţă Medeea. 
Las - Direcţia să mergă, înnainte, 

urmărind în tihnă seria represen- 
taţiilor «extraordinare» și mă întorc 
înnapoi, la Suprema forță. 

De mult, de ani întregi, nu mai 
jucasem cu plăcere. ME deslipisem 
de teatru, și pace! Afară de Gina 

din Casta-Diva şi de vre-o dou&-trei 
alte roluri, nu mai ţii minte să fi 

intrat în scenă, cum intram odală. 

74558 24
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Zoe, din Suprema, a. fost pentru 
mine ca o reînviere. Mi-a reaprins dragostea de scenă, Și am studiat . TOlul, cu toată, puterea unei patimi, 
care. aştepta, să se reverse, L'am 
studiat cum studiam odinidră, — şi, 
fiind-că n'am vorbit nici odată, pe 
larg, de felul mei dea învăţa, — 
să mă opresc, 

Citeam întâi piesa, întregă, de may multe ori, pentru a pătrunde bine 
subiectul şi caracterele. Pe urmă, începeam să-mi învăţ rolul, împăr- 
țindu-l nu în acte, ci în scene, saii, 
dacă n'aveam de Cât o scenă mare, în 3—4 părţi, şi, până n'o memoram bine pe fie-care în parte, nu mă aventam la întrega scenă, sat la întregul act. Tot aşa, și cu actele; până nu-l ştieam bine pe cel d'in- tâi, nu treceam la a] douilea. 
„Nu numai că n'am întrat nici odată în scenă fără a fi stăpână pe rol,
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dar nici nu înţeleg cum își poale 
_cine-va lăsa, nădejdea în sutleur. 
Nedomirirea mea e cu atât mai 
mare, cu cât sunt convinsă că un 
actor, ori-cât de bun, dacă nu ştie 
rolul, devine mediocru, — şi, vice- 
versa, un mediocru se înnalţă, ştiin- 
du-și rolul. Acesta e secretul atâtor 
artiști celebrii, şi maj cu seamă al 
atâtor trupe străine, renumite prin 
«ansamblu»: își ştii rolurile, sunt 
stăpâni pe acţiune, — și le ştii pen- 
tru că, pe lângă silinţa de a, studia, 
aii un repertoriii fârte restrâns. Am 
avut chiar ei, în trupele mele, nu 
ştii câte exemple. Bunidră, în timpii 
din urmă, am jucat, întrun «tur- 

„ne, numai trei piese: Omdr-o (La 
femme de Claude), Dinte pentru dinte 
(Les tenailles) şi Ce mai nevastii (La 
Parisienne). Fi bine! aceste trei piesc, 
prin faptul că le jucam în fie-care 
seră, nu numai că nu mai aveaii 
nevoe de sufleur, nu numai că fie-
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care din actori ştica și rolurile ce- 
lor-l'alţi, nu numai prin urmare că, 
realizasem un «ansamblu» perfect, 
— dar chiar fie-care în parte pro- 
gresa din di în qi, găsind la fie-care 
representaţie nouiefecte,noui nuanţe, 
noui troueailles, aşa, în cât toţi in- 

terpreţii se puteaii compara fără 
discuţie cu mulţi din societarii tea- 
trelor subvenţionate. 

Pe dată ce-mi înv&am pe din 
afară rolul, începeam a căuta, ac- 
centele, — căci, cât timp îl Memo- 
rasem, nu-i dasem de cât intonaţiile! 

prime, intonaţiile firești, ale mo- 

mentului. Pe cele teatrale, le dam 

pe urmă. | 
După aceea, încet-încet, mă sileam 

să aplic indicaţiile intercalate de 
autor, şi tocmai la urmă, după mai 
multe repetiţii cu partenerii, com- 
pletam studiul prin mișcări. 

Privitor la indicaţii, nu m'am mul- 
(umil nici odată cu cele prevădute
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în text; totdeauna am adăogat de 

Ja mine miscări, poze, accente, gă- 

site fio intuitiv, fie prin discuţiuni 

cu autorul, fie prin aprofundarea 

caracterelor, fie prin citirea texto- 

lor ajutătâre, — şi în acest din urmă 

caz, intrată piesele scose din romanc, 

ca, Maitre de forges, sati comentate, 

ca loţi clasicii. 

_ Forma, stilul, nu Pam deconsiderat 

nici odată. Cu mai multă tragere 

de inimă înv&ţam o piesă scrisă în 

fraze simple, curgătâre. Incâlcirea, 

sforăiturile, cuvintele împerechiate 

cu sila, le recherche cum dic fran- 

cezii, mă indispuneaii până într'atât, 

în cât de multe ori, cu riscul de a 

nemulţumi pe scriitor, îi refăceam 

frazele pe cari memoria mea re- 

fuza să le reţie, saii graiul să le re- 

pete. | ” 

Fiind-că veni vorba de grai, re- 

comand celor ce vor voi să m'a- 

sculte, întâi: să, înveţe tare, — căci,



pentru a-și da cine-va, s&ma, de fru- 
muscţea unci situaţii, trebue so audă 
bine, —şi al doiiilea,: să nu lase 
vocea în voia ei, chiar când ca n'ar 
fi slabă. Exerciţiă! Neîntrerupt exer- 

"ciţiă! Prin el, vocile tari se conser- 
vă, — cele slabe se întăresc. Apoi, 
desvoltă plămânii, formâză, respi- 
rația, deprinde pe actor a străbate 
paragrafe, scene, acte întregi, fără 
a, obosi. Talma, avea o vorbă marc: 
„actorul care nu știe să respire, e 
actor mediocru». Numai lipsa, de 
exerciţii îi osteneşte pe unii în ti-, 
rada, actului al 3-lea din Ruy-Blus ; 
numai încrederea că ati voce aro- 
zavă, îi răguşeşce pe alţii în timpul 
paragrafului de adio din actul a] 
4-lea al lui Orhello, sai în glumâţa 
luplă vorbită a lui Petruchio, din 
Femeea îndărătnică. Manolescu n'a- 
vea crgan puternic, şi cu toate astea 
găsea. accente de vibrai sălile, tără 
a obosi. Eii, numai voce de trage-



diană n'am avut; totuși, prin exor- 
ciţii, prin expresie, prin artă, is- 
buteam ai da, o aşa putere, în cât 
unc-ori, — ca în Fecidra de la Or- 
leans, DMarie-Jane, Ura, Ilero și Lean- 
dru, — mă inspălmântam cii însămi, 
ascullându-mă. 

Căci, — lucru care ar părea im- 
posibil, sati cel puţin ciudat, — mai 
întotdeauna mi-am ascultat vocea. 
Aveam o scenă fior6să, o povestire 
care impresiona? Povestirea, aceea 
mi-o făceam mie însămi şi, cu cât 
mă îngrozeam pe mine, cu atât con- 
tinuarca erea mai zguduitâre. Aveam | 
o scenă, în care trebuia, să mă în: 
duioşez? Imi îndulceam vocea, și 
mi-o ascultam, și, fără să vreau, 
începeam să, plâns, cu lacrămi pro- 
vocate nu atât de situaţie, cât de 
duioşia vocei mele. 

De aci, din acest obiceiii de a mă 
asculta, am tras încă un mare fo- 
los: acela de a ști ce să subliniez



— 36 — 

și ce să atenuoz. Scena, lirada, fraza, 

pe care o simțcam că m& impre- 
sioncază, că e frumâsă,; — o scoteam 
în relicf; din potrivă, aceea caro-mi 

*sgâria audul, care-mi suna falș, o 
ascundeam, trecend repede peste ca. 
Și are mare importanţă acest lucru. 
Am observat, asistând la diferite 
represenlaţii, că, de multe ori, nu 
numai 0 scenă, dar chiar un act, 
și chiar o întregă piesă, pote cădea 
sati se pote menţine, după felul cum 
interpreții îi vorsublinia părţile bune 
sau rele. O slăbiciune prea accen-! 
luată, ia proporţii îndecite, — întoe- 
mai după cum o frumâsă, poezie, 
devine ridiculă, dacă apeşi exage- 
rat pe câte-va, accente ritmice gre- 

șite, pe dou&-trei rime slabe, sati 

pe o cacofonie cu două înţelesuri- 
Alte două sfaturi: 
Primul. Când studiaţi un rol, ori 

cât de bună: memorie aţi avea, nu 
ve încredeţi în ea. Insemnaţi în text;



tâte părțile cari trebuesc scose în 

relief, tite cuvintele cari ai nevoo 

să fio accentuate. Insemnaţi și miș- 

cările, şi gesturile, şi trecerile, și 

pauzele ... Pentru un moment, nu 

sunt de mare folos; dar mai târdii, 

“Ja reluarea piesei, ajută mult me- 

moria; vă va fi destul să recitiţi 

rolul odată, pentru ca interpretarea, 

cu tâte amănuntele ci, să se rede- 

ștepte în gând. 
Al doiilea. In fie-carescră, înnainte 

de a intra în scenă, pe când ve îm- 

hrăcaţi, saii pe când aşteptaţi în cu- 

lise, repelaţi, dacă nu tare, cel puţin 

pe şoptite, scena importantă care 

vaşteptă, mai ales dacă ea cere pu- 

tere, sai volubilitate. Nu aveţi idee 

câtă influenţă are un asemenea, cxcr- 

ciţiii. Mie, căreia toţi mi-ai recu- 

noscut calitatea de a vorbi repede, 

fără a, stirbi o silabă, — acesta mi-a 

fost secretul. Și prin acâsta nu în- 

țeleg numai un exerciţii de me-
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moric ; ar fi incomplet. Trebue un 
excrciţiii al buzelor; ele aii marca, 
importanță, care devine capitală 
prin accea că, cu timpul, perfecţio- 

-N6ză dicţiunea, — așa în cât, în vor- 
birea, repede, nu încurcă cuvintele, 
iar în cea rară separă silabele cu 
așa artă, că par'că curg, dând un 
sunet «perlat», caracteristic. Exer- 
cițiul ajunge Ia perfecţie, atunci 

"când actorul care vorbește sub în- 
demnul lui, nu mai are novoe să 
se-ntrebe la fic-care replică: «acum, 
ce trebue să spun?» R&spunsurile 
vin Singure, pe neașteptate, și vor- 
bitorul, ne fiind preocupat de text, 
supravegheză acţiunea, adică esigur. 

Acestă siguranță e cu atât mai 
necesară, cu cât unii actori nu pot 
uita că sunt actori, — că adică aceea, 
ce spun e învăţat pe din afară, — 
de cât când isbutese să se amăgescă 
cu desăverșire pe ei înșiși. Și atunci, 
acâstă uitare de sine e atât de a-
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dencă, în cât nu-și mai dati semă 
de nimic din accea ce se pelrece 
în jurul lor. Așa, că; când joc un 
rol în condiții normale, adică bine 
pătrunsă, nu mai văd, nu mat aud, 
nu mai sunt că, — sunt personagiul 
pe care-l interpret. Dacă represint 
pe Julicta, sunt în stare, — cum mi 
sa și întâmplat, — să mă rănesc cu 
pumnalul în scena de la mormânt; 
dacă represint o altă eroină, ca, Zoo 
din Suprema forţă, când mă silește 
situaţia dramatică să cad pe jos în 
nesimţire, cum cad acolo paralizată, 
dacă nu mi-ași pregăti căderea, în- 
trun loc larg, ferit de mobile, mi-aşi 
sparge capul. Până acolo merg cu 
izolarea mea, de cele ce mă încon- 
jură, în cât, presupunând că a-şi fi 
Geta, nu numai că nu v&d cume 
îmbrăcat Horaţii, dar de multe ori, 
în timpul acţiunci, nici nu şti dacă, 
cel ce jâcă pe acest Horaţiă. e cu- 
tare sati cutare actor.
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De aci vine că de câte ori, din- 
Ur”o cauză ore-care, amăgirca dis- 
pare, — cum se întâmplă atunci când 
trebue să recit versuri, — mă zăpă- 

“cesc. Când dic versurile din Fântâna 
Bandusiei, mă mint pe mine însămi, 
mă sugestionez, mă conving că nu 
le qlic eii, ci Geta; pe când atunci 
când recit, de exemplu, Sharătorul 
lui Heliade, mi-e cu neputinţă să-mi 
lep&d personalitatea și, cu gândul 
că eii, Romaneasca, recit, nu mai 
sunt stăpână pe mine; trebue să 
fac să intervie o doză mare de voință, 
pentru a-mi biciui memoria, gata 
la tot pasul a mi se împotrivi. 

Tote acestea, sar putea grupa în- 
tun cuvent: emoția. 

" Emoţiunile mele, -— sati, cum die 
mulţi, le trac, — se traduceaiă în tot- 
deauna prin aceea că, şi înnainte, 
şi în timpul representaţici, nu pu- 
team sta locului, sai vorbind în- 

t”una, sati șoplindu-mi mie însămi 

-
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părţi din rol. După ce intram în 
scenă, o sete nespusă îmi usca, gâtul, 
iar dacă, vre-o durere, fie fizică, fie 
morală, mă stăpânise până atunci, 

imediat ce intram în acţiune, dis- 
părea. Dispărea până într'atât, în 
cât mi-aduc aminte de spectacole, 
la cari luam parte, fără, să dati ni- 
menui a înţelege că, în antr'acte, 

*- migrena — vestitele mele migrene, 
— mă dobora, pe câte-o canapea, în 
nesimţire. Int”un cuvânt, responsa- 
bilitatea îmi inspira întradevăr o 
mare grijă, însă ea se traducea nu 
printr'o frică propriii disă, ci prin- 
iro excesivă încordare a lutulor 
simţurilor.



1901-1902. 
Alt director: Ștefan Sihleanu, 
Nu joe mai nimic, până la, sfâr- 

Şitul lui Octobre, când reiau cu 
plăcere rolul Eufimiţei din Crai 
de ghindă—un rol care cerea, multă 
viață, multă patimă, și mat ales, 
multe treceri de la comedie la dramă. 

O lună în urmă, — după o reapa- 
riţie în Jucătorii de cărți și alta în 
Romeo, — se jăcă Sângele spală de 
Echegaray. Alt rol plin de strigăte 
şi de sbuciumări!.. 

In timpul acesta, Direcţia căuta 
o atracţie, şi, după mai multe pla- 
nuri, Sa întors tot la ideea lui Scar- 
lat Ghica; să represinte Jessalina, 
cu d-ra Bârsescu în rolul curtizanci
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și ei în al Arici; cu alte cuvinte 
să redea, publicului plăcerea, de a 
vedea, față în faţă două actriţe, asu- 
pra cărora, gura lumei nu înceta, 
de a. răspândi tot felul de versiuni, 
inspirate de o rivalitate imaginară, 
Şi, cum se ştiea că rolurile nostre 

„se «pretaii» la o luptă, înverşunată, 
erea mai mult ca sigur, credea 
toţi că se va, întâmpla, aceea ce nu 
se întâmplase cu doui ani înnainte la 
Emilia Galoiti: o încăerare. 

Spre jalea, tuturor, Jessalina s'a, 
jucat de multe ori şi nu ne-am în- 
căerat nici odată. Perseverenţa. pu- 
blicului însă erea, mare; nu se da 
bătut. Săliaprâpe pline, la fie-care re- 
presentaţie. Incaltea să vadă ceva... | 
Norocul teatrului, care, de pe urma 
acestei nerozii omeneşti, a făcut nişte 
reţete neașteptate, — şi ca, dovadă, 
după cum am mai spus aiurea, că 
numai întâlnirea, mea și a d-rei Bâr- 
sescu în acecaşi piesă, a suit aceste
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rețete și-a făcut serie piesei, este 
faptul că, mai târdiii, plecând ei în 
congediii şi reluându-se piesa cu alt 
cine-va în rolul Arici, rețetele ai 

“scădut pe jumătate. Ca curiozitate, 
iată, cifrele: 

1* representaţie, cu mine. 2558 lei 
da » »cu mine... 9147» 

3 p » cu mine ....1672» 

4 » » cu mine... 1579» 
Da » » cu mine... 2392». 

0" » »cu mine... 1566» 

1 » »cu mine... 1840» 

82 » » fără mine .. 720» 

9% » » fără mine... 654» 

şi pe urmă, nu sa mai dat. 
Intre Messalina şi plecarea, mea în 

congediii, am mai creat un rol: pe al 
cochetei, din Câinii lui Lecca. Sunt. 
datore să nu pomenesc numele a- 
costei piese, fără a mă opri, ca să 
laud pe Nottara, care, după indica- 

țiile autorului, a știut să facă din
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Ion Verera o fiinţă trecută prin trei 
faze de viaţă, admirabil studiate. 

„ Plecând, conform contractului, ce- 
dez o mulţime de roluri: şi pe al 
Ofeliei din Ilamlet, şi pe al Almei 
din Ondrea, și pe cel din Necinstiţii, 
și pe cel din Adriâna Lecouvreur, — 
și altele, pe cari nu le mai citez. 

Imi petrec lunile de congediii ju- 
când în provincie, angajată de di- 
feriţi directori de trupe ; respir, când 
me văd la ultima, representaţie, —: 
și m'ascund la, o m6năstire din fară, 
“unde, chibzuindu-mă cu mineînsămi 
în tot felul, ia o' hotărire mare. 
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— Domnule Director, am onârea 
a vă atrage atenţia că, la sferşitul 
acestei stagiuni (1902-903), angaja- 
mentul mei va, expira și vă declar 
că, sunt decisă a nu-l mai reînnoi, în 

„nici o condiţie. Veţi dispune deci ca, 
cu începere de la Aprilie viitor, să 
fii trecută printre pensionari. 

Acestea ati fost cele d'intâi cuvinte, 
pe cari le-am adresat directorului, 
după întârcerea mea din vacanţă. 

Nu ştii ce mi-a răspuns atunci, 
pe loc; ştii că, după cât-va, în timpul 
stagiunei, vorbindu-se de echilibra- 
rea budgetului forte sdruncinat, a 
exclamat cu cea mai copilărescă, 
sinceritate : 

— Noroc că plecaţi voi, tu și Bâr-
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sesca!.. 30.000 de lei 'mai puţin... 
Altfel, ce nași face?.. 

Drăguţul !.. 
Nestudiindu-se mai nici o piesă, 

n6uă şi, afară de asta, mai tâte ro- 
lurile mele vechi fiind, precum am 
spus, cedate, nu cred să fi jucat în 
tOtă stagiunea mai mult de cât de 
vre-o 5-6 ori: odată, în La fille Elisa, 
de Goncourt; altă dată, în Pavie; 
de două sati lirei ori în Spre ideal 
și, ocazional, fiind-că erea represen- 
taţie de gală, am recitat fragmente 
din niște versuri de Ascanio, la Ju- 
Vileul de 50 de ani al Teatrului. 

Atât.



Și-am ajuns la, representaţia, mea 
de retragere, în 14 Februarie 1903. 

«S'a hotărât, — dicea Gion, într'un 

articol, cu vre-o câte-va dile înnainte. 
«D-na Aristizza Romanescu se re- 
atrage, părăsește scena Teatrului 
«Naţional. Irevocabil. Diarele ai pu- , 
«blicat programul representaţiei de 
«adio, ai dat amănunte peste amă- 
«nunte asupra trecutului artistei, 
«asupra nenumăratelor ci creaţiuni. 
«Pentru a fi complete, aceste diare 

«ar fi trebuit să ne spue şi cum râ- 
«mâne cu locul ce artista îl ocupă 
«în Societatea dramatică. Ce-are de 
«gând Direcţia să facă, pentru a 
«umple golul ce va lăsa D-na Roma- 
«nescu, în urma sa? Cum remân
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«interesele superiore ale Artei, prin 
«pierderea ce li se înflige? Sunt si- 
«gur că criticii se vor ocupa şi cu - 
«acest lucru, dar mai târdiii. De o- 
«camdată să constatăm cu plăcere 
«o unanimitate de regrete şi o 
«unanimiiate de îndemnuri, adre- 

«sate publicului român de tâte dia- 
«rele n6stre, pentru ca, acest public, 
«căruia Aristizza Romanescu i-a dat, 

«din copilărie şi până acum, tote 
«câsurile cele mai frumâse ale vieții 
«sale, să vină să-şi ia adio, de la 

«artista care Va desfătat peste un 
«steri de secol. 

. Publicul, negreşit, va veni. 
Va fi o representaţie unică în felul 
«ei; va fi frumâsă și dui6să. Pentru 
«ce?.. Pentru că Aristizza Roma- 
«nescu a, fost menită să ocupe un 
«loc mare în istoria artei dramatice 
«române.» 

Aşa-si termina Gion articolul —
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iar întrun alt diar, un al scriilor, 
qlicca: 
«Nam să fac istoricul furtunâsoi 

«vieţi a acestei artiste de mare me- 
«rit; voi căuta numai să aștern pe 
«hârtie primele impresii ce păstrez 
«din viaţa ei. 

«Erea în iarna anului 1882. Se 
«întorsese dintr'una : din călătoriile 
«sale în străinătate şi chiemase 
«lumea în sala Bossel, — căci cu 
«directorii, departe de a le fi făcut 
«ochi dulci, a ayut totdeauna inci- | 

„«dente cu urmări seriâse, —s'o vadă 
«întrun rol noi: Julieta, din. piesa, 
«lui Shakespeare. 

«O văd încă, subțirică, albă, par'că 
«transparentă, mişcându-se ca o 
«apariţie şi vorbind cu o voce ar- 
«gintic: - Avea . farmecul tinereţei;; 
«erea, actrița teatrului romantic, in- 
«genua dramei amordse. 

«Și mai erea indicată pentru drama, 
«romantică, nu numai prin tinereţea,
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«pe care o râspândca, întrega ei fi- 
«ință, nu numai prin frumuseţea 
«vocei, ci şi printro. dicţiune de 'o 
«claritate surprindătâre, prin vor- 
«birea ci musicală, instrument ado- 
«rabil pentru poezia declamatore a 
«dramei romantice. = 

«Succesele cele mari le'a avut 
«însă, de la 1885 încâce, când, ală- 
«turi de Manolescu, a atacat mai 
«tote marile roluri din teatrul ro- 
«mantic. | 

«... De alifel, acela a fost timpul 
«de glorie al mai multor actori de 
«la noi. Manolescu a fost cel mai 
«bun director de scenă pe care l'a, 
cavut teatrul nostru şi, sub influânţa 
«lui, saii ridicat mulţi în teatru; 
«Ştiea să-l pue pe fie-care la locul 
«săi, şi nu se sfiea nici o dată, 
«de succesul celor cari-l înconjurată 
cîn scenă. Atunci a jucat Nottara, 
«mai tote rolurile ce formeză, şi adi 
«fondul repertoriului să ; atunci s'a
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«ridicat Ion Petrescu, care și adi 
«are ca principale roluri tot ce-a 
«jucat sub conducerea lui Manolescu. 

«D-na Romanescu imediat ce-a 
"«găsit. teren liber — prin trecerea 
«în al doiăilea plan al d-nci Ana 
«Popescu-Manolescu, — sa înnălţat 

«cu 0 iujâlă extraordinară şi mulţi 
«ani a fost singura actriță a Teatru- 
«lui Naţional. Ast-fol în câtţ d-sa, 
«care la început își regulase un 
«anume repertorii, începe a juca 
«în tote piesele, fără deosebire de, 
«gen. Aşa, am vădut-o în Ocolul pă- 
«mântului şi chiar în «travestiuri», — 
«roluri de cari nu mai jucase din 
«primii anii de teatru. 

«Născută dintr'o familie de artişti 
«Şi crescută tot printre artiști, a avut 
«cel mai eztraordinar temperament de 
«eatru, şi, pe cât de puternic îi erea 
«temperamentul, pe atât de mare 
cambiţiunea. Am vă&dut-o luptând, 
«ca să înfăţișeze unul din cele mai
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«grele roluri de tragedie, după ce, 
«cu o scră înnainte, apăruse într'o 
«subretă a, lui Molidre, sai întrun 
«rol de țtrancă. | SE 

«Și adi, când teatrul Naţional so 
«dă forte des în spectacol, cu piese 
«nestudiate și cu roluri neştiute, tre- 
«bue să amintim că una din marile 
«calităţi ale Aristizzei Romanescu 
«a fost şi aceea, că ştia totdeauna 
«perfect rolul, de şi juca cele mai 
«multe roluri din stagiune. 

«Probabil că şi acest fapt a.con- 
«tribuit mult ca să-i atragă imen- 
«sele simpatii, de cari se bucura. 
«La un moment dal, ea a fost ac- | 
«triţa, răsfăţată, nu numai a publi- 

„«cului din Bucureşti, ci şi a, celui 
«din Iaşi, şi din totă ţara. 

«... Este, fără îndoială, o fârte mare 
«piedere pentru teatru retragerea, 
«d-nei Romanescu; dar acestea sunt 
«pierderi fatale. Actorul, care nu 
atrăeşte de cât prin amintirea Jo-
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«cului, trebuc, mai mult de câtori- 
«care arlist, să ştie să se retragă la, 
«timp. 

«... D-na Romanescu dă încă o 
«dată dovadă de inteligență, când, 
«fiind încă în puterea, mijlOcelor salc, 
«sc retrage de la munca de fie-care 
«i şi se rezervă să apară înnaintea 
«publicului numai atunci când şi 
«cum va crede d-sa că e bine. 

«... Merită acâstă odihnă, după 
«colosala activitate ce a desfășurat-o; 
«merită să i se facă o situaţie, care, 
«să-i permită să ducă o viață lipsită 
«de griji și nevoi. Destul a, fost sbu- 
«ciumată în timpul luptei, ca să-şi 
«primescă cel puţin acum recom= 
«pensa, pe care i-o datoreză ţara.» 

Ast-tel vorbea presa, înnaintea re- 
presentaţici.



lată acum şi ce sa, is după. 
«+. ME întorc, la acestă oră înna- 

«intată, — ora 1 din n6pte, — și mă 
«grăbesc a-mi fixa impresiile, asu- 
«pra acestei memorabile represen- 
«taţii. Mărturisesc. că sunt încă sub 
«Stăpânirea, unei emoţiuni, care își 
«are isvorul, nu atât în cele patru 
«câsuri de ascră, cât în timpul de 
«mai bine de 12 ani, de când cu- 
«nosc pe Aristizza, Romanescu şi-l 
«urmăresc succesele. 

«Mi sa părut asâră că o mare 
«lumină, un cald isvor de credinţă 
«în artă, o imensă pasiune pentru 
«scenă îşi exercitat, cu un transport 
«extatic, vrăjile lor, pentru ultima
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«6ră, inainte de a ni le retrage - 
«pentru totdeauna. 

.. Representaţia s'a succedat în 
«ordinea următâre: 

«Veteranul artist Anestin, — care 
«scrisese artistei că se simte fericit 
«Şi mândru pentru alegerea, ce-a 
«făcut în persâna sa, rugându-l să 
«ia parte la acest festival, —a dis 
«monologul Barbu Lăutarul, în cos- 
«tumul și cu masca tradiţională, în- 
«soţit de un taraf de lăutari, pur- 
«tând vestmintele epocei, La, dis cu, 
«o artă desăvârşită, şi, prin evocarea 
«figurei celebrului lăutar, a stîrnit 
«furtună de aplauze. Publicul i-a 
«dovedit că, de şi e socictarul Cra- 
«iovei, Bucureştenii îl consideră ca 
«al lor». | 

Innainte de acest monolog, progra- 
mul promisese actul balconului din 
Romeo și Julia, cu d-na Aglae Pru- 
tânu-Teodoru, de la Iasi, în rolul 
Juliei. Nişte foi volante, răspândite
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în sală înnainte de a se începe spec- 
tacolul, aii dat de ştire că acel prim 
numer se suprimă, de Gre-ce d-] 
Penescu, preşedintele comitetului 
teatral din Iași, interdisese. d-nei 
“Prutenu 'de a, da. concursul. 

«După Barbu Lăularul, a urmat 
«Ca în Biblie, o comedie întrun act, 
«de Cavalotti, cunoscută sub numele 
«de Fiica lui Jefteii. Frumâsă, spi- 
«rituală, cu situaţii forte bine prinse. 
«D-na. Romanescu a excelat în rolul 
«tinerei soții: avea, tâtă naivitatea 
«cerută la 18 ani, precum şi tâtă 
«pasiunea unui amor curat, cum 
«sunt dragostele prime. Ovaţiuni ne- 
«bune aii salutat acestă .nouă, erea- 
«țiune a marei artiste. 

«...AI treilea la rând, Quartetul 
«Carien Sylea, — Enescu, D. Dinicu, 
«L5bel, G. Dinicu. A “repurtat. un 
«strălucit succes, cu tema și varia- 
«țiunile din Der Tod und das Midehen, 
«de Schubert.
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«Apoi, Cancer lu inimă, o piesă în 
«două acte, condensate de d. Hara- 
«lamb Lecca, întrunul. Vigurâsa, fi- 
«lipică a femeii, a dat ocazie d-nei 
«Romanescu de a ne readuce aminte 
«o altă putere a talentului s&ă : vir- 
«tuositatea, dicţiunei, ritmată cu cele 
«mai dramatice accente de pasiune... 

«... Și Sati petrecut scene îndu- 
cioșătâre, cari, —am fi fericiţi so 
«credem, — vor convinge pe marea, 
«pe iubita nestră artistă. 

«Ori-cât ar fi publicul de trădător, 
«cum dice ea, asâră i-a arătat că 
«despărţirea sa de aceea care a fost 
«lucdfăr printre stelele artei române, 
«îl costă mult, mult de tot, şi nu- 
«mai acum pole sa, convins d-na 
«homanescu ce putere exercitase 
«asupra publicului românesc şi cum 
«a Ştiut să-l captive. 

«La, finele părţei a doiia, femeile 
«române şi-a exprimat regretul lov 
«de a pierde pe artistă, — nepier-
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«lând totuși Speranţa că ca va re-: «veni asupra acestei hotăriri. 
«La finele -părței a patra, sub o «plâie de flori, de buchete, de co- «rone, de coşuri, de bijuterii şi 0- «biecte de artă, — artiştii Teatrului 

«Naţional, în frunte cu Nottara, într'o «cuvântare plină de infocată, con- «vingere, au arătat, în simţite cu- «vinte, şcâla, pe care Aristizza, ' Ro- «manescu a format-o, frumesele «creaţii pe cari le lasă, ŞI, emoţio- «naţi până la lacrămi, Şi-ati exprimat 
«regretul de a vedea scena română «lipsită de aceca, care întrupase 
«perfecția artistică, ridicând presti- «giul Teatrului prin muncă și talent: 

«Tot după partea a patra, d-na 
«Giurgea, din partea, clevelor d-nei 
«Romanescu, şi-a unit glasul cu al 
«celor-Valţi și a rugat-o pe ncîndu- «plecata, maestră să nu le părăsescă, 
«să considore scena ca, o datoric, de «la care nu-i e permis să dezerteze,.
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«Apoi, Societatea, studenţilor, prin- 
«tr'un delegat, a rostit o prea, fru- 
«mosă cuvântare, sperând că nu 
«asistă la o representaţie de retra- 
«gere, ci la glorificarea, la apoteo- 
«zarea artistei, care a întrupat, în 
«creaţiunile sale, sublimul. 

«... Și, în faţa atâtor manifestări 
«de simpatie, atâtor dovedi de dra- 
«goste, artista, vizibil emoţionată, a 
«apărut, spre dezolarea, tutulor, în- 
«bun ultim tabloii, Jortua sum, o 
«scenă deprimantă, o scenă de în- 
«mormântare, înmormentarea înna- 
«inte de mârte a aceleia care a fost 
«gloria teatrului nostru. Intr'o casă - 
«țărănescă din munţii Moldovei, stă 
«retrasă artista. Nu vede pe nimeni, 
«nu vorbeşte cu nimeni, şi când, 
«din întâmplare, se întâlneşte cu 
«foștii săi colegi, ea le zugrăvește 
«trecutul în așa negre culori, — în 
«cât am eșşit din teatru cu impresia 
«căi acestă femee, pe care noi toţi
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«o credeam victoridsă; a cărei cale 
«fusese așternută numai cu. flori, 
«care se ridicase până la cea maj: 
«de sus treptă, — n'a fost nici învin- 
«gătore, nici fericită, nici măcar mul- 
«țumită,... ci o martiră. 

«+. In semn de adio, alte aplauze, 
«alte flori, alte ovaţii!.. 

«Ea, ca o pasăre bătută de vânt, 
«cu aripile. sgribulite şi udate de 
«plâie, tăcea, nemişcată. Innaintea o- 
«chilor ei deschişi și plini de lacrămi, 
«se perinda cu iuțela gândului 
«tote succesele trecute; în urechile 
«ei, r&suna, sgomotul atâtor trium- 
«furi; iar dinţii ei, strînşi de nervii 
«nerăbdărei, par'că: voiaii să se în- 
«tredeschidă, pentru a lăsa să-i a- 
«pară pe buze surisul satisfacţiei de 
«odinidră... Numai avea decât ener- 
«gia de a duce până la, capăt: ho- 
«tărârea luată. 

«Și e bine că a avul-o; căci, ia 
«să ne închipuim că, la strigătul 
74658 
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«lui Nottara, rămâi, Aristisz0 4, — slri- 
«găt repetat și de M. $. Regina, şi 
«de întregul public, — să ne închi- 
«puim că d-na Romanescu ar fi 
«răspuns rămân; mar fi exclamat 
«același public : ce cabotină ! come- 
«die!.. nici nu se putea alt-fel... 

«Aşa însă, toţi aii plecat cu sin- 
«cere, cu adânci regrete, repetând 
«pote durerâsa destăinuire din AJor- . 
«lua sum : 

«Ca un amant, care se-nchină 
«Cutărei finţe pe pământ, — + 
«l-am dat iubitei mele, scenei, 
«Tot ce-am avul maj scump, mai sfânt: 
«Copilărie, tinereţe, 
«Amor visat, vis împlinit, 
«Maternitate, nopți și dile, 
«ntrâga-mi viață în sfârșit 
«l-am dat-o ei, —și, cu mândria 
«Unei femei de firea, mea, 
wAainte să me părăsescă, 
«âm părăsit-o ei pe ea».



Printre depeşi Şi autografe: 

— Flori pe lanţuri, flori pe răni, flori pe drumurile vieţei, crescute din sângele inimei. 

ELISAVETA. . 

x 
+ + 

— Ondre, genialei arliste, care, după o muncă neobosită de un pă- trar de secol, — în care timp a în- cântat, a, desmieraat Şi a înnălțat generaţii de auditori, — se retrage, regretată de toți. 
Prinţesa Alezandrina Ion Ghica. 

* 
+ x
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— Doliul adânc şi recent, în urma 
pierderei prea iubitei mele mame, 
me împiedică să asist la represen- 
taţia D-v., care sper că nu va fi ul- 
tima. 11 faut se retirer & temps, mais 
pas avant le temps. 

Zoe Dimitrie Sturdza. 

* 
x * 

— Atectudse omagii de stimă şi 
consideraţie cminentei artiste, — din 
partea unui bun şi vechiă prieten. 

Ollănescu-Ascanio. 
* 

x x 

— Nu te-am uitat. 

Nini Valery. 
* 

+ + 

— Jauvais bonheur et 'honneur & 
prendye part & votre adieu qui, je 
L'espâre pour Part, n'est que un au- 
revoir. 

De Maz.
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— Vii omagii strălucilei ” cariere 
a distinsei artiste. 

Asociaţia Studenţilor români din Paris. 
* 

x * 

-— ..„ Să fie re hotărâtă fără apel 
rolragerea d-v. de pe scena Tea- 
trului Naţional?., Do ce?.. Nu a- 
veţi. nici etatea, nici scăderea, vre- 
uneia din acele însușiri, cari impun 
artistului dramatic părăsirea, carie- 
rei sale. Am urmat tote represen- 
taţiile din urmă, în cari aţi jucat, 
şi caut nedomirit cauza acestei .re- 
trageri. Trecând anii, aţi putea, 
schimba genul rolurilor şi interpre- 
farea lor ar fi cu atât mat desă- 
verşită. 

Dacă însă hotărârea ce ați luat 
c călăudită, de ideea că voiţi a pă- 
răsi scena, în mijlocul succeselor Şi 
triumfurilor nediscutate de astă-di, 
— noi suntem siguri că dragostea 
ce ați avut și trebue să aveţi încă,
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pentru teatru, nu v& va părăsi nici 
odată şi că veţi putea aduce şi de 
acum înnainte multe servicii scenei 
române, prin lecţiunile d-v. de la 
Conservator, prin conferințele şi prin 
sfaturile ce dilnie veţi avea prilejul 
să daţi fostelor Şi viitârelor d-v. 
eleve, — apărând totuși, din când în 
când, în unele ocazii solemne, şi pe 
scena Teatrului Naţional, pentru 
mângâerea vechilor d-v. admiratori. 

C. Stăncescu.



Nu, domnule Stăncescu, nu m'am retras în glumă, cum sperati cei cari 
așteptat cu plăcere să mă mai în- 
tituleze înc'o dată «cabotină». Nu! 
m'am retras fără apel, cum dici 
dumneata. ” 

Până mai deunădi, îmi r&sunai 
încă în urechi cuvintele lui Ion 
Ghica: «Eşti chemată să ţii teatrul 
pe umeri». Și-am luptat, Şi-am ajuns 
unde-mi proorocise, Şi-am susţinut 
bolta, teatrului atâţia ani, că, numai 
ei. Adi, bolta e crăpată, amenin- 
țând să se dărâme... si plec, nu. ca o 
lașă, de frică să nu se surpe clă- 
direa, pe mine, — ci plângând, fără, 
speranţă. «La foi? la foi est morte!» 
— îmi striga acum câţi-va ani
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Mouncet Sully. «C'est le dâsir du gain, 
qui la decapitee». 

Ai fost martor, domnule Stăncescu, 
martor şi colaborator al teatrului, 

„al artei nâstre de odinigră. Spune, 
cu câtă încredere luptam pe atunci? 
De câte ori «cassa» nu făcea, nici 
150 de lei, cum s'a întâmplat cu lo- 
calizarea d-lui Carada, du PE La petite 
Padette? Și cu tte astea, jucam, 
fiind-că pentru alt-ceva ne băteată 
inimile. 

Și jucam pe nimic, gratis, pentru 
glorie, — cum am Jucat pentru Ato- 
ncă, pentru răniţi, pentru inundaţi, 
pentru studenţii în medicină, pentru 
studenţii în farmacie, pentru inva- 
lidi, pentru Lâgănul, pentru Materna, 
pentru Obolul, pentru Tibișoiul, 
pentru fondul de rezervă, pentru 
cantinele şcolare, pentru studii în 
străinătate, pentru copii săraci, 
pentru camaradi bolnavi, pentru 
Slatua lui Eliade, pentru bustul lui 

--
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Bolintinenu, pentru Crucea Roşie, 
pentru Ligă, pentru Eminescu, pentru. - 
Reuniunea femeilor, pentru Italieni... 
şi mai ştiă cii pentru cinc, — aşa 
că, dacă aşi sta să numer, mai de multe ori am jucat; pentru alții, de 
cât pentru mine. 

De atunci încoa, încetul cu încetul, 
an cu an, di cu di, m'am desgustat, 
Sunt momente, în cari ajung să 
cred că mi-a făcut cine-va, farmece; 
alt-fel, cum se explică că ci, entu- 
siasta de altă dată, m'am întors de 
unde am plecat: nu maj Pot :su- feri teatrul. De-abia dacă m& mai 
atrage, din când în când, câte un artist prea mare, — Şi chiar 
atunci, nu cu focul de altă dată, ci ca o simplă curiozitate, Jules Cla- retie pretinde că «cumplit trebue să, 
sufere un actor, când citește afişele 
Şi nu-şi mat vede numele». Lă, afişe 
nu mai citesc şi, dacă, fără voe, dati cu ochii de ele, mulţumesc lui Dum-
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nedeii că nu mi-l mai văd, pe al 
mei; așa am ajuns. 

Și-apol, ce să-ţi spun... cti am 
făcut parte dintr'o altă epocă, epocă, 
eroică; mă simt străină printre cei 
de adi. Afară de asta, ori-ce sar 
dice, când stai bine şi te gândești, 
teatrul cere iluzii. Și mai cere: multe, 
multe, începând cu o abnegaţie de 
martir, A fi actor, — în sensul în care 
înţelegem noi, dumneta și că, — în 
„semneză a fi sclav; să n'ai odihnă, 
să n'ai serbătore, să nai părinți, să 
nai copil, să n'ai nici o afecţiune, 
— în Sferşit, să n'ai inimă. Până şi 
la morte! Acasă, pe catafalc, te- 
aşteptă cine-va Scump, — pe când 
tu, în loc să-ţi dai drumul lacră- 
milor, faci caraghioslicuri «la, boeri 
Şi la cucâne». Și când mă &ândese 
că mulţi aă numit-o «carieră indo- 
pendentă». Nu, nu! Bine a dis Vo- 
8u6!.. Lucrul cel mai de plins pe 
lume, e «la mistre navrante du
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comedien, qui ne viţ que pour les 
autres». 

Cu atâta amarăciune m'am ales, în cât plecâna, crede-mă, n'ași fi daţ nici representația, de retragere. Or- ganizarea ei a, fost pentru mine un ultim Supliciă, — fără care, m'ași fi scutit și pe mine de nouj decepţii, i-aşi fi scutiţ și pe camaradi de « m& plânge (1) și pe public de a ex- clama către casier: «Cum, d-le! 20 de lei stalul?.. Bree! Noroc că nu se retrage de cât o dată 
Dar ce să fac? Trebuia, —- fiind- că-mi mai rămăseseră din datorii Mici suveniruri, de cari voiam să scap, — Pentru ca cel puţin liniştea asta so am. Și când dic liniște, dic nu- mai așa, o vorbă, — căci în realitate numai când mă voi retrage cu de- săvârșire, din lume, numai atunci voi scăpa de consecințele funeste ale carierei mele. Teatrul m'a neno- rocit nu numai pentru timpul cât
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am stat în el, — ci pentru tot- 
deauna. Sunt nevoilă chiar acum, 
după ce am plecat din Casa în care 

„am muncit atâţia ani, sunt novoilă 
să-mi târăsc plictiscla pe scenele 
din provincie, pentru a putea în- 
tâmpina cheltuelile, la cari mă obligă 
felul de viaţă cu care m'a deprins 
trepta la care m'am ridicat. Dac'aşi 
fi tost o biată profesoră, neștiută de 
nimeni, aşi fi trăit cu l6fa mea, spo- 
rită prin gradaţii,—pâte nu grozavă 
dar în tot cazul mai mare de cât, 
pensia, de 194 de lei, pe care mi-o 
dă Statul, după 30 de ani de jug... 
Dac ași fi fost «ori-eine», naşi fi dat 
ocazie Ministerului să mă umilescă, 
propunându-mi, cu titlul de «ajutor 
provizorii», 100 de lei pe luriă, din 
fondul milelor. 

In definitiv, domnule Stăncescu, 
chiar dacă aşi mai reîncepe, îmbrân- 
cilă de cine știe ce împrejurări, — 
Wași mai [i e, căci simt că nu
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mai pot. Sufletește vorbind, sunt ca 
Gina, din Casta-Diva : am îmbătrânit. 
M& apropii de acel somn final, din 
care nu te mai poţi deştepta. In 
inima mea, zadarnic ar căuta cine- 
va flacăra, de odinidră; ar găsi-o 
stinsă, și-n cenuşa ei cu regret ci- 
tesc cât de viă a, fost o dată focul. 
Cu cât mă depărtez de cea fost, 
dacă mi-arune ochii înnapoi să mai 
ve&d pe unde am trecut, patimile, 
simţimântelc, bucuriile, durerile, tâte, 
— îmi apar, — cum dice Gina, — 
micşorate, aprâpe șterse, pierdute 
în zare. Nu mai aştept de cât o 
mare, o ultimă mângâere: aceea 
care ne adorme ființa, pentru a ne 
uşura. sferşitul, 

Jr. a.



REPERTORIUL 
————— 

Adriana, Lecouvreur. 
Ana Row. 
Angelo Malipieri. 
Acrobatul. 
Alexandri la Mircești. 
Adam și Eva. 
Amor şi prietenie. 
Amilcar Barca. 
Amoruri triste. 
Antigona. 

- Acum 16 ani. 
Actul al V-a. 
Aprilie 1. 
Boerii și ciocoii, — 2 roluri. Bomba cu apă fiartă, — 2 roluri Bucuria casei,
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Bărbatul cu 3 neveste. 
Bărbierul din Sevila. 
Bunul odinidră. 
Banul Mărăcine. 
Baba, Hârca. 
Benvenuto Cellini. 
Caterina Howard. 
Casta-Diva. 
Crai noi. 

Cerşetârea. 
Cinel-cine]. 
Crimele lui Piperment. 
Culisele vieţei. 
Curcanii. 
Comedie şi Tragedie. 
Chir Zuliaridis. 
Cum sunt. tâte. 
Câinii, 
Crima, din Favernes. 
Cimpoiul fermecat. 
Când vrea femeoa, 
Călugărița sângerândă. 
GOna, Chiriţa. 
Curierul din Lyon.
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Cheia unui ginere. 
Cine vrea, pote. 
Corda, simţitâre. 
Cămătarul. 
Cărturăresa, 
Căpitanul Guillery. 
Ciucuresca. 
Crima celebră. 

Căsătoria lui Figaro. 
Copila din flori, —2 roluri. 
Cer cuventul. 

Corabia Salamandra. 
Cancer la inimă. 

Ca-n Biblie. 
Craii de ghindă. 
Copiii părăsiţi. 
Dama cu camelii. 

Daniel Pochat. 
Denisa. 
Dou& orfane, —4 roluri. 

D-ra de Belle-Isle. 

Despot-Vodă,—2 roluri. 
D-rele de la Saint-Cyr. 
Domnul Alinistru. 

74055 Ei



— 418 — 

Don Juan. 
Don Juan de Marana,—3 roluri, 
Doui sergenţi, —2 roluri. 
Danicheft, 

Diana de Lys. 
Don Carlos. . 
Două căsnicii. 
Dâmna Kiajna. 
Demi-monde. 

Doui morţi vii. 
Dama de caro. 

Domnița Olena. 

După despărţenie. 
Din glumă. 
Doctorul fără, voe. - 
Eva. 

Emilia Galotti, — 2 roluri. 
Ernani. 

Fedora. 

Fiul nopței. 
Faust. 
Feciora de la Orlâans. 
F'emeca. 

FoOntâna Banduziei.
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Filosoful şi femeea. 
Fata bancherului. 
Frica de bucurie. 
Fata, aerului, — 2 roluri, 
Francesca da Rimini. 
Furtuna casnică, 
Fundarea Romei. 
Francillon, — 9 roluri, 
Fulga. 
Familia Lambert, 
Femeea ideală, 
Florăresa, 
Fata lui Tintoretto, 
Foc la mânăstire, 
Femeile cari plâng. 
Franţuzitele. 
Fanny. 

- 
Flămândit de glorie, —2 roluri 
Femeea îndărătnică.. 
Femeile nâstre. 
Fetele de marmoră. 
Femeea să-şi urmeze bărbatul. 
Flori de piatră, 
Fl6rea din Firenze.
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Griselidis. 
Gazetarii, 
Gugulitul. 
Gelozie. 

” Gringoire. 
Georges Dandin. 
Gentil Bernara. 
Ginerele prefectului. 
Gaspar Grazziani. 
Hamlet. | 
Hoţii. 
Heloisa Paranquet. 
Hanul Conachi. 
Hero şi Leandru. - 
Harţă răzeșul. 
Hoţii de codru și hoţii de oraș. 
Haidi cu nunta. 
Horaţii și Lidia. 
Haimanalele. 
Insurăţeii. 
In ditia scadenţei. 
lar plâuă ! 

Iudita şi Olofern. 
Ingerul morțci.
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Iertarea, 
Intre studenţi. 
Ispita. 
In preajma tronului. 
In timpul balului. 
Iulia. 

In €leşte. 

Iadeş. 
Iluziile căsătoriei. 
Jocrisse. | 
Jidovul rătăcitor. 
Jucătorii de cărţi. 
Jertfa. 
Judecată şi osândă. | 
Jianu. 

Kean. 
Ludovic al X]lea, 
Lipitorile satelor, 
Lupta, între femei, — 2 roluri, 
Luisa Miller, — 3 roluri. 
La juraţi. 
Lolota, — 2 roluri, 
Lăcrămidrele, — 3 roluri, 
Lucia Didier.
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La 30 de ani. 

Lumpaţius. 
Lizi. 

„Lumea în care ți se urășce. 
La mormântul poetului. 
Lupta pentru credință. 
Macbeth. 
Mândrie și amor, — 3 roluri. 
Martira. 
Messalina, — 2 roluri, 
Marion Delorme. 

Maria Stuart.. 

Maria, Tudor. 
Marele Galeotto. 
Minciuni convenţionale. 
Manevrele de tâmnă. 
Mariora. 

Mincinosul. 

Mama s6cra. 
Martie 1. 
Muma, din popor. 
Moștenitorii. 

Marie-Jane. 
Mbrtea civilă, — 2 roluri,
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M-elle Nitouche. 
Microbii Bucureştului. 
Maiă 1. 
Medea. 
Mila lui Dumnedei. 
Moștenirea de la r&posata, - 
Magda. 
Mutul. 
Mortă şi vie, — 2 roluri. 
Mizerabilii. 

Miresa nebună. 
Marchiza spălătoresă. 
Minorii. 

Mortea lui Brâncoveanu. 
Năzdrăvăniile divorţului. - 
Nebuniile amorâse. 
Năbădăile Cleopatrei. 
Narcis. 

Nea Frăţilă. 
Noptea furtunesă, 
“Năpasta. 

Necinstiţii. | 
Nătărăii amorului. 
Nerusinaţii.
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Nebunii din faţă. - 
Nunţile venețiene. 
Nu e fum fără foc. 
Nemul lui Rantzai. 

Neron. 
Naufragiul. 
Nâptea de Saint-Bartelemy. 
Othello. 
Ovidiu. 
O singură iubire. 
Omâro! 
Orbul şi cocoşatul. 
Orbul și nebuna. 
Ocolul pământului. 
O sută de ani. 
Orba, din Paris. 
Ordinul de a sforăi. 
Ondrea. 
O lecţie. 
O vizită. 
O ceașcă de ceai. 
Orfanii regimentului. 
O r&sbunare. 
Patrie.
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Primar de poruncelă, 
Pariziana. 
Porcarul și Măria, Sa. 
Prostiile lui Ion. 
Prăpăstiile Bucureştilor. 
Păcatele bărbaţilor. 
Primul bal. 
Piatra din casă, | 
Paul Forestier, — 2 roluri. 
Pe malul gârlei. 
Pygmalion. 
Pribâgul. 
Primăvara, amorului, 
Prea târgii. 
Păstoriţa Carpaţilor, — 2 roluri, 
Peste Dunăre. 
Prima scânteie. 
Puiculiţa. 
Paracliserul. 
Romeo şi Julieta. 
Re&svan şi Vidra. 
Rara avis. 
Radu de la Afumaţi. 
Rozamunda.
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Rosmersholm. 
Rabagas. 
Romanul unui tenăr. 
Regina, Margot. 
Rita Spaniola. 
Radu al III:, 
Ruy-Blas, — 2 roluri. 
Roma învinsă. 
R&posatul dumnealui. 
Renegatul. 
R&posatul Toupinel. 
Schylok. 
Scânteia. 
Ștefăniţă- Vodă. 
Se dice. 
Sferşitul Sodomei. - 
Strigoii. 
Smeul nopţei. 
Sinziana şi Pepelea. 
Steaua. 
Spiritismul. 
Sticla de Cotnari. 
Sapho. 
Scrisorea pierdută. .
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Suprema forţă. 
Severina. - 
Sore de tâmnă. 
Saul. 

Sărutarea. 
Spre ideal. 
Sângele spală. 
Sburătorul. Ma 
Supliciul unei femei, — 2 roluri. 
Strigoiul. 
Sulivan. . 
Socra de deputat. 
Socră-mea Fifina. 
Tartufte. Ra 7 

„Trecătorul. 

Trei crai. 
Trecutul. 

Trei Sultane. 
Trei-deci și trei de mii de franci. 
Tunsul haiducul. 
Torentul. 
Țarina. 

Uriel Acosta, 
Uite popa nu e popa.
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- Ura. 
Ultimul clironom. 
Urita satului. 
Ucigaşul lui Samson. 
Unchiașul Sărăcie. 
Un trântor cât dece. 
Vinceneta. 
Vicontele de Letoritre. 
Vin” să ne sărutăm, Folleville. 
Virginia. 
Visul unei nopţi de vară. 
Vinerea patimilor. 
Visul României. , 
Vinovată ? 
Vânătorii de zestre. 
Vinovat. 
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