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“ÎNTÎIA -BUCATĂ 

Luni, 27 Septemvrie 1904. 

Institutorii (Flachsman als Erzicher) comedie în trei: 
- „acte de Oito Ernst, trad. de... 

Alaltăseară s'a dat la Teatrul Naţional 
« Institutorii», o comedie ce are mult suc- 
ces acum în Germania, de Otto Ernst. Co- 

nedie, și nu prea. In realitate nu e nici 
„comedie, nici tragedie, nici dramă, nici 

melodramă; este o simplă «piesă», cum... 

sînt atitea, altele, adică, o operă drama. 

-tică fără caracter. Căci întrinsa nu gă- 

“sim un sentiment fundamental precis, că- 

_zuia, să i se subordoneze simţirile par- 

ticulare întrupate în deosebitele ei per- 

sonagii și situaţii, ci.mai multe senti- 
mente de naturi diferite, care se cioc- 

nesc, se combat, se sdrobesc unele de al-
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tele, dînd naștere la o stare sufletească. 
generală turbure, care nu 6 plăcută, și 

care, în nici întrun caz, nu e estetică, 

Pe de altă parte, conţinutul, cu prilejul 
căruia, se desfășoară aceste sentimente, 
este cu desăvîrșire strein publicului nos=-: 
tru. Căci în ce ar putea, interesa, oare —' 
pe doamnele noastre din societate sau pe: 
d-nii din burghezime —- teoriile pedago- 
gice ale lui Pestalozzi ori lupta. dintre 
şcoala, nouă. pedagogică, și dintre cea ve- 
che și rutinară, dintre concepţia, ca, să, zi- 
cem astfel, organistică și dintre cea, me- 
canică în privinţa copilului, ce trebue 
educati? Deși toţi care avem copii. ne . 
îngrijim să-i dăm la, școală, sau să, le 

” luăm un profesor în casă, câţi totuși din- 
tre părinţii români şi câte din mamele 
române — care de altminteri cunosc pe . 
degete cevoluţiunile săptămînale ale mo-- 
delor din Paris —își dau osteneala, să, 
vază, cum trebue să, se facă, educaţiunea, 
odraslelor, care vor fi chemate să; le ia | 
locul atât în viaţa, privată, cît și în.cea,. : publică de miine ? | -
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“Dax, pe lingă aceasta, mediul, în care . 

facem cunoștință cu acest conţinut, nu 

poate interesa, decît prea puţin pe pi ubli- 

“cul nostru. Cine se interesează de viaţa 

şcolară a institutorilor, de discuţiile. lor 

din cancelarie, de intrigile, ce se ţes între 

„dînșii ? Ai institutori, da, dar alţi oa- 

* “ meni, preapuţin. E o lume asupra căreia; 

lumea, cea mare — cea bogată, cea, de a- 

” faceri, cea politică — de-abia, își aruncă . 

"cu dispreţ privirea, afară, numai dacă in- 

stitutorul și mai cu "deosebire institu- . 

 4oasrea nu are tactul s'o facă să înţeleagă . 

că ocupaţiunea lor de şcoală nu e alt- 

ceva decit o resursă mai mult pentru 

satisfacerea trebuinţelor modei șia, vie: . 

-ței de salon, cu. său fără joc de cărți |! 

Dar acest fel de institutori și institu- 

toare sînt puţini, și ci nu pot să, Tisi-! 

_pească atmosfera, de dispreţ în care cu 

toţii sînt înconjurați de lumea cea mare... 

Ceva, mai mult. Viaţă, socială, a institu- 

torilor dintr această «piesă nu 6 aceea 

a institutorilor.noștri: ea e pur Ş germană 

şi deci cu atit mai streină de “publicul
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nostru și cu atit -mai lipsită de interes. 
"Și barem dacă cel puţin traducătorul și 
interpreţii deosebitelor roluri şi-ar fi dat 
seama, de aceasta și ar fi căutat, unul, 
prin traducerea, lui, ceilalţi, prin fidelita- 
tea, jocului lor, să deștepte interesul pPro- 
priu, pe care îl poate prezenta, o operă, 
dramatică exotică. Traducătorul însă se 
vede cit de colo că nu știe nici româ- 
nește, nici nemţește. Vechiul păcat care, 
în loc să fie stîrpit, crește și înflorește 
ca, o bălărie îndrăsneaţă în mijlocul: hol-. 
delor. In tot decursul «piesei >, publicul 
se întreabă de ce institutorii toţ vorbesc 
că au învăţat la, « seminar», cînd toţi 
Știu că institutorii învață, la, «școala, nor-. 
mală». Se întreabă, iarăși, ce însemnează 
«colegiu», și ce românească, e aceea cu 
«lasă-i să vie»! (= zi-le să, vie), «măsura 
o mai mult decit împlinită». (și «mai 
mult» și <“împlinită»!) ; «îl gonese așa, . 
Și-și pierde ghetele» sau «o să-ți pierzi 
papucii» (=o să te duci pe copcă); el 
poate «să-și stringă, lucrurile» (să-şi ia, „ catrafusele) ; «a, depărta, orice brutalitate 

s
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- de copii»; figură «netedă» (germanul nelt. 
= drăguță, curăţică, nostimă, drăgălașă), 

etc. ete. Pe de altă parte, cea, mai mare 
paste din artiști au dovedit că nu cu- 
nosc de loc (și de unde l-ar fi putut cu- 
noaște ?) pe institutorul german și, în a- 

fară, de perucile, ce purtau, (cu excepţia, 

d-lor Ciucurette și Livescu, care cel puţin 

Și-au localizat tipul și au fost get-beget; 
institutori români) n'aveau întrînşii ni: 

mic nici nemţesc, nici românesc. Făceau 
„„ impresia, de fals, și în ţinută, și -în ton, 

"şi în mișcări, în afară de d. Constan- 

„tiniu, care a știut să aibă, cel puţin citeva 
accente umâne. In orice caz, faptul că 

„unii artişti au localizat tipurile, iar alţii 
„le-au dat numai o formă, exterioară stre- 

“ină Și un conţinut fără caracter precis, 

a, fost de ajuns ca să, ne dea, o impresie 

ciudată și nesigură, și să, contribue astfel 
“şi mai mult la lipsa, de unitate a senti- 

-„ mentului fundamental al operei. 
Ti bine, cu toate aceste defecte-—și de 

concepţie, și de formă, şi de reprezen- 

„tare—și cu toată er avitatea, lor, spocta-
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- cotul de aseară a fost totuși cel mai inte- 
_resant, cel mai instructiv și cel mai emo- 

“ţionant dif cîte am văzut pînă acum la. 
Teatrul Naţional. Şi aceeaşi impresie cred 

că a, primit-o și publicul, şi trebue să ne 
„felicităm căra primit-o. 

În adetrăr, această operă dramatică, 

luată în totalitate, nu ne poate lăsa o im- . 

presie limpede și estetică. Intrînsa ni se. 

„reprezintă lupta, unui foarte bun institu- 

tor, inimos, talentat, muncitor, entusiast 

de lucrarea lui, Fleming (d. Aurel Petre-. - 
scu), în contra unui director incapabil, 

"rutina, uricios și imoral Flachsmann: 
(d. Brezeanu) Unul, cel dintiu, voeşte, 
cu o putere infloxibilă, Și caldă, să intro-. 
ducă un spirit nou în educaiunea, elevilor: 

săi, să le deștepte inima, spie sentimente 

generoase, voința, spre viaţa liberă şi 
mintea, către cunoștințe vii, care să fie 
adînc legate de întregul fiinţei lor;.cel | 
de al doilea, însă, în virtutea, autorităţii 
sale și împins de o ascunsă ură în contra; 
capacităţii lui Fleming, caută, din toate . . 
puterile să-l împedice, să-l reducă, la, para- . î
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- grafele regulamentului, pe care-l făcuse 
ca să garanteze o ordine absurdă, și nici- | 

decum educaţiunea, elevilor. In, această 

luptă ese învingător mai întâi Flachs- 

“mânn! și unul din institutori, complicele 

său de imoralitate, Diercks (d: Cernat), 

ajutaţi fiind de colegii lor, —de imbecilul 

 Weidenbaum (d. Paciurea), care se laudă, 

„cu: metoada închiderii pupitrelor în 6 

timpi Și cu pedepsele, ce dă elevilor, care 

ridică, degetele măi sus de înălţimea, ca-. 

pului,— de cartoforul Riemann (d.Ciucu- 

rette), care de cînd a eşit din școală na. 

mai pus mîna decît pe cartea, «cu 32 de 

foiţe»,—de nervoasa, d-ră Sturhahn (d-ra 

Alexandrescu), care nu poate suferi nici 

imbecilitatea, dar nici orgoliul; şi, în fine, 

"de revizorul «n'aude,nu vede», Borsecke 

(A. d Niculescu), tipul negligenţei imbecile . 

- şi peate. Dar acest triumf este trecător. 

Prin intervenţia inspectorului: Prell (d. N. 

" Soreanu), care venise să pedepsească pe 

_ Fleming pentru vorbele necuviincioase, 

ce zisese directorului («păcătos cârpaciu 

"educator !»), lucrurile se întorc. Dicrcks
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este destituit, Plachsmann așișderea,, iar 
Fleming e numit director, spre bucuria 
celorlalţi institutori : Vogelsang (d. Live- | 
scu), bunul -«bătrîn gogoman» ; svăpă- 

„iatul izbucnitor R&mer (d Constantiniu), 
Și mai cu seamă d-ra, Holm (d-na, Jonaşcu), 
care se și căsătoreşte cu noul director.: 
Dar în această acțiune care are toată apa- 
enţa, comică, Flachsmann nu ne este în-. 
făţișat numai ca, un om ridicol, ci ca, un 

- om absolut rău. Nu e un-criminal, ca. Mor- 
nas, dar un falsificator, ca, Și dînsul: el 
își însușise actele fratelui său, care mMU- 
rise, și în virtutea, lor putuse sajungă 

- director. Acest, fapt, unit cu propunerile 
abjecte, ce face unor mame, de copii, cu 
ura, lui neîmpăcată în contra, lui Fle- 

„Ming, cu complicitatea lui cu Diercks, . 
care învăţa, pe elevi să, înșele, face din 
acest tip un om odios, iar nu ridicul. Pe- 

„ deapsa, care-l izbește — izgonirea, din di- 
rectorat și din învăţămînt cu pierderea, 
dreptului de pensie — e o pedeapsă, care 
ne satisface .ca, în orice melodramă, pe- depsirea criminalului, das piu ne provoacă
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rîsul. Acest sentiment care e departe de 
a fi comic turbură, firește, sentimentul 
comic fundamental și ne indispune . în 

contra autorului. | 
Pe de altă parte, Fleming nu e o 

figură, adevărat simpatică, decît în de- 
scrierea, ce ne face inspectorul despre. 

dînsul. Această descriere se referă nu- 

mai la Fleming ca institutor, nu ca om. 
Insă pe Fleming ca institutor nu-l vedem 

decit dinti'o descriere, pe cînd pe Fle- 

ming ca om îl vedem înaintea noastră 

vorbind şi lucrind. Şi în această manifes- . 

tare, el e departe de a fi simpatic și de- 

- parte de a fi vednic de toaste fericirile, pe 

“care autorul i le grămădește pe cap la 
sfirșitul actului III. Fleming ni se arată 

în adevăr ca un «orgolios», cum prea 

bine zice d-ra, Sturhahn, ca, un lăudăros 

declamator, care, din momentul ce a pus 

„în practică cunoştinţele curente de pe- 

dagogie, se dă drept «creator». “'Tiradele - 

lui, deşi uneori pline de căldură, trădează 

- mai mult pe un bun elev, decit peunira- 

inte merg gător, iar fapte cadea sefiarun-
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cat îmbrăcat, după, un chef de noapte, 
într'un lac, casă, se scalde, dau tot drep- 
tul lui Flachsmann, să-l mustre din punc- 
tul de vedere al disciplinei: școlare.. Un. 
asemenea;om, oricît de frumoase talente" 
ar avea, nu poate să inspire simpatie, 
Și triumful său complet; — absolut; com- 
plet — dela, Sfirşit ne impresionează, în. 
mod hotărit neplăcut. Așa, de neplăcut, 
că, după eșirea, inspectorului Prell, l-am 
vrea eșit și pe el însuși, ca să nu ne mai 
plictisească cu manifestările de fericire . 

„ale sale și ale logodnicei sale. Această 
concepţie a personagiului, lipsită, de hu- 

„mor, necum de comic, contribua ȘI mai 
mult la, acea vurburare a, sentimentuluj 
fundamental” al operei. Și cu atît mai 
mult s 'a simţit acest defect aseară, cu cît 
d-l Aurel Petr escu, care a jucat rolul lui 

„Fleming, și-a, luat personagiul în serios - 
Și la reprezentat dintro bucată, ca, pe 
un simplu erou de melodramă, uneori cu 
căldură, dar de multe ori declamatox și 
fără nici o nuanță de humor. 

Și cu toate acestea, impr esia, precum
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“ am spus, cu care am rămas dela această 

reprezentaţie, nu este impresia, neeste- 

„tică, ce a trebuit să râzulte dintz'o astfel 

de combinare de clemente.. Pentru ce? 

Pentru bunul motiv că această lucrare 

„conţine un sîmbure, scenele dela, sfirșitul. 

- achului TI şi cele din actul III, în legătură 

cu persoana inspectorului. Prell, care-ţi 

- Qau o emoţiune atit de puternică, atât, de 

caracteristică, atât de limpede şi precisă» 

_* “un huinor atât de adînc și atât de sin- 

._+ cer, că uiţi cu desăvirşire celelalte sen- 

“timente contrarii și te mulțumeşti să te 

_confunzi în acesta şi te mulţumești să 

văii numâi cu acesta. Celelalte senti- 

mente nu î se subordonează lui, nici el 

pu .se subordonează lor — nau nici O 

legătură cu ele, nici o contopire nu se 

face între ele ; dar fericirea, este că acest 

E sentiment e atit de puternic, că în mod 

natural uiţi sau renunţi la celelalte. Din 

acest punct de vedere, actul ILșilar 

* putea, fi perfect suprimate și înlocuite 

printi simplu prolog; tot aşa ar putea 

A suprimate scenele din actul III, în care
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inspectorul Prell nu joacă niciun rol di- 
rect. Fiindcă Prell și numai Prell este în- 

„treaga comedie, numai de el şi de faptele 
lui se leagă acea, emoţiune curată a ce- 
lui mai limpede humor. Pînă ce nu in- 

“ tră el în scenă, tot ce se petrece înaintea, 
noastră sint numai convorbiri searhbăde, 

“fără interes, sau de un interes anecdotic, 
de, felul celui din «Fliegende Blitter». 
Cum intră însă, el, scena se transformă, 

dintr'o dată, ia, parcă niște . proporţii: 
ideale enorme : orice mișcare alui do-: 
bindește importanța unui mare eveni- - 
ment, un cuvînt început Și neisprăvit, o: : 
zăsucire pe scaun, o uitare pe sub oche- 
lari, o întoarcere: repede. a, capului, un. - 
gest întrerupt ne scutură, şi ne MIȘCĂ, și 
ne duce și ne fură, unde nu știm, întro 
lume superioară, din care nam vreasă ne . - 
mai coborim. Căci Prell este bunătatea; 
infinită a sufletului, care nu vrea, să știe 
nici de sine, nici: de nimeni, ci numai de 
curata iubire pentru întărirea și înflo- 
rirea, liberă, şi strălucitoare, a genera- 
ţiilor de .miine;. el este bunătatea infi-
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nită, a sufletului, care nu cunoaște ama- 

“rul învidiei, ci numai dulceaţa, admira- 

ției pentru tot ce e mare și frumos, pen-. 

- tru tot ce e adevărat şi bun, indiferent 

dacă marele și frumosul, adevăratul și 

bunul vin dela, el sau dela. .vrășmașii lui. 
Dax el este în acelaş timp fiagelul nemi- 

lostiv al celor care se gândesc la intere- 

- sul, nu la, datoria, lor; răsbunătorul neîn- 

: duplecatal acelor care ia în deșert acele 

idealuri sfinte ; — el este cu un cuvînt, o 

mică, porţiune din infinitul: mîngiietor și - 

eternul pedepsitor,. Iehova, — căzută în 

“ sufletul unui om. Căzută în sufletul unui 

om această părticică divină, dar întru- 

| - pată întrun trup de om, cu toate neajun- 

““surile, ce sîntlegate de această «mină de 

pământ», cu toate «ticurile» lui, cu toate 

: diformităţile, cu care materialitatea, unui 

corp a învălit din întimplare acea su- 

Hare dumnezeiască. Și din pricină că, - 

Prell este om mai "nainte de toate; din. 

pricină, că, sufletul său îşi face drum Cu - 

greutate din acest înveliș întimplător; 

din pricină, cărl simţim că trăește în carne 
| | , 
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şioaseînaintea noastră, pipăind, dibuind, 

înălțindu-se și recăzind, rătăcindu-se și —€ 
revenind, aci amenințător și înfricoșat, - 
aci domol și apăsat, aci duios în bruta- » 

litatea lui, aci brutal în indignarea, lui, 
aci puternic şi impunător, aci copil şi 
mingiietor; — din pricina, imensităţii ga 
mei de simțiri, ce el parcurge fără să, de- 
vieze dela gîndul său hotărit și statornic, 
care va, cădea, ca, un ciocan de fier pe 

_capul vinovatului sau ca o îmbrăţișare 
„violentă, dar dulce asupra. celui admirat, 
— din toate aceste pricini el ne pirone- 
ște atenţia, asupra sa, ne răscolește su- 
fletul pînă în adînc și ne face să ridem 
cu lacrămi în ochi şi să ne dorim și novă | 
și a lor noștri un sufiet ca al Său... 

Dar această caracterizare a, lui Peri 
nu se rapoartă, atât la, creaţiunea, lui Oito 
irnst, cît la, concepțiunea, d-lui Soreanu. - 
Acest artist s'a arătat aseară, ca cel mâi 
mare artist pe care l-a avut pînă acum 

„Scena română! Recitesc încă.o dată, Şi-mi. 
menţin cuvîntul ! Trebue să trecem peste - graniţă, trebue să ne reamintim pe No- 

= N
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_velli, pentru ca, să găsim termeni de corn- 
paraţie cu talentul, pe care acest tînăr 
artist l-a desfășurat aseară. Să ne bucu- 
răm cu toţii de această revelaţie,—să, ne 

bucurăm cu mai mult temeiu decit el 
însuși în rolul lui Peril, de talentul lui 
Fleming, — că poporul nostru e încă viu 

și în continuă creștere,și să ne bucurăm 
fără ură, fără invidie și cuprinși de cea 

„mai curată admiraţie pentru acest ar-. 
„tist, și să ne felicităm că este între noi și 

„Gă este întreg al nostru. . 

„Iată, de ce, deși această, operă ârama- 

tică ară un conținut de idei strein de 
“ preocupuiunile publicului nostru ; deși 

mediul, în care se desfășoară acţiunea 
„ei, este tot așa de puţin interesant, iar 
“artiștii noștri nu l-au putut face mai in- 

"“teresant decit este; deși iarăşi tocmai 
scenele, care ar fi putut să intereseze pe 

- publicul nostru — scenele de dragoste— 

sînt concepute şi au fost reprezentate 

cu o stîngăcie fără seamăn, și deși, în 

fine, traducerea, este rea; — totuși repre- 

or
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zentaţia ei a fost un mare succes pentru 
„Teatrul Naţional. 

Noi felicităm Direcţiunea, pentru ideia. 
fericită, ce a avut, dînd această operă cu 
conţinut atît de serios, şi cu deosebire 
pentru inteligenţa, ce a, arătat, încredin- 

„țind rolul lui Prell, d-lui Soreanu.!) . 

— 

1) Vezi și notițele [| şi VU,



NOTIȚA 1. 

Miercuri 29 Seplemvrie, : 1904. 

__ Martira, melodramă în 5 acte de d'Ennery şi Tarte; — In 

- sliiulorii, pentra a doua oară. 

Duminecă, 26 Septemvrie, s'a jucat la Tea- 

trul Naţional, seara, melodrama lui P'Ennery 
și Tarbe, «Marlira», care însă ar trebui rezer- 
vată numai pentru «matineuri». Inţelegerea 

artistică a publicului, care poate merge la 
teatru, este prea, desvoltată, pentruca el să se 

„mai emoționeze de țesătura, grosolană a unei 
„ asemenea opere dramaţice. Ar fi cumva, mai 
ințeresantă numai în cazul cînd artiștii noştri 

_ar juca-o altfel decit după calapodul sforăie- 
lilor declamatorii, cu ţipete, chiote şi răcnete, 

care, cînd nu-ţi provoacă rîsul, mai mult te 
sperie decit temișcă. Așa însă cum sedă, după - 
vechea, școală, chiar cînd are ped. Nottaza î în 
frunte — sau tocmai pentru că-l are — şi cu 
toate că şi unii din ceilalţi artişti, precum este 

| d-na Demetriad Şi cu deosebire. d. Petrescu, 
şi-au pus toată inima în rolurile lor, ea n'a a pu-
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tut să atingă nici măcar pe domnişoarele, ce 
se întimplaseră în sală. La, pasagiile cele mai 

mișcătoare se vedeau fiuturind surisuri, iar - 
batiste la ochi, ca, în vremurile vechi, — nici 
una. Văd că se va, repeta; şi Joi, ceeace ar fi o 
greşală. Sala teatrului va, fi goală, şi e rău că - 
stagiunea începe în acest chip. 

Noroc că în această săptămînă conținuă a, 
se da «Instatutorii». Aseară, Marţi, 28 Septem- 
vrie, a fost a doua reprezentaţie — mult mai 

-.. îngrijită ca cansamblu», decît cea dintiiu. Ar- 
tiştii, ațiţaţi de succesul d-lui Soreanu, au cău- 
tat fiecare să, exceleze în rolurile lor, oricît, 
deneinsemnateaurfi fost. D-na lonaşcu n'a, mai 
vorbit cu un semiton mai sus șia nuanţat mai 
fin, mai cu moderajiune şi mai cu sinceritate 
ingenuitatea, personagiului său. D. Paciurea, . 
şi-a nazalizat mai cu consecvență vocea, si a 
exprimat inconștiința. didactică a lui Weiden- ! 
baum cu un humor mai inciziv. D-ra Alexan: 
drescu și-a subliniat tot; aşa, de bine «țănţo- 
șia», în care este specialistă, d. Livescu, bo- 
nomia şi d. Ciucurette, zevzecia personagiilor 
lor. D. Cernat însă nu a găsit tonul adevărat 
al tipului său decît în scenele finale, iar q 
Carussy ar fi putut să ne facă să simţim cev 
mai mult că a fost sergent major. 
stitutorilor a fost totuşi foay 

a - 

Scena in- 
te izbutită, -
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Corul micelor fete n'a, mai desminţit reflec-. 

 ţiile persoanelor de pe scenă, ba, a contribuit; 

să ascundă ceva mai bine stîngăcia scenelor 

de dragostedin actul[1.D.A.Petrescua r ămas. 

acelaş. Se vede că și-a învăţat foarte bine ro- 
lui, dar nu izbuteşte să facă, simpatic pe Fle- 

ming; declamaţia, îl supune. Cred că d. Bre- 

zeanu nu şi-a, înţeles personagiul de loc. El 
ne-a, redat peFlachsmann ca peun «poltron», 

ramolit şi lipsit de energie şi ne-a făcut ne- 
contenit să ne întrebăm de ce ceilalţi insti- 

„tutori — și chiar Fleming — au atita, frică 
- de el! Ne-a, dat o caricatură, nu un om. 

Un efect mare şi potrivit cu o concepţie 

justă a, rolului ar obţine, dacă ne-ar face pe 
Flachsmann, energic şi îndrăsneţ în scenele 
pînă nu vine inspectorul, şi fricos, nesigur pe 
“sine şi umilit în scenele din urmă, faţă de in- 

spector. Ar avea, admirabile ocazii de a-şi a- - 
răta talentul, cînd ar căuta să ne reprezinte 

îndrăzneala, și energia lui originală făcîndu-și 

loc prin frica şi umilința, de care e stăpînit 

în faţa, lui Prell.... Dar nu le-a utilizat. Mi-e 

ţeamă că l-am mai văzut în acest rol: sea- 

mănă ceva a calapod. Şi aceasta e rău. 

La cea, dea, doua reprezentaţie, d-nii Nicu- - 

lescu şi Soreanu mi s'au părut mai slabi. Ex- 
: celenţi, dar mai puţin puternici. În special d. 

Soreanu a fost mai pre jos de sine însuși în
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. momentele, cînd a.vrut să ne reprezinte lupta 
dintre severitatea disciplinară, pe care in- 
spectorul vrea s'o arate lui Fleming, şi dintre 
admiraţia sa, pentru talentul lui de institutor. 
Admirabila, gradaţie: cai făcut o lecţie bună... 
foarte bună... minunat de bună» a, fost cu de- 
săvirşire neglijată, parcă cu desăvîrşire ui- 
tată, — şi e păcat, fiindcă e una in cele mai 
caracteristice ale rolului. O altă scădere, am 
găsit-o în jucarea, scenelor finale, în care prea 
s'a simţit farsa. a 

- Era necesar, pentru întemeierea reputației . 
sale şi pentru succesul mai durabil a] apiesei», . 
să se fi menţinut la, aceeași înălțime ca, la pri. . . ma reprezentaţie. Dar oameni sîntem, și d. 
Soreanu a putut uita, că perfecțiunea, este cea, mai mare pedeapsă, pentru cel care a, ajuns-o „o dată. Muncă Şi încordare, încordare Şi Mun. că, continuă şi fără preget, — iată, pedeapsa: să caute să n'o uite niciodată, i



A DOUA BUCATĂ 
— 

Luni, 4 Octomvrie, 1903. 

Oh, bărbaţii! (Les deux 6coles), comedie în patru 
acte de 4!/red Capus, tradusă de Emil D. Fagure, 

Cu de anul trecut cunoscuta, comedie 
a lui Capus « Oh, bărbaţii !»!) sa început 
iarăşi la, Teatrul Naţional seria repre- 
zentațiilor scandaloase, şi, ceea, ce e mai 
trist, în faţa unci săli absolut pline. M'am 
uitat dinadins prin sală să văd cam ce 
fel de lume sa grăbit să vie. Mă aşteptam 

"să văd mulţi «gomoşi» şi multe femei 
ușoare, mulți «babalici» care se gindesc 
prea mult la victoriile tinereţii lor, multe 
«babe» care rivnesc nu mai puţin la ti- 
nereţea, altora. Dar puţini de tot am ză- 

  

3) Analiza amănunţită au acestei comedii se găsește 
în Critica dramatică p. 116 -134.
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rit dintre aceștia şi dintre acestea. In 
„schimb, am văzut multe familii onora- 
bile, multe femei cu reputaţia, neînti- 
nată, mulți bărbaţi serioși— o sală, cum 
arm zice, de oameni cum se cade,-care a- 

_sistau cu evlavie, dacă nu cu entusiazm, 

rideau cu hohot sau surideau la aluziile 
scabroase, cu un fel de nepăsare, care . 

„ma lăsat perplex. Admit — şi,, de naș - 
vrea, so admit eu, existența'unei întregi 
literaturi populare m'ar face so admit,— + 
ca între doi-trei oameni să se spună a. 
necdotepipărate, la petrecere :sau spre 
petrecere; admit; ca, să, se facă haz — și 
de fapt se face mult haz — cu acest pri- 
lej; admit existența, acestor momente de: 
absolută libertate sufletească, cînd fără - 
gind rău, înfrîngi cu imaginaţiunea, toate 
convenienţele sociale, pentru ca să te 
bucuri de libertatea, unui rîs voinic Și. 
sănătos. De fapt, de cele mai multe ori, - 
deși elementele acestor anecdote sînt 
„necuviincioase, efectul, pe care-l fac, e 
de o sinceritate brutală, care nu-ţi lasă, 
nicio iritație ascunsă, şi deprimanţă, a
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simţurilor, ci 0 dispoziţie veselă Și bine- 
făcătoare, care e semnul adevăratei să- 

nătăţi sufleteşti. Căci risul vioiu, ce-ră- 
sare din plin, nu lasă după dînsul gîn- 
dul rău, care să, sfredelească, sufletul și 
să-l înjosească. Așa, ridea, în anticitate 
Aristofan şi Plat în public — dar În- 
trun public fără femei; — așa, a, ris mai 
încoace Rabelais și așa ride poporul nos- 

„tru, în unele împrejurări. Dar în societa- 
„tea, noastră de astăzi, o astfel de litera- 
tură în mod normal nu are şi nu trebue 

“să aibă succes, decît în cercuri restrinse, 

de unde conștiința, socială, atmosfera, 
„proprie a, unei vieţi publice complete, 
lipsește. Nu poţi să faci glume decoltate, 
nici să citești din Aristofan sau. Rabe- 
lais într'o adunare de societate. Iar dacă, 

poţi, mediul social ce primeşte aceasta, 
este corupt. Aceasta, cînd literatura, are 

un miez sănătos, deşi elementele ei sint 

_ neconvenabile. Cum trebue însă să trac 

_tăm o societate în.care e cu putinţă, ca 

adevărate adunări publice, cum sînt a- 

celea, dintr'un «teatru naţional», —unde
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sînt strînși la olaltă tineri și bătrîni, băr- 
baţi și femei, copii și oameni virstnici,— 
să, se desfete aproape ă froid de o litera- - 

tură josnică, ce nu-și ascunde netrebnicia, 
decit printr'un spirit, ca cel din «Ji ournal 

Amusant,» «Frou-Frou», și alte insani- 
tăţi franțuzești? Să fie oare societatea 
românească, cea; cultă și bogată, stricată 
pînă în măduva oaselor, cum e. partea 

.putredă a unei ţări învechite, cum e - 
Franţa, sau e pur și simplu inconști- 

„_ință? Mărturisesc că impresia, pe care 
“mi-a făcut-o aseară sala,—cu familiile ei 
onorabile, cu aspectul ei aproape evla- . 

vios, cu liniștea, cu care prirăea, din gura, 
unor femei ce erau reprezentate ca, mo- 
dele sau viitoare modele de femei, pe «băi- 
batul de zi și de noapte», sau cexăc- . 
titatea la momentul psicologic» — este 
aceea a unei depline inconştiințe morale. 
“Inconștiinţa morală, aceasta, este carac- 
teristica vieţii noastre sociale de astăzi. 
| caci cum 2 să î a el o lume, cars 
răește din decripti nai 

tăi : nu și-a, dat incă, seara d soele- 
e sine
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însăși?. Cum o să fie alttel o societate, 
ai cărei bărbaţi în mare parte și-au in- 
tinat curăţenia, impresiilor tinereţii în 
duhoarea, cafenelelor din Cartierul latin, 
în balurile dela, Bullier sau în cele dela, Moulin Rouge; şi ai cărei bărbaţi, după, - 
ce se însoară, cel dintiiu lucru pe care-l fac e să-şi tirască femeia, prin toate locu- 
rile, pe unde ei înșiși și-au morfolit, sufle- 
tul, iar' soțiilor lor le pun ca ideal... «co- 
cota»? Cum o să, fie alte] o societate, în 
care femeile își otrăvesc sufletul cu ceea 
ce literatura, universală a produs mai ab- 
ject, a căror piine de toate zilele Sînt zia- 
rele de pronografie subțire, romane ca, 
« Amoureuse Trinită» Și romancieri ca, Lco 
Tazil?... Aşa, e «chic»! ȘI ţăranul român 
muncește din greu pentru ca, să hră. 
nească, cloaca imensă, a, «şicului» con- 
ducătorilor săi. Sa | 
„Și, dacă așa, e spiritul societăţii, cum 
vreţi să fie acela, al celor care conduc in- 
stituţiunile de cultură făcute pentru casă, 
delecteze această, societate ? Cum vreți 
să fie alttel Direcţia, Teatrului ? Se poate
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gîndi ea la îndreptarea gustului depra- 
vat al publicului nostru? Nu trăește și - 
ea în mijlocul acestei societăţi, nu ab- 

" soarbe și ea, aceleași miazme, din aceeași 
„atmosferă ? Cum o să, se poatăridica, de- 
asupra ei, cînd, pe lingă acestea toate, 
mai trăeşte în contact cu viaţa airtiști- 
lor și artistelor, pentru care în mod na- 

__ tural noţiunea, de convenabil, de moral. 
- și imoral, este atît; de subţire că: o poţi 
stinge cu o suflare ? Cum va îndrăzni să 
facă aceasta, cînd vede că cultivind ase-. 
menea tendințe, gidilind asemenea, gus- . 
turi, lumea ia cu asalt biletele, iar cassa 

- teatrului său se îngraşă și sare de bu 
curie ? 

Fireşte, este peste putinţă ! 
Singura mingiiere, ce ne rămîne în 

faţa, unei asemenea, stări de lucruri, este ' 
că, ceeace se înfățișează, ca, o stricăciune 
a sufletului, nu o în realitate decit o ușu 
rinţă, a, inconștiinței - de sine însuși. Să, 
sperăm că între noi se găsesc însă, mulţ 
mai multe elemente sănătoase decît se 

pare și că, cu vremea, societatea, noastră,
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ajungînd la, o conștiință mai energică a, 
firii sale, se va scutura, sufletește şi va, 
azvirli cu indignare tot ceeace constitue 
assa foelida a, literaturilor străine. 

- Şitotuși, în tot regresul moral, ce per- 
Sistă în teatrul nostru, încurajat; de so- 
cietatea noastră, nu pot să trec cu ve- 

„ derea progresul artistic, ce se realizează, - 
pe prima, noastră scenă,. Căci, deși acest 
progres dă o haină mai strălucitoare vi- 
ţiului, de care mă pling, nu e mai puţin . 
adevărat, că el este gar anţia sigură a bi- 
nelui, ce va. veni miine. 

'Trebue să, recunosc că comedia, lui 
. Capus a, fost jucată, aproape ireproșabil. 

Negreșit, undenue talent, n'ai cum să-l! 
găsești, dar te bucuri cel puţin dacă, vezi 
silințe spre o aparenţă a, lui și te simți 
“dezarmat, cînd munca, stăruitoare îţi ese 
înainte. Toţi artiști își știau admirabil ro- 
lurile; toți se mișcau cu ușurință şi chiar 
cu eleganță pe scenă; toţi căutau fără 
Sforţare să, ne dea, impresia, de oameni. 
Aşa, fiind, chiar cei mai puţin dotați, cum 
ar fi d-ra Gheorghiu, n'au făcut prea, mare
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" pată în perfecțiunea «ansamblului » : Tre- 
„ buesărelev însă, în special progresels, pe 
care le-au făcut d-na, M, Ciucurescu și d. 
Liciu. D-na Ciucurescu a, ţinut socoteală, 
de unele observaţii făcute acum un an 

„și și-a jucat; rolul de femee proastă, co- 
chetă, apatică, și caprițioasă, cu unade-“ 

„Văr, cu o nuanţare şi cu o sobrietate de 
gesturi și întonări, la care mărturisesc - 
că nu mă așteptam..A făcut o creaţiune „ cuadevăzat artistică și o felicit din toată, „inima. De asemenea, d. Liciu a, obținut; 
ofecte, aproape cu nimic, numai prin sim- pla. refiecțiune ce se Simţea, că face, cînd... vrea, să; dea replica, și prin accentul na- tural şi caracteristic, cu care-și descărca, gîndul. D-sa se vede că a cîştigat mult de la, Novelli, și e păcat că statura, sa, de care - „Tu este întru nimic vinovat, nu-l. ajută, ., ca să, dea toată distincţiunea, și eleganța, personagiului său, Regret că, vocea, d-nei Costescu se pierde din ce în ce mai mult Printre culise, dar mă bucur că d. Sturdza, nu mai face eliziuni în mijlocul cuvinţe-. lor. D-na, Hasnaș și d. Niculescu- şi-au .
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ţinut rolurile cu acelaș succes, ca, și anul. 
trecut, şi nu e rău să zic bine și de d. 
Cernat, care în scurtul său rol — nefiind 

nevoie să-și forțeze vocea — a, redat tot 

firescul neînsemnatului său personagiu. 

„Am mai uitat pe cineva? 

„Da, am. uitat pe traducător, care ar fi 

putut să franțuzească mai puţin tradu- 

cerea. De una însă a făcut bine, fiindcă, 

fiind rău făcută, nu mai sîntem amenin- 

ţaţi s'o primim în literatura, noastră, 
s
a
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" Aicreuri, 6 Octomvrie 1904. 

. Reprezentaţiile d-lui de Max; Hamlet şi Britanicuş », 

Luni şi Marţi seara, 4 şi 5 Octomvrie, s'au 
- reprezentat pe - prima, noastră - scenă, '« Ham- | 

- leb», cunoscuta, tragedie shaksperiană, şi « Bri- 
" tanicus» de Racine, şi anume în limba. fran- 
ceză și de către o trupă franceză, înrcare Tolu- 
rile principale totuși au fost jucate de doi ro-. 
mâni, care s'au specializat în arta, dramatică 
franceză, d-ra Ventura și d. «de» Max. Cu un 
cansamblu» bun — lucru rar 1a trupele stre. 

» .ine— amîndouă, reprezentațiile au avut suc- 
ces, şi moral, şi material, din spre partea pu- 
blicului nostru, Şi e drept, căci, oricit de naţiio- 
nalişti am fi şi oricît de mult ne-ar indispune 
faptul că artişti de origine română sint îngă- duiţi a da, reprezentații în teatrul nostria Na... ional în limba, franceză, nu putem totuşi să uităm că ei aduc cu dînșii un repertoriu supe- 

  

1) Vezi notițe III și A treia şi A patra bucati.
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rior, o trupă aleasă şi intenţii pur artistice;— 

- nu putem să uităm că ei au-venit.la noi să, 

facă, mai înainte de toate artă —iar arta, în- 

„truciteartă adevărată, nu arepatrie sau, dacă 

are una, patria, ei n'are graniţs pămiînteşti, 

nici restricţii nationale. 

- Dar excelența intenţiei este adesea trădată 

“de mărginirea, putinței,; şi — în cumpănirea 

răului şi binelui, ce văd în întreprinderea ace- 

stor artişti români — cred că pot găsi toată 

nepărtinirea, ;de care am nevoie căutînd să 

caracterizez jocul lor... : 

Mare actor—n'am zis artist !— d. 'de Max, 

în rolul lui Hamlet și al lui Neron, ni s'aarătat 

avînd o înfățișare. fizică, fermecătoare, plină 

- de distincţie, de eleganţă şi chiar de poezie, cu 

„o voce melodioasă și caldă, deşi cam seacă şi 

fără rezonanţă în notele de sus, cu un joc de 

scenă deo varietate surprinzătoare, cu o plas- 

ticitate decorativă a portului şi gesturilor, şi 

-cu o dicţiune admirabilă. Ce păcat însă, că, 

cu toate aceste daruri pe care. puţini le au, 

d-sale îi lipseşte tocmai ceeâce. caracteri- 

zează, pe adevăratul. artist dramatic: comu- 

-nicatiuitatea | 

D. de Max joacă, dar nu reprezintă; calcu- 

lează, cele mai mici efecte, dar nu le înfăptu- 

„eşte; te farmecă cu prezenţa sa şi cu amănun- 

„tele izolate âle jocului său, dar nu te prinde,
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necum să te sgudue. D. de Max arată o înţe- 
legere minunată a «detaliilor», dar n'are nici- 
decum puterea de a le reuni într'o fiinţă, care 
să ne dea impresia unitară a, vieţii. De aceea, 
toate. impresiile ce-ţi vin: dela, arta, -sa,. iz- 
besc numai, ca să-zicem astfel, suprafaţa, su- 

- fletului nostru, nu adincurile lui. Ne intere- | 
sează jocul său, cum ne-ar interesa, danţul 
frumos al cuiva, dar nu. viaţa, sufletească a, 
personagiului, pe .care- voeşte să ni-l repre- 
zinte. E, cum am zis, un actor, ceeace pentru mine nu e tot una cu artist dramatic, 

Atit deocamdată pentru caracterizarea, ge- nerală. Atît însă este suficient să-mi explice, . „pentru ce d. de Max, în 'rolul lui Hamlet, m'a,. impresionat mai puţin chiar decit d: Nottara, care, deşi nu are avantagiile sale fizice, dă expresiune unei concepţii mult mai unitare - Și cu o mult mai concentrată emoţiune... .. D-ra Ventura, e o apariţie delicată, şi inte- resantă, cu o voce fermecătoare şi caldă, cuo dictiune aleasă şi care, îmi închipuesc, ar fi o. foarte bună artistă pentru «piesele» moderne, . In scena nebuniei din rolul Ofeliei ne-a arătat că ştie Să îndrăznească spre drumuri noi rolul lui Zanetto ne-a, arătat că ştie să umble cu uşurinţă, pe cele vechi. Dar -— hotărît — face rău că se expune în roluri atât de grele, ca Junie din « Britanicus» sau ca Ofelia, D-sa, 

„în.
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-. ne ştiind să varieze glasul pasiunii, face prea, 
"mult impresia de începătoare. In crizele mar; 

„nu-şi supraveghiază gesturile şi nu ne con- - 

" vinge că a învăţat să umble şi să easă bine 
din scenă. 

Indrăzneşte să strige, cît poate, de durere, 
dar nu bagă de seamă, că, pînă acum;nu stri- 

gă, ci chiue. Chiuitul nu este însă estetic în 
. tragedie, pentrucă... pentrucă e comic. Pe de 
„altă + paie, cred că n'ar trebui să imite dela d.. 

„că ar face bine să lase la, o parte soînceala 
în tragedie... 

Dar acestea, sînt observaţii pe care nu tre- 
bue să le ia în nume de rău—ci să le urmeze, 

dacă vrea să fie luată în serios de cunoscători 
şi în acelaş timp să facă plăcere celor profani. 

N.B. Aş fi vrut să vorbesc şi de Teatrul Li- 
ric, unde joacă d. Sylvain, distinsul societa- 
de la, «Comedie Francaise», dar... dela, stal 

No. 168 nu se poate vorbi în deplină cuno- 

ştinţă de cauză. Şi, poate, e și de prisos!



 NOTIȚA III. 
  

Luni 5 Oclomvrie, 1904. 
Jean Marie, dramă întrun act de Andre Theuriel;—Esope, 

- comedie în 'trei acte de Theodore de “Baurille. 

Aseară, Joi7 Octomvrie, s'au reprezentat la, 
Teatrul Naţional, de către trupa francezo:ro- 
mână, «Jean-Marie», dramă întrun act de An- 
dr€ Theuriet şi « Esopes, comedie într'un act 

"de Theodore de Banville. Cea dintiiu__o mică 
dramă intimă, plină de poezie şi de eroism su- 
fletese — a, fost jucată, cu multă căldură, de 
către d-ra Arnous-Rividreşi decătre d-nii Jean Laurent şi Thierry. Cu deosebire, d. Jean Lau: „rent a fost admirabil. Mărturisese că dintre reprezentațiile dajte de această trupă pînă a- 
cum, aceasta a fost singura, care mi-a, dat o emoţiune cu adevărat dramatică. - 

«Esope» este un fel de poemă lirică în formă? dramatică, unde nu găsi „nici ”
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nu, dacă se potrivesc sau nu cu personagiul, 

cele declamă sau cu emoţiunea, pe care el -: 

"trebue s'o aibă. E o piesă decorativă și decla- 
matorie, unde un talent ca, al d-lui de Max, 

carenu urmăreşteredarea,realităţii dramatice 

ci numai, forma ei exterioară, sa exercitat în 

toată, voia. Această reprezentaţie a, putut ” 

place temperamentelor lirice. Acei care însă 

- se duc ia teatru pentru emoţiuni dramatice 

au avut tot dreptul să moţăiască și chiar să 

doarmă în staluri — și mai bine în 1oji. 
Amr emarcat cu o deosebită plăcere la, d-ra 

Ventura o brietate şi o plașticitate distinsă 

în gesturi şiîn mișcări mai cu seamă, în actul 

I; dar rolul i ingr at al Rodopei, care este veş- 

nic ţinută să Lu lucreze nimic, cinumai să de- 

clame & tort e! ă travers, n'a putut să pună, 

în xelief caracterul propriu al talentului său. 

M aimpresionaineplăcutinvariabilaintonare 

"plîngătoare a versur ilor şi unele amănunte de | 

joe (ca, subita sclimbare: a tonului şi a mişcă . 

rilor), care prea sînt direct copiate după d. 

'de Max. Imitaţia «moară personalitatea. Apoi 

prea multă forță— şi numai forţă— în pasa- 

giilo mai violente ş prea puţină îmlădiere şi 

dulceaţă, feminină. Totuşi impresia g generală 

mult mai bună, e ca, în rolul Juniei din « Brita- 

RiCUS». tă 
. 

——
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aaa Luni aa Ontomord 1904. 
„DOMNUL DE-MAX 

| Haralet, prinţul Danemarcei, dramă n 5 acte de 1. Shakspere, adaptaţiune franceză de + d. Dumas și JMeutice ; Briantaniocus, tragedie în ș acte de Ra- cine; Esope, comedie în 5 acte de Thâdore de Ban- E ville. - , a A a 

Săptămina, aceasta, see a, Teatrului „Naţional a fost împrumuta, unei trupe dramatice franceze, în car protagoniștii sînt doi români: d. de Mat și d-ra, Ven- .. tura, Intreaga, întreprind fre se vede de- altminteri făcută, spre a/ pune în relief. acește două talente și fu deosebire pe cel dintiiu, care a ajun aproape de ma- turitate. Căci, deși uni din ceilalți. ax- tiști se prezintă, cu lități superioare Și ar putea să joace cliar unele din pri- . 
mele roluri, totuși arestea au fost ze- 
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.zervate numai și numai artiştilor ro- 

mâni. Este dar o măgulire a amorului 
nostru propriu să vedem pe unii dintr'ai 
noștri ridicîndu-se prin talentul lor, și 

“este explicabil, pentru ce, pe cînd incon- 
testatul artist francez Sylvain joacă la 

„teatrul Liric cu sala, goală, sala Teatrului 

Naţional «geme» de lume. -Așa fiind, și 
întrucît era, vorba, de a da publicului no- 
stru exemple de arlă superioară, Direcţia, 
Teatrului a putut cu oarecare dreptate 

să îngădue sistarea, reprezentaţiilor tru- . 
pei noastre, să uite că Teatrul Naţional 
mai întîi de toate este național şi să nu 
se teamă, de a încuraja pe artiştii români 

mai talentaţi să-și părăsească limba, . și 
să, adopte tocmai pe aceea, de al cărei 
jug căutăm zadarnic să ne scuturăm. 

Este chestiunea, însă, de a ști, dacă, re- 

„” prezentațiile acestei trupe franceze pot 

- fi cu adevărat socotite ca reprezentații 

de artă superioară. Și, într 'aceasta, cel 

puţin întro privință — și în cea mai în- 
- ' semnată— lucrul este contestabil. 

Este adevăraţ, că în genere atit re- .
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__pertoriul cât și artiștii, c ce l-au repre- 

zentat, sînt dovezi că, întreprinderea, a- 

cestei trupe are de ţintă, marea, artă şi 

că merită, prin urmare să închiderm ochii 

asupră, consideraţiilor de natură naţio- 

___nală și so încurajăm. Dar valoarea între- 

prinderii nu poate sta, de astădată, atât 

în repertoriu sau în cansamblu» artistic, 

cît în valoarea -protagoniștilor români. 

„Prin contemplarea, însușirilor lor superi-. 
oare de artişti, trebue să ajungem la în- 
țelegerea și la, emoţiunea pură a marei . 

artei. Căci dacă ei nu au astfel de însu- . 

Șiri și dacă ei nu ne pot da o emoţiune -- 

artistică deosebit de înaltă, atunci n'am 
înțelege de loc, dar de loc, de ce ar fi în- 
curajaji de Direcţia, Teatrului Naţional 
— adică, de Stat — pe calea, care, din: 
punct de. vedere naţional, nu poate fi 
decît rătăcită, Și aci este nodul chesti- 

unii. Sînt sau nu acești artiști români, în 
limba, franceză, reprezentanţi ai marei 
arte ? Au ei dreptul la, îndrăzneala, de a, 
ne vorbi de pe scena. Teatrului Naţional 
întraltă limbă, . decit limba noastră, și
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avem noi oare , datoria, să încurajăm a- 

ceastă îndrăzneală?» Se 

. Părerea, mea, e că, ei nu au încă acest 
dr ept, și, fir ește, cu atât mai puţin putem: 

avea, noi atunci această, datorie. 
Şi voiu căuta, îndată să înterneiez a- - 

ceastă părere... „ 

Negreșit, în ce priveşte pe d-ra Yen» 

tura, discuțiune lungă nu încape. Toată 
„ lumea'e de acord că, d-sa, posedă însem- 

- nate calităţi artistice, dar că, oricît; de 
deosebite -ar fi aceste însușiri, ele sînt 
acum numai în germene, în orice caz, 

mai au mult pînă să ajungă ia maturi-. 
tate. Este iarăși, cred, în sentimentul tu- 

turor, că d-sa, se prea, grăbește să devină, - 

celebră și că e în primejdie să se veşte- 
jească, ca o floare care înfruntă, prea, de 

timpuriu răcelile primăverii. D-sa, este 

| „tânără: este Ia o vîrstă, la, care nu știu 

dacă, vreuna, din renumitele artiste ale 

lumii a putut să atingă într 'adevăr arta 

superioară,— și ar trebui să nu se mul- 

jumească cu succese de complezenţă. . 

| Așa, dar, nu pentru arta sa superi-
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oară, i sa, putut îngădui ca —româneă, 
„fiind — să, joace franţuzește, pe scena, 
teatrului nostru românesc, în vreme ce. . 

artiștii români au fost, relegaţi, ca soas- 
culte înghesuindu-se, cu amarul jinduirii 
în suflet, pe scaunele din orhestră.- 
__Nui sar fi putut îngădui d-rei Ven. 

“tura, dar trebuia — zic mulţi —să i se în- 
gădue d-lui de Max. EI este reprezentan- 
tul acelei înalte arte, dela care artiștii 
noştri-au ce învăţa, și-prin care publicul 
român își poate cultiva gustul. Pe un ase- menea, om.care-ţi dă, o asemenea, axtă, - nu-l întrebi nici ce origine are, nici ce limbă, vorbeşte, nici de teatrul, pe a că- Tui scenă joacă. Faţă, de el, trebue să uiţi toate împrejurările, care ţi l-ar putea face . antipatic, pentru ca, să te cufunzi în con- „templarea, sinceră, a, personagiilor, pe. „care ţi le reprezintă, să-ţi scalzi sufletul în emoțiunile cele mai vibrante Și mai a- dînci ale vieţei, și să, tremuri de entusi azm pentru el, care-ţi spală și-ţi Trăcoreste a- „dincurile fiinţei, dindu-ți fără, nicio Sfor-: țare din partea ta, miezul Cugetării ace-
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lor oameni care se numesc Shakspere, 

“ Racine sau chiar și Banville. 

Ce fericit aș fi fost să, trimbiţez entu- 
„siazmul meu, dacă aș fi simţit la d. de 
Max măcar un pic din aceste lucruri fru- 

moase ! Şi în zadar mi-am dat osteneala, 
—necum să obțin aceasta, fără, sforţare— 
ca să mă afund în contemplarea, persona; 

giilor reprezentate de d-sa;; în zadar am. 

așteptat; să-mi simţ; inima, vibrînd la, ac- 
centele pasiunilor lor, și în zadar am cău- 

„tat să prind gîndul adînc și plin de viaţă, 
întrupat de acei minunaţi semizei ai ome- 
nirii. Căci — și acesta, e adevărul — ma- 
rea artă, arta, adevărată, lipsește, cel 
puţin pînă acum, artistului nostru în- 
“streinat — și îi lipsește cu desăvîrșire. 

Arta adevăr ată, cere dela un artist dra- 

matic două, feluri de condițiuni: unele, 
neesențiale și de natură negativă, altele 
esențiale și de natură, pozitivă. Cele,.pe- 
carelenumesc negative, sînt privitoare la, 
exteriorul lui. El trebue să n aibă nimic 
într însul, care să ne izbească neplăcut: 
săn aibă vocestridentă, seacă sau surdă, ;
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"să nu fie altfel îmbrăcat decit o cere dig- 
„ nitatea, personagiului, ce reprezintă ; să 
„nu vorbească peltic, să nu mănînce sila- 
bele, să nu facă, intonări greșite, cu alte 
cuvintesă nuaibă o dicţiune defectuoasă; 
apoi să nu facă, gesturi.fără, legătură. în- 
tre ele sau stîngace, să, nu-și poarte rău 

„trupul, să n'aibă o mască, disgraţioasă. 
"Dar în acelaș timp — și aceasta este o 
cerință; pe care gustul modern încă, na, 
ajuns s'o priceapă bine — artistul dra- 
.matic trebue să n'aibă nici o calitate, care 
să te izbească, prea plăcut. O vocs prea 
“frumoasă, niște gesturi prea, simetrice, 
prea mlădioase, o dicţiune prea, melodi- 

„"0asă, și. prea, îngrijită, o îmbrăcăminte 
prea strălucitoare sînt, defecte tot atat - „do mari, dacă nu și mai mari, ca.-și în- 
.Sușirile contrarii. ae N 

Căci, dacă însușirile exterioare neplă- . 
cute «sicie», ca să zic astfel, atenţia, spec- 
tatorului și-l indispun, cele prea, plăcute . 
i-o atrag în mod firesc, prea, mult, i-0 a- “bat și-l fac să, scape din vedere toc . mai „ceeace este esenţial, tocmai cecace coste 

x
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„cu adevăr at frumos inreptezentarea unei 

drame: lupta sufletească, a. personagiilor. 

Şi la, însuşirile exterioare, prea plăcute, 

primejdia c mai mare decit la cele ne- 

plăcute. Da acestea, oricine își dă seama, 

că, trebue să lipsească. Oricine poate cri- 

_tica; un glas spart, o figură, colțuroasă, 
niște gesturi unghiulare sau o îmbrăcă- 

minte urită, și oricine, față de aceste de- 

fecte este îndemnat în mod firesc să-și »- 

îndrepte atenţia numai spre partea plă- 

„ cută, care poatefi tocmai cea sufletească. 

Nu oricine însă — ba. poate nimeni — 

7 

se poate sustrage dela sensaţia, brutală, - 
“prea plăcută, spre a se putea, concentra, 
„asupra realităţii sufleteşti a personagii- 

lor. De cele mai multeori, spectatorul se 
încîntă; de culori, de sunete, de gesturi, 
rămîne cu atât și să mulţumeşte cu atit, 

crezînd'că. aceasta, e tot ce trebue să-i - 

“dea, artistul dramatic. . 
-Judecat din acest punct de vedere, d. 

-de Max . face greșala, de apune mult 

“prea, mult accentul. pe înfățișarea plă- 
cută, a mijloacelor exterioare. Exagera-
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„rea plasticităţii gesturilor, a cîntării ver- 
surilor, a strălucirii: vesmintelor tind la, 

înjosirea, iar nu-la înălțarea, artei. Cită, 
„ deosebire în această privinţă, este între 

d. de Max și între Novelli! Acesta, n'avea, 
masca frumoasă, dar nici urită; n'avea, 
vocea, melodioasă, și colorată, dar nici 

stridentă; nu se îmbrăca, strălucit; şi nu 
căuta, să, ne impresioneze prin. gesturi 

“simetrice, prin poze plastice. Infăţișarea, 
lui nu te impresiona nici neplăcut, nici 
prea plăcut, nu-ți atrăgea atenţia, prea, 

„mult, prin niciuna din calităţile lui exte- 
rioare : era, oarecum un material indefe- - 
rent din punctul de vedere al simţurilor, 
dar tocmai pentru aceasta, era, minunat 
de potrivit pentru ca; să se lumineze în- .: 
trun fel sau într'altul, după mișcarea, . 
sufletească a personagiului, pe care era 
chemat să-l reprezinte. | 

“Dar, în afară, de aceste condiţii de n na- 
“tură, negativă, adevăratul artist dramatic 
"trebue să întrunească, neapărat însușiri 
de natură pozitivă. El trebue să, aibă pu- 
tinţa de a păti unde stările sufletești ale
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personagiului său, de a, le reduc; la, sin- 
- “gura tendinţă fundamentală, în care se 

rezumă întreaga, lui viaţă, esenţa, firii lui. 
EL trebue să aibă putinţa, să, ne facă, să, 
“simţim în toate amănuntele jocului său, 

acea, pornire adîncă a eroului, ce repre- 

zintă, şi să ne facăsă vedem că ele emană, 
-Și iradiază, dintr'însa, întocmai ca, razele 

din sîmburele soarelui. In acest caz, noi 

nu mai avem trebuinţă la, fiecare mo- 
„ment să ne întrebăm cs însemnează a- 
mănuntele cutare și cutare ale jocului 

” axtistului, pentrucă fiecare” dintre ele a- 

duc cu sine întreg înţelesul lor; nu maia. . 
_vem trebuinţă să încercăm a lega 0 anu- 
me particularitate de joc cu particulari- 
tăţile, ce preced sau ceurmează, pentrucă, 

„această legătură, seface dela sine. Simţim 

în adincul' nostru- rădăcina personagiu- 

“lui reprezentat, . și sufletul ni se mișcă, 

„se înalță, se desvoltă: se extinde, se res- 

„ trînge, decade, odată, cu el însuși. În acele | 

momente nici nu mai avem vreme să 

- observăm amănuntele, căci izvorul aten- 

iei noastre se găsește î în puntul central 
4” 

7
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al creaţiunii artistice, care la rindul lui 
ni se pironește în centrul inimeinoastre, 

„de unde în mod natural atențiunea, sim- 
„patică poate urmări variețatea, manifes- 
tărilor exterioare ale jocului, fără, să, se 
„«deplaseze». Așa, era Novelli,, așa era . 
Soreanu mai zilele trecute în relativ ne: 
însemnatul rol al lui Prell, așa, sînt toţi: 
adevărații artiști dramatici. - 

Mult aş fi dat să fie şi d. de Max tot 
așa. Dar nu este. De aci lipsa. de comu:- 
nicativitate, de aci impresia de dan fru- 
Mos fără, suflet, de aci impresia, de ac- lor care niciodată, nu-ți dă realitatea, per- 
sonagiului, ci numai imitarea lui, D. de Max nu reprezintă, pe Hamlet sau pe Ne- ron, ci-i «contraface». Și barem dacă i-ar mima întrun mod naiv! Dar nu: d-sa, 
par'că la, fiecare“ moment ne zice: «lată. 
ce bine îi imitez ! Iată ce inteligent strig sau cânt aici ! Iată, ce minunat fac. ges- tul acesta, sau dau replica, aceasta,» |. Cu acest fel de a fi, nici nu mai poate ' fi vorba de-o creaţiune adîncă, ȘI unitară, 
De caricaturi serioase da, dar nu de cr ea-
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iuni. Exemplu izbitor este Harale, care 
mi-a, făcut impresia unui «gamin» care 

sa joacă, dea, fantoma, dea, suicidul, 

dea, nebunul. Adîncimea, gîndirii omene- 

şti care se oprește la, pragul nepătrun- 

sului ; fiorul voinţei, care se sdrobește de - 
| vălmășagul gîndirilor contrarii şi ră- 
_mîne fără cîrmă; frămîntarea furtunoasă 

a sufletului în faţa, destrăbălării vieţei 

morale — nimic din toate acestea la d. 

de Max. Rupere de file la, «Vorbe, vorbe, 

vorbe»; declamare cu glas încet și apoi 

cu glasul tunetului la, «La, mănăstire» ; 

joc copilărese cu pumnalul la «A fi sau 

a, nu fi», sau strecurare de miţă, pe la 

„spatele regelui, sau un azvîrlit de faut, 

—sînt mijloace exterioare, ce n'au a, face 

întru nimic cu profunzimea. concepției 

shaksperiane. Ele pot plăcea, acelora care 

rămîn la suprafața lucrurilor și la ele- 

ganţa, gestului, nicidecum acelora care 

cer dela, teatru fiorul vieții. 

Şi, atunci — dacă, lucrurile stau ast- 

E fel —4. de Max nu ne aduce arta mare, 

Şi atunci. nar fi trebuit . tu, Direcţie a



  

52 - DOMNUL DE MAX 

Teatrelor, să-l îngădui să joace la Tea- 
trulNajional—el româi, în limbă streină,; 
n'ar fi trebuit să; oprești reprezentațiile 
românești și să faci pe artiștii noștri să 
creadă, că au ceva, de învăţat dela, d-sa. 
Și cu atit mai mult nu trebuia să-i-în- 

” gădui aceasta, cu cât arta, d-lui de Max 
nu numai nu e mare, dar e falsă. E arta 

„_ manierată, care dă forme fără, fond și 
„care poate rătăci ușor gustul nesigur al 
publicului, făcîndu-l, din superficial ce 
este, și mai superficial. Dacă, d.. de Max . 
ar fi vrut să fie primit fără, repulsiune 
să. joace franţuzește pe scena Teatrului 
Naţional, ar fi trebuit mai întîi să, se fi: 
simţit obligat să-și pună la cîntar va- 
loarea, artei sale pe altă scenă—-la, Liric, . 
la Eforie și chiar la Dacia — și după ce: 
va, fi convins pe toată lumea, că arta,. 

- d-sale e marea artă, numai atunci :Di- 
recţia, 'Teatrului Naţional ar fi putut, nu numai să-l îngădue, dar și să-l invite să. „ne arate arta, sa, și nouă, și artiștilor “noștri, pe prima, noastră, scenă, fi | într'altă, limbă, decît a; noastră, ..: 

e Și .
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Dar la Dumnezeu şi în Tara, Româ-... 
nească sînt toate cu putință—și aud că 
aceiași studenţi care vroiau să manifes- 

teze în contra, doamnelor române, care, 
în cerc închis, au dat o reprezentaţie de . 
binefacere în franțuzeşte, manifestează, | 

“acum pentru d. de Max care, deși român, . 

și-a părăsit limba,: și ne dă exemple de: 
artă falsă pe scena, primului teatru 

român, în limba, franceză, 

7
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- Luni, 18 Octomvrie, 1903. 

D-ra VENTURA şi Domnul DE MAX 
Andromaque, tragedie în 5 acte de Racine. 

„Mercuri, 13 Octomvrie, sa dat ziua la, 
Teatrul Najional, de către trupa franceză, 
de Max-Ventura, pentru a doua, oară, 
« Andromaque» de Racine; iar Joi seara, 
14 Octomvrie,' s'a, reprezentat de către 

„Societatea, noastră dramatică, cu. con- 
„Cursul d-rei Agatha, Bârsescu, «Magda» _. 
(Heimath) de 17, Sudermann, după tradu- cerea publicată în «Convorbiri literare» a d-lui Virgiliu Popescu, — traducere refăcută, în ultimele trei acte de mine două, reprezentații de elită, în care a, stră-. lucit „ în cea, dîntiiu, după convingerea,
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mea, d-ra, Ventura, iar în cea, de a doua, 

d-ra, Agatha Bârsescu. Zic, după convin- 
gerea mea, pentrucă, unii adaogă sau 

chiar pun înaintea, d-rei Ventura, pe d. 

„de Max. Ceea, ce cred că e o greșală. 
Negreșit, dacă ne mărginim să com- 

parăm pe acești doi artiști în celelalte 
roluri, pe care le-au jucat pînă azi, d-ra, 

Ventura, e inferioară d-lui de Max prin 

faptul că cea dintiiu se vede că, e la; în- 

ceputul carierei, pe cînd cel de-al doilea e - 

aproape în maturitatea, talentului său. 

Totuşi cred că şi aci se găsește o superio- 

ritate' a, d-rei Ventura, în faptul că d-sa, 

se pare mai dotată din punctul de vedere 

al marei arte decit d. de Max. Acest lu- 

cru mi-a apărut clar înc Andromaque» (la 

a, cărei primă, reprezentajiie nu putusem 

să văd decit actul V) în reprezentaţia, de 

Miercuri. Felul cum d-ra Ventura a înfăţi- 

șat pe Ermiona în actul IV mi-a, dat im- 

presia, că d-sa poate să adîncească stările 

sufleteşti ale personagiului său și poate 

să le redea, cu o claritate care ni se im- 

pune. N'am fost prea încîntat, firește, nici
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de felul: muzical cum d-sa; recita, ver- 
'surile, care chiar în ele înșile, sînt mult . 

" preamuzicale, ale lui Racine, nici de mlă- 
„ dierea portului, nici de varietatea ges- 
turilor sale, nici de strălucirea, costumu- 
lui, ce purta; din contră, mi-a, cam ne- 
liniștit atenţiunea, întru cîtva, riedestoi- 
nicia glasului, care amenința, să răgu- 
șească, ovalul întunecat al gurii, care se 
deschidea, prea mult fără să se -vadă; - 
bine dinţii de sus, și extrema, delicateţe 
a braţelor, care se păreau -prea lungi. 
Darnu m'au furat, calităţile prea plăcute 
ale mijloaceler sale artistice Și nici n'am 
fost distras prea. mult de defectele sâle, „pentrucă, artista, cu toate aceste cusururi Și ajutindu-se de celelalte calităţi și mij- - loace artistice, a, putut să mă facă să, simt cu claritate altceva, decti Simplele Impresiuni venite delaaxmonia,versurilor, 
dela, mlădierea, portului, dela varietatea gesturilor, dela strălucirea; costumelor-—— a putut să mă facă, să, simţ stările sufle-'. tești adinci și ireductibile, voinţa, 

. 

neîn=
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îîntă și neînfiînată a, personagiului, ce 
reprezenta. 

Pe de o parte, ironia amară și des- 
preţuitoare a femcii, ce vrea, să-și pă- 

streze seninătatea, în contra omului iu- 

bit, care o părăsește ; pe de alta, gelozia 

distrugătoare, care nu mai cunoaşte nici 

cer nici Dumnezeu: — temeiul urii, care, 

în adincul iubirii amantului, iscodește;do- 
rința, nimicirii lui și-o face săizbucnească” 
într'un acces de nestinsă, minic ce înnă- 
bușă și mistuește orice pornire generoasă 

- în sufletul omenesc,— aceste sentimente 

teribile, care ne fac să pătrundem pină 

la unul din nenumăraţii poli ai infinitului 
nostru sufletesc—iată, ce ne-a redat cu o 

preciziune remarcabilă, d-ra, Ventura, în 

actul IV al acestei tragedii, și iată pen- 

tru ce am simţit în faţa noastră o fiinţă, 

umană cu o voință întrează, cu o por- 

nire limpede și sigură, care merge la fapt 

cu preţul distrugerii ei—o voinţă cu 

adevărat tragică. Iată iarăș pentruce zic 

că d-ra Ventura e superioară d-lui de 

Max. D-sa, știe să subordoneze mijloacele
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sale artistice unui adevăr sufletesc și ne 
-poate face să-l simţum cu toată claritatea, 
convenabilă. D-sa, este pe drumul marei 
arte, pe care drum — dacă nu cumva, se 
varătăci—cred că d. de Max nu va, putea, 
merge niciodată. Căci acest artist pune 
preţ cu deosebire pe acele condițiuni ne- 
gative, de care vorbiăm în cronica, tre- 
„cută, și crede că, dacă, excelează, în re- 
"prezentarea, lor, a; obţinut totul. 

Mulţi cred —şi între “aceștia e și d. 
cronicar dela, «L/indâpendance -roumai- 
ne», al cărui pseudonim regret că nu e - destul de citabil într'o cronică, « pedantă» 
cum e această, — mulţi cred că, atitudi- nea, mea, critică, față, de d. de Max, deşi sinceră, și-ar găsi temeiul în faptul că eu naş putea, să, Sufer, în mod princi=: pial, școala, dramatică, franceză; Și așfi în acelaș caz, ca, bunioară, d. Fagure, . cronicarul «Adevărului», care cu citaţii din Diderot Și Lessing (se citâşte mult - în redacția, acestui ziar!) caută, să de- monstre că timpul versului și al limba-: giului susținut, cum se găsește în trage.
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- dia clasică franceză, a trecut, şi că prin 

“urmare a-trecut și timpul declamaţiei, 

așa. cum se înţelege în Conservatorul din 

Paris şi la, «Comâdie Franqaise». Pot fi, 

„fireşte, și critici de aceştia,| Pe cît mă Ei 

cunosc însă — și rog pe cititori să mă 

scuze că vrînd să mă apăr vorbesc prea - 

“mult de mine— defectul, ce-lam, este. 

_- că, sfera, gustului meu este prea, întinsă, 

N'am preferinţă, pentru nici o școală și 

pentru nici o artă. Artă, „clasică și artă, 

romantică, artă naturălistă, Și artă, mis- 

tică, artă germană, italiană, - franceză, 

și oricum ar fi, artă pudică, și impudică, 

— arhitectură, sculptură, pictură, mu- 

zică, poezie, —numai artă adevărată să 

fie, care să, întrupeze adevăruri sufle- 

tești, pe 'care timpul nu le-a. putut; de- 

| sminţi, pe care. gustul cultivat al gene- 

. raţiunilor nule-a putut înlătura îmi sînt 

tot una. Sînt atât de puţin dușman al ar- - 

tei dramatice franceze, că singurul lucru 

care mă emoţionează, cînd mă gîndesc la, 

. Paris, sînt reprezentațiile dela «Comedie 

Fr angaise». Şi am admirat mai zileletre-
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“cute pe Sylvain, cum am admirat anul - 
trecut pe Le Bargy, și i-aș fi admirat și - 
“mai mult, dacă unul n'ar fi ceva cam 
prea bătrîn și dacă, celălalt ar fi venit 
să joace opere dramatice ceva mai se- 

"rioase. Dar proba, cea mai mare, că nu „am nimic în contra artei dramatice fran- 
„„ Ceze, este expresiunea, din chiar acest - articol, a, admiraţţiunii mele pentru d-ra: Ventura, în rolul Ermionei, rol clasic, ju-. 

cat:după normele clasice ale școalei-fran- 
ceze. Și deci nu aceasta, este pricina. 
pentru care nu pot gusta, arta d-lui de. Max. a 

- Cauza. este alta, și pornește din ideia, că în orice fel de artă, şi în orice şcoală, artistică, se găsesc două, feluri de a ie- aliza frumosul. Da 
Unii artiști, cei adevăraţi, nu -consi- 

deră, materialul exterior al artei — ma. terial de construcţie, marmură, bronz Sau lut, linii și culori, “Sunete și vorbe, . înfățișare, port și gest — decît. ca, niște mijloace pentru a, pune în relief stări su. fletoști fundamentale. Alţii, cei falși,
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„consideră, acest material ca, ceva care. 
există î în sine și pentru sine, și din mo- 

mentul ce ei au izbutit să, înveţe să com- . 
* bine elementele lui întrunul sau alt. 

fel care mulțumește; simţurile, din acel 
moment au și realizat; arta, Nişte aseme- 
„nea axtişti, dacă sînt artişti dramatici, 

vor căuta, mai întii să, aibă o mare mul- 
ţime de tonuri în glasul lor, o intensă 

muzicalitate în debitul lor, o mlădiere - 
elegantă, în portul: lor, multă varietate 

în gesturile lor, străluciri orbitoare în 

_, costumele lor; și vor căuta, să „joace în 

mijlocul unor feerice decoruri: Au izbu-: 
- tit să aibă toate. acestea? Vor căuta, 'să, 

dea. personagiilor, ce reprezintă, toate a- 

ceste calităţi, fără, să, se preocupe — în 
oricâ: caz fără să se ocupe îndeajuns — 
dacă. varietatea, de mijloace ce întrebu-, 

inţează, sînt cele mai potrivite spre a reda 
starea, lor sufletească, fundamentală, dacă, 

corespund saunucu deosebitele momente. - 

'âle acţiunii și dacă ele se leagă între din- 
sele într'o concepție unitară. Unul dintre 

| aceștia, e şi d. de Max. Desooperi î în jocul.
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său un tablou frumos de culori, de ges- 
turi, de tonuri, de rezonanțe muzicale, 

„0. dicţiune pură și armonioasă a, versu- 
„rilor, dar, dacă, nu la fiecare moment, - : 
cel puţin de foarte multeori, ești nevoit; 
să, te întrebi necontenit; ce semnificaţie 
poate avea, cutare gest sau întonare și, 
neputând să dai un răspuns, rămii cu im- 

“presiunea că, dacă semnificaţia nu-ți ră- 
sare în'suflet odată cu reprezentarea, za- 
darnic mai te întrebi: asupra, ei, și că ceea- 
ce e important în jocul acestiui artist, 
sint numai acele tonuri Și acele gesturi, 
acea înfățișare materială, a lui, nicide- 
cum sau prea puțin anume. stări sufle- 
tești, care trebue să ți se realizeze în 
suflet cu ajutorul lor, De aceea, elemen- | - 
tele tabloului, care- -ţi farmecă simțurile 
fără, să-ți atingă sufletul, pot fi conce-. 
pute cu altă formă și cu altă, „calitate 
decit aceea, pe care le-o dă artistul : 
ceeace artistul spune cu glas. sunător, 
ar putea fi zis cu glas încet; cecacs în-- 
tonează, declamînd sar putea, zice cu. glas natural; pauzele, care necesitează
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jocuri mute de scenă, ar putea, fi supri- - 
“mate cu joc cu tot sau înlocuite cu al- 

tele; vestmintele s'ar-putea închipui mai 
simple sau și mai strălucite, și așa, mai 
departe. Firește, cine se lasă legănat de 
muzicalitatea, versurilor, de mlădierea și 

varietatea, gesturilor şi nu-și dă, oste- 
neala, să se gîndească la adevărul stări- 

lor sufletești, ce se cer în situaţiune, tre- 
bue să rămînă încintat de jocul artistu- 
lui; cine însă caută să facă abstracţie 
de aceste mijloace exterioare, pentruca, 

să descopere semnificaţia adincă, a, jo- 
cului, nu se alege cu nimic sau cu. prea, 

puţin, şi de' unde a intrat în teatru cu 

indulgenţa, pentru micile scăderi. şi cu 

speranţa ca.să-și înalțe sufletul prin ceea- 
ce arta e adevărată artă, începe încet, 

încet, dar sigur, să se impacienteze, pînă | 
ce ajunge la indignare. Cazul meu. 

Să mă erte d. cronicar dela, «lInd6- 
"-pendance», dacă am stăruit atât asupra _ 

acestui punct. Vream să se convingă și 
d-sa, că exteriorul material al artistului 
este întradevăr. o' condiţiune negativă
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aaztei dramatice întrucit nu prin ea ne 
mișcă, artistul, ci prin ceeace știe să, 
pună în ea. Dacă nu pune nimic în ea, 
și, dacă, printrînsa, nu ne transmite nici 
o stare sufletească, artistul e- actor, a- - dică, imitator, dănțuitor şi nimic mai „- mult.- Nu-e destul ca un om să vorbea- 

- scă, frumos pentru ca, să, fie orator, el mai trebue să fie și cineva care să se stră- vadă în vorbirea, lui; altminteri este o. nucă, fără miez, o. caricatură, de om, o. 
secătură. | i 

-* Dar d. cronicar. mai are aerul de a susţirie că în judecata, mea, asupra, d-lui . - 
„de Max aș fi greșit, cînd am cerut dela jocul acestui artist emoțiune. RR Tragediile clasice cuprind, zice d-sa, sentimente atât de înalte că, noi, cu su-. a „ fletul nostu de azi, numai sintem în stare 
să, le pricepem. şi că Prin urmare nu ne „mai pot emoţiona, ca operele moderne ; . Și, în orice caz, nu trebue să, măsurăm valoarea unei opere dramatice, și deci | nici a unui artist dramatic, după, gra- dul de emoţiune, ce ne transmite, fiindcă, Mae AC
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atunci, adaog eu spre a întări mai mult 
afirmaţiunea, sa, cele mai bune opere de: 
artă ar fi melodramele și romanele. de . 

sensaţie. 

D. cronicar ar avea, dreptate în. a această, 

din urmă observaţie.Decit, d-sa confundă, 

emoţiunea brutală cu emoţiunea este- 

„tică. Dacă mă simt mișcat de o dramă, 
grosolană sau de un ronian prost — și 
lucrul acesta se poate întîmpla oricărui. 

"om care citește, ca, să se distireze— acest 

sentiment n'are aface. de loc cu senti- 

mentul estetic. Ceeace cer însă dela o 0-. . 

peră dramatică, și dela, un artist drama 

tic e să-mi dea, o emoţiune estetică, adică, 

" putinţa, de a simţi clar șiprecis în sufletul. 

meu un sentiment, fie că l-am avut, fie că, 

nu l-am avut niciodată. Opera de artă, 

“clarifică simţirile noastre, partea, senti- 

mentală a sufletului nostru, și emoţiunea, 

estetică, dacă vreţi, sînt razele, la a 

căror lumină vedem cu claritate acele. 

sentimente, care sînt temeiuri ale fiinţei 

noastre. - | 

Cine are acest sentiment : mare tre- 

5.
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buinţă nici:să, Plingă, nici să rîdă, cu ho- hot; gestul durerii Și gestul risului, simţit înnăuntrul minţii, este de ajuns. Peaceste gesturi trebue să, mă, facă, să le simt ar- tistul dramatic, nu emoțiunea, brutală, ce o putem avea, în toate zilele dela, îm- | prejurările dureroase sau vesele ale vie- ţii. Și aceste gesturi ale emoțiunii înalte -d. de Max-nu m'a, făcut să le simi. . Dar — are aerul să zică, d. cronicar —— aceste gesturi mintale ale durerii şi ; Veseliei nu se. găsesc în tragediile cla- „sice și, negăsindu-se în ele, nu pot fi ce-" rute dela, artistul dramatic. Aceasta, ar însemna că operele clasice nu ne pot; erno- iona, estetic, şi în acest caz eu sînt de-. zarmat cu desăvîrșire. In acest caz Pran-., cezii sînt niște nebuni că, maj. joacă, pe clasicii lor, sînt nebuni că, mai au o «Co- medie franqaise», Și împreună cu ei, sîn- - tem nebuni noi toţi care am fost Mișcaţi ..: de Ermiona, d-rei Ventura. Da nici Fran- | cezii nu sintnebuni, nici NOI — şi, firește, 
NICIcei ce nu descoperă, emoţiune estetică, în clasicismul francez, E Ja, mijloc o sim-
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plă deosebire- — cum să zic? — de Obiș- - 
nuinţă.. Cei care şi-au dobîndit cultura cu - 
"deosebire din izvoarele moderne nu gă-. 
sesc nici o plăcere — afară, poate de cea, 
mecanică a muzicalităţii versurilor şi de 
cea, intelectuală, a. înțelesului lor parţial 
— în operele clasice ; cei care însă; Și-au 
dobîndit cultura, nu numai din literatură 
modernă, ci și din cea, clasică, pot ușor 
găsi emoţiunea î în aceste din urmă, opere 
Și cer să le-o dea și cei ce se încumetează, 
să, le reprezinte. Și au dreptul s'o ceară, 
de la, cel ce caută să reprezinte marea, 
„artă, — și nu numai au dreptul, dar ȘI 
datoria, dacă, vor să facă, critică, serioasă, 
— Şi astfel am fost eu faţă, de d. de Max. 
Imi pare rău, dar nu puteam altfel. 

De altminteri d. cronicar dela «VInd6- 
pendance», luînd partea, d-lui de Max și 
susținînd că nu trebue să cerem de Ja 
tragedia, clasică emoțiune, mărturisește 
prin chiar aceasta, că d. de Max nu a. 

„putut să-l misce. nici pe d-sa, că, prin: 
urmare mărturisește implicit că d. de 
Max e doar un artist decorativ, care re-
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cită și gesticulează frumos, dar nu poate 
crea, personagii dramatice, a 

_ Și ar fi și curios să fie altfel. Cu daru- 
rile exterioare, pe care le are d.de Max,, - 
ar trebui să, fie socotit ca, cel-mai mare 
artist dramatic din lume. Dar nimeni nu - 
îndrăsnește, nu să. zică, dar nici măcar să 

 gindească aceasta. Dacă însă, nu poate fi 
«cotat» atit de sus trebue neapărat să-i 

„lipsească ceva. Acel ceva nu poate fi ex- 
perienţa, pentrucă d-sa a ajuns în matu- 
ritatea, talentului său. Nici școala, pen- 
irucă alţi artiști din aceiași școală, sînt, 
mai admiraţi decât d-sa. Nu mai rămîne 
atunci să fie decît ceeace eu am înain- . 

„tat: neputinţa, reală de a pătrunde și de: 
a crea eroi dramatici. IN 

Îmi pare rău, că, întinzîndu-mă, atit de 
mult asupra, unei chestiuni cemaitracta- | 
sem, nu mai am loc să-mi arăt admira. 
țiunea mea, pentru minunata, arţă, cu care d-ra Agatha. Birsescu a, jucat în «Magda». 
Sper însă s'o fac în rîndul. viitor ceva, mai pe larg decît aș fi putut-o face aci, și nu va pierde nimeni așteptînd. - 

——————
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"Mercuri, 20 Oclomurie, 1903. 

Mesalina, tragedie în 5 acte de Adolphe Wildbrandl, trad. de... 

Duminică şi Marţi seara, 17 şi 19 Octom- 

vrie, s'a reprezentat la Teatrul Naţional cMe- 

salina», tragedia,sau mai bine melodrama lui 

VPildbranăt, cu d-ra, Agatha, Birsescu în rolul . 

'Mesalinei, cu d-ra Eug. Ciucurescu în rolul 

Ariei, cu d-nii Mărculescu şi P. Sturdza în rolu- 

rile lui Marcus şi Potus şi cu d-na Mateescu- . 

Ciupagea şi d-nii Soreanu, Demetriad, Achille, 

Cernat, A. Petrescu, Grigorescu, în rolurile 

mai mărunte. i 

A doua, reprezentaţie, deşi cu mai puţină lu- 

me în sală şi deși fără cclacă», a fost mai iz- 

butită în general decît cea dintiiu. E drept că 

a: Mărculescu, încălzit de rechemările Sg0- . 

motoase dela, galerie, a, fost destul de bine la 

prima, reprezentaţie, uneori chiar foarte bine; 

în schimb d ra Bârsescu, obosită şi aproaperă- 

-guşită, tă la această reprezentaţie, a fost admi-



"70 1 _ NOTIȚE 

rabilă, la, a doua — Și în atit a stat toată va- loarea, reprezentării acestei drame. 
Căci într'adevăr, în afară, de uNerone» 1) ce . s'a dat acum un an, mai că n'am văzut vreo tragedie mai falsă—mai neroadă. Nu ca me- șteșug scenic, dar ca, concepţie. Dar asupra acestui lucru voiu reveni Lunea, viitoare. De- stul că, drama fiind slabă, toată, valoarea, re- „Prezentării ei stă doară, în talentul dramatic - al artistei, ce joacă personagiul principal. Şi „trebue să aibă mare talent o artistă pentru ca să ne intereseze cu înfăţişarea, unei per- soane, ale cărei fapte, menite să ne producă indignarea, ne produc în realitate mai mult;  Simpatie. Firește, nici d-ra Bârsescu n'a, pu- tut să reducă, la unitate cele două fețe ale caracterului Mesalinei, perversitatea, Și since. . ritatea iubirii, dar cel puţin a ştiut să ne in- tereseze prin viaţa, Palpitantă, cu care ne-a, reprezentat fiecare dintre. aceste două cali- tăți contrarii. Cu deosebire excelenţ a jucat “în scena din fața, cadavrului lui Mârcus, în care, deşi neîntrebuinţina mi jloacele tragice cunoscute, ne-a făcuţ Să simţim că -avem în fața, noastră, o adevărată tragediană, i Dar tocmai pentrucă, concepţia, personagii- ' lor mai însemnate din această dramă este fa]- 

1) Vezi Critica dramatică, pag. 310—313,
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„să,artiștii, cele-aureprezentat, n'au putut nu. 
numai să ne intereseze, dar nici măcar să ne 
facă să-i tolerăm cu indul genţă. Macabrul Pce- 
tus al d-lui Sturdza, care nu înnemerea mai 
niciodată accentul natural al frazei, băţoasa.. 
Aria a d-rei Eug. Ciucurescu, caren'âvea, decit, 
un ton plîngător de-o monotonie exasperantă 
în glasul său, n'au contribuit întru nimic ca, 
să se facă simpatiei şi cu atît mai puţin, prin 
suferinţa lor, să ne facă, antipatică pe Mesa. 
lina, precum s'ar fi căzut. D. Mărculescu to- 
tuşi, precum am spus, a jucat cu succes la 
„prima reprezentaţie, în momentele de avînt, 

„sufletesc sau de liniștită și naivă mirare, și -- 
ne-a arătat că poate să uite, cînd vrea, de- 
clamarea, melodromatică învățată la, Conser- . 
vator. Ceilalţi artişti — şi chiar d. Soreanu, 

- al cărui joc totuşi şi-a, păstrat nuanța sa par- 
ticulară, — nu puteau prin jocul lor nici să 
mai ridice, nici să mai scază valoarea, repre- 
zentaţiilor «Mesalinei». E destul că au fost 
„conştiincioşi. Totuşi o notă bună d-lui Grigo- .. 
rescu, care ne-a arătat că poate să găsească 
accentul natural al replicei şi să-l pună în re- 
lief cu oarecare grijă artistică, ce-i trebue ţi- 
nută în seamă. DE
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i , 

Vineri, 22 Oclomvwrie, 1504. 
A ” . ” . Ă - Ullranda, dramă în două acte de Carmen Sylva, trad. de - A Steurmann; în ziua scadenţei, . dramă întrun act de ace- laş autor, tradusă de Haralamb G. Lecca, : Ă 

” Aseară s'a reprezentat la, Teatrul Naţional, după o traducere excelentă a d-lui Haralainb G. Lecca, «In ziua scadenţei», şi după o tra- "ducere bună, dar în versuri barbare, a d-lui A. Steurmann, « Ullranda», amindouă drame datorite Carmen Sylvei. E regretabil că înalta noastră societate n'a, găsit de cuviinţă să . - „vină la teatru. Şi e și mai regretabil că repre- zentaţia nu s'a amînat, dînd se știa că, în a- ceeaşi seară se dă un concert anunțat cu luni. . dezile înainte. Lojile erau goale, iar stalurile nu destul de garnisite, deși dramele jucate se datorau M. S. Reginei și deşi scena, era, ținută - de d-ra Agata, Bârsescu. | Singurul lucru bun, în afară de valoarea, - poetică a operelor, în reprezentaţia de aseară, a fost grija, cu care artiştii şi-au interpretat,
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. rolurile, In această privinţă a fost un specta.- 
--col model dela care amatorilornoştri high-life 
nu trebuea să li se dea, prilej să, lipsească. 

Ar fiputut vedea atunci, cît pot da artiştii 
noştri, dacă sînt bine instrunaţi şi bine în- 

„“tebuinţaţi. Fireşte, au trebuit să fie și pete,. 
pe care Direcţiunea le-ar fi putut evita. Căci 
ce caută d. Costescu într'o «piesă», jucată cu 
atîta îngrijire, ca <In ziua scadenţei» ? 

« În ziua scadenţei»este o dramă, în careni . 
“se înfăţişează conflictul dintre o mamă iubi- 

toare, dar neînduplecată faţă de laşitatea băr- 
” bătească, și între un fiu care resimte în su- . 

fletul său veleităţile acestei slăbiciuni moște- 
„ nite dela tatăl său. Fiul, Arnold, (d. Deme- 

triad) care iubeşte şi se simte iubit de un în- 

ger de fată, Daniela, (a-na Ionaşcu), vara sa, şi 
idolatrizează pe mama, sa, (d-ra Agata, Bâr- 
sescu), ne este înfățișat în ziua, cînd, împli- 
nînd 21 de ani, intră în posesiunea unui titlu 

de conte şi a unei imense averi. Dar tocmai 

în această zi, în urma, unui duel american cu 

“prietenul său, «inteligent dar schilod>, Ru- 

dolf (d. Costescu), care iubeşte și el pe Dani- 

ela, Arnold, al-cărui cap se pare încoronat de 

toate fericirile, trebue să moară. Frămîntarea, . 

" sa sufletească în căre predomină ura şi neca- 

zul în contra lui Rudolf, pe care, după ce el se - 

va, sinucide, şi-l închipue fericit, împiedică,
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p9 acesta să-i aducă buna, veste că îl qes. leagă de jurămiînt, și el, neștiind aceasta, face mai întîiu pe bunul Său servitor Cristof, (d. Soreanu),apoi pe Daniela şi în sfîrșit pe mama, ': E sa, să bănuiască' groaznica lui situaţie şi apoi s'0 afle cu siguranţă, N a Dar dacă Daniela, este gata, să, se sacrifice, luînd de bărbat pe Rudolf, numai ca, să scape viața iubitului său (şi aceasta e singura, spe- ranță de cîştig a lui Rudolf, care tot era ho- tărît să-şi scape prietenul), nu tot aşa neîn- "duplecata mumă, care, văzînd că, renaşte, în “sufletul fiului, nesuferita;laşitate a tatălui, e cuprinsă de groază şi, cu toată, iubivea, sgu- :  duitoare ce hrăneşte pentru dînsul, îl trimite, într'o scenă de eroism Supranatural, la moarte. - Arnold, înțelegina-o, nu mai șovăe, dar, deşi te- ribiladetunătură se aude, el este scăpatdeRu. dolf, care pîndea să nu se întîmple nenoroci-
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pînă la scena, explicativă dintre mamă și fiu, 
„„ unde ne captivează tot interesul şi ne sgudue -, 

pînă în adînc. E drept, însă, că nu toţi pricep . 
eroismul mamei, nici noblețea, ce se revarsă 

„asupra, figurii fiului, din pricina acestui e- 
roism, și că nu toţi din cei ce sînt sguduiţi 
pot fi mişcaţi. Dar drama nu este scrisă, pen- 

"tru asemenea, suflete slabe. - 

D-ra, Agata, Bârsescu s'a arătat mare tra-. 
gediană. cu deosebire în momentul cînd în-. 
ţelege de ce e vorba şi trimite pe fiul său la, 
moarte, ca să-şi ţină cuvîntul. Felul cum îşi 

îndreptează, trupul şi cum îşi înalţă statura, - 

ca să poată suporta enormitatea sentimentu- 
lui, de care trebue să fie animată în aceste 
momente, mi-a, făcut impresia unei creaţiuni - 
adinci şi adevărate. De remarcat; modul cum 

şi-au ţinut rolurile d-na Ionaşcu şi d-nii De- 
„metriad şi Soreanu. D-na Ionaşcu s'a arătat 
artistă dramatică în toată puterea cuvîntu- 

“lui :-varietate şi totuşi măsură în gesturi, ac- 
cent natural şi nuanţat, pauze bine calculate, 
i-au “permis să ne transmită toate stările su- 

fieteşti esenţiale, de care e animat, eroina, ce 

reprezenta. D. Demetriad, care în monologul 
dela începutul dramei, a fost cam rece şi 

„nu şi-a, calculat binepauzele, a putut încetul - : 
cu încetul să se încălzească şi să ne redea în 

scenele capitale dela, sfirşit, realitatea, sufle- .
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tească a personagiului său. Convins, simplu. „Și cu cumpăt—aci-mișcător, aci umoristic — - d.Soreanu a, scostot ce putea scoate dintr'un rol atîtde neînsemnat, ca, Cristof. D. Costescu putea, să-și pună mai bine o cocoaşă falsă, de „cît să umble strimb şi să ne facă impresia, că „amenință necontenit să alunece pe ghiaţă. „De felul cum joacă, cum gesticulează şi debi- tează, nu mai vorbese. | 

„«Ullrănda» este o admirabilă poezie lirică în formă dramatică, ce mișcă mai mult la, ci- tit decit la, reprezentat, şi cere un suflet des- Chispentru admirabilele frumuseți întunecate și pline de fior ale literaturii antice nordice. Intr'însa nu este de analizat acţiunea, drama- tică, cît sentimentul, ce se simbolizează, prin- tr'însa.  Ullranda (d-ra, Bârsescu), care este silită să-şi ucidă pe propriu său iubit, Arbo- gast (d. Mărculescu), —— care nu face aceasta decît pentrucă, iubitul său v cere ca, 0 cin- ste, — care apoi, cu spada înroşită în foc, - îl răzbună” ' ucizînă pe Wodomor, (a.- Leo- nescu), bărbatul impus — şi care, în fine, în loc să fie ucisă cum cere obştia, este. . declarată de bătrîni preoteasă, ca, una, ce d'a. - Cum înainte — şi după asemenea, fapte — va „Putea înjunghia, pe captivi, fără, gînd şi fără - simţire, — simbolizează, grozava, stare sufle-
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' tească a unei inimi care a trecut prin toate 
nefericirile vieţei şi care acum, liniştită, și se- 

nină, primeşte sbuciumările omenirii, ce se 
sbate la picioarele ei, cu raza îngheţată şi a 

tot ştiutoare a unui Odin strein de lumea, pe 

care a creat-o. 

Dela, reprezentarea unei asemenea crea- 

țiuni nu se cere artiştilor dramatici decît 
| dicţiune frumoasă, şi gesturi plastice. Artiştii 
noștri însă au căutat s'o joace, şi din a- 

„ceastă pricină s'a, perdut mult din efectul, 
- pe care ar fi trebuit să-l facă.



ATĂ 
"A CINCEA BUC 

  

Luni, 24 Oetomvrie, 1904, 
D-ra AGATHA BÂRSESCU | 

Magda (Ieimath), dramă în 4 acte de : 77, -Su- dermann, traducere de Virgiliu Popescu, refăcută în ultimele trei acte de autorul acestor cronice; Mesalina, | 
tragedie în 5 acte de Wildurandt, lrad. de... 

„derman, «Magda», apoi melodrama, lui IWildurandt, «Mesalina », Și în fine « UW- Tanda» şi «In ziua scadenţei», de Ca, "men Sylva. In toate, rolurile Principale au fost ținute, cum se și cădea, de această, . artistă, și este, cred, momentul potrivi, . ca, din mult — Puţinul cît o Cunosc, să,
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__ încerc o caracterizare a, talentului ș său 
- dramatic, 

Mai întâiu, în ce priveşte raportul dintre 
operele reprezentate și interpretarea, lor, 
d-ra Agathă Bârsescu se pare că nu are 
o regulă, preconcepută,. Uneori, ca, bună- 

„oază în «Magda», -sa introduce în jocul 
său unele note noi, care ne impresio- 
nează altfel decît textul dramei. Are ae- 
rul de «a, retușă» impresiunăa, pe care 
ar trebui s'o facă drama, şi, trebue să, a- 
daug, această «retușare» este fericită. 
Astfel în opera, lui Sudermanm, Magda ne 
apare în primele acte, ca o femeie mîndră, 

disprețuitoare, aproape îngînfată, de si- 

_“ vuaţiunea, sa,. Felul.său liber de purtare, 
„ brusc șiasans facon», vorbirea, sa, aci iro- 

- nică, aci protectoare, aci impertinentă, 
- ne fac să vedem întrînsa, o individuali- 
tate cu desăvirșire stireină, de sentimen- 
tele de respect, de reținere și chiar de con- 
venienţă, elementară faţă, de familia sa și 
cu deosebire față de părintele său. Cu tot . 
acest fel de a se prezenta și cu toate 
că știm că colonelul Schwartze, tatăl
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„său, are o pornire neînduplecată față, de 
tot ceeace amenință, să înjosească, au- 
toritatea, părintească asupra, copiilor; to- 
tuși între dinsa, și el nu se întîmplă nici 

„un confiict din această, pricină, deși a- 
cest lucru ar fi fost natural.:Pe de altă 

„parte, cînd conflictul, ce constitue mie- 
„Zul dramei, izbucnește ; cînd ideile colo- 
nelului, care ţine ca, onoarea, casei sale 
să fie nepătată, se, ciocnesc cu trecutul 
Magdei, care, după ce părăsise casa, pă- 
rintească, casă nu ia pe bărbatul ce i se | 
destinase, se crezuse liberă să-și. ducă 
viaţa, după placul său — şi anume în 
ultimele acte, în care se desfășură, acest 
conflict, — Magda, ne apare din contră 
ca, o ființă, lipsită, de energie: și de in- 
dividualitate. Ea, paz'că, se teme de tre- „Cutul său, nu pentrucă vrea să petreacă, .. 
cu liniște cîteva, zile în casa, părintească, 

„Ci pentrucă ei îi esto rușine de dînsul; 
ea par'că n'are curajul să-și ia, asupră-și Breutatea, faptelor sale Și simte faţă, de tatăl său o teroare, pe care numai un respect exagerat, iar nu iubirea, sau mila,
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:de infirmitatea, lui o poate naşte; ea. nu . 
numai nu caută să înfrunte pe toţi cu 
individualitatea sa, dar simte trebuinţa, 

„să se justifice, să-și apere cauza, și chiar 
să plingă —argumentul final şi irezisti- 

„bilal inimei femeiești. Din această prici- 
nă, personagiul conceput de Sudermann. 
în Magda, nu ne apare destul de unitar. 
D-ra Agatha. Bârsescu, reprezentind-o, 
a avut excelenta, idee de a-i îndulci cu .. 
mult natural notele prea provocante, și 
a izbutit pe deplin, prin portul său mă- 
surat, prin gesticulajţia- sa: cumpăsită, 
și cu deosebire prin intonarea, blândă, şi 
Chiar şoptită, a unor replice, să ne dea, 

„în primele acte o Magdă mult mai fi- 
rească, în orice caz, mult mai potrivită, 

cu cea, din ultimele acte, decît aceea a 

lui Sudermânn, şi să reducă, prin arta, 
artistului dramatic, la, o unitate estetică, 

dualitatea, neestetică a, croajiunii drama- 
- turgului. 

In . cAMesalina» am. observat O proce-: 
dere contrarie, Și în această dramă, avem 
o dualitate și încă mult mai pronunțată, 

,
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și mult mai neestetică, decît aceea, pe: 
care o descoperim în « Magda». Mesalina, 

este o femeie al cărui desfrîu a îngrozit 

chiar societatea, decăzută, a Romei im- 
periale. Pentru ea, bărbaţii sînt simple 
instrumente de plăcere, pe care-i ia, cînd 

„-vrea, îi gonește sau îi nimicește, cînd 
vrea. În acelaș timp, sufletul său arde de 
invidia, cea mai înverșunată, în contra . 
mîndriei cinstite a, celorlalte femei. Este 
tipul perversităţii și răutăţii ireductibile. 
Dar cu toate că !Pildbrandt ne-o înfăți- 
şează cu acest caracter, cele mai multe 
Și mai mari efecte caută să, le scoată, 
dintr'o altă, însuşire sufletească a, ei, care: 
este incompatibilă cu un astfel de suflet. . 
EI ne-o arată înamorată, sincer și adînc, 
de Marcus, fiul Arici, pe care ea, o ură. 
ște pentru neînduplecata, ei cinste și mîn- 
drie. Această, iubire se prezintă cu toate 
caracterele unei pasiuni vrednice de res- 
pect. Căci ea, iubind pe Marcus, şi-arată, - dragostea, ei, care-i amețește şi-i răpeşte - 
minţile, nu numai cât; el trăește și cît se 
poate bucura de el, dar și după moartea.
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lui. Iubirea, pentru el nu e iubirea, neru- 
„șinată a, desfriului: ea ar vrea ca ni- 
meni să nu ştie că-l iubește și că e iubită, 
de dînsul, ca și cînd ar resimţi un 

- început de pudoare. Văzind că el se în- 

grozeşte de numele ci, ea, începe să se 

cutremure de propriul său trecut, pe care 

l-ar vrea, şters din memoria sa și a oa- 

“_menilor. Iubindu-l pe el, ea uită crin- 
cena ură ce o avea în contra Ariei, muma, 

lui, care o înfiuntase în mijlocul cur- 

ienilor. ei, și în contra, lui Postus, tatăl 

lui, care era vrășmașul ei și al soţului său, 
Claudiu, pe care el vroea, sărl detroneze. 

Cînd moare Marcus, silit să .ia otravă, 
chiar de Aria, care aflase căderea, lui în 

braţele împărătesei, Mesalina se simte 

izbită în adînculsufletului său. O auzim ţi- 
pînd de disperare pînă, nu intră în scenă, 

„o vedem de abia intrînd în sala mor- 

tuară, palidă şi tremurînd de emoţiune; 
în glasul ei și în vorbele ei simțim cît 
de scump îi era fiul Ariei și, în scena 
dintre ea și aceasta, în faţa cadavrului 

“ acoperital lui Mar cus, durerea, ei ne mișcă 

7



84 D-RA-AGATHA BÂRSESCU 

prin adevărul ei, pe cînd purtarea, Ariei 
celei virtuoase ne revoltă. Întoarsă în pa- 
lat, ea. este frămîntată, de gindul iubitiu- 

„lui dispărut şi vedem că în zadar caută 
să se consoleze şi să se înnăbușe prin 
deslănţuirea, furiei sale în contra, Ariei. 

" În reprezentarea, unui asemenea, per- 
sonagiu, m'aș fi așteptat ca, d-ra Bârsescu . , 
să procedeze în acelașchip ca, și la Magda, . 
căutînd să accentueze momentele de des- 
îriu, de ură oarbă și crudă, de invidie fu- 
rioasă, şi revoltartă, și în acelaş timp să a- 
tenueze momentele de sinceră, iubire pen- 
tru. Marcus. Făcind astfel, ar fi ascuns 
discordanța, supărătoare apersonagiului 
Și ne-ar fi dat o Mesalină mai firească, 
Și în acelaș timp mai posibilă, din punct 
de vedere estetic. Şi de aceea eu cred 
că d-ra Bârsescu a fost superioară în. - 
Magda. a îi 

Căci cu toate că în execuţia unor scene 
din «Jesalina», (ca, bunăoară, în scena, 
de dinaintea cadavrului lui Marcus), d-sa. 
a avut prilejul să scoată efecte artistice mult mai puternice decît în « Magda», nu -
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„după astfel de efecte parţiale se judecă, - 
superioritatea unui artist dramatic, ci 

după unitate de concepţie, ce știe să im- 
prime personagiului său. Această, uni- 
tate a, existat în « Magda», „dar n'a, exi- 
stat în « Mesalina». | 

Faptul căd-ra Agatha Bârsescu în două, 
„roluri de căpetenie, pe, care le joacă de. 
atâta, vreme, sa raportat în două chi- 
puri deosebite faţă, de textul dramelor 
reprezentate, ne face să bănuim că par- 
tea slabă a talentului d-sale stă tocmai - 
în o relativă neputinţă, de concepţie. In 

» «Magda» a, putut să aibă alte modele și 
a, putut să adopte interpretarea, ce i sa 
părut mai naturală, fără ca, să fie nevoită 
să creeze; în «Mesalina» nu va, fi avut; 
modele și va, fi fost nevoită să încerce cre- 
aţiunea, fără s'o izbutească pe deplin. Dar 
acestea sînt simple presupuneri. Sigur 
e numai faptul că nu concepţiunea este 
partea, cea, mai interesantă a talentului 
său, Aceasta, e. deosebirea, dintre d-sa 
și dintre, spre exemplu, o Duse sau un - 
N ovelli.
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„Care este însă partea, de farmec a, jo- 
cului său ? Prin ce ne prinde și ne în- 
cntă? ti 
“Firește, nici ușorulazcent neromânesc, 

nici măruntele nemţizme pe care le stre- 
coară ici și colo în vorbirea, sa, nici no- 
dificările de: text; cîteodată, destul de 
însemnate, pe care le face din lipsă dere- 
petiție suficientă. Aceste sînt pete care 
în mare parte cad în seama, împreju- 
rărilor, dar de care totuși ţi-este necaz 
că le găsești în jocul unei astfel de ar- tiste. Ele îmbiesesc, ca niște fire de praf, 

raza, de lumină a, talentului său și nu te lasă să te bucuri cu toţ sufletul de da; rurile celelalte: e a 
Căci, pe lîngă aceste mici defecte, d-ra, 

Bârsescu are numeroase daruri. Cel dîn- tiiu și cel mai de căpetenie este conţi- 
nutul sufletesc ce se străvede în glasul și întonarea, sa. Vorba sa, izvorăște din Plin, .. din adincul sufletului, și ne transmite cu claritate, odată cu înțelesul ei, starea, - emoţională cu care acest înţeles este în legătură, precum Și dire Cția pornirii, care
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se descarcă odată cu înţelesul. Auzind 
“cuvîntul său, ştim dintr'odată ce vrea, 

ce simte şi ce înţelege, știm prin urmare | 

ce legătură se află între acţiunea perso- 

nagiului său și a celorlalte. Aceasta, face 

ca să-i urmărim fără, sforțare jocul, să - 
- ne înteresăm de acţiunea eroinei ce- 

reprezintă, şi să simţim în noi reprodu- 

cîndu-se, fără știrea, noastră, sentimen- 
„tele, de care este animată, chiar dacă 

aceste sentimente n'ar avea, legătură 
- unele cu altele și n'ar putea, fi reduse la, 

o singură concepțiune. 
Această calitate duce cu sine altele, 

care dauo fizionomieori ginală, jocului său. - 

- Din momentul ce în glasul și vorbirea, sa, 
se străvede totdeauna, conţinutul emo-, 

ţional, d-sa poate să, renunţe la, mijloa- 

cele obișnuite de expresiune ale senti- 

mentelor puternice. D-sa, nu mai are tre- 

buinţă nici să, declame, nici să facă miş- 

_cări violente, nici să ridice glasul în mod . 

neobișnuit. Pe cînd d. de Max, cu toate 

„că are 0 voce formidabilă, este privit de 

mulţi ca, lipsit de voce suficientă, d-ra
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“Agatha Bârsescu nici nu poate fi jude- 
cată întrun mod favorabil sau defavo- 
rabil, din acest punct de vedere. La, d-sa, 

nici nu se pune chestia de voce. Unde * 
„alta ar trebui să strige să se cutremure 
culisele, d-sa, n'are trebiiință, decit să, ri- 
dice ceva mai mulţ vocea și s'o accen- 
iueze într'un mod particular. Unde alta 
ar declama, de i sar sgudui pieptul, d-sa,. 
se mărginește la o simplă frazare na- 
turală, a, pasagiului, oricît de lung ar 
fi el. - o | 

In această, privinţă, este tipic felul cum 
a debitat întreaga, apărare a Magdei în penultima, scenă cu tatăl său. Rar, mai aleasă și mai adîncă emoţiune, obținută, 

„Cu mijloace mai simple! Nici o ridi- - care de voce, numai ton Și pauze natu-: 
rale şi o stăpînire admirabilă a, Mișcări- . lor, care par'că contribuia, și mai mult să concentreze emoțiunea, s'o îndrepteze: Și S'0 reverse pe canalul vorbirii... 

Negreșit, aceste calități, dacă li se maj adaogă și studiul şi experiența, și dacă,
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li se adaogă făptura, înaltă, şi voinică, 
„vocea cristalină, și portul măreț, sînt su- 

- ficiente pentru un remarcabil talent dra- 
matic şi, prin ele, cel ce le ară poate a- 
tinge ușor înălțimile marei arte. Şi aşa, 
este d-ra Agatha Bârsescu.



  

 NOTIȚA VL 

" Mercuri, 27 Octomvre, 1905. 
Cancer la inimă, «scenetă» întrun act de Haralamb G. 

Lecca. O idee năsdrăvană, comedie în 4 acte localizată de 4% "după Carol Laufs. - . 

De Simbătă, 23 Octomvrie, pînă azi s'au dat la Teatrul Naţional patru reprezentații: 
trei cu drame şi comeâii cunoscute : «Don 
Vagmistru», Duminecă, ziua, «Hamlet», Du- minecă seara, «O, Bărbaţii» ! (faimoasa. !) Marţi seara, ca, «regal» de Sf. Dumitru, — și una singură cu o comedie; sau mai bine farsă, nouă, dată pentru prima oară în această sta- giune : «0 ideie năsdrăvană», care s'a jucat pentru a treia, oară Sîmbătă, seara, împreună Ă cu noutatea de acum un an sau doi a, d-lui Ha: ralamb G. Lecca: (mă îngrozesc cînd scriu !) «Cancer la inimă». De cele trei dintii am vorbit altădată ; 1) poate aș vorbi şi acum,. 
1) Vezi Critica dramatică pag. 171—191; 9—18 și 277 i 16184 Și passim, Precum și în acest volum pe 23—33,
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- dar n'am asistat la ele. Rămine să vorbesc 

de celelalte două. 

«Cancer la inimă», jacată minunat ao ar- 

_tiştii noştri (d. Lecca, face foarte bine că se 

îngrijește do amontarea» şi repetiţia lucră- 

„rilor sale) e o serie de incidente neînsem- 

“mate, ce se întîmplă întrun comisariat de: 

poliţie din Paris: Vagabondul Rousseau (d. 

'Poneanu), birjarul Le gros (d. Niculescu) ne 

amuzează, pe cînd Bătrinul (d. Soreanu) ne 

“mișcă şi ne-ar fi putut şi mai mult mişca, 

dacă desnodămintul incidentului său n'ar 

trăda mai mult retorismul autorului,. decit 

nefericirea Bătrinului. Acest mare defect se 

acesntuiază, şi se desfăşură în voie în inci- 

dentul cel mai de seamă, care închee esce- 

neta» şi care ne explică macabrul nume ce-l 

poartă. Mira (să nu vă miraţi !) Vaini (D-na, 

Demetriad), a tras cu revolverul, fără să- i 

__pricinuiască vreun rău, în amantul ei, De 

orassant (admirabil redat de d. Livescu), pen- 

- tru că acesta o exasperase cu cererile lui de 

bani și pentru că în acea, seară căutase, spre 

a-i putea obţine, chiar să turbure cu pre- 

zenţa lui nunta fiicei sale. EI este cancer ul 

la inimă al acestei Mira, Vaini, pe care au- 

torul îşi dă toate silinţele să ne-o o înfăţişeze 

-ca'pe un tip simpatic. 

Aceste silinţe so văd cu deosebire din fapta
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fiului ei, Georges Vaini (d. Demetriad), care, prinzînd de veste dispariţiunea, mamei sale, năvăleşte în: sala comisariatului şi ţineun discurs, absolut ne la locul lui, în care stigma- tizează pe acel cancer. Acesta însă l-ascultă . cu o ironie -care s'ar putea aplica şi auto- . .rului. Fireşte, totul se termină cu plecarea lui Georges Vaini, care ia sub protecţie pe mama sa, şi cu reținerea, din partea, comisa- rului, a lui De Grassant, spre a, i se cerceta, faptele trecute. Fals în ce privește simbu- rele, d. Lecca, şi în această, ascenetă» ca Şi în toate încercările sale dramatice, nu se arată superior decit în mărunţișuri şi ac- cesorii. 
„«O idee năsdrăvană», «comedie» în 4 acte - 

matică, artiştii, care ne-o reprezintă, trebue să ne-o dea, Şi ne-ar fi dat-o, dacă ar î ştiut mai bine rolurile, Dar d-ra Alexandrescu se "încurca, într'una, Şi nu accentua, bine frazele, deși rolul său era plin de haz ; Și tot aşa, d, Ni- culescu, care ar î putut face o creaţiune mi- nunată, dacă Şi-ar fi dat Ceva, mai multă, oste- 

7
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neală, Zic aceasta, pentrucă, singurul rol din 

această, farsă, în care descoperim oarecare 

trăsuri sufletești precise este acela al său: 
Vasilache Turtureanu, pe care-l joacă, un Co- 

merciant din Mizil, e sub papucul nevestei 

sale, și totuşi este tirit într'o intrigă cu o ac- 
triță sub chiar... nasul acesteia. De sigur 
nu putem cere acelaş lucru dela d-nii Liciu 

şi Ciucurette, ale cărora, roluri constau din 

stări sufleteşti ce se repetă necontenit, fără 

„_. nici: o gradaţie şi fără niciun moment înte- 

resant. -Nici chiar dela d. Catopol, care, pen- 

tru un neurastenic, a accentuat; prea, energic 

cuvintele în primele scene, şi al cărui rol 

totuşi are un moment interesant, pe care a 

ştiut să-l redea, cu artă, — momentul cînd 
compune muzică, În asemenea, roluri singu-" 

vul lucru ce pot face artiştii e să ştie admi- 

rabil textul, să fie gata la replică, şi să-şi 

păstreze naturalul mişcărilor şi vor birii. ŞI, 

în această privință, idealul n'a, fost ajuns în 

reprezentaţia de Sîmbătă, deși aceasta, cum 
am spus, sa remarcat mai ales la, d. Nicu- 

„ escu și la d-ra Alexandrescu. Aceleaşi obser- . 
vații generale şi asupra celorlalţi. In special 

aș mai avea de observat că d. Achille, care 
în rolul comisarului, din «Cancer la inimă» 

a făcut, efect păstrindu-şi masca liniştită, ar 
fi făcut tot atit efect dacă, în rolul trădăto-
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rului închipuit, Temistocle Cristopol, n'ar fi 
exagerat mişcările ei. Uşurinţa, cu care d-sa 
îşi deformează trăsurile feţei, sînt o mare 
calitate la un artist dramatic, dar nu trebue 
să abuzeze de ea punînd-o în lucrare necon-" 
nit, ci s'o păstreze numai „pentru: momente 

- caracteristice de criză sufletească,
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„Vineri, 29 Octomvrie, 1904. 

“Institutorii, a patra oară !). 
7 

- Aseară s'a jucat pentru a patra oară aIusti- 

iutorii». E curios, cum Direcţiunea, Teatrelor, 

care ar trebui să se gîndească că o comedie 

cu acest conţinut interesează, cu deosebire lu- 

mea, şcolară, a dispus ca, în ziua, de Sf. Du- 

mitru — şi aud că şi Dumineca viitoare — 

cînd lumea profesorală ar putea veni la tea- . 

tmu—să, se joace «Oh! Bărbaţii !, iar «In- 

stitutorii» să se dea, tocmai în seara de Joi, 

cea mai puţin căutată. Intr'acestea, se tră- 

dează o solicitudine suspectă, pentru anume 

producţii teatrale, la care nu ne-am fi aştep- 

tat din partea, d-lui director care este însuşi 

profesor, şi încă, profesor foarte bun. 

Negreşit, că, dată, în aceste condiţii, repre- 

zentaţia; n'a, fost atît de cercetată precum a ar 

fi trebuit. Și e regretabil. 

1) Vezi Intiia bucată şi notiţa I.
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Artiştii au jucat; în genere mai bine ca de 
obiceiu. D. Soreanu, menajîndu-şi îndestul 

” efectele sau făcînd să se simtă că se gîndeşte 
la, ele, a fost mult mai expresiv ca la, a doua, 
reprezentaţie, deși n'a atins apogeul dela 
cea dintii, cînd jocul i-a fost mai plin de in- 
spiraţie. D.-Brezeanu şi-a mai netezit unele 
“amănunte ale concepţiei sale, şi, deşi nu o 
cred nemerită, totuşi d-sa; avind grijă să-l 
facă, pe Flachsmann mai antipatic,a, făcut ca, 

„defeetul comediei să pară, mai puţin vizibil. A 
avut momente cu deosebire excelente în sce- 
nele cu inspectorul. Splendidă, ca şi la prima, 
reprezentaţie, apariţia d-lui N iculescu, care a ştiut, şi de astădată, să dea, beatitudinei se- nile a personagiului său un «cachet» cu ade- 
vărat german, 
„De remarcat progrese la d. Paciurea, în actul III, dar a prea, nazalizat în primele acte ; oarecare regres la g..A. Petrescu, care, deşi foarte bine în replicele scurte, mai cu seamă în scena, cu inspectorul, nu ştiu cum vorbea aseară, că, eu, din banca a treia Şi care . asistam a, treia, oară la această, comedie, nu puteam înţelege unele din frazele sale, deşi le * spunea, destul de tare. De însemnat, iarăsi minunatele intonări ale d-rei Alexandrescu, careau făcutun meritat efect; unele detalii de ținută şi de gesticulaţie pline de înţeles şi de 
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natural ale d-lui Livescu ; vorbirea convinsă, . 

„scurtă, şi cu haz a d-lui Carussy, şi drăgă- 
lășia ceva, mai puţin stringace (de vină e tex- 
tul!), ca de obiceiu, a, d-nei Ionașcu. D. Ciucu. 
rette, în rolul său, ar fi trebuit să-şi părăsea- 

scă intonaţiile sale comice obişnuite: Ri€- 
mann nu e umorist. Am mai uitat pe cineva ?. 
Pe d. Constantiniu, un focos institutor, şi pe 
d. Grigorescu, un nostim pedel!



A ŞASEA BUCATĂ 
  

Luni, 1 Noemwrie, 1905, 

Mesalina, tragedie în 5 acte de A. TPildrandt, 

In ultima săptămînă nu s'a, jucat; hi- 
mic nou la Teatrul Naţional. Marţi, în 
ziua de Sf. Dumitru, cînd lumea, fără 

- multe mijloace se putea, gîndi la, teatru, 
onorata Direcţiune a găsit de cuviinţă 
să ne moralizeze iarăşi cu «Oh, DBăr- 

„baţii» /... Eri, Duminică, cînd acelaş lu- 
cru cra de așteptat, a dat, firește, tot 
«Oh, Bărbaţii» 7... Şi așa, cum a pornit-o, 

„orideciteori se vor ivi probabilităţi de 
«sală plină», cu altfel de public decât; cel 
de elită, va da, întruna, « Oh, Bărbaţii» ! 

Joia, trecută, însă, fiinăcă, se ştia, că, ? ziua cea mai slabă; din săptămînă pen- | tru teatru, aceeași stimată; Direcţiune a 
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hotărit să, reprezinte « Institutorii», co- . -- 
media, cea, mai serioasă, și cea, mai bine 
jucată din această stagiune, pentru care 
ar fi trebuit în mod formal să întrebuin- 
ţeze toate mijloacele, de care dispune, 
ca, să, o facă cit mai cunoscută publicu- 
„lui. Este prima, dată cînd se vede la «spec-. 
tata» și respectata Direcţiune o normă 
clară de conduită. Sa făcut vilvă, împre- 
jurul unei comedii pe care nici n'ar fi 
trebuit s'o reprezinte? « Atit mai bine! Imi: 
pare foarte bine că am greșit. Voiu căuta, | 
s'o exploatez. Barem, dacă am scrintit-o, 
să nu fiu în perdere. Şi bat toba, la ga- 

„zete cu săptămîni înainte, şi aleg zilele 
cînd publicul neobișnuit cu teatru va, pu- 
tea, mai ușor să vie, și pun să laude co- 
stumele, verva artiștilor, numărul repre- 
zentațiilor trecute, numai ca să fac «săli 
pline». Ce vreţi? D-voastră, singuri aţi 

susținut că subvenţiu, ce primesc pentru 
Teatrul Naţional, este derizorie. Trehue: 

să scot bani de unde pot... E adevărat, 
i-aş fi putut scoate şi cu «Inslilulorii», 
daca aș fi avut gindul să-i pun alt titlu.
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din care să se vadă că, ea poate interesa, 
și pe altă lume decit lumea școlară, dacă, 

aș fi căutat ca, prima reprezentaţie din 
punctul de vedere al «ansamblului» să, 
satisfacă gusturile mai rafinate, dacă 
mi-aș fi dat măcar un pic de osteneală. 

-să mă folosesc, cum trebue, de succesul 

unui artist român, care a atins marea, 
artă... și dacă, n'aș fi avut sub mînă, pe... 
«Oh, Bărbaţii»/... Ce vreţi ? Legea, vieţii, 
legea, lumii : urmez calea, celei mai mici 
rezistenţe. Ce să mai aduc la, cunoștința. 
publicului admirabila, creaţiune a d-lui 
Soreanu? Costiumele d-rei Gheorghiu să 
trăiască, ! Ce-mi trebue cinstitutori, . di- 
rectori și inspectori» veritabili ? Fr ancezi. 
spilcuiţi de «tinichea» să trăiască, ! Ce-mi 
trebue cducajiă, naturală a copiilor, Pes- 
talozzi, viaţa, de miine a generaţiilor, 

- drumul spre mai bine? « Bărbatul de zi. 
Și bărbatul de noapte» să trăiască, — 
«dușa, reconfortantă» şi «detaliile, care 
nu mai merg!» ŞI, onorata, stimata, 
spectata, și respectata Direcţiiune ar 
avea întru câtva, dreptate, dacă Onora- |
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tul, stimatul, spectatul și respectatul 
. Director ar fi un «viveur» oarecare ȘI 

nu profesor şi încă profesor la, Univer- 
sitate, profesor vechiu, aproape bătrin, 
profesor. dela care nu numai tineretul 
trebue să înveţe, dar şi nioi ceștia, care 
aci-aci călcăm pe urmele vîrstei lui. D x 

„e profesor de Zoologie ! Dar fie şi de 0b- 
sterică, el trebue să rămînă, profesor mai 
înainte de toate şi, dacă nu poate să 
ducă altfel Teatrul, mai bine să dimi- 
sioneze decii; să facă, efectul că cu pre- 
cugetare desprețuește niște opere fru- 
„moase şi folositoare, pentru ca, să îm- 
brăţişeze cu atita căldură, lucrări care 

“nu numai nu e nici una, nici cealaltă, 
dar sint deadreptul stricăcioase pentru . - 
gustul și moralitatea publicului... 

- Dar observ că, sînt aproape să alunec 
pe coborişul politicei, deși n'aș fi vrut 
să es din sfera, moralității în genere, și. - 
mă, opresc. O ridicătură, de. umeri drept 
„Punct — și tree înainte. 
In lipsă de noutăţi, voiu căuta, de astă, 
dată să întenieiez O părere pe € care âm
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exprimat-o într'o notiță!), cu ocazia Me- 
salinei. Un învăţat de-al nostru, care nu 
e numai erudit şi om de inimă, dar mai 
are și cap, și alo cărui învățături nu se 
adresează, numai la copii, dar și — şi 
cu deosebire — a oamenii masuri, crede 
„că epitetul de «neroadă» pe care i l-am 
dat dramei lui Yildbrandt este prea, tare, 
dacă-nu chiar tare de tot, și că defectul 

de a, ne înfățișa unele trăsuri simpatice 
ale Mesalinei și unele: trăsuri antipa- 
tice ale Ariei și Postus, nu este așa de 
mare încît opera, să merite calificativul, 
ce eu i-am dat. 
Fireşte, această, opiniune își poate găsi 

temeiul în unele principii estetice, pe care 
nu aci le voiu discuta, dar mai cu seamă; 
în faptul că, « Mesalina» este o dramă ce: 
se joacă, necontenit pe scenele din Au- 
stria și că, succesul ei relativ durează, 
de treizeci de ani. Este dar o dramă care 
place. Cum e posibil: ca, să, placă — și 
încă atit de mult--o dramă « neroadă »? 

  

1) Vezi Notiţa dă pag. 69-71,
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Place, de obiceiu, prin interpretarea, 

artiştilor. Place, cum plac « Papa Lebon- 
nard», « O drama nouă» a Femeia mea n'a- 

re şic», jucate de Novelli 1). Ele în ele n'au 
valoareestetică, dar,întocmaica, un libret 

de operă, dau ocazie artiștilor drama- 
tici să-și arate resursele talentului lor. 

Ei îmi plac — dacă merită să-mi placă, 
— şi pe ei îi admir. Dela plăcerea, este- 

tică, pe care ei mi-o procură, nu pot | 

însă conchide deloc la valoarea artistică 

a operei ce joacă, ci numai la, a, lor. 

- Cînd am vorbit eu de cilesalina», 

am avut grija, să fac abstracţie de jocul 

d-rei Bârsescu: și să mă gîndesc numai 

la, opera dramaâtică a lui Wildbrandt, 

aşa, cum mar impresiona, la citit, Ne- 

„greşit că, această procedere nu e toc- 

mai sigură și numai obișnuinţa, ce cred 

:că am dobindit în asemenea operaţii, 

m'a, îndemnat să mă pronunţ asupra va- 

lorii unei opere dramatice, numai după, 

impresia, ce face la reprezentaţie. Dar 

  

1) Vezi Critică dramatică, p. 51—63,
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“îmi menţin părerea, şi rog pe cei ce vor 
să se convingă de temeinicia, ei, să în- 
cerce acelaș proces de abstracție, pe 
care am căutat să-l realizez cu. | 

Ar observa atunci îndată, că Wild- 
brandl, înfăţișindu-ne pe Mesalina. ca 
iubind sincer pe Marcus, și pe Aria și 
Pcatus ca pe niște oameni care își fac din 
virtute mai mult o vanitate decit o lege, 
nesocotește o cerință fandamentală 2 
creațiunii dramatice, care se poate for- - 
mulă, astfel: poetul dramatic trebue să 
facă pe cititorii sau spectatorii persona: 
giilor sale să le privească sub acelaș 

„unghiu senlimental, prin care el însuși le 
- vede. Cu alte cuvinte, dacă el simte ro- 
pulsiune faţă de un: personagiu, acecași 
repulsiune trebue s'o aibă și cititorul sau 
spectatorul ; daca, din contră, simte a- 
tracţie, aceeași atracţie să se impună şi 
cititorului și spectatorului. Aceasta, însă 

„nu se poate obţine, decît dacă poetul. 
dramatic r espectă, în plăsma 
nilor sale „jocul natural al: 
omenești. In deosebir 

uirea, creaţiu- 
sentimentelor 

e de poctul liric. și 

î
m
.
.
.
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epic, poetul dramatic, trebue, vrind ne- 

vrînd, să ţină socoteală de moralitatea 

timpului său, sau cel puţin de direcțiu- 

nea, ei imanentă. Un poet dramatic nu 

va, putea înfățișa cu culori simpatice pe: 

un om ale cărui fapte revoltă conștiința. 

noastră morală, nici cu culori antipa- -: 

tice pe altul, a cărui purtare satisface ce- 

rinţele intime, ale acestei conștiințe. Poe- 

“ zia, dramatică este poezia voinței, şi, dacă. 

vrea, să mă impresioneze, trebue să ţină 

seama de legile „elementare, la care se - 

“supun. rezorturile acestei puteri sufie- 

"eşti, lalegile conștiinței noastre morale. 

Un. Cain poate fi făcut simpatic într'o 

poemă lirică şi chiar epică, transformîn- 

'du-l într'un simbol al vreunei idei însem- 

nate, cum a încercat poetul Leconte de 

“Lisle; niciodată însă nu sar.putea face 

aceasta într'o dramă unde ideile simbo- 

ice n'au rol şi unde faptele îr ebuesc pri- 

„vite ca, reale, decurgind dintr o voință 

care, are cunoștința, binelui și a răului. 

De aceea. toţi dramaturgi mari sînt în 

acelaş timp mari moraliști. ste o cerința
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nu a vieţii lor, ci a artei lor. Ei pot fi 
» îmmorali — cum s'a întîmplat cu mulţi 
— dar arta lor, prin esenţă, trebue săres- 
pecte legile moralității. “ 

_ Așa fiind, cînd tu, poet dramatic, vrei 
să mă sgudui înfăţișîndu-mi tragicul 
printrun suflet ca al Mesalinei și cînd 
din capul locului vrei. să .mi-o-arăţi în 
toată, josnicia, vieţei ei morale, trebue să 

„îndepărtezi pe al doilea, și pe al treilea, 

  

plan faptele, care ar înălța-o moralicește. . - : 
“Cînd însă tu, după, ce mă faci să înţeleg 

__că Mesalina, pe care ai să mi-o înfăţi- 
șezi, este aceeași pe care o cunoaștem 
din istorie, tipul perversităţii sexuale și 
al cruzimii, și apoi mi-o arăţi. înamorin- 
du-se cu sinceritate de un tinăr, ca Mar- cus, fiind gata, să-și. sacrifice râîndria, ei. - 
înnăscută, Și chiar viaţa pentru dînsul, atunci creaţiunea, ta, n'ar respecta, jocul intim al sentimentelor msle, căci tu ai Vrea so văd necontenit, ca; antipatică, dar faptele, pe câre o pui să le facă; îmi inspiră în mod firese simpatie. De aci.o. luptă, necontenită, între tendinţele tale şi 

-
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între impresia naturală a personagiilor 
tale, iar această luptă, nimiceşte cu de- 
săvirșire emoţiunea estetică. 
„Acest rezultat; se accentuează și mai 
mult în drama, lui VVildorandt prin faptul 
că personagiile, cu care vrea să scoată, . 

mai mult în relief perversitatea, și cru- 
zimea, -Mesalinei,— Aria și Poetus—per-. -: 

sonagiile, care trebue să, ne impresioneze: 

necontenit simpatic, vorbesc și lucrează, 
ca, niște fiinţe absolut antipatice. Zic 
«absolut», pentrucă, nimic nu e mai an- 
tipatic decit o virtute obraznică și lău- 
dăroasă. Şi o astfel de virtute întrupează, . - 
aceste două personagii. Cum.să mai te 

impresioneze estetic, cînd autorul ţi-i dă, 
de model și tu nu poți să-i suferi? Și 

cum mai poţi privi cu ochi antipatici pe - 
Mesalina, cind stă faţă, cu asemenea, oa- 
meni virtuoși ? | 

Nu 'e dar un defect mic, acela relevat 
'de mine, ci un defect fundamental, pe 

“care nu-l poate remedia în oarecare mă- 
sură, decit jocul inteligent al artistului
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„ dramatic, ca, bunioară, în felul cum pLo- 
puneam în cronica trecută, 

Negreșit, dăcă nu cauţi să aduni în- | 
tr'o singură impresiune toate impresiu- 
nile parţiale ale elementelor unei opere 
dramatice și rămii numai la aceste im- - 
presiuni izolate, atunci poţi zice că scena, 
cutare e interesantă, cealaltă, frumoasă, ” 

„Și așa mai departe. Dar la, acest fel de 
a, considera opera, dramatică are dreptul 
numai spectatorul, care, după ce ă dat 
banul, trebue să se nevoiască într'un fel 
sau altul, ca să se aleagă cu ceva, Spec- . tatorul — iu însă, și criticul, *
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7 

Joi, 4 Noemvrie, 190%. 

Jean-Marie, piesă într'un act de A. Theuriet, traducere în 

„versuri de N. 'Ţincu; Să nu zici vorbă mare, comedie în trei 

acte și două tablouri de Alfred de Musset tradusă (presupun) de 

„ Vonifaciu Florescu. . “ 

Aseară, Marţi, 2 Noemvrie, două «premie- : 

re»: «Jean Marie», mica şi interesanta, dramă. 

alui Theuriet, şi comedia lui Musset «Să nu 
zici vorbă mare» (Il ne faut; jurer de rien) — 
şi două, adebuturi»: unul de intrare, al d-lui 
Hagi-Stoica şi unul de înaintare, al d-lui Au- 
rel Petrescu. Incercări interesante, la care lu- 

mea, noastră bună n'ar fi trebuit să strălu- 
cească — prin lipsă. - | 
--Negreșit, nu era să se aştepte la mare lu- 

„ru dela aJean-Marie», pentru că e în versuri 

şi artiștii noştri — e trist, dar adevărat — nu 

prea, ştiu să zică versurile. Dacă se mai a-. 

“daogă monotonia, cu care debitează de obi- 

- cciu d-ră-Eug. Ciucurescu (Tereza), relativa 

monotoniea tinărului debutant (Laurent), nu 

putea să ducă tot greul d. Achille (Joel) şi
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să scape ceeace cu greu era, de scăpat. A fost 
o reprezentație— să-i zic «pasabilă». D. Hagi- 
Stoica avusese grijă să-și facă o figură de ma- 
rinar, prea palidă şi prea spălată pentru un 
înconjurător al lumii şi un natifragiat cvezut 
mort,daresilueta»sa era simpatică, şi aceasta, 

„nu strică. Vocea sa, deși nu ruptă din inimă, 
„nu poţi zice că e rece, dar n'are variaţii de 
intonare ; gesticulaţia, exagerată și fără gra- 
daţie : uneori se simte că e prea studiată și 
alte ori că nu e studiată de loc, Totuşi d. Hagi Stoica e un bun element care ar putoa să aducă bune servicii Teatrului, |. | "Dar de sigur publicul nostru de elită, care n'a asistat la. reprezentaţia de aseară, a, pier- dut mult, nevăzînd cum a, fost jucat actul Î din «Să nu zici vorbă'mare» de către d-nii Ni- culescu (Van Buck) şi d. Aurel Petrescu (Va- lentin). Fireşte, n'am să pun mare preţ pe fap- . tul că d. Niculescu era, îmbrăcat cu costu-: mul de acum 50 = GO de ani, iar d. Aurel Pe- trescu în costumul «giovinilor». de astăzi. Mărturisese că n'âm observat aceasta decit _în actele următoare, în care interesul come- diei lincezeşte şi împreună cu ea Și verva ar- tiştilor. Şi n'aş fi putut-o observa, în-actul 

a sufletească a celor 
I, pentru că tensiune 

flict (unchiul autoritar, 
două persânagii în con 
dar bun, şi nepotul încăpăţînat, și sceptic dar
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accesibil la sertimentalism) a fost aşa, de 
bine redată de cei doi protagoniști că 
nam mai avut vreme să mai bag de seamă 

“ asemenea mărunţişuri. Aceasta, însemnează 

că aceşti doi artişti au făcut, jucînd scenele 
din actul |, adevărată artă dramatică, del 

care ar fi putut cîştiga toţi aceia, care nu vor 

să se convingă că arta nu ţintoşte la frumu- 
sețea exteriorului, ci la, frumuseţea sufletului; 
care, răzbind prin acest exterior, no sub- 

jugă propriul suflet. 
D. Niculescu a fost pur şi simplu încîn- 

tător. Bonomia naturală, ce a ştiut să dea 
eroului său; convingerea adincă și totuşi 

nesigură a sufletului, care vrea, să fio ener- 
gic, dar este subminat de iubirea, ce-i este 
proprie ; căldura isbucnitoare şi repede stin- 
să ale momentelor de expansiune; dulcele e- 
goism al omului, care are acrul de a, trăi nu- 
mai pentru sinc, dar care în realitate arc şi 
grija altora — le-a. exprimat cu atita clari- 

tate şi preciziune, cu atâta viociciune şi firesc, 

că am uitat cu desăvirşire că sînt în... Tea- 

trul Naţional. Nu mai era d. Niculescu, care 

nu-şi prea, studiază rolurile şi se lasă în voia, 

- talentului său : era Niculescu, artistul minu- 

nat, căruia, cu să fie mare, îi lipseşte, poate, 

numai fantazia. | | 

D. Aurel Petrescu s'a arătat ascară vredni-
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cul apartener»al d-lui Niculescu, Negreșşit, nu 
prin felul cum a jucat scena de dragoste din 
actul III, unde lipsa, de nuanţare humoristică 
a făcut pe public să nu priceapă deloc gîndul 
lui Musset; dar prin felul cum a, ţinut piept 
d-lui Niculescu în actul I. Omul convins care 
n'are nici o încredere în virtutea, femeii; care, 
sub o aparenţă fluşturatică, ascunde totuşi un 
suflet adevărat ; care, în momentele cînd îl 
simţi căzut sub puterea argumentaţiei adver- 
sarului, ştie să so ridice cu o graţie uimitoare 
deasupra acestuia ; sceptic și ironic, şi totuşi 
cald și bun ; încăpăţinat și mîndru, și avînd 
dreptul, şi la încăpăţinare, şi la, m îndrie—păr- ticică din tipul Don Juanului visat de Musset 
— d. Petrescu a știut, să-l redea, cu toată, cla- ritatea — deşi nu cu toată preciziunea, ce se "cere dela un artist format — şi ne-a, îndrep- tăţit să punem în q-sa, speranţe serioase pen. „tru teatrul nostru de mîine. 

E păcat însă că «Să nu zici vorbă mare» n'are acţiune decîţ în actul 1, că actele urmă- toare sînt slabe Și că singura, scenă, scena, de „amor, în care s'ar mai fi găsit, ceva, n'a fost Just interpretată. Căci, din aceste pricini, această comedie a căzut, cecace va fi spre bu: curia d-nei Ilasraș, care nu va, mai fi silită asc ele rolul mai bine decit-ctim 1 ştia a- 
irea d-nei Ionașcu, care
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la alte reprezentații ar & avut prilejul să-şi 
facă..o «siluetă» mai puţin antipatică şi să 
vorbească, cu intonaţii într'o gamă ceva, mai 
jos şi mai naturală decît cea de aseară. Nu- 
mai d-lui Soreanu nu-i va fi nici cald nici 

„rece, pe de o parte pentrucă personagiul ce 
joacă e din cale afară neînsemnat, iar pe de 
alta, pentru că d-sa a, ştiut dintr'o dată, şi cu 
ușurință a-şi pune într'însul 1 remarcabila fan- 
tazie cu care e înzestrat.
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A , 
Vineri, 5 Noemvrie, 190%. 

Pe malul girlei, comedie întrun act de d. C. Ollănescut-As- 

-anio; Să nu zici vorbă mare, comedie în 4 acte şi 2 tablouri 

„de Alfred de Musset, trad. da Bonifaciu Florescu. 

Aseară, Joi, 4 Noemvrie, s'a, reprezentat la 
Teatrul Najional,—pe lîngă «Să nu zici vorbă 

mare, care s'a repetat cu acelaş succes 1e- 
lativ şi acelaş insucces absolut,—comedioara 

"d-lui Ollănescu- Ascanio, pe care n'am putut-o 
vedea la deschiderea, stagiunii. Este un act, 
în care verva, comică, cu deosebire cea, des- 
criptivă, într'o limbă admirabilă, este ac- 
centuată prin haina, versului de 16 silabe, 
care curge plin, corect şi cu rima, nesilită şi 
veşnic hazlie dela, capăt. In această privinţă 
este un model pentru poeții, care ar vrea să 
scrie comedii în versuri. o 

Concepţia, acestei lucrări este însă tenden- 
țioasă.. Din această, pricină place . şi. chiar 
poate aţiţa entusiasmul numai cînd s'ar da în momente de criză politică, în care pu-
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blicul român şi-ar: - aminti mai viu epoca Fa- 
narioţilor, pe vremea cărora, ţăranul nostru 
era un rob care n'avea, cui să, ceară, dreptate, 
„decît dela streinul fără inimă, . 

In situaţii. normale însă impresia, - ce nr 
lasă, nu e veselă, şi chiar ne: indispune. Să- 

„teanul Ion (d. V. Toneanu), văzînd că un 
- boier, Beizadeaua, Fluturache (d. Costescu), se 
înneacă, îl scapă dela moarte. Boierul, cu- 
prins de recunoștință, şi-o manifestă nu nu- 
mai punîndu-l cu dînsul la masă, dar chiar 
-dăruindu-i (cu vorba!) boierie, averi și-chiar 
pe arnăutul Stoica (d. N. Soreanu),—și toate 
acestea, spre bucuria Smărăndiţei (d-ra, Voi- 
-culescu), ce-l aştepta la, «rendez-vous» și cu 
care era vorba să se căsătorească, — şi în 
ciuda, nu numai a 'arnăutului Stoica, dar şi 
a cucoanei Arghira, Busuioc (d-ra, Alexan- 
drescu), în casa, căreia, se făceau întilnirile 
-celor doi amorezaţi. Dar cînd află că Ion, ca 
să-l scape, i-a pus mîna în chică, (chica lui 
cea boierească !), Beizadeaua, se indignează; 
aşa de rău în contra lui, că nu numai îşi ia 
vorba, înapoi, dar mai pune şi pe arnăut să-i 

dea, cincizeci de bice, pe care numai în urma 
- rugăciunilor Smărăndiţei le scade la cin- 

cizeci. - 

'Trebue să mărturisesc că e nevoe să avem 

în suflet prea multă ură pentru boieri în gene-
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- re, și pentru Greci în special, pentru ca, să ac- 

csptăm acest desnodămînt, fără să nu ns facă 

rău. Şi, fără această, condiţiune, această, im- 
presiune persistă, chiar dacă am şti că «Pe 

- malul girlei» nu e decit o alegorie în care 

s'ar vedea, purtarea Ruşilor faţă, de noi, după 

răsboiul din 1877. 
- Comedioara a fost minunat jucată de ar- 

_tiştii noştri, cu excepţia d-rei Alexandresct» 

care are păcatul de se poticneşte citeodată, şi 
cu a, d-lui Costescu, care trebuea, să-şi facă 0 

_«mutră» mai antipatică. D-sa, căutînd să-și 
facă o figură prea, atrăgătoare a contribuit 
şi mai mult la amintita impresie finală. Spec- 

tatorul nu ştie în faţa cărui personagiu sea- 

  
-Aă, — şi-l ia drept un om de treabă. Dar cu 5 
atît mai mult decepţia în privinţa caracte- 
rului său este mai supărătoare. E destul că 

rămîne fericit cu Smărăndiţa; ce mai trebue 
să mai fie şi aşa, de frumos, după ce pedep- 

„_seşte cu biciul pe binefăcătorul său!



A ŞAPTEA BUCATĂ 

„Luni, 5 Noemorie, 1905. 

Napoleon 1 (Vae Victis) «piesă» în 3 acte de Ri- 
" <hard Voss, trad. de... 

In săptămîna, ce-a trecut „începînd cu. 
Duminică, 31 Octomvrie, am avut prile-' 
jul să văd la. Teatrul Naţional patru o- 
pere dramatice, pe care nu le mai văzu- 
sem reprezentate. Intre aceste patru, trei 
sînt traduceri: «Să nu zici vorbă mare» 
(l ne faut jurer de rien) de Alfred de 
Musset, înta”o admirabilă, limbă, datorită, 
probabil răposatului meu profesor de 
franțuzește la, Liceul Sf. Sava, Bonifaciu 
Florescu; «Napoleon I», fără nume de 
traducător, ȘI a Jean- Marie» „întro limbă, 

„corectă și în versuri corecte, dar fără cali- 
tăţi excepţionale, de d. N. Țincu. Cea dea, 

„patra este comedia originală a d-lui Ollă-
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nescu-Ascanio, model de limbă și de ver- 
sificaţie comică. Dar nu numai din punc- 
tul de vedere al limbii românești, în care 

D
o
 

N 
N
 
I
I
 

I
I
 

sint îmbrăcate, dar și din punct de... 
„vede: literar, aceste opere au câte ceva 
bun în ele. « Napoleon I»! ate: momente 
interesante de poezie filozofică (puterea 
și dreptatea); «Să inu zici vorbă mare» e 

„plină de spirit, de observaţii satirice, de 
„avint liric ; «Jean Marie» ne poăte inte- 
resa, prin poezia, renunțării și a, curăţe- 
niei sufletești; « Pe malul girlei» „prin cla- 
ritatea cu care autorul știe să, pună, în: 
relief. 6 intenţiune Și prin “preciziunea 
contururilor, cu'care se prezintă persona- 
iile sale, mai rnult simbolice. Ceva, mai 
mult. Aceste patru opere dramatice ȘI 
cu deosebire «Să 'nu zici vorbă mare». Și 
«Pe malul girlei» și chiar « Napoleon I» 
au.fost bine jucate, cea, dintâiu, în primul 
act, chiar foarte bine, Cu toate acestea, 
în afară de «Pe mahul girlei», care a, in- trat în tradiţiunea Teatrului Naţional și va rămîne cît timpRomânii vor voi să-și 
amintească de nedreptăjile streinilor din
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- afară sau dinnăuntru, — și în afară de 

«Jean Marie», care așteaptă alţi artiști 

pentruca, să-și producă tot efectul dra,- 

mastic, — celelalte două, și tocmai bucă- 

- ţile de rezistenţă, ale ultimelor reprezen- 

taţii, nu cred că, se vor mai da la Teair ul 

Naţional multă, vreme. Şi una, și cealaltă, 

au căzut. Şi au căzut—și mă, miră mult 

cum nici Comitetul nici Direcţiunea nau- 

putut observa, aceasta, dacă nu la citire, 

cel puţin. la, repetiţie — din -pricină că, 

nu sînt opere reprezentabile : una, aNa- .- 

_poleon JI», „trebue să indigneze publicul. 

prin cruditatea sentimentelor redate fără. 

relief. artistic și. prin primejdioasa, ten- 

-dinţa morală din care izvorăște; cealaltă, 

_«Sănu zici vorbă mare», prin mersul prea 

descendent al interesului dramatic. 

- In această cronică voi motiva, aceaştă, 

judecată în privinţa, dramei « Napoleon». 

În această dramă, Itichard Voss caută, 

să ne reprezinte conflictul interesant în- 

tre Napoleon (d. I: Livescu) debarcînd 

din insula, Elba, ca să izgonească pe Lu- 

' dovic XVIII de pe tronul Franţei, și între
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-- fiul său, Mario (d. Aurel Petrescu), care 
însă se știe fiu legitim al contelui de St. 
Aubonne, este regalist înfocat; şi, deși încă; 

„Prea. tînăr, este însărcinat să prindă pe 
Napoleon și să-l aducă, viu sau mort, Re- 
gelui său. In acest confiict însă, persona- 

- giul principal nu este nici N apoleon, nici 
Mario, ci Contesa de St. Aubonne (d-na A- 
melia, Hasnaș), vinovata, mamă, a, cărei 
iubire şi al cărei entusiasm, pentru fostul 
său amant care nici măcar nu o mai re- 
cunoaște, merge pînă la o jicnitoare înjo- 
sire. Astfel, ea, încearcă mai întîiu să, îm- 
blinzească.pe fiul său, caje turbează de in- 

„dignare cînd aude că Napoleon va, începe .. 
acțiunea, lui criminală, în contra, Franţei: legale, debarcînd în chiar castelul părin- 
ților săi; stă, apoi de pază, la ușa alm- 
păratului» și oprește cu mina, ei pe Ma- TI0, Cînd acesta vroește să, pătrundă, în 
odaia lui, ca, să-l asasineze ;. se bucură, ca de-o fericire cerească, cînd vede că fiul său a fost Subjugat de. forţa, morală a lui Napoleon și Și-a călcat jurământul faţă, de Rege, spre a deveni unealta, nou- 

A 
N
I
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" lui stăpîn, pe care nu-l ştie; şi nu-l va 

' şti decît ca stăpîn, şi. nu ca tată ; cade 
-sdrobită de durere cînd află dezastrul 
dela Waterloo ; se resemnează cu o pe- 

- mibilă tărie de inimă, cînd i se aduce ves- 
tea, că, fiul său e condamnat la moarte 
pentru înaltă, trădare, ba chiar ea, însăşi 
se însărcinează, să-i spună, ce-l aşteaptă 

peste cîteva momente ; și, în fine, deși 

își mai arată încă odată o inoportună 
„bucurie văzînd că fiul său înainte de a 
muri o eartă că, spre.a-l naște, și-a, în- 
'șelat; soțul, cade sdrobită, de durere, cînd 

"aude detunătura, salvei, care îi ucide co-. 

pilul. 
Negreșit, e cu greu să gdiseşti ceva, 

mai caracteristic, pentru ca să se arate 

cît de mare este entusiasmul unui om 

pentru un alt om: muma, care sacrifică, 

onoarea, şi viaţa, copilului! Dar aceasta, 

nu'e naural ! — ar răspunde îndată 

bunul simț al spectatorilor. Și eu a- 

"daog:. firește; că nu e natural, și este 

nefiresc, nu pentrucă nu se potriveşte. - 

cu conceptele-noastre de toate zilele des- 

Li
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pre lume și viață, căci la aceasta se poate 
răspunde cum are aerul să răspundă a- 
nalistul din. «Programul Teatrului Na- 
ţional» : Contesa, de St. Aubonne are «a- 
pucături romane». Firescul şi nefirescul 
într'o operă, dramatică nu se judecă, după 
potrivirea, sau nepotrivirea, ce găsim în- 
tre ceeace vedem întîmplindu-se pe scenă 
și între ceeace. știm că, se întîmplă în 
viaţă. Această, judecată (oricît ar fi fă- 
cut Kant deosebirea, dintre frumuseţea 

liberă, și frumuseţea, aderentă) nu este 
de natură, estetică. Căci se poate foarte 
bine, și în operele dramatice mai adesea 
e cazul, ca faptele de pe scenă să fie dea- 
dreptul suprasau extra-naturale şi totuși 
acel bun simţ al spectatorilor să stea, li- 
niștit în suflatul lor și să nu se deștepte 
de loc, necum să se revolte. | 
„Deasemenea, firescul și nefirescul în- 

-tr'o operă, dramatică nu se judecă, nici 
cum ar crede. alţii — după, răritatea, 
Sau frecvența tipurilor reprezentate.-Me- 
„deea. e o denatuiată, iar Hamlet O ex- 
cepție, și totuși nimeni nu czitică, aceste
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 Dorsonagii sub cuvint că ar â nenatiu- | 

vale sau excepţii. Deși dar spectatorul E 

— inteligent sau neinteligent,—cînd VOr-- 

peşte de «natural» și «nenatural» se gîn- 

deşte de obiceiu la, relaţia, dintre ceeace 

vede reprezentindu-se și dintre. ceeace: 

ştie eldespre întîmplările din viaţa reală, . 

totuși nu la această, relaţie trebue să se. 

gîndească criticul, care întrebuințează: 

acele calificative. 

In cazul de faţă, Contesa, de St. Au- 

bonne, personagiul lui Voss, e nenatu- . 

rală, nu pentrucă felul său de a fi con-“ 

„trazice conceptul, pe care-l avem noi des-. 

“pre «mamă», nici pentrucă asemenea, 

mame ar fi niște excepţii (cromane» sau. 

alt cumva), ci pentrucă, autorul nu a avut, 

grija casă pună în opera sa de artă toate: 

elementele, care ne-ar fi putut. face să 

judecăm și să simţim și noi ca şi dinsul. 

Fireşte, ameţit. de personalitatea, isto-; 

rică alui Napoleon, entusiasmat de ideia, 

că puterea, este totul, iar convenienţele,. . 

moralitatea, dreptatea nu sint nimic, poţi | 

să, creezi un personagiu ca această con--
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tesă, prin care să-ţi exprimi admiraţia 
ta pentru acel erou. Dar dâcă în acelaş 
timp mi-arăţi pe acest &rou nefăcînd şi 
“nevorbind nimic care l-ar ridica, deasu- 
pra celorlalţi muritori? Dar dacă, din 

„cele ce ne dai, noi nu vedem în el decît 
un retor aci: blazat și obosit, aci entu- 
siast și încrezut — cum este Napoleon _allui Voss, — atunci cum mai pot crede “în existența Contesei de St. Auborine și 

„în sentimentele ei atât de extranaturale și în orice caz atât de excepționale ? Nu „pot crede că o asemenea femeie există ; și atunci zic că, o astfel de eroină, e nena. » burală, pentrucă, autorul n'a avut grijă, să „ne-arate nici rezorturile esenţiale ale Su- . flotului său, nici măcar puterile exteri: oare, care le-ar fi putuţ pune în mișcare. | In acest caz, firește, inima, noastră rămîne - închisă, la, frămîntările personagiului ; în - ea nu putem recunoaște nici o urmă, din ritmul mișcărilor lui sufletești; el este strein de noi — este nefiresc. ! | Aceste observaţii, care se aplică la | eroina, principală, se aplică şi celorlalte 
po
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personagii. In scena mare (la care totuşi 

nu ia parte personagiul principal decît i 

aproape ca, figurant) în care sînt puși 

faţă, în faţă, Napoleon şi fiul său, Mario, 

acesta, îndreptează, pistolul încărcat asu- 

_pra tatălui său real; Napoleon dă la o. 

parte pe Contesa, zice tînărului vrăjmaş 

_să tragă, dar acesta, — deși fierbe de : 

mînie' și răzbunare în contra, lui, nu tra- 

ge: îi tremură mîna. Mai apoi, cu toate | 

că aduce minunate argumente prin care 

își justifică neîmpăcata, sa vrășmășie 

faţă cu Napoleon, Mario se pleacă numai 

decît argumentelor acestuia, își calcă 

jurămîntul către rege şi se face, rob, el, 

„care, un moment mai: “înainte, era, ză 

bunătorul. ă 

Dece? Argumentele lui Napoleon «pu- 

terea e totul, ea e viaţa, ea e dreptul, 

și că, dacă, va sdrobi statele existente, el 

va, proclama, înfrăţirea, popoarelor şi per- 

fecta, dreptate». sînt atit de neserioase 

şi de contradictorii, că na putea. sub- 

_ juga, decit pe un om fascinat şi sugges- 

tionat în mod mecanic. “Dar atunci, ca .
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-să ne convingem și noi, ta ebuea, să repre- 
zinte pe Napoleon, nu d. Livescu, ci Pick- 
Mann! Da . 
„Dar, oprindu-ne aci cu critica, acestei 

“drame, să ne întrebăm: care au fost; mo- 
tivele, pentru care a. a, fost reprezentată 
Ce era, de așteptat dela ca? Eu nu văd 

„nici unul și cred că, din capul locului ea, 
„nu putea făgădui nimic. Căci, pe deopar- 
te, motive artistice nu există: din cele 
ce am spus mai sus se vede clar lipsa 
de valoare dramatică, a, acestei lucrări. Pe de altă parte, motivele morale nu 
există, decît numai pentru-a opri repre- -zentarea, ei. Spectatorii într însa văd glo- rificîndu-se -călcătorii. de jurămînt, pu- terea brutală, -mamele lipsite de virtute Şi de adevărată, inimă de mamă. Oare cu asemenea sentimente Direcţiunea Tea- trelor caută, să formeze sentimentele mo- rale ale tincrimei ? | Pa 
Regret, că Spațiul nu-mi permite, să, vorbesc și de «Să n zici vorbă mave». Deși s'a, spus 'multe ȘI de toate asupra, | “acestei vechi lucrări, totuși say mai pu- 

N
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tea, spune. ceva. Mi-e teamă însă să nu 

amnărăseprea, mult Direcţiunea, care tre- 

Due să aibă o adevărată oroare de 'nu- 

mele ei. Şi se înţelege: la. reprezentaţia 

Joi-mam asistat decit vreo câţiva, 0a- 

meni... Nu e vina nimănui, ci a sa. Tre- 

-Duea, să dea, «Oh, Bărbaţii.»
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- a fost superior jocului său de acum un an; — 
dar cu o mică restricţie: nu a învăţat; cum să 
intoneze deosebitele replice scurte, care în- 

cep cu «curat». Intr'aceasta ar putea să în- 
veţe ceva, dela, Ipingescu d- lui Brezeanu, care 

ştie să accentueze şi să rotunjească finalele. 

" «Caporalul Simon» e o melodramă, în tim 

pul căreia, mereu iţi vine să plingi şi să rizi: 
plingi de seriositatea situaţiilor, în care sînt 

puse personagiile, şi rizi de mijloacele put 
rile, cu care sînt; reprezentate. Dacă autorii 

de melodrame ar face aceasta, de dinadins, 

am: avea, în aceste lucrări, exemple franţu- 

zeşti de humor... englezesc. ' 

D. Nottara, în rolul Caporalului Simon, — 

care, spre fericirea artistului chemat să-l 

joace, e mut,—ar fi avut o creaţiune fericită, 

dacă ar fi avut o gesticulaţie ceva, mai expre- 

sivă şi mai puţin complicată, şi dacă nu şi-ar 
fi făcut o figură, prea, "macabră. De ce și-a fă- 
cut masca, rasă-nerasă, şi nu cu barbă ș 2 Ori- 

"cum, d-sa a mişcat publicul şi m'a mișcat 
şi pe mine — trei acte aproape am fost cu 
lacrămile în ochi,—deşi îmi dau bine. seamă 
că această mişcare n are a face deloc cu 
emoţiunea, estetică. . 
„Artiştii ceilalţi au fost î în genere bine. Se 

vede că se complac în jucarea unor asemenea, 
drame și, avind în vedere starea, culturală 

Y,    
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a unei părţi din publicul nostru, aceasta, nu 
eun rău. Cu multă inimă a jucat d. Achille, - 
care avea, un rol ingrat şi fals, dar cea care 
sa, distins în primul rînd a fost d-na Maria 
Ciucureseu în rolul unei servitoare, înzestrată 
cuointeligenţă de careean' areconştiinţă, dar . 

care, fină stingace şi sinceră, face celorlalţi, 

impresia că e proastă, şi ea. însăşi se crede 
astfel. Această contrazicere între calităţile 

” sufleteşti ale personagiului a, fost redată cu 

un adevăr care face onoare artistei. D. So- 

Teanu, care-i făcea «pendantul»,i-a ţinut bine * 

piept, ceeace a, făcut ca interesul dramei să 
cam alunece dela, personagiile. pripoipale: că- 

"tre dînșii... 

In această vreme, arta, mare .e la Teatrul 
Liric, unde. Sarah _Bernhardt nu repurtează . 

succesul, pe care l-ar merita. Luni'a dat «Lu 

dame auz camtlias», vechiul succes al lui Du- 

mas-fils în faţa, unei săli care mi-a făcut im- . 

presia, — deşi era, într'însa lume care poate 

plăti 20 de lei fotoliul de orhestră şi nu ştiu 

cîte sute de lei loja — de incultă. Fineţea şi 

spiritualitatea, cu care joacă această ar tistă, 

care, la 62 de ani, are în totul sufletul şi pu- 

terea, unei femei de 25 — se pare că a scă- 

pat în mare parte publicului. 

__ Păcînd comparatie între felul cum a fost 

- primită Sarah Bernhărdt şi cum era adorlo-
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tată» Jane Hading, ajung la concluzia că 
masculinii noştrii de bani gata se:duc să 
vadă, celebrităţije nu pentru . consideraţiuni 
de artă, ci din socoteli de ordin care trebue 
să rămînă privat; 

- Asupra caracterizării acestei : mari artiste 
pe care am avut; ocazia s*o admir şi aseară 
în «La sorcire» de Sar dou — voiu avea, 
plăcutul prilej să vorbesc Lunea viitoare. 
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“ Simbătă, 13 Noemorie, 1904. 

Fedora, dramă în 4 acte de Viclorien Sardou; Aiglon, 
dramă în 6 acte, în versuri, de Edmond Rostand. * . 

Pe cînd la Teatrul Naţional se dă «Capo- 
valul Simon»;—pe care ar putea foarte bine 
să-l cheme şi Simion căprarul — la Teatrul 

Liric se continuă reprezentațiile Sarei Bern- 
hardt. Miercuri, 10 Noemvtric, s'a dat «le- 

dora» de Sardou cu o sală cam goală, iar J oi, - 

„11 Noemvrie, «4iglon», fantezia, lirico-epică 

a lui. Rostand, cu o sală absolut plină. La - 

această, reprezentaţie au asistat şi AA... LI. 

Principii Moştenitori împreună cu Prinţul 

Carol. Exa, indicat. a 
In «Fedora», marea artistă, cu toată fineţea 

jocului său, sau tocmai pentru aceasta, n'a 

" putut entusiasma pe spectatori, cuma, făcut-o 

în actul IV din aLa Sorcicre». Cauza a fost 

faptul că stările sufleteşti puternice şi carac- 

teristice ale Fedorei au un mers descendent
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în primele acte, fiind de natură activă, iar în 
ultimele acte — şi cele mai importante — de. 
natură pur pasivă. Femeia răsbunătoare se 
vede de odată criminală şi fără, să, aibă măcar 
puterea, de a se acuza pe sine însăși. Arta ar- 
tistei dramatice, ce ar reprezenta-o, ar consta, 
în redarea acestor stări sufleteşti desrădă- 

„„ cinate şi înnăbuşite; dar acest fel de senti- 
mente, deşi ne pot impresiona, estetic prin. 
fineţea, spiritualitatea şi adevărul, cu care ar 
fi exprimate, nu: pot provoca entusiasmul 
spectatorului : starea, naturală de entusiasm 
e oarecum reprimată, tocmai prin efectul sen: 
timentelor, prin care personagiul vrea să ne 
impresioneze. | a 

Cu totul din contră ar fi fost în «Aiglom, 
dacă publicul ar fi fost; francez. Căci această— 
de ce n'am spune-o?—melodramă istorică în 
versuri lirice, satirice şi epice, în care pre- 
zența lui Victor Hugo se simte uneori chiar su- 
părător, îşi întemeiază cea mai mare parte : 

"din efecte pe sentimente prea particulare, și 
din punctul de vedere al izvorului de inspi- 
raţie, şi din punct de vedere psicologie. 

Cel ce vrea, s'o guste trebue să fie mai întîi 
un mare admirator al lui “Napoleon (căci deşi, în timpul acţiunii, acest erou e mort de mult, el este totuşi personagiul 
animează, avînturile fiului său şi ale partiza- 

principal, care  
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nilor săi, şi chiar îndirjirea adversarilor lor); | 

iar, în al doilea, rind, trebue să aibă o dispo- 

ziţie naturală de a fi mişcat de sentimente de 

ambiţie întemeiate pe simple suveniruri —- 

- două, cerinţe care se pot găsi în mod real în 

poporul, pentru care Napoleon e un erou na= 

ţional, dar care cu greu pot fi satisfăcute de 

sufletul publicului nostru. a 

La, lipsa, de sentimente adînci omeneşti, se 

„mai adaogă în această operă, si altele. «L'ai- 

glon» e un erou de carton, ca şi îoţi partiza- 

nii — şi chiar ca şi toți vrăjmaşii — săi, şi - 

excesul de cuvinte spirituale, ce autorul i le. 

pune în gură chiar în momentele cele mai se- 

 zioase, face, în mintea, unui public care nu e 

francez, tocmai un efect contrariu decit acela, - 

la, care s'ar fi aşteptat: Aşa, fiind, ceeace pu- 

tea face omare artistă, în rolul fiului lui Na- 

poleon, era mai întîi să nu ne pliotisească, cu 

toată lungimea, tiradelo» şi cu tot particula- 

„risniul şi, superficialitatea, sentimentelor ; şi 

apoi să ne dea din cînd în cînd cite un fior 

epic, din cînd în cînd cîte o mişcare lirică. 

Şi aceasta, Sarah Bernhardt a izbutit sto facă 

cu uşurinţă. Nici într'un caz însă nu ne-ar îi 

putut da, o adevărată emoţiune dramatică. 

De altminteri, încercarea unei artiste de 

a-şi eşi âin propriul su temperament şi & 

„juca roluri mari de eroi, nu rămâne nerăs-
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” bunată. Căci, deşi înfăţişarea bărbătească a 
Sarei în «Aiglon» făcea, iluziune, nu tot aşa 

„mișcările şi gesticulaţia, sa. Din această pri 
cină, spectatorul, în faţa jocului sau, a tre- 
bait să simtă, fără, să-și dea, seama, o îndo. . 

ială în privința realităţii artistice a persona: 
giului şi l-a făcut să i se. sgudue acea, convin: - 
gere sui-generis, ce-o avem la, o reprezentaţie 
dramatică, şi care este temeiul entusiasmu- 
lui pentru jocul unui artist. Virtuozitatea nu 
e adevărată, artă — și spectatorul, chiar he- - experimentat, o simte fără să vrea. Şi trebue 
s'0 spunem: publicul de aseară n'a, fost strein de această impresiune. N
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Luni, 15 Noemorie, 1904. 

SARAH BERNHARDT : 

La. dame auz camelias, dramă i în,5 “acte, de 

Alexandre Dumas-fils; La soroiăre, dramă în d 

acte ; Fedora, dramă în 4 acte; Tosca, dramă în. 

5 acte şi 6 tablouri, de "Vietorien Sardou ; Aigion, : 

dramă în 6 acte de, Edmond „Rostand. 

“Sarah: Bernhazdt — de ce nam spu- Ă 

ne-09— e într'o virstă destul de înain- 

tată: axe 62 de ani ; nare figura frumoasă 

și nici măcar simpatică; iar portul său 

este îngreuiat de o corpolenţă care-i as- 

cunde tocmai fineţele taliei. Cu toate a- 

ceste defecte fizice, artista, franceză, în- 

drăsnește să, joace voluri de femei de 20 

-de ani şi de tineri de 17—18 ani, și nu 

“numai îndrăznește dar și izbutește să le 

întrupeze, şi să le întrupeze cu. o UȘU-,
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rinţă uimitoare și cu un adevăr care ar 
induce în eroare chiar pe finii. CUNOSCĂ- 
tori ce se duc la teatru pentru alte mo- 
tive decît acelea ale emoțiunii dramatice. 
E că, deși învelișul său pămîntesc este 
ingrat; sau amenințat cu decrepitudine, 
sufletul său a rămas tînăr, păstrindu-și 
încă energia, lui inițială cu toată frăge: - 
zimea, unei puteri nouă și cu toată mlă- 
dierea, de exteriorizare și de metamnorfo- 

„zare pe care i-a, dat-o o atît de îndelungă, 
„experienţă, dramajică,. Această, energie 
pătrunde acel greoi înveliş, îl iluminează, 

"îlpulverizează, îl împrăștie într'o aureolă, 
spirituală, şi izbutește să, ni se impună - 
sufletului nostru, sigură și liberă, cu 
toate puritatea, izvoarelor ascunse în fun- 
dul pămîntului, ce țișnesc afară, dulci 
și răcoritoare, în razele soarelui! Atunci 
atențiunea, noastră, și chiar la aceia pen-. 
tru care sensaţiunea brută, este. totul, 
ne-alunecă încet, dar sigur, de petărimul 
sensaţiilor brute și se infiltrează, Şi se . concentrează, nesilită, și nebiruită, spre adincul sufletesc al personagi ului repre- .
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zentat, absorbindu-se întrânsul și făcînd 

una, cu dînsul. Din acel moment, actul 

contemplaţiunii (această, conjugaţie su- 

premă, și în adevăr divină, a elemente: 

lor celor mai disparate şi mai subtile) 

sa, săvirşit, şi toate defectele fizice ale 

artistei, oricît de mari ar fi în realitate, 

nu mai ne izbesc, nu mai există, au dis- 

părut. Nu mai băgăm de seamă că îna- 

intea, noastră avem pe o ferneie în vârstă. 

mai mult sam mai puţin sulemenită și 

vopsită, cu buzele prea, resfrinte sau prea, 

deschise, cu nasul antipatic și cu trupul 

otova,. Inaintea noastră simţini că avem 

mai întîiu pe tînăra, nefericită, care din 

viaţa, de ticăloșie trupească, renaşte, 

prin iubire, la, viaţa sufletească de jertfă 

Şi curăţie, pentruca să, strălucească 0 

clipă în raza speranţei firzii și ca, şi raza 

tarzie să se stingă— Margareta, Gautier; 

— apoi pe femeia, independentă și tai- 

„nică, sălbăticoasă și profund iubitoare, 

plină de generiozitate şi fatalism, Care 

se revoltă în contra nedreptăţii cu des- 

lăntuirea, furtunii şi oizbește cu violenţa
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„trăsnetului, ce se rupe din inima, norilor 
și cade sfășiindu-i, — dar cînd vede că 
prin ea își scapă iubitul, i se dă, jertfă 
cu un avînt, cu-'o'convingere, cu o sete 
de moarte, ce îngrozește și prinde în vir- | 
tejul său amețitor pe spectator — Zo- 
raya.; — mai departe, pe femeia, care, ca să-și răzbune bărbatul, profancază iubi- rea, cu ipocrizia, apoi, doveâind netemei- 

„nicia presimţirilor ei, se înnăbușă, de mus- „ trarede cuget, se condamnă, singură, și-și execută însăși, cu liniștea, înfiorătoare a omului care nu mai are nimic, de spe- rai, osînda, de moarte, — Fedora; mai pe urmă, pe tînărul plin de nobleţe şi de înalte aspirații, în care însă voinţa, e ie- dusă, la. simple veleități şi care zadarnic se încearcă să sboare la, înălțimele tată- lui, a cărui Suvenire îl] galvanizează, dar „nu-l poate cu adevărat însufleți — Re- | gele Romei; în fine, pe femeia-femeie, care iubeşte cu tot sufletul, dar Și cu toate Slăbiciunile, cochetă, Cu gelozie și geloasă. cu cochetărie, care trăește pentru iubi- tul său, pe care nu-l ascultă, ca să-l 
,



N 

SARAH BERNHARDT 141 
  

scape ; și ca, să-l scape, ucide, iai cînd 
totuși îl pierde, se dă pradă singură mor- 
ţii — Tosca, Și toate aceste figuri trăesc 
înainte-ne și le simţim mișcîndu-ni-se în 
suflet și deșteptindu-ne într'însul o lume 
de sentimente pline 'de' energie şi va- 
rietaite. Iar ele trăiesc printr'una, și a- 

cceași persoană, care sa desincarnat; ca, 
să le animeze rînd pe rînd; păstrîndu-şi 
“totuși aceeași sau aproape aceeași în-, 
fățișare corporală. defavorabilă. Acea 

sta, însemnează că, aparenţa exterioară, 

în arta dramătică, nu are nici o: valoare | 

proprie și că sufletul € totul. 

Dacă judecăm acumtalentul Sarei Bern- 

hardt, în comparaţie -cu talentul unei 

Duse sau unui Novelli, vom găsi deo- 

sebiri ice dau artistei franceze o fizio- 

nomie: proprie care, din unele puncte de. 

vedere, o face superioară. artiştilor ita-. 

lieni, dar din-altele, mult inferioară. 

Şi mai întii, în ce privește mijloacele: 

„de expresiune, Sarah Bernhardt -mi-a=: 

pâre ca o artistă de-o fineţe și de-o spi- 

ritualitate care nu se găsește ni la Duse: 

,
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nici la, Novelli.- Mijlocul de expresiune al 

artistei franceze nu este nici mobilitatea, 
muschilor feței ca, la acesta, nici palpi- 
tăjiile, îmlădierea, și portul trupului ca, 

„la aceea: este numai vocea, cea mai pu- 
ţin materială dintre mijloacele de expre- 
sie. Nu e însă, vorba, atât de armonia cris-. 

"talină a acestei voci, de dulceaţa, și ușu-: 
rinţa, inftexiunilor, de infinita, preciziune 
a felului cum exprimă vorbele şi frazele, . 
și de ne mai pomeniţa, volubilitate și to- 

. tuși extrema, puritate a pronunțării sale: 
ar putea fi un ărtist care să aibă, toate 
aceste calităţi, fără ca, să aibă, pic din ta- 
lentul acestei artiste. Este vorba, însă de 
ușurința, cu care Sarah Beinharât face 
să, se străvadă în vocea ei, necontenit și 
fără soluţie de continuitate, cele mai fine 
nuanțe ale stărilor sale sufleteşti, păs- 

" trind totuși neschimbată, tonalitatea, sen- 
„timentului fundamental. Ea, ştie să spună 

«tirade» întregi, cu acelaș ton și fără ca; 
să pară totuși cît de puțin monotonă. 
Ceva mai mult. Poţi să nu înţelegi nimic 
din ceeace spune (și așa, se întîmplă în 
4
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a : Aiglon» » mai cu seamă) şi totuși să-ţi în- 

„suşești deplin stările sufleteşti ce se ex- 

primă prin acel discurs. 

Cu alte cuvinte ea, are putinţa. să ne 

„emoţioneze nu atât prin graiu, prin cu. 

vînt — unde este vorba şi de sunet, dar 

şi: de înţeles — ci prin simplul glas, prin 

voce, unde este vorba, numai de sunet. 

Glasul său e o muzică, paxticulară—fără 

melodie — care ne comunică stările su-. 

fletești ale personagiului prin simpla, vi- 

teză, accentuare și ritmare a Guvinte- 

lor și frazelor. In glasul. său se simte bă- 

tind deosebite vibrații ritmice care se 

'subordonează unele altora, după, cum Se - 

subordonează deosebitele sentimente ce 

le corespund cînd sa, produc simultan în 

sufletul omenesc; Peste vibrația intensă . 

și cu unde“ lungi & sentimentului funda- 

mental, simţim deosebitele vibrații mai 

fine şi cu unde din ce în ce mai scurte 

ale sentimentelor secundare, care con- 

sună cu vibrajia, celui dîntii și-i dă va 

rietatea, pe care acesta o are în realitatea 

lui pură, cînd se trezește în inima, NOA-
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stră,. - Toate . celelalte mijloace mimice: 
gesticulaţia, portul, fizionomia, și chiar 
exprimarea, cu înţeles a textului se sub- 
ordonează, la Sarah Bernhardt, în mod . 
firesc, glasului său. Așa, fiind, jocul său 
trebue să se distingă — și se distinge în- 
tradevăr — printr'o nuanţare de 6 deli- 
cateţă, care scapă : multora, și în. acelaş 
timp printr'o “spiritualitate ce rar se gă- 
sește la alți mari artiști. Comparată, cu 
dinsa, din acest punct de vedere N ovelli 
Și. Duse apar mult mai materiali, — am 
putea zice —- mult; mai grosolani. Rapor- 

tul ce găsesc între Sarah! Bernhardt; şi 
marii artişti italieni este acelaș ca, buni- 
oară, între pictura, prerafaelită, care des- 
prețuește mijloacele materiăle și caută, 
să ne dea, numai sufletul personagiilor, 
Și între pictura, clasică a unui Leonardo 
da, Vinci sau Rafael, care, subordonînd 

„partea, materială expresiei sufletești, nu: 
caută so nimicească ci o pun întrun: 
just echilibru cu sufictul.: Sarah -Bern- 
hardt prin glasul său, ne dă aproape nu=
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mai sufletele eroilor, pe cînd Duse și No-. . ; 

velli ne dau, și sufletul, și corpul lor. 

Dar tocmai din pricină că artista, fran. z, :; 

ceză, e superioară artiștilor italieni prin 

spiritualitateași prin fineţea. şidelicateţea, 

nuanţelor, ea, le este lor mult inferioară, 

dacă o luăm în întregime. Arta Sarei Bern: 

hardt, ca și pictura prerafaelită, este mo- 

dernă;, unilaterală, dezechilibrată. De a- - 

ceea, „judecină după creajiunile,pe care ni 

le-a făcut cunoscute lanoi, ea este atiasă 

mai mult către drama, modernă decât că-" 

tre clasicizm: nuanţa vibrantă -se găse- . 

ște mai uşor la, moderni decit la, clasici. 

De aceea, iarăși talentul său se pune cu 

deosebire în relief în momentele acute 

de criză. sufletească — poate că, într'a- 

ceasta, nu și-are perechea — decât în mo- 

mentăle, în care sufletul este puţin agitat. 

Fireşte, în crize sufletul e mai turbure 

și nuanţa, mai greu de redat. De accea, 

apoi, poate şi trebuinţa de a-și comanda 

«piese» "speciale pentru talentul său... 

- Dintao inferioritate decurge alta. Și 

din inferioritatea semnalată, i mai sus de- 

10
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curge tendinţa, prea vizibilă a, artistei 
- franceze - spre virtuozitate. A juca, ro- 

luri ca, Aiglon sau ca, Hamiet, cînd re- 
pertoriul său feminin de elită pare res- 
trîns aproape numai la «petardele» d-lui 
Sardou, însemnează, a face artă, cu alte 
scopuri decit ale -ei însăși. Şi e probabil 

„că cheltuelile, 'ce trebue să facă, cu 'tea- 
"trul său propriu dela, Paris, i-au impus 
aceste «tour de force», pentruca, să, a- 
tragălumea. Desigur că, dacă Sarah Bern- 
hardi ar fi rămaş pur societară la, «Co- 
mâdie francaise» ar fi ajuns să, câștige 
și o mai mare Și o mai pură glorie, decât 

„aceea, ce dobîndește astăzi, Gomerțul a 
fost totdeauna, vrăjmaşul marei arte. 
Poate de aceea admirăm pe Sarah Bern- 
hardt, dar n'o iubim !
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NOTIȚA XII. 

Miercuri, 17 Noemurie, 1904. 

Duminecă şi Marţi, 14, 16 Noemvrie, două 

noutăţi la Teatrul Naţional: Duminecă, «de- 

butub) â-rei Voiculescu în Julieta, din «Ro: 

meo şi Julietav; Marţi, «premiera» dramei 

în 4 acte a d-lui Ventura, «Prejudecăţi», 

amiadouă interesante, una din punctul de 

vedere al progresului artei, dramatice ro- 

mâne, cealaltă, din acela, al literaturii. E re- 

gretabil însă: că Direcţiunea, n'a luat nici O 

măsură pentru ca, să dea, relieful necesar a- 

cestor reprezentații. D-ra Voiculescu a jucat 

pe Julieta într'o zi cînd la Teatrul Liric se 

dau două spectacole, dintre care unul cu pre- 

țari reduse, de către Sarah Bernbardt ; iar 

drama d-lui Ventura s'a dat imediat după o 

serie de opt; reprezentații ale aceleeași ar- 

tiste şi în acelaş timp cu concertul celebru- 

lui Sauer, pentru care lumea îşi luase locuri 

cu două săptămîni înainte. Şi mai vreți ca-
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publicul de elită să se intereseze de ceeace 
se petrece pe prima, noastră scenă ? 

Nu i se poate cere acestui public care e 
mai mult cult decit şovinist să lase repre 
zentaţiile artistei franceze sau—şi mai mult. 

» —să renunţe la, concerte unice, ca acelea ale 
„lui Sauer, pentru căre cumpărase bilete, pe 
cind nici nu se ştia că va, fi «premiera» unuia, 
dintre harnicii Și vechii noştri dramaturgi— 
și să, vină la, "Teatrul Naţional ! „Acest lucru 
trebuea să-l ştie Direcţiunea, Teatrelor.—și să 
ia măsuri în consecinţă. "Dar n'a făcut-o, ș și: 
rău a făcut, că n'a făcut: -0: 

Căci, — spre a mă măr gini de astădată nu- 
mai la, d-ra, Voiculescu, — păşirea, pe scenă 
a acestei viitoare artiste dr amatice a, fost ca. 
adierea unui zefir răcoritor în atmosferă, cam: 
asfixiantă a melodramatismului, care dom: 
neşte încă, la, Teatrul Naţional: E un boboc: 
al unei flori nouă şi încă necunoscute, care 
caută să, se desfacă, de pe ramura, cunoscută | 
şi prea, cunoscută, pe care rămurița, sa este 
tainie altoită,.. 

__ Şiun asemenea început irebuez să fe sus- 
ținut nunumai cu aplauzele d-lui Director şi 
al onoratului Comitet, care, ca şi mine, intră. 
gratuit la teatru, ci cu deosebire cu acelea, ale 
publicului, care plătește, mult sau puţin, dar - 
plăteşte. Dacă Direcţiunea, nu s a gîndit 'să
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atragă elita, celpuţin trebuea să segindească 

să atragă poporul, scăzînd preţurile la locu- 

riledintiiu. Trebuea, să fie multă lume în sală 

şi nu numai în cel 5—6 bănci ale stalului II 

și III, şiîn lojile din rîndul II şi II, şi la, gale- 

zie,pentru ca, succesul «debutantei» să fie cu- 

noscut și gustat de cîţ mai mulţi. In această 

mulţime.care cunoaşte şi gustă un artist stă, . | 

viitorul Teatrului; acolo e viața lui. Atmo- 

sfera, în care se trezeşte un talent dramatic, 

“vebue să fie ceva, mai largă, decît acea, de cu- 

lise, și mai luminoasă şi mai caldă decit dinsa 

 —şi aceasta nu se poate Gbţine fără public! . 

„D-ra, Voiculescu, ale cărei calităţi drama- 

tice s'au putut cu greu remarca în rolul, ca 

să zic astfel, surdo-mut al Ginei.din «Casta- 

Diva», 1) şi le-a putut în fine descoperi, în ro- 

Jul Julietei. Vocea d-sale e. caldă, vibrantă Şi 

„simpatică, în notele medii, şi, deşi nu destul 

de puternică, fără volum şi cam nesigură în 

notele înalte cerute de .crize acute sufleteşti, 

“ îmi face impresia, că prin exerciţii va ajunge 

s'o facă să poseadă toate calitățile, ce astăzi 

îi lipsesc, Zic aceasta, întemeindu-mă pe.pro- 

" gresele, ce am observat la artistă în această, 

* privinţă de acum un an pînă acum. Anul tre- 

-gut numai unele din: notele glasului său aveau 

„. 

  

1) Vezi Critica dramatică pas. SI—104..-
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oarecare semiificaţie sufletească ; cu vremea. 
am băgat de seamă că gama acestor note 

„sa îmbogăţit, aşa înctt Duminecă seara, ar- 
tista a putut juca chiar scene întregi în care 
glasul său a redat cu adevăr vibraţiile stă- 
rilor sufleteşti ale eroinei sale. Se vede că pu- 
terea, de reprezentare a, acestui glas își mă- 
reşte necontenit sfera, şi tinde să se întindă. 
asupra, tutulor notelor lui, 

Lă, această calitate se mai adaogă alta: 
nuanțarea naturală a replicelor. In scena, bal- 
conului, în deosebire de d-na Giurgea!) care 
numai a, declamat cu vocea, cristalină între- 
gul pâsâgiu, d-ra, Voiculescu s'a. simţit că 
joacă şi reprezintă un anume personagiu, cu 
stări sufleteşti anumite. Tot aşa, în scena, cu tatăl Julietei, intonaţia, naturală ă, refuzului 
său a fost minunătă,: Ea - „Dar, deşi joacă, d-sa, este convinsă de jocul 
său şi ne dă elementul cel mai caracteristic: 
al efectului dramatic : impresia, de real într'o producţiune care totuşi e pur ideală, Această 
„convingere se vede nu numai din voce, dar şi „din mişcările sale şi cu deosebire din privi -. rea, sa. Poate momentul cel mai delicios al ro- lului său a fost felul cum.-a, știut să privească, * pe Romeo, în inomentul în care i s'a aprins, 

  

1) Vezi Critica dramatică, pag. 328.
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subit în suflet, facăra mistuitoare a celui | 

mai nefericit amor. 

„Am scos cu deosebire în relief calităţile a- 

-cesteiartiste, pentru că sîntprecumpănitoare 

faţă de defectele sale. Că umblă cu umerii . 

prea, strînşi sau prea ridicaţi, că eșşirile sau 

inţrările în scenă nu sînt destul de sigure, că 

uneori tot îşi mai aduce aminte că a învățat 

să declame melodramatic, — toate acestea 

sînt lucruri mărunte pe lîngă faptul că deo- 

sebitele sale însuşiri îi dau o fizionomie ori- 

ginală, ce ar putea, - însemna, o rionă. epocă în 

desvoltarea, artei dr amatice române — dacă 

sîrguinţa, nu-i va lipsi. -
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» Vineri, 19 Noemorie, 1904. . 
„Prejudecăţi, dramă în 4 acte de Gr, Ventura ; Săracu' Dumitrescu, piesă întrun act de Gr. Ranetti. 

„ Marţi şi Joi, 16 Şi I8Noemvrie, s'a reprezen- tat la Teatrul N aţional drama d-lui Ventura; intitulată cam abstract «Prejudecăţi», prima dată singură, iar a doua, oară urmată de drama, satirică — satirică, în sensul modern al cuvin- tului — într un act, a d-lui Ranetti, intitulată aşa de expresiv: «Săracu' Dumitrescu» ! Au fost două reprezentații care, luându-se în con- | sideraţie saturajia, teatrală, la care trebue să A ajuns publicul nostru din pricina, Sarei “Bernhardt, au avuţ succes. Și e bine că au avut. , i Ii 
E drept că artiştii noştri nu Și-au făcut da- toria, decit cu «Săracu' Dumitrescu». In acest mic giuvaer literar — dacă nu dramatic — „d-nii Brezeanu, Liciu Și Soreanu şi d-nii 1. și
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A, Petrescu şi chiar d-ra Voiculescu, căreia, 

în felul cum şi-a interpretat rolul, i-ar fitre- 

Duit o voce mai puternică, —'au jucat cu o 

dragoste de textul autorului, care a; putut 

_să facă, pe public să-şi dea, seama, de tot ha- 

zul. amar, pe care d. Ranetti l-a pus. în lu- 

crarea, sa. S'ar fi obținut însă şi un mai mare 

efect, dacă d-ra, Voiculescu, în loc de a apo- 

strofa, cu vehemenţă, ca. un. Ruy-Blas oare-_ 

„care, ar fi întrebuințat glasul natural al fe- 

meii desnădăjduite, care, după perderea spri- 

- jinalui. său din lurne,-vede că nu mai poate... 

avea, pe. nici un âltul. E:o stare sufletească, 

înnăbuşită şi pasivă, iar nu isbucnitoare şi 

îndiăsneaţă. E drept că textul d-lui Ranetti, 

care chiar prin atirada»> pusă în gura acestei 

femei, îşi arată prea mult personalitatea de 

biciuitor moralist, îndreptăţea întru cîtva 

pe artistă. la interpretarea sa. Dar atunci, 

ştiind că nu-şi are încă, vocea, formată în no-. 

"-+ele de sus, sau nu trebuea să. ia acest rol, 

sau trebuea, să-l modifice potrivit cu mijloa- 

„cele sale. De sigur că atunci i-ar fi mulţumit 

Si autorul. Dar voiu reveni. 

Cu totul altă impresie mi-a făcut interpre- 

tarea, dramei d-lui Ventura. Se vedea că arti- 

stii noştri—ale căror nume îmi fac o violenţă 

„să le trec sub tăcere — nu şi-au depus toată 

N
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inima, pe care o au, la învăţarea, ei, și nu vor 
„săpună nici un pic de suflet la reprezentarea, 

ei. Atîtea poticneli, şovăieli şi schimbări chiar 
în replice esenţiale, atitea, întîrzieri inutile 
și nesuferite în dialog, atîtea accentuări false. 
și recitări fără nuanţare, m'au revoltat. Ei 
bine, aceasta nu este permis! Nu este permis. 
cu o lucrare rea, necum cu o lucrare serioasă, 
ca a d-lui Ventura. Artiştii pot să-şi avideze». 
necazurile personale prin gazete; pe stradă, 
şi chiar în culisele Teatrului, dar nici într'un 
caz pe scena lui. Ce e devină, publicul, care a plătit bani buni, de intrigile, ae certurile şi animozităţile dumnealor ? 

Și ce e de vină Teatrul Naţional, ca să de- vină şi mai nesuferit publicului, din pricina. lor ? — Scena, unde trebue să vedem artă și numai artă, trebue să rămână pură şi sfintă, — şi din-momentul ce tu, artist, ai acceptat Să joci un rol într'o operă dramatică, tu eşti obligat să uiţi cu desăvîrşire pe autorul ei şi Să te supui cu conștiința, . curată, tutu- Tor cerințelor ei, pe cît mijloacele . naturale îţi permit. Sa 
Peartiştii, care nu vor să, înţeleagă, aceasta, un director cu oarecare energie i-ar pedepsi cu 0 înzecită repetiţie a acelei drame mai îna- inte de a o mai juca încă o dată. Un altul mai energic i-ar amenda. Iar un al treilea cu ade- 

e
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vărat energic i-ar pune, pur şi simplu, la pen- 

si... Nu se.periclitează progresele literatu- 

rii dramatice române din pricina unor ase- 

menea capriţii şi «ţifne», oricît de amoţaţi» 

ar fi artiştii, care le au. Interesele Teatrului 

Naţional, interesele artei în genere şi al-ce- 

lei române în special, sînt mult mai presus 

decit una, sau. mai multe persoane, care o 

fac să progreseze pe de o parte şi-i pune 

piedică pe alta! A | | 

Nu zic aceasta nici din prietenie pentru d. 

Ventura, pentrucă d-sa nu mi-e amic nici per- 

sona), nici literar, nici măcar politic ; nici din 

vrăşmăşie pentru artiştii noştri, pentrucă,. 

dacă e vorba,ei se bucură, de deplina mea, sim- 

patie ; nici pentru ca, să fac în necaz Direc- 

tiunii, fiindcă nu-mi pot închipui cu niciun. 

chip că ea, ar fi putut povățui pe artişti la, a-- 

semenea indelicateţe. Dar zic aceasta, din- 

4vun adînc respect pentru artă şi dintr'o- 

şi mai adincă dragoste pentru arta, năţională. 

Orice jicnire a desvoltării ei mă revoltă, in- 

iferent de persoana, care o jicneşte. 

Drama, d-lui Ventura, dacă nu e 0 capo- 

d'operă, este o dramă serioasă, prin ideile, ce. 

cuprinde, prin vioiciunea dialogului şi prin 

câteva scene a, căror putere a subjugat chiar . 

pe artiştii, care ar fi vrut s'o facă să cază. E
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o lucrare în care se vădeşte: o.minte care 
a ajuns la maturitate, şi înti'o astfel de.lu- 
crare se găseşte ceva mai mult decît întrun 
«Cancer la inimă» 1) sau în nişte «Ciinii» 2) 
oarecare! Cu atit mai rău de artiştii, care 

„-Dupun interesele artei mai presus de inte- 
resele personale. Şi mai rău că nu se face. 
regulă la, Teatrul “Naţional. în această pri- vinţă! . | 

Dar voiu reveni. 

———— . . ” | „Il - 1) Vezi mai sus, pag. 90, | , " 2) Vezi Critică Dramatică, pag. 48—49,
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Tot SARAH BERNHARDT. 

Tncercasem în cronica, trecută O com- 

parajiie între Sarah Bermhardt și marii 

artiști. italieni, Novelli şi Eleonora Duse, 

punîndu-mă, cu deosebire din punctul de 

„vedere al mijloacelor de expresie și. al 

consecinţelor, ce implică, aceste mijloace. 

Această comparajie era, şi sumară, și 

necompletă.. Dar dacă, faptul de a, fi su- 

_-mazră era impus oarecum de caracterul 

_€ronicei ziaristice, nu 'tot așa cel de al 

doilea, defect, care putea, da naștere la, 

„ contestări Și confuzii. Astfel din pricina, . 

neîntregimii gîndului exprimat atunci, 

"unii cronicari care au avut bună voinţa 

să, citeze— şi, fireşte, Şs să aprobe unele 

. „e A ? a) Ă E'BI mam. = 

si 
=. 2 a)
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din părerile mele, n'au primit și pe cele- 
lalte, ceeace, cred, nu sar fi întîmplat, 
dacă mi-aș fi spus din capul locului tot 
gîndul. Sînt ţinut dar să revin astăzi, și 
„cu atit mai mult, cu cât desăvîrșirea, ideii 
mele de atunci ar pune în evidenţă 
poate și caracterul de semi-adevăr al âl- 
tor păreri emise în presa, noastră, asupra 
marei artiste franceze. E 

Sarah Bernhardt nu poate. fi inferi- 
oară sau superioară, altor” artiști, pen- 
trucă — îmi închipuiu că argumântază 
alți critici — arta, sa, e desăvîrșită, ca, şi 
a altor artişti şi, întru cît e desăvirşită, 

„arta nu poate să-și fie nici superioară, nici 
inferioară, sie însăşi. Din acest punct de 
vedere, negreşit,. criticii aceștia, au drep- 
tate. Căci întru cît o operă de artă e per- 
fectă, ca și o alta, ele sînt egale din punc- 
tul de vedere al perfecțiunii, Și orice spe- 
culaţiune asupra, comparaţiei dintre din- 
sele, din acest punct de vedere, este de prisos și chiar fastidioasă. Dax în ati. 
colul meu nu sra, vorba, de cine e mai perfect dintre artiștii, despre care vor. -
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“beam, ci cine e mai complet. Şi aci se 

“schimbă, chestiunea. O poezie lirică, este 

din punctul de vedere al perfecțiunii ar- 

tistice deopotrivă, spre pildă, cu o dramă 

wagneriană ; dar o :poezie lirică are un 

conţinut sufletesc neînsemnat și-mi pune 

în vibrajie o singură coardă ainimei, pe 

cînd 'o dramă wagneriană are un con- 

ținut sufletesc de o aşa bogăţie, că-mi 

mișcă toate rezorturile fiinţei. Distino- 

ţiunea. de valoare care nu se poate face, 

în acest caz, din punctul de vedere alper- 

_fecţiunii artistice se poate face — şi, de 

fapt, nu e nimeni care să, nu ofacă—din 

punctul de vedere al conţinutului Şi al 

mijloacelor de expresie. 

In' cazul cene preocupă, şi dacă, luăm 

de temeiu reprezentațiile ce sau dat la 

Teatrul Liric şi la Teatrul Naţional, de: 

anul trecut şi :pină acum, noi nu ne pu- 

tem sustrage dela o comparaţie între ar- 

tista, franceză, și Novelli. Eu m 'am măr- 

ginit în rîndul trecut să fac comparaţia, 

luînd de bază numai acea nota, care mi 

sa părut mai pregnantă pentru caracteri-
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„zare a.Sarei Bernhardt: mijloacele sale ds 
- expresie—vocea. Dar comparaţia, s'ar fi 
arătat și mai îndreptăţită, dacă aș fi luat 
de bază, : conţinuţul sufletesc pe care îl 
poate exterioriză. Am fi observat atunci 
că această, artistă nu poate reprezenta 
cu perfecție decit o lature a, sufletului 
omenesc: voinţa, și încă nu întreagă, vo- 
ință.. Voința, activă, care urmărește, cu 
calcul sau cu îndirjire, un-scop și nu se 
lasă pină nu-l ajunge, iar dacă nu-l ajunge 
se fringe deodată'și cade — Sarah Bern- . 
hardt nu o poate întrupa, şi exterioriza 
cu artă desăvârșită. De aceea, se şi fereşte 
ea de eroii clasici la, care în genere acest fel de voinţă se întîlnește. Ceeace acea- 
stă artistă poate să, reprezinte cu-toată, 
perfecțiunea, care uimeşte și entusias- 
mează, este voinţa inhibitivă, și pasivă, ; 
voința, care caută, să înfrunte împrejură= 
rile, ce o amenință, sc luptă. cu desnă- „dăjduire viforoasă, și ameţitoare'în con- tra lor, se dislochiază, din tomeliile. ei, se clatină, stă, să, cadă, se prăbușește; dar care, în toată, această dărimare ȘI -
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 derăpănare, tinde necontenit să revină, 

la poziţia, primitivă, chiar în clipele cînd 

ți se pare că a dispărut dintr'însa, orice. 

viaţă. Poezia, voinţei care “se distruge — 

iată ce știe să ne facă să simțim, cu tot 

adevărul și cu toată adîncimea, Sarah . 

Bernhardt. O voinţă subminată de ftizie 

în puterea, ei fizică și care se simte bă- 

tînd din ce în ce mai. slab, dar totuși 

teniace, pînă în clipa, ultimei suflări — 

este Margareta, Gautier. O veleitate de - 

voinţă, care se frînge, fără, să, fi încercat 

nimic serios în luptă cu viaţa, și care se 

lasă, propriei sale neputinţe, este Ducele 

ds. Reichstadt. Voinţe rezistente, care - 

totuși nu pot face nimic sau aproape ni- 

„mic în contra, împrejurărilor. combinate 

întz'adins ca să le- aducă, la, încordări şi 

la fringeri “vecine cu nebunia, sint Zo- 

raya, Fedora, 'Tosca.. Iată, de ce, din a- 

„_cest; punct de vedere, Sarah Bermhardt E 

poate să ne facă să simțim. atât de pre- 

_cis fiorul tragic şi de ce acest fior une- 

ori e vecin cu groaza, care stă să, trans- 

greseze limitele sferei estetice. lată, de 
4 

11
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ce, gîndindu-te la, dinsa, îţi. vine-s'o dai 
ca tipul tragedianei. Dealtminteri toc- 
mai faptul, că această artistă are cen- 
îrul talentului său în puterea, de a, ex- 
terioriza, voinţa, în mersul ei descendent, 
explică; cred pentruce şi-a păstra cu a- 
tita frăgezime această facultate pînă la 
„vîrsta, care o are. Căci inteligenţa, cînd 
este obosită, de atitea agitaţii, se întiu- 
necă cu bătrînețea, sentimentele se to- 
cesc, dar voinţa, rămîne vie în om pînă 
în ultimele momente. De aceea, și cred 
„că-Sarah Bernharât va putea continua 
„să joace cu acelaș succes cât timp își va 
păstra, sănătatea. Bătrîneţea, nu i-l va- 
răpi. Ie aa 

- Dar sufletul omenesc are un conţinut | 
mult mai bogat; decît acela: pe care âr- 

tista, franceză, îl poate exterioriza, cu per- 
fecţiune. Pe lîngă, voinţa, care rezistă, 
dar se frînge,. mai e voința, care calcu- - 

„lează, și lucrează, apoi voinţa impulsivă | 
care se impune și crează. Și pe lîngă | „Voinţă, 'mai este întreaga, lume a senti: 
mentului și a, inteligenţei omenești, care
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în anumite stări sufletești ale omului, 

pot ocupa primul plan, subordonîndu-și . 

voinţa, Aceste conţinuturi sufietești, care 

pot da atitea, tipuri deosebite de oameni, 

Sarah Bernharât nu ne-a. arătat că le 

poate reprezenta, cu aceeași artă, ca pe 

“acel analizat mai sus. Putem oare zice 

acelaş lucru de Novelli ? Putem oare găsi 

” între personăgiile reprezentate de acest 

artist, analogia, izbitoare, pe care am gă- 

sit-o între personagiile reprezentate de 

artista franceză? Tosca, Fedora, Regele E 

“ Romei; Margareta, Gautier, Zoraya,. sînt 

; personagii ce se reduc la unul și acelaș 

tip, fiind deosebite între ele, nu prin ca- 

itate, ci prin cantitate, intensitate şi 

o. prin împrejurările î în care sint puse. Oaze 

sa fie aceeaşi analogie calitativă între 

PapaLebonnard ș si Ludovic XI, între Lear 

'şi Petrucchio, între Chaponet și Yorick 

pentru cele mai multe din aceste perso- 

nagii am găsit cu însumi. Bunătatea, 

"mai mare sau mai mică a, acestor perso- 

nagii, bunătatea adevărată sau simulată, 

sau Michel Perrin ? -Negreşit o analogie |
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_cu deosebitele ei forme de tranziţie, con- 
“stitue terenul propriu al artei lui No- 
„velli. Dar relevarea, acestei însușiri îmi 
servia, mie ca, să, explic întru cîtva, pen- 
truce noi nu numai admirăm, dar și iu- 
bim pe Novelli. Această observaţie nu 
implica, deloc afirmărea, inferiorităţii lui 
Novelli în reprezentarea, şi altor stări su- 
fetești, unde bunătătea, n'are ce. căuta. 
„Cine și-aduce aminte de scena, spoire- 
daniei din «Ludovic XI», sau de scena 
finală, din: «O dramă nouă», poate apre- 
cia temeiul -acestei afirmări. Dar chiar 
dacă am admite că Novelli- reprezintă 
artistic numai bunătatea, —— ceeace nu 
este tocmai exact —tot sar vedea în 
dată cu cît e mai întinsă, sfera, puterii de. 

„reprezentabilitajte aartistului italian faţă 
de aceea, a, artistei franceze. Căci bună-. 

"tatea, este: o calitate morală, care — în. 
opoziţie cu răutatea — cuprinde jumă- 
tate, din sfera manifestărilor noastre su- fleteşti și în acelaş timp se extinde asu- pra tuturor facultăţilor noastre, întrucît; 
Sint în legătură cu viaţa, practică,
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Aceasta, însemnează că între doi ar- -. - 

tişti se pot stabili raporturi de superio- 

ritate și de inferioritate; că, în specie, 

“pelîngă superioritatea, lui Novelli asupra. . 

Şarei Bernhardt, stabilită, în cronica tre- 

cută, 'se mai adaogă încă una: talentul 

artistului italian-are un volum mai mare 

decît acel al artistei franceze." 

“Această comparaţie ar putea, fi con-. 

tiniată dintrun-alt punct de vedere — 

din punztul de vedere al fantaziei și. li- 

bertăţii de combinare a mijloacelor de 

" “expresie, ce găsim în jocul lor. Mi-ar fi 

lesne -să, arăt cîtă fantazie şi libertate 

se descopere în jocul lui Novelli și ce. 

“sărăcie relativă se găsește în jocul 

Sarei. Bernharăt ; — mă mulțumesc nu- 

mai să indic punctul de vedere. Orice ci-" 

-itor cu oarecare cultură şi care a văzut: 

pe aceşti doi artiști. va putea, să facă - 

comparajia și să stabilească raportul. E 

Vine că, cititorul să mai lucreze și singur, 

_nu tot dusde mină. Și deci mă opresc aci. 

A 

 



"A ZECEA BUCATA 
  

„ Luni,:29  Noemvrie, 1904, - 

Chimia, în însurătoare, comedie în 3. acte de » Rneisel, trad. de...; Săracu' Dumitrescu, un act în versuri de d-l G, Ranelti ; Prejudecăţi, dramă 
în + acte de Gr. Ventuva. i 

Ocupindu-mă în două; Luni dea-rîndul  - 
„cu Sarah Bernhardt și afundindu-mă mai 
mult decît ar fi trebuit în: speculaţiuni 
de artă, internaţională, am uitat cu de- 
săvirșire de arta naţională, și de noile ei 
"progrese. Cu desăvirșire—n'ar fi tocmai | 
cuvîntul, pentrucă, în timpul săptăminei 
trecute am mai publicaţ:o notiță— două 
în fugă, iar într'una din cronice am avut meticuloasa, grijă, de a, anunța în titlu- 
rile din frunte numele pieselor şi auto- rilor, despre care... nam vorbit. Prea puţină, consolaţie pentru autori, — dar 

Da  
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„cu atît mai multă pentru artiști și tra- 

" ducători, cars aveau tot interesul-să, fie 

trecuţi cât mai sub tăcere. In adevăr, în 

acele cronice — rămase nescrise — n'ar 

“A fost vorba, de progresele artei drama- 

ţice române, căci singura dramă, în care 

artiștii noștri ar fi avut ocazie să creeze 

ceva mai substanţial, n'a, fost jucată, de 

dinșii cu nici o tragere de inimă; ci de 

acelea, ale literaturii dramatice, iar în 

sfera, acesteia, ar fi fost vorba, numai de 

literatura, originală, nici de cum ds cea 

_ de traducere care, judecînd chiar numâi 

după armoniosul Și elegantul titlu « Chi- 

mia în însurătoare», n'ar-fi avut să pro- 

-_voace din parte-mi decit laude ca, acelea, 

pe care le-am adus acum un an faimosu- 

lui « Conte Lssew»!)! Dar dacă, n'am făcut: 

" mai pe larg, ceeace ar fi trebuit să fac 

atunci, trebue măcar so fac în treacăt 

“acum, cu riscul de a turbura.liniștea ace- 

| “lora, care—cu toată, indiferenta, lor apa- 

| renţă—se mulţjuroise că au scăpat eftin. . 

  

1) Vezi Critica dramatică, pag. î. 

: +
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Şi mai întîi, în ce privește nepilduita, 
« Chimie în însurătoare» ! (în care tradu- | 

ceri-ca «las'să mergem» ! în'loc de «ai 

să mergem !» sînt flori la, ureche și în cari 
fenomenul chimic de care e'vorba e... 
fierberea inimilor) —mă mir de completa 
dezorientare în chestie de gust a acelora, 
care admit șă, se joace la, Teatrul Naţio- , 
nal astfel de — erte-mi-se expresia — 
«nerozii» artistice !' Teatrul Naţional 
care trebue să, lupte — din păcate, fără 

„încă nici un mijloc de apărare — în Con- 
tra, trupelor streine dramatice, și în ace- 
laș timp în contra; unui vrășinaș, care, 

„deși nu contribue întru nimic la desvol- 
tarea, elementelor proprii. artei române, 

„tinde să expulzeze! Societatea, drama- 
tică, din propriul său edificiu— «ariciul» 
de Operă; — Teatrul Naţional, spre a, se 
impune publicului, n'ar fi trebuit să pri- 
mească cu nici un preţ să se: joace pe 
scena, sa, comedii sau drame care au de- - 
fectul capital și iremediabil al unei -ac-- 
țiuni care interesează numai în primul 
act. După ce că se păstrează obiceiul 
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cantractelor» interzainabilă — a, căror 

lungime se caută în zadar a se masca, 

„printr'o relativ mâi variătă, şi mai aleasă, . 

muzicăde concert —iar pe deasupra toate 

celelalte obiceiuri rele, pe care le-am re-. 

levat anul trecut, şi altele noi, pe care 

le-am relevat anul acesta. —se mai dă și 

reprezentații, la: care publicul, aţiţat la 

început printr'o meșteșugită, și bine ju- 

cată, expoziţie a acţiunii, merge din de- 

cepţie în decepție în actele următoare 

pînă la o completă: deziluziune.— Așa; s'a. 

- făcut cu «Să nu zici vorbă mare» care 

nu e interesantă, decit în primul act, așa, 

și cu această, armonică, «Chimie în insu- 

_rătoare». Şi barem la aceea mai puteai 

avea consolaia unui nume ilustru și 

meritul literar al dialogului, pe cînd 1a,. 

aceasta nu poţi să ai decit strîngerea, de 

inimă pentru bieţii artiști — și cei mai 

talentați — care sînt tinuţi să bată apa 

în piuă, cu stări sufletești fără, nici-o des- 

voltare şi cu intrigi care nu sint cel pu- . 

“in, ingenioase. Așa, se ajunge la rezul- 

tatul nesăbuit, ca. o comedie î în care joacă
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rolurile principale artiști c ca, d-nii 'Tonea- 
nu, Catopol, Liciu, Soreanu, Paciurea și 

„artiste, ca d-nele Maria Ciucurescu: și Io- 
nașcu, să lase publicul receși chiarsă-lin- 
digneze. Sînt în contra, acelora, care cred 
că la, Teatrul Naţional să nu se dea, far- 
se ; dar cu atât mai mul în contra ace- 
lora care nu știu să deosibească. o farsă 
care poate desfăta, pe spectator şi-i poate 
ţine deștept . interesul. dela, început și 

„pînă la, sfîrșit. Căci, în orice specie lite- 
rară, oricît de inferioară ar fi, poate exista, 
un rudiment de artă, iar datoria, ta, de 
cîrmuitor al gustului public, mai cu 
seamă că năzueşști să trăești prin public, 

„e dea căuta, să repr ezinţi lucrări în care 
acest rudiment; de artă, nu lipsește, Dar : 
la noi par'că experienţa, ce se face în fie- 
care an, nu slujește la nimic. Sa, dat a- 
nul trecut și anul acesta, farse și come- 
dii foarte slabe în primele acte, dar care 
„aveau actul final bun. Toate aceste co- 
medii, ca, bunioară, .« Regulus Cado- 
veanu» și « Institutorii» sau avut succes 
— și au avut succes tocmăi penirucă în- 
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trînsele se respectă, această regulă ele-- 

mentază a acţiunii dramatice: interesul - 

„acţiunii trebue să: meargă în sens ascen-- 

dent. De ce nu se ia; o măsură stajtorni- 

că, de a nu se mai juca, localizări sau 

“traduceri în care interesul acţiunii merge: 

descrescînd ?. Altminteri sîntem în toate: 

_* chipurile siliți să părăsim Teatrul. Na 

țional, pentru arta. dramatică, nemţească- 

„japoneză, dela'teatrulLiric!— Şi cine ne-ar” 

putea, învinui de Itse-najionalitate, cînd. 

cei ce sînt chemaţi să, reprezinte cultura 

naţională, fac tot posibilul ca să ne des- 

guste de. dinsa ?. 

"Dar să, venim la, lucruri mai intere- 

sante. Prin lucrările d-lor Ventura și Jta- 

netti-—« Prejudecăţi» şi «Săracu Dumi- 

trescu» cred că literatura noastră dra- 

masică e în progres. Nu e vorba de capo- 

- d'opere, dar e vorba, de lucrări în care 

strălucesc unele calităţi care în litera- 

tura, noastră, dramatică sînt foarte rari. 

Aşa, mai întâi, în. ce privește «Săracu 

Dumitrescu», putem zice fără, contestare 

„că e un model de vervă comică în Ver-
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suri. De-ar fi în, proză meritul său ar 
scădea, foarte mult. Ar scădea, pentrucă, 
la drept vorbind, acest act nu e propriu 
zis o operă dramatică, ci o operă satirică, 
„Intrinsa, vedem cum cîţiva, prieteni, ai 

„unui mort pe care chiar atunci îl duse- 
seră la groapă, se adună unul cîte unul, 

„trişti și cerniţi, întrun local de consuma - 
ţie, își amintesc faptele lui «săracu' Du- 
mitrescu», îl pling, compătimindu-i soar- 
ta, ce-l-a, răpus atât de tinăr,. dar încet 
încet încep să se liniștească şi să pună | 
cîte un «dar», cîte' un «însă», pînă ce 
ajung dea-binele să-l vorbească, de rău și 
să, chefuiască, cu lăutari cu banii rămaşi 

dela, înmormiînta.rea, ce se făcuse pe sea- 
ma Ministerului, iar unul dintr'înșii chiar 
face propuneri necinstite Stelei, prietena, 
care rămăsese pe drumuri, a bietului 
mort, și care trebuia, să fieajutată, tocmai . 
din banii, cu care se făcea petrecerea. 
Revolta-acestei femei îi readuce la cuno- 
Stinţă —și la tăcere, —și actul se termină, 

“ In desfășurarea, acestei acțiuni, fără .. 
complicaţiune, intenţia, satirică, se tră-  
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_dează,” necontenit . prin vorbele uneori 

neverosimile, pe care autorul le pune: 
în gura, personagiilor sale, iar «tirada» 

Stelei, prin 'vehemenţa, şi retorica, ei, . 
me 'vădeşte mai mult sufletul biciui- 

tor al autorului, decât; cel plin de în- 

tristare revoltată, al femeii. Așa fiind, 

compoziţia, trădează, mai mult această, 

stare subiectivă, decit cea; obiectivă ă, 

-- personagiilor — și efectul este franc sa- 

"tărie. Dar, din momentul ce acesta, e ca- 

 xacterul ei, se înţelege dela, sine că, în. 

“proză ar fi perdut tot; efectul de haz amar. 

“ceri constitue sentimentul fundamental. - 

Căci vorbirea, liberă a prozei, care e forma. 

“ naturală a, vorbirii, ar fi atras după sine 

cerința, ca, şi toate, stările sufleteşti ale 

- personagiilor să, fie firești — adică, obiec- 

tive și deosebite de-ale autorului, iar cînd 

atenţiunea, noastră, îndreptată în acea- 

stă, direcţiune, nu le-ar fi întîlnit astfel, 

ax fi fost jicnită în chip esențial—și im-. 

Dresia,, pe care ne-ar fi făcut-o lucrarea, 

Sar fi schimbat cu desăvîrşire. Aşa cum 

este însă, atenţiunea, ne este solicitată, 

.
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cu deosebire de factura, versului, de bo- 

-găţia,rimei, de farmecul limbii, (care, deși 
- încătușată în măsura versului, se miș- 
--că așa de liber și de vioae), de intenţiu- 
nile satirice ce înţeapă la fiecare întor- 
sătură de frază, la, fiecare împerechere de 
“rimă, lar rîsul, pecareni-l provoacă, aceste 

«butade» care se ţin șir, se învălue din 
ce în ce de un sentiment sever, pînă, ce 

e aproape copleșit a sfirșit, dar mai mult 
de situaţiunea, femeii, care plinge la; ușă 
văzînd pe prietenii iubitului ei chefuind - 
“Şi insultîndu-l,— decit de «tirada» ei; De 
ar fi fost în proză, « Săracu Dumitrescu» 
ar fi cerut altfel de tractare. Mai întiu, 
autorul ar fi trebuit să, izgonească, din 
sufletul său sentimentul de repulsie, ce 
:se simte că are în contra, personagiilor, 
pe câre vrea, să le satirizeze. Al doilea, 
ar fi trebuit să le facă, să ajungă la che- 

„ful după înmormîntare într'un chip care 
ax fi pus pe spectatori în- poziţie :să-și 
mărturisească, că, și ei ar fi făcut tot. 
astfel, de-ar fi fost în aceleaşi împreju- 
Tări. Al treilea, ar fi trebuit ca, revenirea,  
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lor la, cunoștință, să se facă prin lucra- 
rea proprie a conștiinței fiecăruia, Căci 
oamenii satirizaţi de d. Ranelti nu sint - 

- niște caractere deosebite, care din rău- . 
tate au ajuns la. fapta, lor, ci sint niște 
oameni ușurateci, care trebue să ne ex- 
„cite risul—oricit de întunecat ar fi—dar 
„nu indignarea. Ei trebue dar să fie înfăţi-. 
“șaţi ca, mijlocia oamenilor, care se lasă, t- 

. xâţi de împrejurările vieţii, și lucrarea pro- 

__priei lor'conștiinţe ar fi fost de ajuns să-i 

aducă la recunoaștereaticăloșiei faptului, 

ce' comit. In proză dar, — și dacă, sar fi 

respectat; acea obiectivitate artistică, ce 

întîlnim la, Caragiale — discursul Stelei ar 

„A părut cu, desăvîrșire fals și- ne-ar. fi 

indispus nu în contra celor apostrofaţi, 

ci în contra ei, care ar fi putut să facă, 

"ceva, mai puţină. paradă, de moralitate. 

In definitiv, deci, calitatea, esenţială a lu- 

- crării d-lui Ranetti estecu deosebire verva 

comică în vers — și ea îi dă caracterul de 

„amic giuvaer literar» de natură satirică, 

cum am caracterizat-o într'o notiţă tre- 

'cută,. — Şi aceasta, e un progres, întrucît
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-. această, calitate no mai “găsiră atât de 
"clară decât; în -< Pe malul girlei» a lui As- 
"'camio. Lucrarea, amicului nostru e un ar- 

gument mai mult pentru aceia, care cred 

că comedia, în versuri poate deveni cu- 
„ rîndîn literatura românească, o realitate. 

Un progres, însă de altă natură, deno- 
„tă şi drama, d-lui Ventura, « Prejudecăţi». 
"Nu prin partea, ce-a vrut să, realizeze și 

- care rămîne pe al doilea plan și. ca.un 
defect, ci prin partea, pe care a reali- 

„Zat-o vrînd- să pună în relief pe cea, d'în- 
tăi, Autorul a. vrut să, facă o dramă i 

„- these, şi mulţi au judecat-o defavorabil 
tocmai din pricină .că au căutat să se 
pună din acest punct de vedere. Şi au 
avut dreptate s'o judece astfel, dacă sau 
pus din acest punct, dar au făcut greşală, - 
cînd sau pus dintrînsul. Un critic nu 
trebue în judecata, lui să, se ia, nici după 
intențiunea, presupusă sau chiar mărtu- 

„risită autorului, nici după alte. conside- 
rațiuni exterioare operei. El trebue să 
facă abstracţie de toate aceste împreju- 

. Tări și să se > mărginească a cerceta efec-  
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tul propriu, ce-i face ea, precum și ele- 

mentele dintrînsa, care contribuesc în 

mod esenţial la, producerea, lui. Făcînd 

această, operaţie, un critic neprevenit ar 

fi observat că, dacă prin: drama sa d. 

Ventura nu ne-a arătat cu claritate nici - 

nedreptatea, ce i se face fiului natural în 

societate, nici absurditatea, duelului — 

două «prejudecăţi», care pentru o dramă 

Sar fi putut reduce la una, —nu e mai 

puţin adevărat că, aceasta, s a întimplat 

tocmai din pricina că d-sa a fost oarecum 

furat de adevărul luptelor sufletești ale 

eroilor săi și astfel ne-a, prezentat un con- 

flict de-o rară puternicie, numai prin sim- - 

pla analiză, psicologică a unei situațiuni. 

“Infăţișarea unui conflict care ne inte- 

resează cu deosebire prin analiza, lui a- 

mănunţită, este un fapt nou în literatura, 

noastră, dramatică, şi astfel, deși lucra. - 

rea, în care îl întîlnim, nu e un capod'o- 

peră,, el este și rămîne ca un. semn de 

progres al acestei literaturi. 

Radu Cernea, (Ar. Deretriad), fiu na- 

tura] al văduvei Elena, l Florentin, (d-na C. 

. | 12:
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Demetriad) om cult, avocat însemnat, su- 
fet drept şi curat, și mai presusde toate 
fiu iubitor — întimpină, dificultăţi când 
voește să se căsătorească, cu Elena, Pre- 

- deanu (d-ra Gheorghiu), pe care o iu- 
beşte, dar le învinge, deși cu greu, prin 
noblețea, caracterului său, prin statorni- 
cia, iubitei lui și prin inferioritatea, mo- 
rală a, viitorului său socru, Iorgu Pre- 
deanu (d. Nottara). In preziua, căsătoriei 

„însă, Radu este ucis într'un-duel de că- 
„tre un cunoscut, Trestianu, care nu a- pare în dramă, și pe care el îl provocase 

din pricină că acest fost; amant al ma- mei sale, la o' petrecere între prieteni, nu se sfiise să, vorbească, ireverenţios de dinsa,. N | e 
N edreptatea, prejudecăţii în contra, si- tuaţiunii de fiu natural a, lui Radu ar fi fost scoasă, clar în relief, dacă, din pri- cina aceasta, i sar fi tras vreo nenoro- cire; dar, deși această situaţiune i-a duce obiecţii din partea, lui Iorgu Predeanu, ea nu este așa, de gravă, încît să, nu fie învinsă relativ Ușor. Această, victorie toc- 

D
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mai arată. că prejudecata, nu este deloc 
_ tragică. Pe de altă parte, adevărata di- 
“ficultate nu'e atit situaţiunea sa, de fiu 
natural, cât viaţa, să-i zicem blind, liberă, 

pe care'0 dusese mama sa. Iorgu Pre- 

„_deanu și-ar da bucuros fata; lui Radu, cu 

condiţia, pe care acesta nu o primește, 

„de a, nu trăi la un loc cu defăimata — pe 

drept —â-nă Florentin. Această împre-. 

" jurare turbură dar ideia că e nedrept pre- 

judiţiul social în contra, fiilor naturali, 

pentrucă, precum se vede, greutăţile 

reale din dramă nu vin din acest preju- 

diţiu, ci dela o altă pricină de.0 na- 

„tură clar antipatică și de nesusținut. Dar 

ceeace este mai grav şi ceeaceîntunecă cu 

desăvîrşire, teza, e faptul că moartea lui 

Radu nu i se trage din faptul că, el e fiu 

natural, dar din pricină că e nevoit să 

apere cinstea, mamei sale, fără, ca aceasta, 

s'o merite. Nu pentrucă e fiu natural i se - 

- întâmplă, lui Radu toate nenorocirile, dar 

pentrucă,e fiul (natural ori legitirn) al ma- 

- mei sale. Astfel că, faţă de aceste date, 

sîntem nedorăiriți fundamental şi sîntem



180 | CHINIA ÎN ÎNSURĂTOARE 
  

„nevoiţi să punem pe autor într”o dilemă: 
Ori ai vrut; să, susţii că, situațiunea, infe- 
rioară creată fiului natural-în societate 

„este o prejudecată nedreaptă—și atunci 
nai adus nici un incident; caracteristic, 
care săpună în relief această nedreptate, 
fiindcă, după, cum ne înfăţișezi liorurile 
nimeni în drama d-tale nu o ia în serios; 
— ori ai vrut să, susții că e nedreaptă 
prejudecata în contra, femeii, care duce 

„0 viaţă ' libertină, și se. folosește de grâjiile ei,. și atunci ai comis mai întâi o dublă, greșală: 1) ai căutat să, susţii 
un lucru care e în contra, ideilor noastre „morale ; și 2) ai căutat să] susții prin nişte mijloace care arată, tocmai contra- riul de ceeace ai fi vruţ; să, dovedești. Primul punct nu are nevoie de dovadă. AI doilea punct se dovedește prin faptul că, moartea lui Radu se întîmplă, tocmai din pricina, destrăbălării trecute a ma- „mei sale. Acest trecut î] aduce pe Radu în situațiunea de a, fi ucis de fostula- mant al mamei sale, amanţ.. | t care avu- sese tot dreptul să, n'aibă nici un respect  
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față, de dînsa. — Dar, în afară de acea- 
sta, ipoteza că d-ta ai vrut să aperi viaţa 
liberă, a, femeii văduve, mai atrage după, 

sine o greșală fundamentală din punct 
"de vedere artistic. In această ipoteză per- - 

sonagiul principal: nu mai e, precum: e 
în drama, d-tale, Radu, ci Elena Florentin. 

ŞI în acest caz confuzia este compltă — și 

"nu mai am nimic. de adăogai.—Cât pen- 

tru cealaltă, parte, a, tezei— prejudecata 

în contra, duelului,—trebue să observăm 

că este tot așa de slab susținută ca, și cea, 

_ dintii, de oarece moartea, lui Radunude- 

curge în Tnod necesar din această, preju- 

decată. Cum autorul a, putut să facă să, 

moară Radu, tot aşa de ușor putea face 

să moară Trestianu. Ori cîte supoziţii dar 

am ridica, drama, « Prejudecăţi», ca lu-: 

crare ăthăse, este de nesusţinut— Și adaog, 

— atât mai bine că nu e de susținut. 

„Dar, făcînd abstracţie de această inter- 

pretăre Şi gindindu-ne numai la efectul: 

- propriu al dramei, găsim într'însa unsim- 

_ bureadevărat.Mai întâiu, conflictulintere- 

“sant din sufletul lui Radu, care iubeşte pe
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mama sa, dar care, aflindîncetul cu încetul 
ce șubred și nesănătos teren este acela în 
careși-asădit iubirea, lui, aj unge să spună 
mamei sale că, e nenorocit, pentrucă e 
fiul ei, dar că, totuși își duce crucea, în 

„care nu mai crede, și astfel se sacrifică 
murind pentru dînsa, Al doilea, conflictul 
paralel ce se petrece în sufletul mamei 

“sale, care tocmai acum își dă, seama, de 
nevrednicia 'vieţei, ce dusese, şi care za- 
darnic caută, să, repare, retrăgîndu-se din 
viața, socială, greșelile trecutului. ȘI, în fine, ciocnirea, dintre ele. Aceste conflicte adevărate şi Circumstanțiat analizate, 
sînt însă, întrucitva, întunecate de culoa- rea de simpatie în care autorul vrea, să învălue figura vinovată, a mumei. Ori- cum ar fi, lucrarea d-lui Ventura, precum am mai spus-o, prin acest sîmbure şi Prinfelul cum știe să-l prezinte și să-l ana- lizeze, esteo dramă serioasă care âr fi tre- buit să fie mai bine primită, Și mai cu drag jucată de artiști, — fiindcă, dealtminteri Știu că publicul n'a, primit-o tocmai rău. 

a  
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Miercuri, 1 Dechemurie, 1904. 

„ Alleluia, dramă în 3 acte de Marco Praga: „Săracu' Du= 

mitrescu, un act de G. Ranetti. - . 

Aseară, 30 Noemvrie, s'a dat la Teatrul Na- 

ţional, împreună cu aSăracu' Dumitrescu», 

actul d-lui Ranelti,— premiera» cAlleluia», 

"dramă modernă italiană, cu d. P. Sturdza în 

rolul principal de bărbat şi cu cdebutanta», 

d-na, loanin, în rolul principal de femeie, în 

faţa unei săli, nu prea plină, dar aleasă. 

«Săracu' Dumitrescu» a fost jucat cuacelaş 

succes, ca şi la prima reprezentaţie. Insce- 

narea a fost mai îngrijită, d-ra Voiculescu 

şi-a, modificat în bine interpretarea, fără să 

izbutească totuşi pe deplin, şi jocul artiştilor 

__ afară, de început—a fost la înălţimea, pro- 

priului lor talent. Dar versurile,—ar trebui 

să, înveţe să zică mai bine versurile ! 

- cAlleluia» lui Praga este o dramă curioasă, 

care te seudue fără să te misce şi te intere-
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sează fără să-ţi placă. Fondul se desfăşură 
" împrejurul unui fapt divers; care e precedat 
de un fel de admirabilă uvertură-—actul 1— 
„care conţine, ca, şi o dramă wagneriană, toate 
motivele, pe care însă în zadar le-așteptăm 

să vină desvoltate cu arta cuviincioasă în ac- 
tele următoare. Alleluia, cum e poreclit vese- 

: lul—aşa, cel Puțin spun amicii—preşedinte 
al petrecerilor populare, fabricantul Fara (d. „P. Sturdza), deși îşi serbează nunta, de argint, „ca, om fericit în familie, şi deşi pune la cale 
Chiar pentru a doua, zi, împreună cu serioasa, caferata» şi <asomanta» secătură, Marzotti 

(d. Soreanu), o nouă serbare populară pe - KCorso» — poartă în sufletul său rana, de a fi fost, cu douăzeci deani mai înainte, înşelat de soţia sa Eliza (d-na, Eug. Ioanin) și de-a fi fost totuşi nevoit, de a o păstra, mutându-se în alt oraș, în casa; sa, hu ca, soţie, ci ca mumă a copilei ce avusese cu dinsa, Eva, (d-ra Mihăi- lescu), numai cu gîndul ca fiica sa, cînd se va face mare, să nu cadă sub disprețul pu- blic. Această rană n'o ştiu prietenii săi locali: -Marzotti. şi. Germignani (A. Carussy),. nici bărbatul Evei, Giovanni Conte: (d. Aur. Pe- trescu), dar o ştiu fratele ucestuia, Sscepticul, lăudărosul, şi «farnientele» ironic, Cavalerul Flaviano Conte (d. 1. Livescu), cum și ţieni- tul președinte de tribuna], fost; coleg de uni- 
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versitate şi încă amic allui Fara, strămutat 

de curînd în oraş, Pertusani (d. G. Achille). 

Către acesta, îşi destăinue Aleluia, după 

plecarea, prietenilor ce-l sărbătorise, toate 

durerile căsniciei sale simulate şi dela, dîn- 

sul primeşte cuvinte de încurajare şi de spe- 

ranţă. Dar zadarnice sînt toate. Cînd rămîne 

singur, şi sotia, sa, căzîndu-i îngenuchi, îi 

___cere încă o dată ertare, el caută să rămînă, - 

" neînduplecat, izbucnește în contra €i, dar . 

"sovăe şi poate ar ceda, dacă, n'ar veni să cază 

ca.0 bombă vestea adusă de vizitiul Rocco (d. 

Paciurea), că Eva, fiica lor, a fost tocmai a- 

“4unci surprinsă cu un tînăr şi că, izgonită de 

părbatul său, aşteaptă la ușă. Furia lui se 

„sparge în învective în contra neamului per- 
= 

vers şi, cînd Eva s'arată, se repede asupra-i 

“ca un'virtej, s'o nimicească ! Dar gîndul că ar 

putea fi nevinovată îl opreşte, şi astfel nu se 

sfirșeşte drama, ci numai actul |. - 

„In actele următoare ar fi să vedem, ca mo- 

nente interesante şi dramatice, mai întâi 

“scena din care Fara vrea să se convingă că 

Eva, deși fică a vinovatei sale soţii, totuşi 

nu e vinovată ; apoi scena, în care el îi ia, apă- 

rarea, faţă, de acuzaitorul principal, Cavalerul 

Flaviano Conte, care se institue întrun fel 

de mentor social al fratelui său Giovanni, şi 

scena, finală în care, descoperind minciuna,
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Evei, Fara, revine la momentele dela, sfirșitul 
actului. [,-dar nu ca s'o omoare, ci ca, să-i ia 
numai copilul şi să-l dea, bărbatului, iar el să 
cadă, mort — îmi închipuesce — de dambla. 

Dar scena, între el şi Eva este de o necla- 
ritate, pe care numai jocul unui mim, ca No- 
velli, ar putea, s'o lămurească ; în scena, apă- rării se arată, de o slăbiciune vecină cu im. 
becilitatea, ; iar, în scenele finale, este de o. . bratalitate inuţilă, pe care n'ar putea-o scăpa 
decît iarăşi un mare artist, mai cu seamă prin jocul mut al scenei predării copilului. „In scena cu Eva, spectatorul simte clar că Eva e vinovată, dar nu vede de loc pentru ce tatăl său se convinge de contrariu — și toc-. mai acest lucru pe care nu-l vedem din text, "trebue să ni-l dea artistul dramatic. In scena apărării îi lipseşte ceea, ce ar trebui ca să ne impresioneze : căldura, convingerii și puterea argumentaţiei. Stăpinul situaţiei nu rămîne el, ci pretenţiosul antipatic, faimosul Cava- ler Flaviano, care-l ironizează, într'una,. Din pricina. slăbiciunii acestei scene, scena, fi- nală, când Fara, descopere crudul adevăr, nu mai are puterea, pe care ar fi trebuit s'o aibă. Când nu vedem cîtă inimă, cîtă, convingere, cîtă minte a pus în apărarea unei vinovate, pe care o crede nevinovată, nu mai putem simți puternicia noului temeiu al durerii sale,
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cînd află că a apărat pe o nevrednică. Lipsă 

de artă a acestor acte face ca toată acţiunea 

| înnodată cu atita, măiestrie—deşi, poate, dacă 

cercetăm amănuntele, putem zice că e înno- 

dată cu mai multă măiestrie decit adevăr— .. 

să ia aparenţa unui fapt divers şi să ne emo- | 

ţioneze ca, o realitate penibilă, iar nu ca O 

realitate tragică. Căci tragicul este groaznicul 

care poate fi contemplat cu plăcere din pri- 

cina artei, cucaree înfățișat, și, dacă lipseşte 

această artă, tragicul dispare,—şi cu dînsul 

emoțiunea încîntătoare estetică, —și în locul 

lui rămîne nesuferitul. .. 

Dar, în afară de aceste observaţii asupra 

conţinutului, mai am de făcut observaţii 

asupra, fondului de sentiment pe care e bro- 

dat. acest 'conţinut.- Dar despre aceasta, şi 

„despre jocul artiştilor, voi vorbi în notiţa de 

Vineri. Da



NOTIȚA xy, 

Simbătă, 4 Dechemurie, 1903. 
Alleluia, dramă în 3 acte ce Afareo Praga; Săracu' Du. mitrescu, un act în versuri de G. Ranelli. IN 

“Alaltăieri s'au reprezentat la, Teatrul Na- țional a Alleluia» a, luj :Praga de-a. doua, oară Şi «Săracu' Dumitrescu» de-a, treia, oară, atît „una cît şi cealaltă, cu ceva, mai mult succes decit; la Yeprezentaţiile anterioare. Verva ar- . tiştilor şi măsura, ce unii dintr'înșii au știut să păstreze, au contribuit în primul rînd la aceasta, | A 
In CSăracu' Dumitrescu», Succesul s'a ac- » centuat prin verva, d-lui Brezeanu, care totuși ar fi trebuit să treacă mai repede peste pa- Sagiul indecent Și de suprimat asupra omului la bătriîneţe, Şi prin felul cum d-ra Voicule- Scu şi-a spus «tirada» sacu gradaţia firească, desvoltării sentimentului de mihnire înnăbu- şită, care ajunge să, izbucnească, la, sfîrșit, Totuși nu era, necesar ca, pentru reprezen-



NOTIȚE „489 

tarea, petrecerii,. să se: dea, ocazie artiştilor | 
să facă, în faţa publicului o aşa de veritabilă 

orgie. Măsura în toate—şi mai cu seamă în 

reprezentarea faptelor de natură violentă— 

nu trebue despreţuită niciodată. ” . - 
In «Alleluia» succesul s'a datorit unor rec- 

tificări şi adăogiri în rolul d-lui Sturdza, care 

i-au permis pe deoparte să dea, personagiului 

său o culoare mai simpatică în decursul tu- 

turor actelor (ceeace nu s'a observat în des- 

tul la prima, reprezentaţie), iar pe de alta, să 

joace cu mai multă claritate unele momente | 

esenţiale în desvoltarea dramei, peste -care 

trecuse primă dată prea, uşor. Cu toate aceste 

rectificări şi adăogiri şi cu tot jocul îngrijit al 

“tuturor celorlalţi artişti.—n'am zis artiste |! 

rama lui Praga mi-a lăsat aceeaşi impresie 

” displăcută. Pricina e, — în afară, de lipsa, de 

_artă în prezentarea conţinutului, relevată în 

notiţa, trecută, — fondul sentimental, neclar 

şi nesigur, pe care 'se ţese acest conţinut. 

Cele mai multe personagii şi situaţii din acea- 

stă dramă ne fac o impresie înoioasă şi deci 

-turbure din punct de vedere estetic. Astfel, 

mai întiiu caracterul sentimental al replice- 

lor lor face 'să ni se alterneze atit de des şi 

atât de apropiateuna, dealta impresia comică 

“Şi cea tragică, că atenţiunea noastră nu gă- 

_seşte decit rare ori liniştea de a, se concen-
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tra, asupra personagiilor sau scenelor ce vor 
să ne solicite interesul. Este ca Şi cînd, mer- 
gînd repede pe lingă un grilaj des, am vrea 
să vedem frumuseţea unei grădini ce s'as- 
“cunde după dînsul.:. a 

Această, impresie se complică cu faptul că 
fondul sentimental al unor personagii con- 

- trastează, aproape necontenit cu rolul, ce sînt 
chemate să joace în acţiune, 

Citeva, exemple. Cavalerul Flaviano este! 
o pretențioasă, secătură Şi totuşi el este se- „Tiosul apărător al cinstei fratelui său. Eliza ne este înfăţişată ca o viţioasă și ca o păcă- toasă, şi totuşi autorul o pune să joace un rol de martiră,. Insuși Fara, personagiul prin- „Cipal, pe care autorul vrea, să ni-l înfăţişeze ca un om simpatic, face sau a, făcut fapte care ne revoltă prin ușurința sau cruzimea lor. „Acelaș contrast neplăcut se regăseşte între unele scene şi acțiunea, din care fac parte in- tegrantă. Astfel scena, în care ni se destăi- nuește vinovăția, Evei prin criticele și invec- tivele ce ea, aruncă asupra lui Giovanni, băr- batul său,—scenă pe care autorul o priveste cu ochi tragici, ca şi Eliza, care o ascultă, — e o scenă de comedie dacă, nu chiar de farsă ; tot aşa, scenele, în care Giovanni, aflînă că în. tr'adevăr a fost înșelat de Eva, se repede s'6 ucidă, dar se potoleşte repede.,. . e 

N
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Fireşte, așa se întîmplă lucrurile în reali- 

tate: la o replică tragică se răspunde cu 

“una comică sau cu una îndoioasă; o persoană 

de nimic poate să joace un rol. serios la, un 

moment dat; şi ceece ni se pare de un comic 

nespus într'o întimplar e poate în realitate să 

fie privit cu ochi foarte tragici de cei inte- 

resaţi în cauză. Acesta este de altminteri ar- . 

gumentul acelora, care admiră— eu nu-i crez 

—acest fel de teatru : că teatrul realist: aşa, 

e realitatea» ! 

— Da? Atunci teatrul nu e decît un fel de 

articol de reportaj reprezentat ! Toate pove- 

stirile de fapte diverse ar fi tot atitea novele, 

şi n'am avea trebuinţă să ne mai ducem la : 

“teatru decît poate ca, să ne arătăm toaletele! 

Căci, ca să avem emoțiuni de acestea, n'a- 

vem decît să citim sau să asistăm la, proce- 

sul doctorului Iacobsohn, sau să mergem la 

morgă, sau să însoţim pe reporteri la, .Gri- 

- mele celebre, ori să vizităm pe ocnaşi şi să 

le citim memoriile — şi. aşa mai departe. 

Realitatea, artistică însă nu e realitatea de 

"toatezilele, şi arta, realistă, care caută să i imi- 

teze'pe cea din urmă, fără, să se gindească 

că, trebue să fie cea, dîntiiu, rămîne ca 0 Te- 

prezentare searbăqă a, realităţii, fără să ai- 

băi fireşte, meritul acesteia — de a fi măcar 

veritabilă!
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- Această dramă, care pe lingă aceste de- 
fecte esenţiale, mai are și alte multe de na- 
“tură chiar tecnică, (două-trei scene, în care 

„un personagiu scînceşte și cască gura, iar 
celălalt vorbeşte într'una ; scene inutile sau 
fără legătură ; lipsă, sau prea multă ingenio- 
zitate în grupele ce conversează, etc.) este 

„ totuși una din acele drame care pot trăi prin 
jocul unui mare artist — și nu atât prin jocul 

„unui artist dramatic, ci, cum am zis, printr'a- 
cela al unui mim, cum e Novelli. Un asemenea 
artist poate înfățișa, prin mimica lui şi cu tot 
relieful necesar; bunătatea lui Fara, care hră- 
neşte durerea conținută şi-şi dă, totuşi frîu ve- 
seliei inherente firii sale, în care, se simte o 
reală slăbiciune de caracter, Această bună- 
tate şi această durere, această veselie şi a 
ceastă slăbiciune care nu e decit indicată în. 
“textul autorului ar putea, să fie exprimată - 
admirabil prin mimică şi, dîndu-se alt cen- 

tru de greutate şi altă semnificaţie întregei 
drame, s'ar putea, masca slăbiciunile ei. Ne- . 
greşit, d. Sturdza, s'a arătat în acest rolun - 
artist serios, care își iubeşte arta, şi care - 
vrea, cu adevărat; să progreseze. D-sa a, scă- pat—şi-l felicit, fiind că naș fi crezut-o—de 
defectele de pronunțare relevate anul trecut, D-sa nu mai mănîncă, silabele, nu se mai po - ticneșşte, ţine destul de consecvent, deşi: nu
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totdeauna accentul frazei şi izbuteşte să re- 
prezinte foarte bine momentele de durere în- 
năbuşită. Nu mai vorbesc de ușurința, cu care 
se mişcă pe scenă, şi de naturalul mișcărilor 

şi gesturilor. Nu izbutește însă să se facă sim- 
" patie exprimînd momentele de expectativă, 

dureroasă sau de durere ce izbucnește în 

plîns. Felul său de a-şi deschide gura şi dea 

suspina, cu sgomot sînt antipatice. A făcut 

foarte bine, la a doua reprezentaţie, să mo- 

dereze deformarea măscii sale, iar cîteudată 

să ascundă publicului faţa, căci,:cînd nu iz- 

puteșşti să te faci simpatic, caută cel puţin să, 

eviţi antipatia. Oricum, studiul acestui rol 

ne arată pe un artist la, care prima noastră, 

- scenă trebue să privească cu încredere și re- 

cunoştinţă. | 

Acela lucru trebue să-l zicom şi de cei- 

alţi artişti care şi-au pus toată inima, întru 

învăţarea, şi reprezentarea, rolurilor lor. De 

elevat cu deosebire sînt d-nii Soreanu, mi- 

nune de artă în rolul lui Marzotti, caracte- 

rizat în notiţa trecută; — Livescu, căruia 

uneori i-aş fi dorit mai multă energiecasantă 

în accent şi mai multă fluiditate ;-Paciurea, 

care la, prima reprezentaţie ne-a redat cu tot 

adevărul artei ernoţiunea, cu care trebue să 

povestească surprinderea, Evei de către Gio- 

vani;— Achille, care a dat cu sobrietate nota 

13
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paternă şi ticnită a personagiului, dar care 
la a doua, reprezentaţie a, fost cam prea viu 
în povestirea nebuniilor din tinereţe. Bun şi 

d. Carussy în toasturile sale interminabile și 
foarte bun d. Aurel Petrescu într'unele mo- 
mente mute. D. Petrescu însă se pare că nu-și 
dă seamă cînd trebue să vorbească tare şi 
cînd încet, şi cum trebue să accentueze fra- 
zele, cînd ia tonul ridicat. Mă aşteptam la 
ceva mai mult, 
Femeile :. conştienţiozitate fără talent și 

fără școală, 
Traducerea destul de bună.
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Miercuri, 8 Dechemvrie, 1904. 

Uitarea de sine, «piesă> în 3 acte de G. 0. Ursachy. 

I,. 

Un om, bun, milos şi cinstit, Mihail Plo- 

peanu (d. Nottara), care, canonit într'una de 

o boală de inimă, iubeşte pînă moare cu o 

pasiune stupidă și josnică pe o soţie ignobilă 

şi vulgară mult mai tînără decît dînsul ; — 

o femee necinstită, rea şi crudă pînă la ciniz- 

mul cel mai abject, Madelena, (d-na Coste- 

scu), care, spunîndu-ne că urmăreşte moar- 

tea, soţului ei, are satisfacția de a-şi ajunge 

“scopul, de a se bucura de zestrea, cei se con- 

stituise, și de amantul Prutescu (d. 1. Live- 

scu), redevenit liber;—pe de altă parte, o fată, 

bună, miloasă şi, chip, nobilă, Irina Plopeanu 

„(d-ra Gheorghiu), cars ia asupră-și bănuiala 

'adulteriului mamei vitrige, ca să cruţe pe : 

iatăl său de o emoţiune nimicitoare, dar
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care, auzind, tocmai cînd acesta avea mai 

“multă nevoe de cruţare, că logodnicul său 

Bozescu, (d. Bulandra) ia pe o rivală, Marga- 
reta, Corbeanu (d-na Sturdza), destăinueşte 

» sacrificiul făcut şi ucide fiinţa, pe care o iu- 
bea mai mult—iată țesătura, de contradicții 

sentimentale, ce constitue fondul acestei cui- 
tări de sine» a d-lui Ursachy, cunoscutul au- 
tor al dramei «O căsnicie». 

Singurul element care respectă, în această 
dramă, legile sentimentalităţii noastre este 
acţiunea, secundară, în care ni se înfăţi- 
șează, cu o preciziune în adevăr artistică, o 
cucoană, vulgară, invidioasă, şi zavistioasă, 
Aglaia 'Corbeanu (d-ra Alexandrescu) „care, 
deși printr'o intrigă nu prea, lămurită, își 
ajunge pentru un moment scopul, dar ră- 
inîne cu buzele umfiate la sfirşit. Dar această 
acţiune secundară se poate desprinde aşa de 
uşor din complexul acţiunii principale, că ar 
putea să lipsească, cu desăviîrşire, cu atit 
mai mult, cu cît ea aro un caracter pur co- 
mic şi ar putea constitui miezul clar a lunei 
adevărate comedii sau farse. 

De altminteri fondul acestei acţiuni secun- 
dare constitue terenul propriu al talentului 
d-lui Ursachy : înfăţişarea caracteristică, a 
vulgarităţii. Tocmai din această, pricină d-sa 
nu izbutește să ne înfăţişeze noblețea de ca-
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racter ce a, năzuit să întrupeze în Mihail 

Plopeanu şi Irina. Aceste caractere, cu toa- 
tă sforţarea, autorului de a ni le arăta, ast- 
fel, sînt însă esenţial vulgare, și contradic- 

ţia, între intenţia sa, vizibilă şi realitatea, 

sa, sufletească inconşlientă, s'a tradus prin 

acel şir de contradicții sentimentale relevate 

mai sus. Nu ese cineva, nepedepsit din sfera, 

putinței sale, şi, oricît de nobilă ar fi aspira- 

„ţiunea cuiva dea întrupa, în ciuda talentului 

“ său, personagii vrednice de admiraţia și sti- 
ma, noastră, noi nu putem decît să-l felicităm 

pentru onorabilitatea sa, dar să; deplîngem 

lipsa, sa de talent pe acest teren. In acest caz, 

din punct de vedere artistic, e mai bine să 

te cobori la tipuri ca Aglaia, Corbeanu, decît 

să te ridici la amanechini» insuportabili, ca 
Mihail şi Irina Plopeanu, 

Ar fi nedrept să nu relevez că, fondul sen- 
timental, ce se străvede în relaţia dintre Plo- 

peanu, nevasta şi fica, sa, este identic cu acela 

din aCiinii» d- Jui Lecca, cu deosebire că acolo 

locul soţiei îl ţine amanta, iar locul ficei, so- 

„ţia. Oricît de deplorabilă ar fi, pentru progre- 

sul literaturii noastre,această constatare, ire- 

“ bue s'o facem, cu atît mai mult cu cit ea, nu - 

e nici spre onoarea d-lui Lecca, inventatorul, 

şi cu atît mai puţin spre a d-lui Ursachy,imi-
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„tatoruli). Dar, deşi în această privinţă, d. Ur. 
sachy este inferior. d-lui Lecca, deşi apoi a- 
ceastă inferioritate se accentuiază, prin fap- 
tul că d-sa, nu are cîtuși de puţin tecnica a- 
cestuia, şi deşi, în fine, amestecul de dramă, 
melodramă, comedie şi farsă dă lucrării sale 
o aparență copilărească, — totuşi d-sa are 
superioritatea de a avea, intuiţia reală cel pu- 
ţin a unui colţ de viaţă, la care, de s' ar măr- 
gini, ar face foarte bine. 

Despre jocul artiștilor, Vineri. 

——— 

1) În această privinţă vezi și notiţa XVII. :
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NR Simbălă, 11 Dechemvrie, 1904. 

Uitarea de sine, piesă în trei acte de d. George Q. Ursachy, 

IL. 

Alaltăseară, Joi, 9 Dechemvrie, s'a, repre- 

zentat a doua oară la Teatrul Naţional drama, 

d-lui Ursachy,«Uitarea de sine», şildupă cum 

“am văzut jucindu-se actul III, singurul la, 

care de astădată am asistat, autorul are da- 

toria.să mulţumească artiştilor—mult mai cu 

drept cuvînt decit a căutat s'o facă d. Ven- 

tura întrun articol special1)—de silinţele, ce 

şi-au depus, ca, să dea, viaţă scenică lucrării 

sale. Publicul — vorbesc de publicul mai pu- 

ţin rafinat — avea aerul de a fi mulțumit nu 

numai de artişti, dar şi de dramă, şi de sigur 

aceasta se datoreşte în mare parte tocmai 
condiţiilor de reprezentare. Şi asta nu e un 

1) Vezi A unsprezecea bucată.
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Tău ! Fiindcă, dacă prin teatru ţintim şi la înaintarea, literaturii, nu e mai puţin adevă- rat că ţinta principală a, acestei instituţiuni este și trebue să rămînă progresul artei dra- matice. Acest Progres — dacă este şi cît este — doresc să-l caracterizez, în aceste rînduri: Mai înainte de aceasta, mă, simt dator însă - „Să revin asupra unei observaţii din notiţa, de deunăzi, privitoare la meritul literar al dra- mei d-lui Ursachy. D sa, printr'o scrisoare plină de demnitate afabilă și senină, care mi-a, făcut plăcere, îmi face cunoscut că, deși am dreptate cu privire la, asemănarea, fon- dului sentimental între «Ciinii» d-lui Lecca şi drama sa, totuşi aceasta nu se datorește „decit unei simple coincidenţe, deoărece dra- ma sa a fost scrisă și cunoscută artiștilor și Chiar d-lui Lecca, înainte de 1900, cînd dra- ma «Ciinii» nu era, încă, scrisă, In cazul cel mai rău dar, d. Ursachy nu este un imitator, cum L-am calificat eu, ci inventa- torul însuşi. Recti fie dar, şi cu atit mai cu dra- găinimă, cu cît răsturnarea, relaţiunii de cau- ză şi efect între «Ciinii» şi «Uitarea de sine» nu modifică—deciţ poate în privinţa formu- 
notiţă. Va fi d. Lecea imitatorul Şi d. Ursachy inventatorul ; va, f inventatorul d.. Lecca și imitatorul d. Ursachay ; Vor fi ajuns fiecare pe
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- căi deosebite, fie prin proprie inspiraţie, fie 
prin reminiscenţe streine, la plăsmuirea, unui 
astfel de fond sentimental; — și mai departe: 
va, fi căutat d. Lecca să pună alt accent și 
altă intenţie (intenţia satirică) în acest fond 
înnoindu-l fără să-l poată distruge, sau, din 
contra, va fi căutat d. Ursachy să: înlăture 
acea intenţie dintr'insul dîndu-i un înţeles 
mai general omenesc, mai obiectiv și mai 
artistio—toate acestea mi-au fost indiferente 
în observaţia, ce am făcut în notița mea. Nici 
n'am pus chestia, și cu atit mai puţin am 
vrut s'0 discut. Critica, mea, se îndrepta nu- 
mai în contra, introducerii acestui fond depri- 
mant în literatura română. Din acest punct 
de vedere, dacă putem zice că imitatorul este 
inferior inventatorului, cu atît mai cu drept, 
cuvînt putem zice că inventatorul este mai 

„ vinovat; decit imitatorul. Căci cel ce intro- 
duce un rău este mai vinovat decit cel care-] 
imită dea-gata. Această dublă relaţie, deși î în 
mod discret, era, indicată şi în notița, mea. 

Nu e onorabil — literariceşte — adică nu e 
de lăudat un literat care introduce pe scenă 
ca, persoane simpatice, oameni bolnavi, dar 
stricaţi pînă în măduva, oaselor, și cu atit 
mai puţin — intelectualicește — cel care îl. 
imită ; şi nu e onorabil—intelectualiceşte— 
cel care imită literatura, bolnavă, și cu atit
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mai puţin — literaricește — cel care o intro- 
duce. Vorba. de onoare şi onorabil, întrebuin- 
ţată, aci n'are nici o legătură cu onoarea de 
militar şi cu atît mai puţin cu cea de om. 
Căci poţi fi perfect onorabil din punct de ve- 
dere social şi moral, şi totuşi să, comiţi plati- 
tudini literare. Ba, un maliţios ar putea, zice 
că platitudinea, literară nu numai că nu e o 
„dovadă în contra, 'onorabilităţii cuiva — dar 
poate fi, de multeori, o dovadă, tocmai pen- 
tru ea... Aşa, dar, liniştească-se d. Ursachy, 
căci în notiţa mea nu l-am învinovăţit deni- 
mic care să-l fi putut jigni în onoarea, sa, de 
militar şi de om... | 

Şi acum, la, jocul artiştilor. — Rolurile în 
«Uilarea de sine» au fost ținute de d-nii Not- 
tara, Achille, Livescu, Bulandra, Carussy, 
Barbelian și de d-nele Alexandrescu, Costescu 
şi Sturdza, şi de d-ra, Gheorghiu. Cei care s'au 
ridicat mai presus de ei. înşişi au fost însă 
numai d-nii Achille şi Carussy, şi artistele. D. 
Nottara, ca, totdeauna, avea, trebuinţă, prea 

„mult de sufleor, și bănuesc că chiar felul jo- 
cului său, de a imita, ca o figură de muzeu 
patologic, realitatea, desgustătoare, este în- tocmit cu scopul de a atrage atenţiunea ad- mirativă a publicului nostru, care se vede gustă încă cu deliciu Muzeul Braun, şi de a-l face să treacă, cu vederea, celelalte insufici-
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ențe. E o şcoală detestabilă, care contribue 
la, înjosirea gustului public, şi mă mir că în- 

teligenţa d-lui Nottara nu vrea să ia, în con- 
siderare aceasta, 

D. Livescu ştie să pună în relief caracte-y 
rele: cinice, ironice, satirice, sau secăturile 

îndrăzneţe, dar numai cînd aceste personagii 
sînt concepute de autor cu destul suflet; şi în 
mod clar şi energic, cum e bunioară Ştefan 
din «Spre Ideal»). Prutescu, pe care-l joacă, 
în «Uitarea de sine», este însă un personagiu 
fără unitate şi fără destul suflet sau cu su- 

fletul împărţit; el începe multe conversații, 
dar cu niciuna nu ajunse la desvoltarea, pe 
care o cere starea, sufletească, ce-i slujeşte 
de bază, şi cu atit mai puţin la un desnodă- - 
mint. Din această pricină, acest rol îmi închi- 
puiu că trebue să fie un adevărat chin pen- 
tru artistul inteligent chemat să-l reprezinte. 
D. Bulandra a redat bine momentul de re- 
voltă — singurul moment mai însemnat ce 
are în rolul său—în contra, logodnicei sale ; 
dar «silueta» sa devine din ce în ce mai puţin 

simpatică pe scenă şi chiar vocea, sa, şi-a, pier- 
dut din colorit şi mai cu seamă din energie. 
E o scădere pe care o regret şi la care îl 
rog să se gîndească, serios. D. Barbelian a 

  

1) Vezi Critica Dramatică, pag. 313 an. 1904,
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avut un rol atit de-neînsemnat, încît sînt si- 
gur că sar supăra, dacă i-aș aduce laude — 
d-sa, care a jucat pe Franz Moor odată ! Cam 
acelaş lucru şi de d-na, Alice Sturăza. Pra- 
gres real se constată la d. Achille, prin înto-: 

- narea, naturală a replicelor, prin variația to- 
nului, mai cu seamă cînd scoboară. vocea, şi 

„prin stăpînirea măscii şi a mișcărilor. Mă- 
sura, ce a ştiut; să păstreze în manifestările 
exterioare—d-sa, care le are în mod natural 
atît de mobile—e un semn de mare.progres. 
Un mare progres, cu deosebire în pronunțare | 
şi Chiar în distincţiunea exterioară, care de- altminteri nu i-a lipsit niciodată, am consta: 
tat la d-na Lucia Costescu, care se vede că: nu voeşte, ca, d. Costescu, să doarmă, pe laurii ciştigaţi. Şi bine face, căci nu știu cît va mai „dura societariatul sub forma nătîngă de as- tăzi! | 
D-na Alexandrescu, care joacă de obiceiu în roluri secundare de farsă Şi care este ce- lebră, cu deosebire prin accentul, pe care-l 

pune în exploziile sale de indignare, a, arătat că sint anume roluri comice pe-care le con- copo cu claritate și le poate executa, cu nuan- țări naturale, pline de intenţiuni de o preci- zie rară. Mahalagioaica, româncă —proprietă- . 
reasă, incultă, vulgară și cu pretenţii — şi-a, siisit în d-sa, o interpretă, de care se poate
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mîndri, de nu cumva, cum e mai probabil, nu 

s'o supăra... Ce păcat de munca d-rei Gheor- 
ghiu, că nu o ajută vocea! Căci se vede că, 
d-sa studiază şi munceşte într'una. D-saa în- 
ceput să-şi dea seama că cu vocea, ce are,— 

rezistentă numai în notele de conversaţie na- 

turală,—poate scoate efecte minunate lăsînd 
- tonul, şi s'a şi folosit de aceasta în cîteva re- 
plice finale cu un deosebit succes. Nu sar | 
putea, ca în momentele de adincă durere su- 

 fletească, să lase soîncitul plingător, care-i : 
nimiceşte cu desăvîrşire vocea, și să ia tot 
celălalt ton ? D-sa mai a avut un moment 
bun întrun strigăt puternic la finele actului 
II, fiindcă întradevăr a strigat. Dar izbutirea, 
acestui singur strigăt ceşi » dă o dovadă, 
“tocmai de ceeace cu adevărat îi lipseşte.... In 

fine, d. Carussy ne-a, arătat că se pot; găsi 
în fine artişti care să reprezinte în mod in- 
teresant şi pe țăranul român.



  

A UNSPREZECEA BUCATĂ 

Luni, 13 Dechemvrie, 1904. 

Alleluia, piesă în 4 acte de Alavco Praga trad, 
- de...; Uitarea de sine, piesă în 4 acte de George 
__G. Ursachy, A - 

In ultimele două săptămîni s'au dat; la 
Teatrul Naţionaldouă «premiere»: drama 
lui: MarcoPraga, « Alleluia», după o bună 
„aducere anonimă, și drama, originală 

« Uitarea de sine» a, d-lui George G. Ursa- 
chy, Și Sau reluat, între altele, « Prejude- 
căţile» d-lui Gr. Ventura Și « Institulorii». 
E păcat însă, că reluarea, Institutorilor s'a 
făcut în condiţii rele, pentrucă, deși se 
anunţase, cu multe zile înainte, că, va, fi 
o reprezentajiune la, care vă asista multă 
lume școlară în frunte cu d. Ministru 
al instrucţiunii publice, Direcţiunea, a 
făcut ce a făcut şi a găsit mijlocul so 

0
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compromită. lira, indicat ca în acea zi 
artistul, care face succesul reprezenta. 

ţiei (d. Soreanu, care joacă rolul inspec- 
torului Prell),. să fi fost cruțat de alte 
repetiţii și cu deosebire de curentele cu- 
liselor, pentruca, să-și poată păstra, să- 

nătatea, și frăgezimea, vocii. Sînt sigur 
că Direcţiunea, a, făcut tocmai contrariul, 

Și din această, pricină, cu toate că acest . 
artist a, fost la, înălțimea primei repre- 
zentajii în ce privește jocul de scenă, a 
fost mult inferior sie însuși în ce prive- 
şte vocea. Era, aproape răgușit și nu i se 
putea auzi replicele, necum. nuanţările 
cu care erau zise, nici din a treia bancă. 
Se vede că Direcţiunea, și-a pus în gind 
cu tot dinadinsul să compromită succe- 
sul acestei comedii. Noroc că d. Bre- 
zeanu, care juca, pe Flachsmann, prototi- 

pul unei întregi stări de lucruri nu numai 

în școală, a fost cruțat, și a putut să fie 
la înălțimea reputaţiunii sale, în ciuda — - 
tirzie și neprevăzătoare—a onoratei Di- 
Tecţiuni. Dar tot e mai bine că a fost dată, 

cum a fost, decit; dacă, n'ar fi fost dată
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de loc, şi ar trebui să fim pentru aceasta 
recunoscători Direcţiunii, dacă nu ne-ar 
opri gîndul, că nu din imboldul propriu 
a luat măsura, ca să se joace din nou a- 
ceastă, comedie, ci ca, să, se respecte vo- 
înța autorităţilor superioare. Mulţumi- 
rea, în definitiv, către acestea, trebue să 
se îndrepteze, nu către ea. 

« Prejudecăţile» graţie unor noi împre- 
jurări (între altele, un articol al d-lui Ven- 
tura din «Conservatorul», în care d-sa 
se declară grozav de mulţumit cu felul 
cum i-a, fost jucată, drama, la primele re- 
prezentaţi) a fost reluată, cu. succes — 
Și de astădată artiștii, după toate măr- 
turiile, și-au făcut în conștiință, dato- 
ria. Regret că n'am putur asista și eu 
la, reprezentaţie, ca, să, mă conving prin 
mine însumi de aceasta, dar nu mă în- 
doesc că, așa, s'a, întimplat, și aceasta, în- 
dreptăţește și mai mult violenţa, notiţei 
mele asupra, felului cum artiştii găsise 
de cuviință să joace la început această 
dramă. Impresia mea, Gin stal — și nu 
din convorbiri particulare, cum crede d.  
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Ventura în articolul amintit—a fost justă, 
şi-mi pare bine că artiștii prin jocul lor” 
din urmă au avut gtija să arate altora, 

dacă nu chiar mie însumi, că eu am 
avut dreptate și nu dumnealor — şi le 
mulțumesc! | 

Dar să venim la, lucruri ceva mai de- 
părtate de atmosfera, de culise, ce pare 

că vrea, să înnădușe începutul acestui 
articol, — la, dramele «Alleluia» şi «Ui- 

- larea de sine». - | 
« Alleluia»") este una, din lucrările, prin 

care d. Sturdza, sîrguitorul artist drama- 
tic, caută, să obișnuiască publicul nostru 
cu drama realistă italiană. Firește, a- 
ceastă tendință, de a. face prima, noastră, 
scenă interesantă, prin cât mai multe fe- 
uri de manifestări artistice, nu poate fi 
rea, ; însă nu trebue să, scăpăm din ve- 
dere consideraţiunea, că acelemanifestări 

sint de preferat care pot contribui în .. 
mod real la formarea gustului nostru. Și, 
în această, observaţie, nue atit vorba de- 

  

1) Vezi şi notițele XIV şi XV, 

- 14
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„a da preferinţă, unei şcoli în paguba al- 
teia.. Intrucit sînt adevărate opere de 

artă, lucrările dramatire pot fi clasice 

sau romantice, mistice sau realiste, — 
aceasta nu face nimic: toate sînt vred- 
nice de a, fi reprezentate. Toate, întrucit 

sînt opere de artă, pot contribui la, for- 
marea, gustului, și eu n'aș avea, nimic de 
zis în contra, tendinței de a, aclimatiza 
la, noi operele dramatice ale cutăreia, sau 
cutărei școli, decîtnumai în cazul cînds'ar 
admite manifestările artistice ale uneia, 
înlăturîndu-se celelalte. Dar, precum sa 
văzut; din cele două notițe ce-am publi- 
cat mai dăunăzi, « Alleluia» nu îndepli- 
neşte, nici pe departe, condiţiile ade- 
văratei arte. Și nu le. îndeplinește, nu, 
— cum unii au căutat s'o formuleze... 
magistral — și nu. prea! — din: pricina 
concepției greșite a, fatalităţii, fiindcă 
„acesta, e un element întîmplător şi se- 
cundar, care, cînd desvoltarea sufletească 
a personagiilor ar fi artistic prezentată, 
nici nu trebue discutat, —ci din: pricină 
că sentimentele, ce ne sugerează situa- 
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țăile și personagiile din această, dramă 

-“se ciocnesc una de alta, se distrug una 

pe alta și se amestecă fără, să, se combine, 
așa, încit rezultatul final este o impresie 
turbure, în care e cu neputinţă să, întil- 

„nim acea, rază, limpede a emoţiunii es- 
tetice, care isvorăște din opera, de artă. 

Dacă însă voește să facă, simpatică litera- 
tura dramatică italiană, d. Sturdza, tre- 

bue să-și dea, mai întii silinţele de a, alege 
din numeroasele ei opere, numai de a- 

celea, care, pe deoparte pot încînta, și en- 
tusiasma, publicul nostru, iar pe de alta 
pot mulțumi și cerințele unei critice ra- 
ționale, care-și dă seama în mod clar de | 

ce este și-nu este artă... Cînd vrei să în- 
troduci cu adevărat o formă nouă de 

artă, într'un cerc mai întins de oameni, 

nu trebue să te mulțumești cu semi-că- 

„deri sau cu succese onorabile — ci tre- 

Due dela, început să provoci entusiasmul. 

Si iarăși nu trebue șă te mulţumești 

cu suecesul,. pe care l-ai avut tu și care 

este independent de acea formă, de artă, 

ci să faci pe ciţi mai mulți să priceapă
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că lumina acelui succes se răsfrînge asu- 
pra ta, venind dela operă, iar nu dela, pIo- 
priile tale merite. Decit, a cere dela, un 
artist în genere — și dela, un artist dra- 
matic în special —.astfel de sacrificii. 

„este a necunoaşte cu desăvîrşire firea, 
setoasă, de glorie.a artiștilor și a-i con- 
funda, cu criticii, car€ nu crează, ci nu- 
mai alege, sau cel mult crează alegînd. 
Aşa, că nu e o vină mare din partea, d-lui 
Sturdza, că n'a, știut să, aleagă, fiindcă. 
d-sa nu e critic, ci artist dramatic ; dar 
iarăși, tocmai pentru aceasta, nu trebue 
să i se exagereze meritul de a, fi căutat 
să împămîntenească, pe scena, noastră, o. 
literatură nouă, D-sa, a, lucrat în vederea. 
d-sale, iar nu a literaturii... Și totuși, spe- 
ranţa, contrarie să nu ne părăsească! 

In «Uitarea de sine», drama, d-lui Up-- sachy, 2, cărei caracterizare sumară, am. 
făcut-o într'o notiță, din săptămîna trecu- tă, întilnim- nişte date sentimentale de- primaânte, care se găsesc exagerate pînă... la, desgust în operele unui veșnic. lau- reat al Academiei Române, d. Lecca. 

=
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Pocmai din pricină că produsele drama» - 
ice ale acestui scriitor, de un pesimism 
abject, au putut; trece, sub curioasa, pro- 

tecţiune a, optimistului academician, d. 
Hasdeu, drept lucrări vrednice de a re- . 

”- prezenta, sufletul poetic al Românilor de. 

astăzi ;—tocmai din pricină, că e necesar 

ca această, rătăcire, a judecății chemate 

să dea, direcţie oficială, producţiunii |i- 
_ terare române, trebue să înceteze o dată, 

și să înceteze odată, și credința, ace-. 
_ lora, care își închipuesc că fac bine imi- 
tînd asemenea, producţiuni ce înjosesc 
sufletul;—tocmai de aceea,voiu căuta să, 

pun întrun relief mai deosebit fondul 

"sentimental din drama« Vitarea de sine», 

care trebue izgonit ca netrebnic din ma- 

nifestările noastre literare. 

- Care este acest fond? 

In «Uitarea de sine» ni se înfățișează, 

un tip: Mihail Plopeanu, bătrîn, ușuratic, 

cheltuitor, stăpînit nu de pasiune, dar 

de un fel de trebuinţă fizică, patologică 

pentru soția, lui de-a doua, Madelena, 

mult mai tînără, decît dînsul, pe care O
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ia, după ce-i constitue zestre 50000 de 
lei și cu care mănîncă și zestrea, fiicei 
sale, Irina, pe care—chip! — o iubește. 

Pe un asemenea om, negreșit, nu poţi de- 
cît să-l desprețuești ; de-un asemenea 

"om nu poţi decit, cel mult, să rizi. Ei 
nu! Autorul vrea să ne înduioșeze cu 
soarta lui—și izbutește foarte simplu: 
îl face bolnav de inimă, și pune pe Ma- 
delena să-l martirizeze. - 

In «Ciinii» şi în « Suprema forţă» ale 
d-lui Lecca aceleași date. Intr'una, vedem 
pe. un om politic chinuindu-și soția, şi 
familia, din pricina, sexualităţii josnice, 
ce-l leagă, cu.o femee ușoară, care la, rîn- 
dul ei îl chinuește cu pretenţiile și dis- 
prețul ei. Ca..să-l facă, simpatic, autorul 
il îmbolnăvește de neurastenie şi pune pe 
clientela, lui politică, să-l insulte în pro- 
pria, lui casă, In cealaltă, o femeie, care 
ar putea prea, bine trăi pentru copiii ei, 

- „își ia un amant în casă, un fel de—erte- 
mi-se expresia - «pește» —spre scanda- 
lizarea, pe care autorul ne-o prezintă, ca 
injustă, a, fetei sale, dacă nu mă, înșel, vi- 
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tregă,— și, casă facă simpatică, pe acea- 

stă femeie face pe amant s'0 părăsească, 

“după ce ajunse ministru, apoi o înbolnă- 

„vește de paralizie și o plimbă cu căruţul... 

Lăsînâlao parte punctul de vedere moral 

—pe care Academia, ca, institut de stat, 

ar trebui sărlpiardă niciodată din vede- 

'xe—şi mărginindu-ne numai la examina” 

rea.artistică a,sentimentului, ce izvorăște 

în mod natural din aceste date, ne între- 

băm: în ce se deosibește acest sentiment 

de acela, pe care îl avem văzînd un dobi- 

toc rău făcător în agonie? Aceeaşi milă. 

pe care o simţim faţă, de spasmurile mor- 

ţii unei asernenea fiinţe, trebue so sim- 

ţin și faţă de chinurile unui om care nu 

merită, stima, noastră. Această milă este 

cu desăvîrșire de altă natură decit aceea. 

însoțită, de interesul simpatic și pe care 

ne-o inspiră un Hamlet, un Othello sau 

o Fedora. Căci sufletele acestor persona- 

gii, deşi dezechilibrate, rămîn totuși în” 

desfășurarea, lor întregi și nobile, dar su- 

“puse unorputeri mai presus de ele însele; 

pe cînd sufietele personagiilor d-lor Ur-
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sachy şi Lecca sînt nu numai dezechili- 
brate, dar şi vulgare și cuptoroşite de 
viţii, care n'au întru nimic; a, face cu fa- 
talitatea, adevăratelor pasiuni. De aceea 
sentimentul, ce ne provoacă, acele figuri 
ne înalță, sufletul, pe cind acela pe care 
ni-l deșteaptă, acestea, ne înjosește inima, 
ȘI ne-o deprimă, azvirlindu-ne în vulga- 
ritatea, vieţii de toate zilele. Dar oare a- este sentimente vulgare, aceste perso- „nagii care seamănă, cu noi mult mai mult "decit eroii tragediilor clasice ȘI roman- tice, n'au dreptul oare să intre în dome- Diul artei? o 

Firește, că au!.Dar artistul, care vrea să ni le reprezinte în chip artistic trebue „Să nileînfăţișeze sub un alt unghiu decit | acela al realităţii de toate zilele —şi să ne facă sau să, le batjocorim sau să, le - despreţuim. a 
| Și acest lucru ar trebui să-l facă, orice român—fie iubitor sau.nu de artă — cu produsele literare, care au un asemenea, conținut; și acest. lucru ar trebui să-l - facă, în primul rînd Academia, |. 
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Joi, 16 Dechemvrie, 1904. 

Serbarea din 14 Dechemvrie, la Teatru? Național : Domnița 
Oiteea (?) de Ludocie Dauș, poem dramatice în 2 tablouri; 

- Dumbrava Roșie, adaptaţie scenică postumă, de V, Alecsandri; 
Carmen. - 

Alaltăseară s'a, dat, cam pe nepregătite, la, 
Teatrul Naţional, serbarea ultimă a centena- - 
rului lui Ştefan, marele Voevod. Cam pe ne- 
pregătite: întii, pentrucă un asemenea, eve- 
niment nu se anunţă cu trei zile înainte, şi 
încă ridicînd şi preţurile ; al doilea, pentrucă 
unii din artiști nu-şi ştiau rolurile, iar alţii 
nu și le studiase în deajuns; şi al treilea, pen- 
trucă chiar la corurile societăţii «Carmen» 
se simțeau asperităţi care dovedeau, că nu 
loți coriştii asistaseră la, toate repetițiile ne- 
cesare, fapt care a şi făcut, ca entusiasmul, 
ce trebuea, să provoace aceste coruri, să nu 
fie destul de sincer şi de viu. 

Aceste observaţii m'au făcut să mă bucur 
că elita noastră socială nici n'a vrut să ştie
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de această sărbătoare naţională. Ar fi dobin- 

dit un argument mai mult ca, să se desguste 

—ea care are gustul aşa de fin şi se desgustă 

aşa de uşor de arta românească | Nu e mai 
puţin adevărat că această elită n'avea de 
unde să ştie cu siguranţă că, lucrurile se vor 

prezenta în asemenea, condiţii şi, dacă n'a 
"venit, e că, probabil, se rezerva, pentru d-ra 

Dubel, cea sărbătorită de Direcţiunea, Teatre- 
lor, cuziatet şi banchete. Ce vreţi, elitanoastră 
stoarce bani din munca ţăranului român!), 
— şi ar fi o înjosire pentru ea că, să-l vadă 
glorificat în luptele, ce a dus pentru această 
despreţuită patrie,—şi încă plătind! Ah! pen- 

„ Nemţi şi Francezi e altceva !. Altora, banii 
noştri, nu nouă! E momentul de a-i aduce a- 
minte versul poetului : 

0! te-admir progenitură, de origine romană! 

Şi cînd te gîndeşti că unii din bărbaţii no- 
ştri politici — fruntea, societăţii de elită — 
visează, cu îndirjire independenţa, noastră po- 
litică, ei care prin indiferența, prin generozi- 
tatea, sau prin slăbiciunea, lor, contribuese în 
fiecare zi, ceas cu ceas, clipă cu clipă la in- 
feodarea cît mai adincă a, sufletului'nostru 
în sufletul altor naţiuni mai puternice ! 
———— 

1) Vezi A douasprezecea bucată.  



- NOTIȚE „919 
  

Perfecţia; artei streine sau mai bine a mo- 
dei streine este o otravă lentă pentru sufletul 
românesc, cu atit mai primejdioasă, cu cit 

face deliciul Aceleia, care se simte atit de mult 

încurajată s'o absoarbă... — Femeii române. 

Femeia română -— din acest punct de vedere. 

—a ajuns o adevărată primejdie naţională ! 

'Prebuinţele Ei de lux, care nu se pot atis- 

face decit cu ceeace e străini, pretenţiile ei de 

rafinare, fumurile Ei, care o fac să stea de 

vorbă mai cu plăcere cu un intendent neamţ 

sau cu un bucătar francez decit cu un sena- 

tor român, o îndepărtează de tot ceeace e ma- 

-nifestare românească de artă. 

De ar fi vrut Ea, sărbătoarea, de eri ar fi 

deschis în-sufletul nostru noi adincuri, noi 

perspective. Căci, de s'ar fi ştiut cu siguranță. 

că, vine şi Ea, ca să împodobească benoarele 

care rămîn veşnic goale, ca nişte cripte de 

catacombă, _— desigur că şi Direoţiunea, şi-ar 

fi luat tot timpul ca, să dea, o altfel de repre- 

zentaţie, şi artiştii şi-ar fi învățat şi studiat 

rolurile după cuviință, şi fireşte, şi societatea, 

«Carmen», care altă dată a arătat ce poate, 

nu s'ar fi expus la, un semi-succes, întrebuin- 

tînd lume multă, dar nu destul de pregătită. 

In acest caz, conţinutul alesal spectacolului 

ar fi fost pus în relief cu un succes cure de 

sigur ar fi cucerit sufletul rebarbativ al ace-
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stei Românce, care se ohstinează în ura sa de 
neam şi în dragostea, ei de streinism. 

Căci Ea ar fi avut atunci să admire de si- 
gur: sublimul pătrunzător şi plin de speranţe 
al imnului «Cu noi este Dumnezeu» de Anas- 
iasescu; măreţia umilită a rugăciunii lui Chi- 
riac, «Tatăl nostru», pe care probabil Ea nu 
o ştie decît pe franţuzeşte sau nemţeşte; far- 
mecul, aşa, de fraged şi de poetic în simpli- 
citatea, lui, a colindului lui 7. Popovici, «Pa- 
tru Păstori »; avintul răsboinic, dar melan- 
colic, ca, însuși sufletul românesc, pe care ea 
nu-l cunoaşte, al a Arcaşulai hui Ştefan», şi a- 
dincul şi nimicitorul sentiment de desnădejde 
întrupat în « Răsunetul din Ardeal», amin: 
două de 1. Vidu; şi, în fine, dulcea, inspiraţie 
încadrată în valurile muzicei wagneriane, a 
lui George Dima în aMuma lui Slefan cel 
Mare», cunoscuta, pentru noi, nu pentru Ea, 
baladă a lui Bolintineanu. | | 

Cu tot gustul său rafinat n'ar fi putut să nu 
rămînă, mișcată de poemul dramatic al d-lui 
Ludovic Dauş, «Domnița Olteea» sau mai 
bine « Oltea», unde ni se înfăţişează cu o în- 
demiînare scenică remarcabilă, sentimentele 
sublime ale acelei mame de Domn, care din 
dragoste de ţară Şi simțind că i se sdrobe- şte inima, își trimite fiul la moarte vitează. 
Firește, ar fi admirat fluiditatea, versurilor 
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acestui autor, frăgezimea colorată, deşi une- 
ori fără contururi precise, a muzicei, evoca- 

- toare devechi timpuri, a d-luiChiriac, jocul şi. 
mai cu seamă glasul d-lui Bulandra, vocea. 

- emoţionată cu adinci rezonanţe sufleteşti a. 
d-rei Voiculescu, hazul d-lor Soreanu şi Ciu- 
curette, precum și inteligenţa estetică, cu care: 
epizodul a fost pus în scenă. Ar fiavutdeob- 

servat de sigur și scăderi: versurile d-lui 

“Dauş, deși foarte fluide, nu se feresc totdea- 
una de eliziuni forţate şi de vorbe improprii; 
scena, principală dintre Ştefan şi Domnița... 

Oltea, mama, sa, (pe care. desigur atunci ar 

fi jucast-o mult mai studiat și d. Nottara, şi 
mai cu seamă d-na Demetriad) —, deși înde- 
mînatecă, nu este însă destul de motivată, 

şi păstrează încă, deşi mai puţin ca în alte. - 

încercări de acest fe], caracterul epic al ba-. 

ladei lui Bolintineanu : Domnia Oltea, deşi 

mai puţin crudă, rămîne totuşi crudă, iar: 

soţia, lui Ştefan,încîntătoare prin versurile, pe: 

care le zice la fereastră, nu ştim de ce dispare: 

şi nu ia parte la acţiune. (Aotivele fireşti ale 

depărtării Domnescului fiu, autorul le-ar fi. 

putut găsi în Neculce, originalul după care 

s'a inspirat Bolintineanu : apasărea în cui- 

bul ei piere»). - 
In reprezentarea, episodului «Dumbrava. 

Roşie», opera, postumă a lui Alecsandri, Ea
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ar fi putut în fine admira sufletul entusiast 
al acestui poet (afară numai dacă nu va fi 
citit articolele din «Voința Naţională» asu- 
pra, originei lui1), precum şi înscenarea ad- 
mirabilă, şi cu deosebire jocul d-lui Nottara, 
care ar fi putut mulţumi şi pe cel mai îndă- 
rătnic critic. Ar fi simţit toate acestea și chiar 
dacă, eşind dela spectacol, ar fi făcut mai 
multe critici decît laude, tot ar fi fost mai 
bună Româncă decit s'a, arătat dispreţuind 
sărbătoarea, marelui Voevod. 

  

1) D. II. Chendi în acele articole caută să dovedească 
cu toate mijloacele de erudiție modernă, originea evre- 
iască a celui mai naţional — deşi nu cel mai adinc — 
poet al nostru,  



A DOUĂSPREZECEA BUCATĂ 

Luni, 20 Dechemorie, 190%. 

DE QUIBUSDAM ALIIS 

LL 

„Săptămîna, ce a trecut, nam asistat 
la, Teatrul Naţional decît la, sărbătoarea, 
de Marţi seara, dată, de Direcţiunea, Tea- 

trelor, ca ultim inel al lanţului de ser- 
bări de anul acesta, în amintirea mare- 
lui erou al Românizmului, Ștefan cel 
«Sfint» şi cel «Bun», voevodul Moldovei. 
Joi, sa, reluat—dar n'am putut so văd 

—farsa, « Regulus Codoveanu», un succes 

meritat al stagiunii trecute, asupra că- 

reia—par'că ar fi fost un făcut —acum 

un an n'am spus nimic, deși am văzut-o, 

şi cu atit mai puţin voiu putea spune 

ceva, de anul acesta, cînd n'am văzut-o. 

Mi-o rezerv însă, la. primul prilej, spre bu-
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curia, comnicilor noștri, şi cu deosebire a 
d-lor Brezeanu și Toneanu, care au în- 
tiînsa, niște creaţiuni de tot hazul. În 
fine, Sîmbătă s'a, reluat, alt succesal ace- 
leiași stagiuni, comedia, « 0h/ Bărbaţii !» 
asupra, căreia, din potrivă, am scris de atitea ori şi pe atitea, tonuri (dintre care 

„cel din urmă, e cel mai întemeiat), că, 
spre a-mi face datoria, nu-mi rămîne 
acum decît s'o trec sub tăcere, Și totuși 
o reflecţie nu-mi dă pace și trebue să-i 
dau drumul (pasăre de noapte în calea Direcţiunii): Pentruce această, Direcţiune care s'apropie . de Sfârșitul său a, căutat „Să-și sublinieze activitatea, ce a, depus la Teatrul Naţional în acești trei-patru ani, tocmai cu această comedie? Oare acesta e mijlocul, prin case a, căutat să se răzbune de nepăsarea, culpabilă, ce i-a, azătat elita, socială, și mai cu sezmă cea, oficială, cu ocazia serbării de Mar- ţi?!) Necupetas mijloc care satisface capriţii, nu Principii !..... Dar pe semne 

  

1) Vezi notiţa XVIII.
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așa, merge lumea, și nu toţi sînt eroi, ca 
să, i se opună și s'o înfrunte în numele 
Idealului ! 

Așa fiind, în cronica de astăzi, naș 
avea, altceva de făcut; decît să, revin asu- 
pra spectacolului de Marţi sau asupra, 
altora, și anume întru cît aprecierile mele 
au dat naștere, fie la protestări, fie la lau- 
de, — fio că cele din urmă au transpirat; 
prin presă, fie că, cele dintii au fost au- 
zite numai din viu graiu. Cer dar ertare 
cititorilor mei că, de astădată nu prea, 
țin în seamă actualitatea, și cu atât mai 
mult am datoria, s'o cer, cu cât chiar na- 
tura, chestiunii, ce voiu atinge astăzi, nu 
este de natură artistică, cum s'ar aștepta, 
cineva în acest articol, ci de natură po- 

litică-filozofică.. Şi la, aceasta, voiu fi silit 
de astădată să mă și mărginesc. | 

In notiţa dramatică de Joia, trecută, 

vorbind de nepăsarea elitei noastre so- 
ciale faţă, cu sărbătoarea naţională amin- 
tită mai sus, am căutat să pun în relief 
gravitatea, acestei nepăsări între altele 

și printr'o frază ce nu păcătuca prin ob- 
15
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scuritaite, ci printr'o energie care se Scu- 
tise prea. mult de preciziunea, și întregi- 
mea cugetării, ce avea, să, exprime. «E- 
lita, socială», ziceam eu acolo, «stoarce 
bani din munca, ţăranului român, și ar 
fi o înjosire pentru că, ca, să-l vază glori- 
ficat în luptele, ce-a. dus pentru această, 
despreţuită, patrie,—și încă plătind» — și 
o ziceam, precum se vede din toată no- 
tița!), cu toată, indionarea, sinceră, Și În 
temeiată, a, omului, care nu mai poate 
răbda—cum să-i zic, ?—lipsa de pudoare cu care tractăm toți, și cu deosebire elita socială, în frunte cu « Naliri-sta, 2)» și «Purey-sta,3)» Femee' Română, manifes- „“tările-de artă cu caracter românesc. Dar, râminind întreagă, Și adevărată, această constatare, eu, din trebuinţa, energiei sti- listice, aduceam totdeodată, acestei elite srava învinuire că ea, stoarce bani din 

1) Vezi notiţa XVIII. 
2) «Nakiri> numele 

jucată de o trupă vien 
3) «Purey 

— de lot. 

unei operele cu subiect japonez eză la Teatrul Liric, - > renumit cîntăreţ francez de cîntece ușoare 
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munca ţăranului român și o prezentam, 
ca, și cum aș fi fost un simplu discipul al 

lui Proudhon, ca pe o spoliatoare a celui 
umil și sărac—ea,, care, mai cu seamă în 
acest timp al anului, se remarcă printr'o 

laudabilă, și neîncetată activitate carita- 
bilă tocmai pentru cei slabi și izbiţi de 
soartă. Din trebuinţa energiei stilistice— 
doar scurtimea exprimării ; căci fondul a- 

„ cestei idei îl cred și îl păstrez ca adevărat, 
cu tot,sau mai bine, tocmai din pricina, 

conservatismului inerent firii mele, — și - 
n'are trebuinţă, spre a părea și altora, tot 

astfel, decit de preciziunea, şi intregimea, 

ce în acea formulare îi lipsește. «Elita, 
noastră, socială», aş fi trebuit să zic, 
«stoarce vrind nevrind bani din munca 

ţăranului român», și ar fi trebuitsă, 
adaog: «mult mai mult decit noi toţi cei- 
lalţi care jucăm un rol în organismul cul- 

tuval şi polilic al acestei țări». Formulată, 
astfel, eu recunosc, mai întii, că noi toți, 
cei puţini și cei tari, care ne bucurăm de 

„ oviaţă mai lesnicioasă și mai bine re- 
numerată, fie din rente, fie din funcțiuni,
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fie din servicii intelectuale,— «stoarcem» 

cite ceva. din acea muncă statornică și 

neosteiată, a milionului de ţărani care, 
mai slabi decât noi, nu pot să facă, decit 
ceeace nevoia, lor îi silește; — și, al doi- 
lea, că, această, «stoarcere» nu se face, 

cum cred socialiștii ori anarhiștii, în mod 
conștient, nici în mod liber, ci print'o lege - 
nestrămutată, a, vieţii organice, lege în 
virtutea, căreia, excelența, visţii fiinţelor 
superioare nu poate fi realizată, și între- 

ţinută decît prin sacrificiul fizic — prin 
munca — ființelor inferioare. 

Acesta, e purul adevăr pe care nu tre- 
bue să, ne temem a-l recunoaște. E, o lege 
biologică, ineluctabilă,. dela, care nu te 
poţi sustrage oricît de milos și de cari- 
tabil ai fi și oricît de drept te-ai arăta. 
Legile sociale, cu care voim să îndreptăm 
nedreptăţile, nu sînt croite în realitate 
decit ca să înlăture nedreptăţile conşti- 
ente, subiective și individuale și “să, dea | 
ființă legală, acceptată, de toţi, celei în- 
conşliente, sociale, și obiective, care e cu. 
neputinţă de înlăturat. Şi ca, să venim la 

3 
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fapte concrete. Ce face proprietarul ri- 

dicînd chiria arendașului ? Ce face aren- 
dașul ridicînd învoielile ţăranului? Fie- 
care exercită un drept al său. Arendașul 
n'are decit să nu arendeze, dacă i se pare 

„excesivă arenda; ţăranul n'are decit să, 
nu se învoiască, dacă i se par condiţiile 
prea grele. Dar necesitatea, acea, faimoa- 

să « Ananche» a, vechilor Eleni, face, și pe 

unul, și pe celălalt, să consimtă liber la a- 

ceastă subjugare care atunci devine un 
raport legal, de care nu are drept să se 
plingă, nici cel ce dă pămîntul, nici cel 
ce dă munca. Legea. ofertei și a, cererii, 
sub presiunea, trebuinţelor nebiruite ale 
fiecăruia, stăpîneşte cu atot puternicie 
toate raporturile noastre de schimb, — 
Și noi — contrar acelor ce cred că, o pot; 
nimici prin măsuri sociale — trebue să, 
i ne supunem, tot așa, de docil, precum 
corpurile se supun gravitaţiunii. | 

ȘI tot așa cu Statul, care, chip, se zice 
ocrotitorul tuturor. Trebuinţele lui sînt 
de fapt trebuințele noastre, ale lefegiilor 
care facem parte din organismul lui-su-
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perior, și el ca să l& poată. satisface, — 
sau mai bine ca să ne satisfacă pe noi, 

— pune biruri care proporțional izbesc 
mai mult pe cei mulţi și slabi, decit pe 

„cei puţini şi avuţi. Şi, făcînd aceasta, Sta- 
„__tulnu face nici o nedreptate. Şi nu face 

niciuna, pentrucă Statul e consensul tu- 
„“buror: legea, votată, în Parlament, care 

este. delegaţia, tuturor cetățenilor, este 
acceptată în mod-ideal şi teoretic de toți 
— și nimeni nare drept să, se plirigă.. Iar 
perceptorul este în dreptul lui să, fie fără 
milă în execuţia, dărilor, căci el reprezintă 
dreptul Statului de a «stoarce» în mod 

„legal munca, celui ce în mod legal. este 
„Pus sub tutela, lui. Lege banală și de ne- 
învins: toţi ne folosim unii de alţii, și cu 
cit sintem mai tari cu atât ne folosim mai 
mult — «stoarcem» ! Stoarcem, fiind în 
"dreptul nostru, — în mod legal. 

«Nu e nebun cine ia, ci cine dă», zice 
proverbul popular, și a zice şi înai bine, 
dacă ne-ar face să, înțelegem că nebunia, 
de care e vorba aci, este în cele mai 
multe cazuri Nevoia. Toţi ne folosim de 
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ea, și toți luăm unii dela, alţii și nu pu- 
tem să facem cu nici un preţ altfel — 
și cel ce are mai mult, ia mai mult—şi 
în cazul de faţă, fruntea societăţii cîș- 
tigă lotul cel mare. Vechea, poveste a lui 

Menenius Agrippa, cu membrele și sto- 
macul e ceva mai mult decît o simplă 

anecdotă, Şi nu trebue să ne revoltăm 

cînd ne-o aduce cineva, aminte, cum nu 

trebue să ne revolte ideia că piraiele tre- 

bue să meargă la vale, iar fumul trebue 

să so ridice în sus. | 
Dealtminteri, această idee este singura 

„care poate da un.temeiu neclintit celui 

ce vrea să se opună tendinţelor vijelioase 
de libertate. E poate prea absolută, dar 

mărturisesc că pentru mine este singura, 

care nu-mi face. simpatic liberalismul. 

Progresul social este pur și simplu o che- 

stie de iritabilitate, nu de rațiune, și 

mie, îmi place mai mult omul raţional 

decît cel iritabil |... 

"Din aceeaşi pricină—nu cao iritabili- 

tate trecătoare, dar ca un sentiment ce 

crește dintro adincă, convingere rajio-
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nală—mă, ridic în contra, setei fără, mar- 
gini, pe care Femeia, Română o are pentru 
mode și noutăţi străine. Această, mobili- 

„. tate morbidă, care o face incapabilă să-și 
concentre -atenţiunea, asupra, sufletului 
său propriu şi o rătăcește, plină, de pofte 
și capriții, spre tot ceeace vine de peste 
hotar, o face în acelaș timp inimică, con- 
servatismului în cel mai larg înțeles al 
cuvîntului, și prin aceasta, inimica, tu 
turor formelor proprii de adevărată cul- 
tură românească. Astfel fiind, e vremea, 
cred, ca bărbaţii noștrii politici — luînd 
în aceasta, exemplu dela, Maghiari și Bul- 
gari — să-și îndrepteze cu solicitudine. 
atențiunea, nu numai asupra elementelor 
de adevărată și mai adese de spoială cul- 
turală, ce iradiază, asupra noastră dela 
Paris, Viena, și Londra, ci cu deosebire 
asupra, manifestaţiilor de cultură proprie, 
Și să unească astfel înta”o singură gîndire 
plină de viaţă, preocuparea pentru tre- 
buinţele trecătoare ale poporului nostru 
cu aceea a trebuinţelor permanente ale sufletului lui. Tinerimea de astăzi, în care 
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încolțește și se desvoltă dragostea de 

neam sub altă formă, mai conştientă, și 

maiadincă, decît cum se întîmpla pînă a- 

cum, așteaptă cu drag avînturile căpe- 

teniilor în această direcţiune şi îi face 

răspunzători de nepăsa;rea, lor, către în- 

tregulneam. Dacăelita socială, prin legea 

ineluctabilă, a lucrurilor, este în situaţi- 

une de a se bucura mai mult, decît noi 

ceștialalți de munca celui ce asudă, pen- 

tru noi în valea Dunării și pe ponoarele 

Carpaţilor, avem dreptul, noi cei ce ne 

dăm seama, de binele, ce ar rezulta pen- 

tru neam din conlucrarea ei, să cerem 

dela, ea mai mult interes pentru formele 

proprii de cultură ale poporului nostru 

sau cel puţin — dacă nu o face — să ne 

mirăm că ne lasă singuri și izolaţi în as- 

piraţiunile noastre de cultură naţională.
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Vineri, 24 Dechemorie, 1903. 

intrigă şi Amor, dramă în 5 acte de Schiller; Bani «Les 
afaires sont les afaires),- piesă în 3 acte de O. Afirbeau, trad. de... 

Duminică, 19 Dechemvrie, s'a reluat la Tea- 
trul Naţional cunoscuta dramă; a, lui Schiller 
-«Intrigă şi Amor» (Kabale und Liebe) după o excelentă traducere, probabil a d-lui Iacob 
Negruzzi ; iar Marţi, 21 Dechemvrie, s'a dat pentru prima oară piesa lui Mirbeau «Les a- 
faires sont les afaires», după o traducere bună anonimă, sub numele de Bani! Deşi re: 
prezentaţia, dramei lui Schiller s'a, dat fără 

„repetiţii suficiente, totuşi mi-a, făcut impre- 
sia că ea ar putea fi minunat jucată de artiştii noştri. D. Nottara, este croit pen- tru roluri ca intrigantul Wurm ;- d-na, Cos- 
tescu, excelentă cu deosebire în scena: po- vestirii, e potrivită pentru rolul Lady-i Myl- fort ; d. Niculescu, pentru rolul mareșalului de Chalb; d-ra Tiţi Gheorghiu, pentru rolul 

E
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Luizei Miller ; d-nii Achille şi Mărculescu pen- 

tu acelea al preşedintelui de Walter şi allui” 

Ferdinand de Walter; nu mai vorbesc de d. 

[. Petzescu şi de d-na Alexandrescu. Dar, în 

afară, de d-ra, Gheoighiu şi d. Achille, mai 

nimeni nu-și studiase cu stăruință deosebită 

„rolurile, aşa încît mai nimeni nu a putut să 

dea aceea. ce ar fi fost capabil să dea. Se vedea. 

că o oreprezentaţie de Duminică —şi destul de 

rău, că s'a lăsat să se vază aceasta. «Popo- 

rul» de Duminică merită aceeaşi solicititu- 

tine ca și aelita», care sepresupune că vinela 

teatru în celelalte zile, fără totuși să vină....- 
_ Noutatea săptămînii acesteia, a, fost piesa, 
“Banil» E o comedie de caracter, în care ni se 

înfățișează un tip de voinţă, care nu-și ştie 

: rostul şi nu poate să lucreze decîtcînd e vorba, 

de operaţiuni financiare. Isidor Lechat este, 

sau cel puţin aşa, vrea să ni-l arate autorul, 

un perfect imbecil în toate celelalte privinţe, 

dar este un om în toată puterea, cuvîntului 

cînd e vorba să cîştige bani. Ca să ni-l poa- 

tă înfățișa, întrun mod cu adevărat clasic, 

antorul ar fi trebuit să ştie pe d6 o parte să 

găsească, fapte caracteristice, care să înve- 

dereze quasi-imbecilitatea, lui, iar pe de altă 

parte, situaţiuni care să pună în relief genia- 

litatea, lui financiară. Prima cerinţă însă au- 

torul o satisface în chip foarte mediocru; iar
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a doua cerinţă o satisface numai într'o sin- 
gură scenă, care e şi cea mai puternică « 
dramei : scena finală în care Lechat, deşi în 
prada, celei mai cumplite dureri, provenite 
din fuga fică-sei şi moartea neaşteptată a ido- 
latrizatului său fiu, nu se lasă a, fi surprins de 
către niște oameni de afaceri, ci, printre spas- | 

muri şi suspinuri, descopere perfidia, lor și le 
dictează condiţiile, pe care ei le primiseră, 
dar le suprimaseră, Dar tipul, ce ni se înfăţi- 
şează, nu este simplu: este «dublat» cu alte 
porniri care în loc să ni-l facă mai viu, ne 
turbură impresia lui fundamentală : vrea să 
umilească pe' nobili şi totuşi urmărește cu 
îndirjire şi cu mari cheltueli înrudirea cu dîn- 
şii ; este de o slăbiciune prea mare faţă de 
cheltuelile extraordinare ale fiului său ; este, 
în fine, de o brutalitate şi de o cruzime in- 
suportabilă şi inutilă în lucruri mărunte, care 
ar trece, dacă, ar fi prezentate cu discreţie 
Şi întrun raport explicabil cu calitatea, e- 
'senţială a tipului, dar care, astfel cum ne sînt 
înfăţişate, ne arată prea evident antipatia, 
pe care d. Mirbeau trebuea s'o aibă, faţă de 
oameni ca, Lechat. Cu alte cuvinteplăsmuirea 
lui Lechat nu este o adevărată creaţiune ar- 
tistică, ci o combinaţie rațională, care dove- 
deşte că, autorul are o mare inteligenţă dis- 
cursivă şi analitică, dar o insuficientă inte- 

 



NOTIȚE 237 

ligenţă sintetică și artistică. De aceea, şi 
impresia ce ne lasă această comedie, intere- 
santă din punctul de vedere al intenţiunii, 

este rece, dacă nu chiar repulsivă. In orice 

caz.e o operă serioasă, și merită să fie repre- 
zentată, Nu intru în alte amănunte, pentruca 

să documentez impresia — voi face-o, poate, _ 
cu alt prilej!). De aceea nici nu voiu insista 

decit asupra jocului d-lui Liciu care a inter- 

pretat pe Lechat. | 
D. Liciu prin felul, cum a jucat actul III, 

S'a ridicat în direcţiunea, dramatică realistă, 

fără să înceteze de a fi artist, la înălţimi la 

"care nu a ajuns încă niciunul din artiştii no- 

ştri, care se încearcă: în această direcţiune. 
E adevărat că în actul 1 şi Îl a dat de multe 
ori în farsă, introducînd note umoristice 

eftine (accentul evreesc, pe care de sigur E- 
vreii Francezi nu-l au vorbind limba, france- 
ză) sau jucînd fără multă finețe scenele de 

- brutalitate sau de vanitate, la care se mai a- 
daogă lipsa de sinceritate a risului său. De 
odată însă în actul III, d-sa, prin căldura, 

accentului, prin vioiciunea şi îndrăznealagla, 
sului său, fineţea reticenţelor şi pauzelor (la 
care a fost admirabil susţinut de d. Sturdza), 
ne-a făcut să simţim voinţa, reală a, perso-: 

1) Vezi A cincisprezecea bucată.
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nagiului său şi ne-a frămîntat inima, care de 
altminteri ar fi rămas cu desăvîrşire streină 

„ de dînsul, cu soarta lui. Momentul artistic 
s'a produs pe deplin în sufletul nostru și-i 
mulțumim cu căldură că ni l-a, dat, cu o pu- 
tere atît de neobișnuită. Cu jocul d-lui Liciu 
în Lechat, arta, dramatică a, făcut un mare 
pas spre progres și trebue să ţinem seamă 
de dinsul cu sinceritate şi satisfacţie. 

 



A TREISPREZECEA BUCATA 
  

Luni, 27 Dechemprie, 1904, 

DE QUIBUSDAM ALIIS 

II. 

Săptămîna, aceasta; s'a dat la Teatrul 
Naţional o «premieră» interesantă, « Les 
a/jaires sont les ajțaires» de Octave Mir- 

| beau, după o traducere anonimă bună, 

și ar trebui, pe lîngă cele ce am spus în 

notiţa. dramatică de Vineri!), cu atât mai 
mult ca să revin asupra, ci, cu cât jocul 
d-lui Liciu, care a plăcut tuturor, ridică, 

o chestiune importantă, pe care am a- 
tins-o adesea, — chestiunea realismului, 
importanţa, și limitele lui în arta, drama- 
tică, E bine însă, mai înainte de acea- 

1) Vezi notiţa AIA.
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sta, să nu las neîntemeiate pe deplin 
unele păreri ce am exprimat în croni- 
cele mele trecute și care sau părut con- 
trarii, și adevărului, și propriilor mele 
păreri de altădată. 

Multora li sapărut ciudat că eu, vor- 
bind cu indignare de fondul bolnăvicios 

din dramele d-lor Lecca şi Ursachaj, m'am 
mirat că Academia, le-a, luai sub protec- 

ţia sa, premiind unele din aceste drame; 
căci, făcînd. aceasta, eu nu numai am în- 
trodus în judecata, operelor literare un 
punct de vedere străin de'artă, punctul 
de vedere "moral, dar am şi atacat un 
principiu suveran în materie de artă, li- 
bertaiea, ei. Bolnavă sau sănătoasă, mMo- 
rală sau imorală, opera de artă, dacă este 
adevărată, artă, răscumpără, prin efectul, 
care îi este propriu, inferioritâtea, ele- 
mentelor morale sau... higienice, ce con- 

ţine, și nimeni n'are dreptul s'o osîndea-. 
scă, cînd se prezintă cu asemenea, ele- 
mente, decît dacă admitem că arta nu 
este liberă în manifestările ei şi că, ea, 
trebue să se conformeze cu anume ce-  
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rinţe străine de ea,—opiniuni care duc 

dea-dreptul la censurarea, adică la ne- 
gaţiunea ei. Nam dreptul dar de.loc 
să osindesc producțiile literare ale tineri- 

lor dramaturgi, și cu atit mai puţin drep- 
tul să cer Academiei să facă poliţie în con- 
tra lor, — și nu l-am, nu numai pentrucă 

acesta, e adevăratul punct de vedere, din 

care trebue'să judecăm arta, dar și pen- 
trucă, eu însumi am susținut totdeauna 
temeinicia lui. lar, dacă îmi iau acest 
drept acum, e că, probabil, am ceam eu 

„Gu Academia, cu d. Ilasdeu!), și cu deo- 

sebire cu d. Lecca, — nu însă și cu d. 
„ Ursachyj, deşi tocmai drama, sa a, ocazio- .. 
nat ridicarea chestiunii. Căci din mo- 
mentul ce nu poţi suferi anume persoane - 
(m'aș mira, să știu și eu de ce!), ușor 
poţi azvirli principiile. N 'așfi eu singurul, . 
care aș fi făcut-o, deși, în articolul încri- 
minat, arm făcut-o dindu-mi aere, că eu 
naș fi în stare. niciodată, să cad pradă, 
unei asemenea, iritabilităţi momentane ! 

  

1) Vezi A unsprezecea bucată.
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Răutate dublată, cu prefăcătorie!... — 
Foarte mulțumesc; o 
„Nu voiu răspunde cu aceeași monetă 
—ci voiu arăta, că dreptatea, este de par- 

tea mea—și atât. Va, fi prilej de clarificat 
o confuzie —și asemenea faptă, în starea 

noastră culturală, este o faptă bună. Sa- 
tisfacţia că, o pot; face este un admirabil 
antidot în contra sentimentelor, ce natu- 
ral ar trebui să se nască în sufletul meu 
în această împrejurare. Şi mă mulţumesc 
cu ea, . | 

Deşi sint într'o strînsă legătură, că 
par numai una, totuşi două sînt impu- 
tăzile ce mi se fac. Cea, dîntiiu e că, re- 
levarea elementelor imorale (în sensul cel 
mai larg al cuvîntului) dintr'o operă, li- 
terară nu poate constitui în niciun Gaz 
o critică asupra valorii sale artistice. A 
le releva, cum am făcut; eu, și a înjosi 
valoarea artistică a unei opere pe temeiul 
lor, este a judeca arta, cu morala, sau cu 
higiena — ceeace este absurd. Este ca 
și cînd ai deconsidera, valoarea, ştiinţifică 
a descoperirii unui nou corp, pe temeiul 
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căacesi;corp este otrăvitorşi poate da pri- 
lej de crime... Așa stă, lucrul în teză; ge- 
nerală și așal-am susținut și eu în tot- 
deauna,. Tot temeiulmeu în contra aşă, nu- 
mitei critice tendenţioniste, reprezenta: 

„tă la, noi prin d. Gherea, în această, pro- 
poziţiune stă,- —Și, firește, nu șovăesc un 

“singur moment de a, o susţine și astăzi 
„cu aceeași căldură şi convingere precum 
-am făcut-o şi altădată, cînd am prote- 
stat, și în contra acestui critic, și în con: 
tra altora, care căutau “să înjosească, 
meritul poetic al lui /iminescu!), sub cu- 
vînt că este pesimist sau că are tin fond 
bolnăvicios, sau, și mai rău, isteric. Dar 
dacă este adevărat acest punct de ve: 
dere, pentru ce atunci rnă ridic pe acelaș 
temeiu și judec atît de defavorabil pro- 
ducţia, dramaturgică a, d-lor Lecca și Uv- 
such? Cum pot să condamn pe alţii, care 
judecă pe Lminescu după acest temeiu, 
și cum să am dreptate cînd şi eu fac 
acelaș lueru cu acești autori? Răspun- 

  

1) Vezi Critica ştiinţifică și Eminescu, passim.' Ă Ş 3 »>D
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sule foarte simplu și nu admite replică: 
Pentrucă Iminescu — lucru, pe care nu 
l-au remarcat criticii lui — are arta, de a 
nimici tot efectul propriu al acelor ele- 
mente sentimentale displăcute ; pe cînd 
d-nii Lecca și Ursachy parcă au darul de 
a-l scoate și mai mult în relief.. Așa, încit, 
pe cînd el.ne ridică în sferele senine ale 

. imagin fiunii, ei ne coboară în vulgari- 
tatea nesuferită, a, vieţii; el ns dă, emo- 
țiunea estetică proprie oricărei adevărate 
opere, de artă, ei fac imposibilă, și um- 
bra, acestei emoțiuni ; el ne încintă, ei ne 
desgustă,; el este, ei nu sînt artiști. Căci 
cerința, de căpetenie a artei este de a 
reduce Ia, o impresie clară, fundamentală 
o multiplicitate văriată de impresii. In 
această, reducţie fie care impresie, plă- 
Cută sau dureroasă, încîntătoare sau des- 
gustătoare, trebue să-și piardă, coloritul 
Propriu—pe care lare în realitate—și 
sa. împrumute coloritul dela, impresia. 
fundamentală, căreia i se subordonează. 
Aşa, fiind, orice element din opera, de 

„artă, care nu-și pierde caracterul său 

  
Di
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bolnăviciossau imoral, casă se subordo- 

neze acelei impresii, este pentru această, 

impresie o pricină esenţială de jicnireși de 
„turburare, și devine din punctul de vede- 

re artistic, şi nu dintr'altul, o cauză esen- 
țială de inferioritate a, operei. Cu deo- 
sebire în operele dramatice, cum am 

.mai remarcat şi altădată!) cu prilejul 
« Messalinei» lui Yildbrandt, autorul dra- 

mastic trebue să respecte jocul natural al 
sentimentelor noastre morale, mai mult, 

decit în orice altfel de lucrări poetice, 

pentrucă opera dramatică, se adresează, 
deodată nu la, un singur individ, ci la, o 
societate, ale cărei cerinţe moral-senti- 
mentale sînt mult mai stricte și mai se- 
vere decit ale individului izolat, care-și 

poate erta multe. O jicnire a acestor sen- 
timente, fără precauţiuneaartistică, de a 
le subordona în mod clar unei idei funda- 

mentale de natură. superioară, devine 
pentru opera, dramatică, ce o provoacă, 

un defect capital care trebue să atragă, 

  

1) Vezi A cincea bucală,
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după sine neapărat; căderea, ei. De aceca, 
dramaturgul de meserie, care se înteme- 
iază, mai mult pe meșteșugul: său decit 
peinspirajia, poetică, ara grija să respecte 
această, elementară, cerinţă, — și atunci 
opera, lui, fără să fie o capod'operă, 
poate deveni o operă suportabilă Și chiar. 
desueces, . ...: . Re 

Dintre toţi dramaurgii — şi cu toată 
„apărența, contrarie—cei care în general 
au înțeles mai bine importanţa, respec- 
tului, ce trebue să, păstreze faţă, de jo- 
cul natural al sentimentelor morale ale 
spectatorilor, sînt, Francezii—şi de aceea 
dramaturgia, franceză, -e cea, mai gustată 
Și cea, mai răspîndită. Succesul melodra- 
mei franceze o do vedeşte în destul. Şi dar, 
Spre a reveni, un critic are tot dreptulsă  . 
critice o operă, dramatică, din punctul 
de vedere al fondului. său bolmăvicios, 
anti-moral sau anti-social, și o poate face, 
fără, să. părăsească punctul -de vedere 
artistic, ordeciteori opera, dată nu se pre- 
zintă cu calități artistice care să covir- 
şească, și să nimicească, i mpresiile neplă- .  
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cute, ce vin dela acel fond. Căci, în acest 

caz, atonţiunea, spectatorului este solici- 

tată prea, mult de ele, și sentimentul de- 

finitiv în loc să, fie acea încîntare sui- 

generis— emoţiunea, estetică—este des- 

gustulsau în orice cazrepulsiunea.0 operă 

care ne lasă în suflet asemenea senti- 

mente nu este, cum trebue să fie, o -ra- 

portare exactă a sensibilităţii omenești 

la, lume,—este ooperă rea—și,încăo dată, 

nu din punct de vedere moral sau social, 

ci din punct de vedere strict estetic, 

A doua, imputare este aceea, a; liber- 

tății artei. Arta, este și trebue să, fie li- 
beră, iar eu, în unele din criticele mele, 
am chemat în ajutor în contra, unor anu- 
mite opere, cînd Direcţiunea, Teatrelor, 

cînd Academia, sau mai pine le-am criti- 
cat, pe una, pentrucă, le-a primit, iar pe 

cealaltă pentrucă le-a, premiat. Și am 

făcut aceasta, din pricină că acele opere 
cuprindeau un fond .pe care îl credeam 

primejdios pentru desvoltarea noastră 

morală și socială. Mam ridicat în con- 
tra, dramei « Dela oaste», pentrucă, a ataca,
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armaţa, — în contra; comediei « ON, Băr- 
baţii» ! pentrucă, contribuea, la, dezagre- 
garea conștiinței noastre morale, — în 
contra dramelor « Ciinii» și « Uitarea de 

sine», pentrucă ne prezintă, ca simpatice, 
persoane vrednice de dispreţ Și turbură 
astfel. orientarea, noastră, morală. Şi am 
făcut aceasta; uneori, nu întemeindu-mă, 
pe ideia, schițată mai sus, că fondul lor ar 
fi fost prezentat în mod neartistic, dar 
chiar și cînd -avea toată, aparenţa, de 

- afi prezentat astfel, cum a; fost bunioară, cazul cu «Oh, Bărbaţii !» Aci nu mai era vorba de osindire din punct de vedere artistic— deși putea, să ajute și acela— ci dea-dreptul de Punctul de vedere so- cial și moral, cu care arta, nu are aface. Cu alte cuvinte, am judecat în materie de artă exact în acelaș chip, cum judeca d;Gherea pel“minescu, Vlăhuţă, Caragiale, „Cînd îi învinovăţea că nu au nici un ideal, Sau unideal înapoiat sau nevrednic... 
Așa e—și nu prea, e așa ; sau dacă e 9 nu mă dau în lături să zic că & așa, fiindcă, în realitate e altceva, 

-.
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In adevăr, eu am făcut acele critici, 

şi am avut dreptul să le fac, fiindcă, a- 

veam temeiu ca, în judecata, mea, să mă 
pun din punctul de vedereal scopului, pe 
caretrebue să-l aibăo instituţiune de stai.. 
Arta poate în sînul Statului nostru să se 
desvolte liber—și aceasta, este prima, con- 

diţie a, desvoltării sale ; dar dacă ea, are 

putinţa, să se desvolte liber-—întrucit li--. 

ber e să gîndească și să scrie orcine orice 

vrea,— aceasta, nu însemnează că Statul 

este și dators'o ajute în toate manifestă- 

rile ei. Căci dacă, Arta, are anume cerin- 

ţe, Statul nu mai puţin are pe ale sale. . 

Aceste cerinţe obligă pe Stat să nu ajute 
decit anume manifestări artistice , iar ce- 

rinţele Artei, oobligă să nu urmărească cu 

orice preţ acest ajutor. În raportul dintre 

Stat și Artă, și unul, şi cealaltă, poate 

greși: el, încurajind toate manifestările 

artei ; ea, căutînd cu orice preţ să intre 

în bunele lui graţii. Şi unul, și cealaltă, 

îşi pot păstra demnitatea și caracte- 

vul: el, încurajind numai manifestările 

care convin trebuinţelor lui de Stat ; ea,
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necăutînd cu dinadinsul să satisfacă nici 
una, din aceste trebuinţe. Așa, fiind, cînd 
Stajul întemeiază un teatru sau înfiin: 
ţează o academie, el nu înţelege și nu 
trebue să, înțeleagă, că face aceasta pen- 
tru că să, încurajeze foale- manifestările 
artistice, ci numai pe acelea, care i-se 
par că pot contribui la, creșterea, și întă- 
zirea lui. Și de asemenea, un artist, când. 
crează, o operă de artă, el nu înţelege și 
nu trebue să înțeleagă, că el face aceasta, 
pentru casă, mulțumească, trebuinţele ac- 
tuale ale Statului, ci ca să dea, trup și 
ființă unei formaţiuni sufletești care ră- sare în sufletul său în mod absolut liber, 
cu sau fără, voia, lui. D6 âci urmează că un 
artist, care a făcut; o operă, de artă în.mod 
liber, este tot atât. de absurd cerînd ne- 
condiționat ajutorul Statului, pe cît ar fi 
Statul, dacă, ar căuta, să satisfacă, necon- diționat această, cerere. Şi deci arta, ur- meze-și propriile căi şi fie-i inaiferent, 
dacă, din întîmplare operele sale cad în sau alăturea, de sfera, trebuințelor Statu- 
lui.De cad în această, sferă, atât mai bine, 
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dar să nu urmărească, niciodată, în mod 
voit această ţintă, - . 

Și deci, iarăș, urmeze-şi și Statiul pro- 
pria-i merire și nu caute a încuraja decit 
acele opere care îl ajută să-și îndepli- - 
nească înalta, lui funcţie socială. 

Şi atunci lucrul devine clar și nu mai 
„admite. replică. Am 'dreptul—punindu- 
mă, din punctul de vedere al unei insti- 
tuţiuni întemeiate și susținute de Stat 
—să, critic și să resping operele de artă 
care nu satisfac trebuinţele Statului, căci 
în acest caz nu e chestiunea de estetică, 
ci de administraţie. Şi am dreptul cu. 
atît mai mult să resping analogia cu ati- 

tudinea d-lui Gherea faţă de poeţii noștiri, 

cu cit criticîndu-i, d-sa, își închipuea că, 

face estetică, și'n realitate făcea admini- 

straţie. Această, confuzie astăzi n'ar mai. 

trebui să, fie posibilă; — și am dreptul 

să mă, mir că tot se găsesc minţi care 

nau eșit încă din atmosfera, ei.
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"Joi, 30 Dechemvrie, 1905, 

423, voedevil în 4'acte, localizat de 1. Mala după «Die Giegeria 
von Wien. Ă . 

In sărbătorile Crăciunului s'a reluat voede- 
vilul localizat de d. Malla, «423», un vechiu 
succes al Teatrului Naţional, şi aseară Mer- 
curi, 29 Dechemvrie, s'a dat a doua, oară cu 
o sală destul de plină. 

E o farsă cu intrigă deslinată, cu niște ti- 
puri care sînt departe de a fi locale, cu un 
text necorect şi chiar incult din punct de ve- 
dere al limbii («bărbaţii se însor», atrebue ți- 
nuti în 'scuri»), cu nişte cuplete barbare ca 
versificaţie, dar cu o muzică, uşoară, şi destul 
de interesantă pentru cel ce vine la, teatru ca 
să petreacă. Deosebitele incidente fără însem- 
nătate și de multeori nefireşti sînt grupate 
însă împrejurul unui tip, pălărierul Vasila- 
che(d. 1. Niculescu), care, cu toată, caricatura, 
de omce este, prezintă od esfăşurare de stări
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sufleteşti destul do variată şi de vie, aşa încît 

ne poate întreţine interesulpină la sfirşit,. Şi 
cu atit mai mult acest interes nu lăncezeşte, 

cu cit ele sînt legate de o împrejurare foarte 

simplă și firească. 

Avind mania loteriilor şi ţinut de scurt — . 

dar do scurt de tot —de Felicia, (d-na M. 

Ciucurescu), nevastă-sa, Vasilache este.ne- 

voit; să recurgă la, fel de fel de expediente, ca 

să-şi satisfacă, slăbiciunea, și astfel ajunge 
să-și facă din căptuşala unei pălării (pe care 
din pricina, formei şi culoarei ei, n'ar putea-o 

„cumpăra nimeni) casa, sa ade depuneri», în 
care-şi ascunde ultimul său bilet de loterie, 

cu numărul 423. -Dar un excentric de modă 

Cărărescu (d. N. Soreanu), cumpără pălăria, 

dela Felicia, fără ştirea, lui Vasilache, tocmai 

în momentul cînd No. 423 cîștigase lotul de 

20000 de lei. Acum închipuiţi-vă, pe deoparte 
bucuria pălărierului, care începe să joace ta- 

rantela, cînd aude că, No. 423 este cîştigăto- 

rul, iar pe de altă parte teama ca, nu cumvă 

„ nevastă-sa să afle că, el va avea 20000 de lei; 

apoi desnădăjduirea, ce-l cuprinde cînd des- 

copere dispariţia, «casei de depuneri»; goana 

nebună după caraghiosul «Giegerl»; mijloa- 

cele copilăreşti—de altminteri în armonie cu 

<boblețea» lui—la, care recurge spre â pune 

mina pe nestemata pălărie ; nasul, cu care
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trebue să înfrunte cercetările nevesti-sei,care 
se mai teme—deși moale de tot—de trădare; 

„ apoi nerăbdarea, de care-i sînt frămintate 
trupul, capul, miinele, picioarele, văzînd că 
se apropie momentul cînd mult dorita. pă- 
lărie îi va cădea, în sfirşit în mînă— şi vă veţi 
putea, face o slabă idee de hazul, pe care un 
„antist de seama, d-lui 1. Niculescu trebue să-l 
producă în public, mai cu seamă; cînd d-sa își 
punetoată puterea, de convingere şi toată că- 
dura, sufletului, cum a făcut-o la aceste repre- 
zentaţii. Dacă mai adăogăm jocul fin şi ușoara 
dar inciziva, caricatură a d-lui Soreanu în 
Cirărescu; buna dispoziţie şi vioiciunea, d-lui 
Catopol în rolul unui aterchea.berchea» care 

„Vrea să. se însoare fără para în buzunar și 
croeşte intrigi care nu se prind ; ţîfna, mah- 
mură a d-lui 1. Brezeanu în rolul unui tată . 
care-şi duce familia, la, grădină cu gînd ca, s'o 
amărască ; savanta bilbiială a d-lui Ciucu- 
rette în discursul lui Nifipescu, (ce nume!) 
preşedintele de onoare al serbării pălărieri- 
10r; graţia şi dulceaţa cu care d-na Ilonaşcu 
izbutește să cînte unele cuplete,— putem pri- - 
cepe de ce o asemenea operă dramatică, nulă 
din punct de vedere literar, nu numai face să 
petreacă pe publicul neprevenit, dar. intere- 
sează şi pe criticul dramatic... - 
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Din şirul artiștilor, care au jucat rolurile 
principale, n'ar fi trebuit să exclud pe d-na 

Maria, Ciucurescu, care a jucat rolul Feliciei. 

Am făcut-o din pricină că toată seara m'a 

supărat neîntonînd bine replicele. Lipsă de 
repetiţie sau de dispoziţie ?



A PATRUSPREZECEA BUCATA 
  

Luni, 3 Januarie, 1903. 

Romeo şi Julieta, dramă în 5 acte de VW. Sal: 
„spere, trad. de Dim. I. Ghica. 

Aș fi vrut în cronica de astăzi să vor- 
besc despre drama, lui Mirbeau « Les af- 
faires sont les ajfaires», care sub titlul 
«Bani!» sa dat mai zilele trecute la 
Teatrul Naţional și, cu deosebire, despre 
jocul d-lui Liciu, care a, reprezentat pe 
Isidor Lechai, personagiul principal al 
piesei, cu un realizm artistic, carefmerită, 
să fie relevat și caracterizat. Fiindcă 
însă văd că, această lucrare dramatică, 
jucată numai o dată, se reia chiar de 
miine și am putinţa, s'o mai Vvăd,—amiîn 
cele ce aveam de spus asupra, ei pentru 
rindul viitor, cu atît mai mult cu cât deo-



2 că, ai au 
RoMEO și JuLieTA O UR 22577, 

camdată sufletul mi-e plin de «omeo şi 
Julieta», pe care am văzut-o nu mai de- 
parte decit alaltăseară,. Mi-e sufletul plin 
de încîntătoarea emoţiune ce mi-a, dat, 

“Și nu numai mie, dar și întregului public, 
și cu deosebire — și aceasta, este nota, 
ce trebue reținută— artiștilor, care au ju- 
cat-o. Căci important e ca criticul să, fie 
mișcat și să, fie îndemnat să-și arăte miș- 
carea, inimei sale și celorlalţi ; și mai im- 
portant e ca publicul să fi fost entusias- 

mai și dus fără, voia, lui pe înălțimile so- 
litare și reci, dar grandioase ale gîndirii 
omenești ; dar mai important decit toate 
acestea, este ca înșiși artiștii să fie în mod 
real și adînc pătrunși de întregimea, și 
adîncimea.unei asemenea opere, cînd sînt 
chemaţi s'o reprezinte ! 

Căci dela gradul, în care ei sînt capa- 

bili să facă aceasta, depinde, și mulţu- 

mirea, criticului, și entusiasmul publicu- 

lui. Artiştii noștri au dovedit, prin felul 
cum au jucat minunata dramă shakspe- 
riană, că nu numai recită, dar și înţeleg, 
cu toată vioiciunea și vigoarea, sufletul 

1



958. ROMEO ŞI JULIETA 
  

personagiilor, ce represintă, ; că atimos- 

fera, sufletească, în care trăesc ele, le-a de- 
venit familiară, că €i secomplac într'însa, 
sînt fericiţi că au prilejul să, se miște în- 
tr însa, şi, mai cu seamă, că pot; face și 
pe spectatori să trăiască cu dînșii în- 
trînsa, | 

Acest fapt; este de o mare -însemnă- 
tate pentru progresul Teatrului nostru. 
Căci nu e puţin lucru să, ai impresia că 
artiștii noștri gustă, cu convingere ope- 
zele celui mai însemna geniu dramatic, 
deși străin, și că sînt în stare să, facă şi 
pe publicul nostru, obișnuit cu. melo- 
drame barbare Și cu farse fără, noimă, să-l 
„guste cu entusiasm. Dela, « Hamlet» Și 
«Jtomeo şi Julieta», dela « Othello», şi 
«Negustorul din Veneția», care mă mir 
că, nu se mâi dau, se poate trece la, ce- 
lelalte opere shaksperiane ; se pot în- 
demna, cu cuvintul și cu fapta, poeții și 
iterații noştri, să mai revală, unele tra- 
duceri și-să traducă, altele nouă, și se 
poate crea astfel o atmosferă drama- 
tică înaltă și vie, care ar influenţa, asu-
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„pra întregei noastre mișcări literare, îm- 
bogăţind-o, lărgindu-i orizontul, care deo- 

camdată e cam strimt și şovinist, și ri- 
dicînd-o la'0 manifestare care să întere- 
seze toate păturile noastre sociale, nu 

numai pe studenți și profesori... 

«Romeo și Julieta» este, împreună cu 
« Hamlet», cea mai caracteristică operă, 
a geniului lui Shakspere — cea dintii 
reprezentînd tinereţea gîndului, cea de-a 
doua, maturitatea lui. Gîndul tînăr e su- 

pus pasiunii, și fie că, protestează, fie că 

se lasă în voia ei, el este numai un in- 
strumentdeconducere'al eișinumai al ci: 
așa, e și el în « Romeo și Julieta». Gindul 

matur supune pasiunea, și cumpăneşte 
binele și răul, și în această cumpănire 

descoperă că şi unul și celalalt sint la, ca- 

pătul oricărei fapte ce întreprindem, și ră- 

mmîne în suspensiune: așa este el în «//anmt- 

let». In primul caz, personagiile cele mai 

melancolice, cele mai neștiutoare Și 

mai slabe, devin deodată puteri neîn- 

frînate de voinţă, care nu se poate des- 

cărea, decit într'o singură direcţiune : sco-
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pul pasiunii, ce stăpînește gîndul. In al. 
doilea, caz, personagiile cele mai între- 

“prinzătoare și mai active, cele mai con- 
știente şi 'mai pline de viaţă se frîng 
de propriile ginduri, nu știu ce e hotă- 
rirea, șovăese și dau înapoi dela, cea, mai 
mică faptă. «Hamlet», cum ni se arată 
în primele scene, este îndrăzneţ şi chiar 
temerar, este plin de viaţă Și de energie, 
Și știe unde merge : altfel n'ar face planul 
cum să pindească fantoma, tatălui său, 
n'ar urma-o smucindu-se cu violenţă, din 
braţele amicilor săi și nu li s'ar impune 
cu hotăririle lui, așa, cum li. se impune 
în tot decursul primului act. Numai din 
cînd în cînd, cîteo reflecţie tristă ne a- 
nunţă, ca o geană de nor, furtuna, ce sa- 
propie, — stările lui sufletești de mai 
tirziu. Indată, însă ce gîndirea, matură, se 
deșteaptă, mai înainte de vreme în tină- 
rul său suflet, ea reduce energia, eroului 
la simple veleităţi, şi astfel el ajunge vi- 
sătorul capriţios, nehotărit Și aproape 
nebun pe care-l cunoaștem sub numele 
de Hamlet.. Romeo, din contră, începe a 

,
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fi, precum sfirșește Hamlet și se desvol- 
tă și sfirșește, cum Hamlet începe. La, în- 
ceput e melancolic, deziluzionat și neho- 
tărit, fără energie și chiar fără, statorni- 
cie; dar, de îndată ce pasiune îl trăzne- 
ște și-i cuprindecuflacările ei mistuitoare 
tot sufletul, el devine de-o energie și, o 
temeritate fără, exemplu: voinţa, lui e 
luminată de un Singur scop către care | 
pășește cu conștiința Și îndirjirea omului, 
ce nu mai are nimic de pierdut. Şi tot 
astfel neștiutoarea, Julietă, care la, înce- 
pui se pare că nu are altă, voinţă, decît 
pe aceea a, părinţilor săi și niciun alt în- . 
dreptar decit sfaturile doicii sale. Dar 
îndată ce pasiunea, i-a, deșteptat sufietul 
la viaţa, cea, nouă plină de fulgerile și în- 
tunericul nesfirșitei iubiri, ea, dobindeşte 
0 voință nebănuită,, și, ca puiul, ce ese 
din ou, sparge fără, nici o sforțare, fără, 
nici-o remușcare, fără, gînd de frică, coaja,. 
atmosferei de respect și supunere în care 
crescuse în casa tatălui său, şi-ar trece 
fără, șovăire prin cele mai grele încercări, 
dacă ar ști cu siguranţă că, ele ar fi cel
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mai bun mijloc ca să ajungă la ţintă. Şi 
ceeace e și mai surprinzător la această 
eroină, este trecerea dela, complecta, nai- 
vitaite, la, complecta știință, a, mijloacelor, 
prin care poate să, ajungă mai repede să 

fie soţia, lui Romeo. 

Astfel Romeo și Julieta, sînt două feţe 
deosebite ale aceluiaş moment sufle- 
tesc: desmorţirea, voinţei și repezirea ei 
neînfiînată către scopul luminat de pa- 
siunea cea mai firească, din câte bin- 
tuesc sufletul omenesc: iubirea. Pe cînd 
Hamlet reprezintă, singur un moment 
„sufletesc contrariu : amorţirea, voinţei 
condusă, de lumina cea mai firească a 
minții omenești : rațiunea. Această a- 
propiere între Romeo și Julieta, pe deo- 
parte și Hamlet pe de'alta, ne explică, de 
ce în «Jtomeo şi Juliela» descoperim 
stări sufletești care ne fac să vedem în 
Romeo un fel de Hamlet, mai tînăr și mai 
incult, iar în Hamlet unele trăsuri care 
ne fac să, vedem în Hamlet un fel de Ro- 
meo, deziluzionat și filosof, Dar ceeace 
mă face pe mine să unesc într'o singură
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cugetare aceste personagii așa de con-: 

trarii și să zic că dramele, în care se gă- 

„seso sînt operele cele mai caracteristice 

ale geniului shaksperean — sînt urmă- 

toarele două consideraţiuni. 

E mai întii faptul, că tocmai din. pri- 
cină că şi una şi alta întrupează—una, 
întrun sens, și alta întralt sens — tre- 

cerea, dela, hotăzire la nehotăzire, dela, 

voinţă la novoinţă, și deci dela ființă la, 
- neființă, nicăiri problema soartei ome- 

nești, cu partea ei de speranţe și de 
neant, de fericire și de nefericire, nu este 

„înfăţişată, prin artă în mod mai -carac- 
teristic. Nicăiri gîndul vieţii cu toată, în- 
cîntarea și farmecul ei ideal, cu toată 

mîngiierea, și dulceaţa ei materială, nu 

se împletește mai violent şi. mai de a- 

proape clipă de clipă, cu gîndul groaznic 

şi hidos al morţii. Și nicăiri parcă, deşi 

atit de deosebite în esenţa, lor, ele nu se 

împreună mai intim ca acolo, în suprema, 

fatalitate oribilă, și voluptoasă, ce ne-a 

fost hărăzită pe pămînt. Astfel aceste 

două opere înfăţişează i în chipul cel mai
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adinc și mai plastic fundamentul miste- 
rios și nepătruns al vieţii noastre, și prin- 
traceasta, dobindesc, în opera, lui Shak- 
spere, o preeminenţă, nediscutabilă. . 

Al doilea, fapt — şi care în acelaș timp 
întemeiază superioritatea, dramei «Jto- 
meo şi Julieta» asupra, lui « Ilamlet», — 
este că, originalitatea de intuiţie proprie 
lui Shakspere, nicăiri nu se vădește mai 
vie și mai completă, ca, în aceste drame. 
Nicăiri sinteza contrariilor, cae caracte- 
rizează intuiţia, acestui geniu, nu e mai 
vizibilă ca, aici. Geniul Și nebunia, fac una 
în nefericitul Prinţ, al Danemarcei; iubire 
serafică, și destrăbălare fac una, în nefe- 
ricita Julieta, personagiul principal al 
draanci. Adincă, durere Și ris nestăpinit 
fac una, în Hamlet ; situaţiuni de un co- 
mic indiscutabil în care s6 toarnă, stări 
sufletești de un tragic desăvîrșit fac una, 
în «Pomeo şi Juliela» ; viaţa, trivială Și 
viața înaltă și nobilă, se ating și se îm- 
pletosc,și într'una, și într'alta, cu cel mai 
mare firesc, și cu cel mai mare firesc dra- . 
maturgul ne face să, vedem cele mai ex-
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traordinare plăzmuiri ale imaginaţiunii 

cureciiochiai raţiunii, și totuși să credem 
într'însele. Aceste contraste așa de mari 
sînt cu toate astea perfectîmbinate într'o 
singură impresiune. Această impresiune 

este mai presus și de ris și de plins,— 
“ întrucît ea nu încape cu totul în nici 
„una dintre aceste manifestări comode 

ale sufletului nostru—și solicită adin- 

cimi ale sufietului, la care rar ajung im- 

presiunile, ce ne vin dela alte opere de 

artă. Ea, este efectul acelei originalități 

de intuiţiune a, geniului shaksperean și 

întrînsa, constă, progresul suiietesc pe 

care îl facem luînd cunoștință de dra- 

mele acestui neasemănat poet. Ea. a făcut 

'peunii esteticiaini să creeze un întreg sis- 

tem deestetică—humorismul—care dacă 

nu poatefi primit din pricina strimteţiilui, 

dovedește totuși neasemănatul efect pe . 

care poetul englez l-a făcut asupra lumii. 

E greu ca, să ajungi la explicarea lumii 

prin sisteme filozofice—e greu și nesi- 

"sur. Ca, să, ajungi la. o convingere trebue 

go fi avut mai dinainte, pentruca, să
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poți trece. cu vederea, falsitatea, unor 
fapte, curiozitatea, unei interpretări și 
ilogismul unor deducţii. Dar ceeace e 
greu să facă cineva pe studiu, o face : 
ușor prin intuiţia, artistică. Cine vrea să 
înțeleagă adîncimile vieţii, lese la, o pairte 
sistemele și îndrepteze-se spre marele 

„opere de artă, Aci va, găsi,—ceeace rar va 
găsi acolo—și o încîntare care rămîne 
încîntare, chiar cînd îi va, da. impresiunea 
că totul e prada, nimicului,
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Duminică, 9 Ianuarie, 1905. 

Romeo şi Julieta de 1W, Shakspeare; Bani! de Oclare 

Mirbeau. E 

Simbătă, 1 Ianuarie s'a dat—dacă nu mă în- 

şel atreia,oară în stagiunea aceasta—« Romeo 

și Julieta», iar Marţi, 4 Lanuarie, s'a reluat 

piesa, « Bani b (Les affaires sont les aftfaires), 

de 0. Mirbeau. Amindouă aceste opere dra- 

matice au fost interesant interpretate, cu de- 

osebire în privinţa rolurilor principale. Pro- 

tagoniştii în « Romeo şi Julieta» au fost a. De- 

metriad în rolul lui Romeo şi d-ra Voiculescu 

“în rolul Julietei, personagiul principal al dra- 

mei. Interpretarea, d-lui Demetriad mi s'a pă- 

vrut conştiincioasă, și a avut unele momente 

mișcătoare, ca în scena cu Lorenzo. E păcat 

însă că n'a învăţat încă să cadă: efectul sce- 

"mei a fost jienit prin căderea sa stîngaceo. 

“D-sa însă, pe lingă răceala temperamentului, 

ce-i este proprie —răceala care nu dispare cu
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totul decît în momentele de puternică criză - sufletească — păstrează prea mult monoto- nia melodramatică a glasului : joacă cu tru- pul, nu joacă cu glasul. In schimb, d-ra, Voi- culescu — şi aceasta, îndreptățește. speran- ţele, ce punem în ci-sa, pentru scena noastră— se arată din ce în ce mai stăpînă pe semni- ficările sufleteşti ale glasului său ȘI izbutește — deşi este numai o începătoare — să scoată uneori efecte admirabile. Totuşi, cum am mai mai spus-o și altădată, n'a, părăsit încă de tot melodramatismul nesignificativ, dar ne &on- solăm cu constatarea, că îl întrebuinţează din ce în ce mai Puțin. 
Ă De astădată, două observaţiuni critice mai însemnate ţin să fag jocului său. - Intiia, observaţiune este de a nu căuta să mai contrafacă prin glas naivitatea, pe care n'0 are — Şi adaog, de care nu are trebu- ință, Julieta e neștiutoare, dar nu e din tem- perament ingenuă : din contră ea e stăpină pe toate meşteșugurile de conversaţiune ce se obişnuia, pe vremea lui Shakspere între per- soane ce voiau să, cocheteze. Lufuismul, ce întîlnim în convorbirile ei cu Romeo, e dovadă pentru aceasta, — căci eufuismul este toc: mai modul de exprimare cel mai lipsit de naivitate. Tonul naiv-nu i se potrivește, chiar cind l-ai întrebuința, în mod firesc, necum



NOTIŢE 269 

cînd nu poţi decît să-l contrafaci. Tonul na- 
tural, nesilit și chiar familiar ar produce în 
vorbirea, eufuistă un efect cu totul altul decît 
simularea naivităţii: numai aşa manierismul 
şi afectaţia, acestui fel de exprimare se tem- 
perează și poate deveni chiar graţie. 

A doua observaţiune este în privinţa felu- 
lui cum interpretează, scena narcoticului — 
are aerul de a nu o interpreta, de loc. Julieta, 
este hotărită, la, faptă, numai. nu e sigură că 
va izbuti.. Sînt reflecţii care dau pe faţă tea- 
ma, dar care nu înlătură hotărîrea. Ele re= 
prezintă dar stări sufleteşti inhibitive, înnă- 

- bușite şi reţinute, și cer prin urmare un debit 
fără declamaţie— aproape şoptit în care să se 

simtă fiorul. Negreşit, în desfăşurarea, acestor 
sentimente, artista poate ajunge şi la o ridi- 
care de voce mai mare, dar aceasta, să fie re- 
dată ca, ultimul termen al unei gradațiuni şi 
în momentul unde hotărîrea, e amenințată să 

fie desrădăcinată,. 
De relevat mai ar fi şi jocul altor artişti 

cu roluri secundare. D. Costescu, în rolul lui 

“Mercutio, e mai totdeauna foarte bine, ceeace 

de altminteri e prea puţin, puţin de tot, pen- 
tvu un societar clasa |. : PE 

Zic acestea nu numai de d. Costescu, dar 

şi de toţi societarii de clasa [, care, deşi sint 
societari clasa I, nu-i văd jucînd decit în ro-
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luri de <comparşi». Un astfel de societar mi-l 
închipui că este vrednic să joace cu succes 
cîteva, roluri principale în dramă, sau come- 
die (cum văd că, pot face unii din societarii 
de clasa, IIL sau unii, de care Direcţiunea îşi 
bate joc cu niște angajamente. ridicule). Un 
societar de clasa. |, care ar juca, chiar în per- 
fecţiune, numai roluri secundare, nu-și merită 
rangul, și mă mir de judecata acelora, care au 
văzut în d. Costescu o stea de înttia mărime, cind ci înşişi nu-l pun să joace de cele mai 
multeori decit roluri de stele cu coadă. Și in acest caz este şi d-na Mateescu-Ciupagea, 
care e mai prejos de d-na Alexanârescu. D-na Mateescu-Ciupagea are 0' voce monotonă și vulgară și o lipsă de căldură şi de avint care o face să fie improprie chiar în roluri secun- dare, pe cînd d-na Alexandrescu, deşi se po- ticneşte, chiar cind îşi ştio rolul bine, are tot- deauna hazul său — Şi în rolul doicei Julietei, acest haz a avut în multe locuri chiar savoa- rea, adevăratei arte. Do aci nu urmează că d-na, Alexandrescu să fie sociotară clasa ], dar revoltă şi miră pe cei ce știu că, d-na Ma- teescu-Ciupagea are acest rang!. 
De relevat ar mai fi jocul d-lui Achille, în tatăl Julietei, care, cu deosebire în-scena fu- riei în contra fiicei sale, a fost minunat prin convingerea, co a pus în invectivele, Ce-i as-
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vîrle. De-ar fi știut să facă pauze înainte de 
-«ruşine», ar fi fost tot aşa, de bine şi în scena, 
cu Tibald. D-sa face necontenit progrese şi, 
deşi e poate cel mai utilizat dintre toţi ar- 

tiştii, nu este decît un simplu gagist. Acelaş 
lucru cu d. Sturdza, care are aproape aceiaşi 
situaţiune, deși reprezintă o întreagă lature 
a activităţii dramatice de pe prima noastră 
scenă. D-sa, a redat; cu culoare justă rolul în- 

drăzneţului Tibald. . _ 
| Modest şi la locul său d. Mărculescu în 
Benvolio. Mi-ar fi plăcut ca, tipul reflexiv al 
lui Lorenzo, reprezentat cu abilitate de d. |. 
Petrescu, să aibă mai puţină melodramă şi 

în schimb mai mult natural în glas. De alt- 
minteri d. 1. Petrescu ne-a arătat (Bufonul din 
«Nerone» mi-e încă, în minte) că ştie să aibă 
şi culoare şi variaţie în graiu. Uitatu-s'a pe 
sine însuşi ? In fine nu trebue să uit pe d-nii 
Bulandra şi Hagi Stoica, care şi-au jucat per- 
sonagiile cu distincţiune şi măsură: Păcat că 
în scena dela mormîntul Julietei, d. Ilagi 

Stoica n'a prea ţinut să fie auzit de public. 

“In privinţa, jocului artiştilor din «Buni !» 
voiu vorbi Lunea viitoare. 

 



. 
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“Luni, 10 Ianuarie, 190%. 

Bani! (Les aflaires sont afTaires) de 0.: Mibeau, 
trad. de... i 

Marţia, trecută, 4 fanuarie, s'a, re- 
prezentat la 'Teaitrul Naţional, a doua 
cară, și în faţa unui public numeros și 
ales, curioasa, dramă-comedie a, lui Oe- 
lave Mirbeau, « Les ajlaires sont les ajȚai- 
res», tradusă în românește sub titlul cam 
melodramatic și cam afectat « Bani» ! [i 
zic curioasă, pentrucă, deși la prima, ve- 
dere pare foarte interesantă, această lu- 
craro nu are darul de a se impune ca 
ceva, statornic și vrednic de admirat și 
imitat, nici prin fond, nici prin conţinut, 
nici prin modul de tractare, nici prin 
spiritul în care este scrisă: ne izbește,
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- dar nici nu ne încălzește, nici nu ne con- 
vinge. li zic apoi dramă-comedie, pen- 

trucă, nici într'o altă, «piesă» modernă, 

nu am avut prilej să întîlnesc un mia- 

tam compositum mai caracteristic pentru 

acea, stare sufletească, îndoioasă și nees- 
tetică la, culme, care, fără să fie humor, 
tinde să, provoace și plinsul și risul în 
acelaștimp, rămîne la, jumătate de drum 

Și nu izbutește să aţiţe în sufletul nostru 
nici pe unul, nici pe celălalt. Dacă însă 
renunțăm de bună voie la, încercarea, de 

a pătrunde această, operă prin ajutorul 

inimei și de a, găsi într'însa, o dulce hrană 
pentru sentimentalitastea noastră, şi dacă, 

o judecăm numai cu mintea, și mai cu 

seamă cu voința, descoperim într însa, 

mai întii o remarcabilă sforţaire a inteli- 

genţei « de a, pune în picioare 0 operă, pen- 

tru care se cere în primul rind imagina 

ţiune și caldă, simţire ; al doilea —și mai 

cu seamă—o tendinţă precisă și ireduc- 

tibilă de a izbi printrînsa un anume fel 

omenesc de a, fi — firea financiarilor — 

fără ca autorul să aibă grijă ca nu 

17
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cumva, loviturile sale să nu se întoarcă 
în contra altui fel de oameni, la-care el 
ţine. Cu alte cuvinte, lucrarea,. scriitoru-. 
lui francez este o satiră, dramatică stin- 
gace și fără efect, dar viguroasă. Auto- 
rul nu ştie să, izbească, dar are pumnul 
puternic, și dacă ne indispune mai tot 
deauna, stîngăcia, lui, admirăm uneori tăria, lui. | E | 

Personagiul Principal al acestei drame 
este Isidor Lechat, director. de jurnal, 
om de afaceri, mare financiar pe care 
nimeni nu-l Stimează, dar de care toți se” 
tem. Asupra, lui, autorul caută să grămă- 
dească toate însușirile antipaitice, pe care 
le va, fi observaţ sau pe care le va, fi în- tilnit observate de alții, la, unii din finan- ciarii Apusului, Lechat, fost falit de două ori și amestecat Prin fel de fel de afaceri. necinstite, este vulgar, obraznic și bru- tal; mărginit la minte Și incult; lăudă- Tos și vanitos, făcîndu-și un renume toc- mai din însușirile, care-l înjosesc în faţa celorlalţi oameni ; negligent:pînă. la, ab- surd cu educaţiunea, copiilor săi ; crîncen
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_ şi lipsit de cea mai elimentară delicateţe 
faţă, cu cei ce au trebuinţă, de dinsul și. 
cu atit mai mult faţă de cei ce sînt în: 
serviciul lui; un om care nu știe ce e 
onoarea, şi moralitatea, și care e lipsit de 
orice scrupul şi de orice remușcări, cind 

„e vorba, de ciștig. Setea, de cîştig este cen- 

trul fiinţei sale: din momentul ce-'este: 
vorba, de bani, stupidul și incultul devine 
genial şi atotștiutor ; brutalul devine in- 
sinuant și cu delicateţi feline ; crudul și 
nesimţitorul, lăudărosul și vanitosul se 
arată om de inimă, plin de modestie și 

de cucernicie. Cînd scapă prada însă, 

fiara, cu strimteţea, și brutalitatea ei, 
cu cruzimea și furia, ci, se deșteaptă,— 

şi atunci ni se ridică în minte întreba- 

rea :cum se poate ca în aceeași persoană 

să, trăiască atîta prostie și atita, inteli- 

_genţă, atita rutalitate și atita îmlădiere, 

atita, vanitate și atita modestie, —și nu 

ne vine să credem. 

- Această, întrebare se naște în n sufletul - 

nostru și ne sguduie credinţa, în realita- 

tea personagiului, pentrucă autorul aces-
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tei opere dramatice nu este un'adevărat 
artist creator. EL nu și-a. plăsmuit perso- 
nagiul dintz'o dată și dintro singură bu- 
cată; el na avut din capul locului un 
sentiment fundamental, original, adînc 
și adevărat care să, ceară să, fie ÎnCOrpo- 
rat într'o figură oarecare; el, deci, n'aavut 
prilejul ca, pornind cu imaginaţiunea de 

„la acest sentiment, să găsească și să plăs- 
" muiască, în mod firesc Și fără, sforţare, 
toate amănuntele concrete ale acelei fi- 
guri în care să se găsească numai acel 
sentiment și care să fie icoana, lui cre- 
„dincioasă și neturburată de nici o altă im- 
presiune contrarie. El nu a fost un artist 
creator, ci un artist foarte inteligent, 
care și-a, compus personagiul bucăţică, 
cu bucăţică, pornind dela, ideia, generală, 
cum trebue să fie un financiar, și apoi 
gindindu-se Și găsind, rînd pe rînd, care 
ar fi faptele și care ar fi vorbele cele mai: potrivite pentruca, să, exprime -deosebi- 
tele însușiri-pe care, în mod abstract, le legase de acea, ideie generală, In această, lucrare însă, critică și analitică, nu ar-
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tistică și creatoare, autorul, oricît de in- 
teligent ar fi fost el, va, fi putut găsi multe 
fapte potrivite, ca să exprime acea.ideie, 

dar niciodată n'a putut găsi pe cele mai: 
polrivite, adică, pe cele caracteristice. 
Şi aci e marea, deosebire între artă și 

* meșteșug, între arta, creatoare şi arta me- 

canică, Arta creatoare, plecînd dela, acea 

„ adincă intuiţie artistică, plină, de senti- 
mentul puternic și original al artistului, 
găsește în mod firesc amănuntele “cele 

mai apte pentru expresiunea acelui 
sentiment ; arta, mecanică, plecînd dela, 
o simplă, ideie generală, lipsită de senti- 
ment, găseşte după multă sforțare amă- 
nunte potrivite cu acea, ideie, dar nici- 

odată pe cele caracteristice. 
De aceea, urmărind desfășurarea, ope- 

rei lui Mirbeau, și observind că cutare 

sau cutare amănunt este pus de autor 

E pentruca, să ne arate că personagiul său 

ptincipal are cutare sau cutare însușire, 

adaogăm îndată instinctiv, căspre a pune 

în evidenţă acea. însușire, sar fi putut 

găsi un alt fapt și mai pregnant. Ca să
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ne arate, bunioară, că Lechat este stupid 
în alte fapte decit; cele financiare, autorul 
îl face să-și atragă, simpatiile alegăto- 
zilor vopsindu-și trunchii copacilor din 
parc în culori naţionale. E stupid într'a- 
devăr, dar această stupiditaite are ceva 
nefiresc şi ciudat. Ca să ne arate că acest 
financiar este financiar mai înainte de a 
fi om, pune pe doi oameni de afaceri, 
tocmai în momentul cînd el urla, de du- 
rere, că şi-a pierdut pe fiul său, să-i pre- 
zinte spre semnare un contract în care 
nu se stipulase toate clauzele cerute de el; iar el, deși în culmea, durerii, bagă de seamă, îi face «canalii» și printre 
spasme și suspinuri, 16 dictează, condi- 
ţiile omise. Faptul este potrivit ca, să arate cît de independentă e mintea, lui de financiar de inima lui de Om, — dar iarăși pare nenâtural Și curios; Şi nu atit că el a băgat de seamă, nedreptatea, cât că acei oameni de afaceri au putut să-i vorbească, de afaceri în acele momente. Și, ca aceste fapte, sînt toate faptele și
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“vorbele, prin care 'ni se înfățișează și ni 

'-se caracterizează, Lechai. 

Dar în afară de faptul că opera lui 

Misbeau e rezultatul minţii și nu al in- 

tuițiunii lui artistice, ea mai are şi un 

alt defect,—și cel mai mare din punct 

de vedere teatral. a 

Anume, autorul a vrut să ne înfăți- 

şeze în Lechat, tipul financiarului, nu 

ca, să ne impresioneze în mod estetic, ci 

ca să ne facă, să urîm acest fel de oa- 

meni. Cu alte cuvinte, motivele, ce lau - 

'condus să, compună opera sa, nu au fost 

atit de natură, artistică, cit, ca să'zic 

astfel, de natură politică. Prin lucrarea, 

sa, el a vrut să dea, o lovitură—nu o e- 

moţiune dramatică, să-și manifesteze tă- 

zia, voinţei sale, nu excelența sentimen-. 

talităţii sale. El a, vrut să lovească, în- 

t'o clasă întreagă de oameni, în marea, 

finanţă, de pe urma căreia, poate el însuși 

va fi avut să sufere ceva. Acest spirit, 

“L-a, făcut să falsifice tipul financiarului, 

întrupat în Lechat, acumulind asupră-i 

ţoate notele antipatice, ce a putut să,



280 . 1 BANII 
  

găsească, fie că aceste note erau esenţial 
sau numai întîmplător legate cu acest 
tip. Din această, pricină lucrarea, sa, a 
trebuit să dobîndească, două, defecte care 
contribuesc să mărească, acea, impresi- 
une de ciudăţenie și de importanţă, .pe 
care am constatat-o mai sus. Mai întii, 

„această, operă, care se dă, de dramatică, 
Și-a pierdut acest caracter—şi a devenit 
satiră. Al doilea, din comedie sau mai 
bine din satiră de caracter, cum ar fi îre- 
buit să, fie și cum a, părut că, este celor 
ce a, scris pină acum despre ea, a dege- 
nerat într'o simplă operă, de interes lo- 
cal și chiar—ceeace este mai grav—de 
interes individual, Aşa, că, în definitiv, 
„autorul, în loc să izbească, într'o clasă, de oameni, în loc să-i satirizeze pe toţi şi Să asmuţă, asupra, lor ura, celorlalţi, ela izbit întrun singur individ, cine va, fi a- cela, pe care ni l-a, înfățișat sub numele 
de Lechat. Căci întrebările, ce ni le pu- nem involuntar în fața, tuturor caracte- 

n name eta per L Ta aceasta: este esențial 
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pentru financiar să fi dat faliment de 

„două, ori? să fie stupid în toate celelalte 

afaceri, afară de cele financiare? să fie 

negligent. în viaţa de familie, brutal, 

lăudăros și vanitos, crud şi fără inimă, 

și atit de mlădios, încât, cînd e vorba de 

cîştig, să-și piardă, caracteristicele sale 

pentru cele contrarii? Şi, firește, răspun- 

sul,pe careni-l dăm iarășiinvoluntar, este . 

de cale mai multe ori, dacă nu chiar tot- - 

deauna,, negativ. Dar, în acest caz, cre- 

dinţa, că avem în faţa noastră un carac- 

ter se nimiceşte, proporțiile mari, sub 

care-l vedeam la, început, se crapeti- 

sează», și, în loc de un tip, vedem un 

Simplu individ care nu ne poate interesa 

prin defectele, pe care le are, ci prin 

stările sufletești umane, pe care însă— 

în genere — nu le are. Şi de aceea, din 

toată, lucrarea, singurele momente, în 

care acest personagiu devine cu adevă- 

rat interesant nu sînt acelea în care ne 

este arătat ca, financiar, ci acelea în care 

ne este arătat ca om: cînd fiica, sa îl în- 

fruntă și cînd i se anunţă moartea, fiului
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său. Uluiala, indignarea, şi cu deosebire 
durerea, ce o simte, ca om care nu prea 
Ştia ce va, să zică aceste manifestări su- 
fletești, ne impresionează, mai mult de- 
cît tocmelile de tejehea cu Marchizul de 
Porcellet sau cu cei doi ingineri care caută 
să-l înșele. Dar atunci nu mai e nici Le- 

„chat, nici financiarul, ci omul, și intere- 
Sul, ce ni-l deșteaptă,, ese din sfera, inten- 
țiunii satirice a autorului. | 

Dar ceeace nimicește chiar această in- 
tenţiune sînt unele personagii cu ajuto- 
rul cărora, autorul voește să, ne scoată în 
evidență cît mai mult firea, josnică și 
vrednică, de despreţuit a lui Lechaţ;: fica 

„sa, Germaine, Marchizul de Porcellet, vi-. 
contele dela, Fontenelle Și cei doi ingi- 
neri, Phinck şi Gruggh. Singura, afacere 
financiară în care vedem pe Lecliat, cum 
sepoartă, ca financiar, este aceea, pe care 
i-o oferă Phinck şi Gruggh. Dar acești doi ingineri sînt niște ticăloși, ca. și el, şi „tirania, cu 'care se poartă, cu ei, e scu- „Zabilă. Vicontele de la, Fontonelle, care a ajuns intendentul lui Lechat Și este ex-
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“pus la brutalităţile lui de umilitor al no- 

pililor, este un ruinat din pricina viţiilor . 

și destrăbălării lui; și acelaș lucru este 

şi Marchizul de Porcellet, care, deși se 

indignează de propunerile neonorabile 

ale lui Lechat, le primește totuși pe toate, 

în schimbul făgăduelilor de bani. Dar cea, 

mai însemnată, figură, menită, să ascuţă, 

„virful sadirii și s'o înfigă fără milă în su- 

fietul financiarului Lechat este fiica, sa, 

 Germaine, a cărei fire însă, contribue toc- 

- mai din contră să sece puterea, satirică, 

a intenţiunii autorului și săne facă chiar 

să ne întoarcem în contra lui. Germaine 

ar fi, după autor, idealul, şi luminos şi 

răzbunător, faţă de care Lechat să pară 

în toată micimea și înjosirea, lui, și dela, 

care să-i vie pedeapsa biciuirii morale, 

ce merită. Ea ne este înfățișată ca o fată 

miloasă, înţelegătioare, energică și cultă, 

dar care nu numai nu este mulţumită de 

viaţa, și apucăturile tatălui său, dar, 

uitînd—ușor de tot pentru o fiică |—că 

a fost crescută și educată prin mijloacele, 

care el i le-a pus la dispoziţiune; uitind
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că trăește sub acoperișul. castelului lui, 
înconjurată; de iubirea, lui, așa, cum o pri- cepe el, și de a mamei sale, egoistă, şi sgircită, dar nicidecurn rea, ; uitînd că ea, e sîngele lui Și, pînă la un punct chiar sufletul lui,—vorbește de dinsul faţă, de mama, sa, faţă, de iubitul său, cum nici 
unul din Carnenii străini, ce întâlnim în 
întreaga, operă, n'ar îndrăzni să, vorbea- scă, : ea îl face pe tatăl. său —și ajunge chiar să i-o spună în față —hoţ și tilhar, Și nu ne lasă de loc în îndoială că are cea, mai covirșitoare Și mai ireductibilă ură în contra, lui. Firește, că monstrul Lechat trebue să nască un asemenea revoltător monstru, — dar autorul vrea săne prezinte totuși pe acest monstru, ca pe un înger al răzbunării divine. Indrăz- neaţă, și puternică, lovitură, de care însă nu sufere Lechat, ci idealul autorului în- | suși, adică, însuși el. 
Dar ceeace este și mai grav, e că din toate trăsurile, pe care autorul le stringe în Lechat, este una, esențială, și adevă- rată, care întunecă, pe celelalte, și care,
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cu toată, sforțarea autorului de a-i da, 

culoarea, nefavorabilă, rămîne simpatică, 
și vrednică nu de disprețul, ci de admi- 
rațiunea, noastră. Lechat este o voinţă, | 

„care merge fără, șovăire la ţintă: pe el 
_nu-l ameţesc nici frazele, nici considera 

ţiile sentimentale, -pe el îl interesează, 
numai faptul. Este un erou practic, şi 

oricât; de nesuferit ar fi unora omul prac- 
tic, el, întrucît își realizează, cu o putere 
şi cu o siguranţă rară scopurilor sale, 

merită, să fie admirat— este și rămîne un 
erou. Dar atunci cum mai rămîne cu în- 
tenţiunea, şatirică a autorului ? 

Tată contradicţiile ce involvă această, 
- tucrare dramatică şi iată, de ce pare atit 

de interesantă și totuş atît de curioasă | 
şi rece. E o operă inteligentă, dar seacă, 

satirică, dar necumpănită, în care întil- 

nim înalte preocupaţiuni, dar mijloace 

neînsemnate și stîngace. 
Aşa, fiind, trebue să ne așteptăm ca 

succesul ei să, depindă de altceva decit 

de calităţile ei— şi în adevăr, la noi, unde 

lumea financiară nu prea no apasă di-
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rect, succesul ei, neputînd fi motivat de 
atmosfera, socială, se datorește numai jo- 
cului artiștilor. o 

Lăsînd la, o parte fineţea cu care d. 
Achille și iai cu seamă d. Soreanu sub- 
liniază. neseriozitatea, «secăturismul» Și 
ipocrizia, cu aţă albă a celor doi ingineri ; 

__ Cumpănita modestie și delicateţe a d-lui 
_Demetriad, în rolul lui Garraud, iubitul 
Germainei, și a, d-lui Livescu în rolul Vi- 

„contelui de Fontenelle ; demnitatea ne- sigură dar distinsă (păcat că, în. ţinută 
numai, nu și în vorbă), a, d-lui Sturdza, în 
rolul Machizului de Porcelleţ ; bonomia vulgară și stupidă, cum se Şi cuvenea 
personagiului, ce juca, a d-nei Hasnaş, în "rolul d-nei Lechat, precum și rafineria 
afectată, și obosită, a d-lui Aurel Petrescu 
în rolul lui Xavier, fiul lui Lechat, — și trecînd fără, menţiune peste jocul d-nei 
Demetriad, care a, vrut, pe nedrept, 
să, accentueze prea, mult atmosfera, anti- 
patică a Germainei—trebue să ne oprim cu deosebire asupra, jocului d-lui Liciu, care a veprezentat pe Isidor Lechat, per -
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sonagiul principal, și prea principal, al 

piesei. Nu-l voiu lăuda, cum au căutat 
să facă unii, pentrucă a, izbutit să dea, 
tipul financiarului francez, mai bine de- - 

cît l-ar fi putut da, alţi artiști ai altor na- 
ţiuni, cum nu-l laud că face așa, de bine 

pe Evreul. Acest talent de imitare și de 

contrafacere pot fermeca pe amatorii de 

teatru de varietăţi; dar, şi fără de acea-. 
„sta, publicului nostru puţin îi pasă dacă 

- 4.Liciuimitează sau nu imitează bine pe 

un tip pe care nu-l cunoaște. În această, 
privință, artistul nostru chiar a greșit 

la, prima, reprezentaţie, căutînd să, loca- 
lizeze tipul, prin faptul că din cind în 

„cînd a lăsat să se strevadă, accentul e-. 
vreesc în vorbire. Dar îl voiu lăuda pen- 

tru îndrăsneala, ce a pus-o în: jocul 

actului III, cînd Lechat, care-şi xide de 

toţi și merge în viaţă din triumf în 

triumf, este izbit deodată de două neno- 

__rociri: mai întâi de fuga fiicei sale, care 

îi părăsește casa,—după ce-i declarase 

(în faţa Marchizului de „Porcellet, care, 

constrîns de bancher, îi ceruse mina pen-.
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tru fiul său) că are un amant ; şi a, doua, 
Şi cea, mai groaznică, de moartea năpraz- 
nică, a, fiului său, Xâvier, pentru care 

"avea, o slăbiciune fără margini și caze e 
sdrobit de propriu automobil. 'Trebue 
mult timp ca, în sufletul unui asemenea. 
om să-şi fac loc durerea. Sufletul lui 
este nedeprins cu asemenea stări suf6- 

„tești; o coajă puternică de impresiuni 
indiferente sau pline de mulțumire opre- 
ște ideia, fatală să pătrunză în adînc și 
să aprinză sentimentalitastea, înnăbușită 
și nebănuită ce se ascunde în substruc- 
ţiunea unui asemenea suflet. Dar ideia 
se repetă, cu puterea fatalităţii neînfrînte 
i izbește din ce în ce mai puternic, mai 
tăios, mai adînc, pînă, ce ajunge la teme- 
lie. Efectul, ce trebue să-l facă, ea ajun- 
gind acolo, trebue să fie neașteptat și for- 
midabil. Ca, o fiară ce se înneacă cu un 
Osși eaproape săse înnăbușe —se roșește, 
își deformează, trăsurile, icnește, caută 
să respire din adinc, şi ca, o fiară ce în acest moment e străpunsă, de un pumnal 
pînă în rărunchi, izbucnește de odată în-
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tr'un țipăt de infinită desnădăjduire. Şi 
apoi iar se înneacă, își smucește hainele, : 
își rupe gulerul ca să poată respira, gifie: 

și clefăe, și urlă, și se trămîntă, și izbuc- 
nește în ţipete, și se bate în cap, și nu știe: 
ce mai face. I. o durere imensă, adincă, 
și adevărată, care nici nu poate fi expri- 

mată la un asemenea, om și în asemenea 
moment decît astfel. Şi nimeni nu ride 
de contorsiunile lui, și nimeni nu se scir- 
boște de clefăelile lui de cîine turbat, și 
nimeni nu se indignează de realismul 
acestui joc, — și nu se iudignează pen- 
trucă d. Liciu a, găsit în sufletul său, ceva, 
foarte rar la, artiștii noștri: dramatici, 
convingerea, avîntul, adevărul, pe care-l 

pune în acele manifestări ale durerii. A- 

ceasta, este o dovadă—şi asupra, ei voi 

avea, cred ocazia să revin altădată — 

că d-sa, deși destul de distins și în cele- 

lalte feluri de roluri ce a jucat pînă a- 

cum — de-abia acum și-a găsit adevăra- 
tul său gen. | 

18.
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Joi, 13 Ianuarie 1905. 

„O noapte furtunoasă, de JI. L. Caragiale ; Minunică 
'enfant du miracle), comedie bulă în 3 acte de Paul Garaule 
şi Bobert Charvay.: Ă 

Zilele acestea, între altele, s'au dat la Tea- 
tirul Naţional, două reprezentații care m'au 
nemulțumit în ultimul grad. S'a reluat, Sim- 
bătă, 8 Ianuarie, «0 noapte furtunoasă», ad- 
mirabila comedie a lui Caragiale, dar sa ju- 
cat cum nici în tirgul Buhuș nu s'ar fi jucat; 
iar Marţi seara, 11 Ianuarie, s'a dat pentru 
întîia oară L'enfant du miracle, tradusă în 
nemțeşte sub titlul de «Drei hundert Tagem, 
iar în româneşte sub forma, riouă de cuvint,— 
care miroase a, Montaureaniu (—Goldenberg), 
Miereanu (==Honigmann),—A[inunică (adică 
copilul Minunică, cum am zice : Mitică, Fă- 
gurică !), o netrebnicie. franţuzească, pe care 
un român conştient nu s'ar fi apucat cu 
niciun preţ s'o traducă spre a îmbogăţi cu 
ca literatura românească... 

Cceace m'a mîhnit cu deosebire a. fost con-
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:statarea, că artiştiii noştri âu jucat atit de 
neaşteptat de rău minunata comedie româ- 
:mească, şi atit de neaşteptat; de bine «ticălo- 

-şia» franţuzească. Căci e cel mai bun mijloc 
-ca publicul nostru slab, inconştient şi zăpăcit 
.de formele inferioare ale culturii străine, să 

“fe încurajat în disprețul lui pentru litera- 

“tura românească şi în nepilduita lui admi- 
"ratiune pentru «scîrbele» literaturilor culte. 

Cum să se mai simtă, îndemnat acest pu- 
“blio care trebue înstrunat şi mînat cu o mînă, 

„de fier pe calea, cea, sănătoasă, dela care îl 

:abate ușurința lui şi falsa, strălucire a-Apu- 

*sului, cum să se mai simtă îndemnat să ad- 
“mire operele literaturii noastre, cînd acestea, 
-sînt scilciate, batjocorite, nimicite prin jocul 

“artiştilor noştri? Şi cum să nu-şi îndrepteze 
:admiraţia lui către noroiul civilizaţiunilor 
'îmbătrinite, cînd aceiaşi artişti îl poleiesc 

„şi-i dau o strălucire egală, dacă nu chiar 

mai mare, ca, aceea, pe care o are în ţara lui 

„de origină? Fireşte că, formal luat” lucrul, 

“nu ei sînt de vină, ci cei ce-i pun să joace 

-operele româneşti fără nici o repetiţie, şi pe 

.cels străine cu toată grija, şi solicitudinea, 

unei cauze cinstite. 

Formal, da ; dar nu în realitate. Căci dacă 

-nu pot fi învinuiți că au jucat excelent o mi- 

:selie străină, ce le-a fost impusă, cu atît mai
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mult sînt de î învinuit că nu posedă,- în per- 

fecţie micul repertor românesc. E permis oare: 

ca artişti ca, d-nii I: Petrescu, Brezeanu, d-ra. 

Maria, Ciucurescu, Liciu şi chiar d. Aurel Pe: 
trescu şi d-na Brezeanu să nu ştie într'atit. 

rolurile, încît să nu accentueze nici o frază 

- cum trebue şi să dea celui mai firesc stil, 

din cite s'au scris în româneşte, o aparenţă 
deşuchiată şi nesuferită? Nu mai vorbesc de- 
d-ra Ricoboni, care, după felul cum pronunţă. 

„frazele, n'ar merita să fie primită, de-ar fi 

să-l facă de a doua, oară, nici măcar în Con- 

servator, necum să joace pe scena, Teatrului: 
Naţional, roluri ca, al Ziţei ! ! | 

Cit despre felul cum a, fost jucat a AMinuni- 
că», dacă d. Ministru al instrucţiunii publice- 
nu va lua, măsurii în contra, ei, zic publicului:: 

cine vrea, să vază cît am cîștigat; şi cît am 
pierdut din contactul nostru cu cultura apu- 
sană, lese-și acasă, copilele, băieţii şi chiar 

nevestele, şi ducă-se la, Teatrul Naţional !. 

Citeva, săli pline şi alese, ca, cea de aseară, 
va fi o bună, răsplată, pentru Direcţiunea,. 
care se duce, și care, urmînd pe calea înce- 

pută de alţii, a adus tot binele și tot răul, 

pe care, intrucit a depins de dinsa, l-a putut- 
“aduce primei scene româneşti ! 

E şi acesta un fel de a înțelege progresul. 
Dar n '0 felicit şi mai puţin c o regret. 

———————
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“A ŞASESPREZECEA BUCATĂ 
  

Luni, 17 Ianuarie, 1905 

Minunică! (P'enfant. de 'miracle) de Paul Ga- 
evauis şi Hohert Charvay, trad. de Emil D.. Fagure. 

I. 

EVREI IN LITERATURĂ 

„ „Brau vremuri, cînd ziceam cu tot di- 
“nadinsul — și cîteodată o zic și acum — 

“că, dacă n'aș fi Român, aș vrea să fiu 

Evreu. Și aveam multe și bune termne- 
uri pentru aceasta. Căci la nici un po- 

por nu se realizează mai bine, ca la 

:acel popor, principiul esenţial al frumo- 

sului și al vieţii: principiul unităţii în 

varietate. Spaniol sau Cazar, Polonez 

„sau American, Englez sau Francez, Alge- 

rian sau Chinez — din toate naţiile și de 

-toate limbile,—el își păstrează un singur 

:suflet, sufletul, care-l leagă de unicul
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Dumnezeu, de Iehova. Credinţa, lui e cea, 
- nai simplă, și mai măreaţă, și ea, nu este 
un cuvint, ci o realitate, căci ea, este 
acel suflet și ca-l face, sub toate formele 

„de viaţă, ce le împrumută dela, popoa- 
rele în mijlocul cărora locuesc, să fie unul! 
și acelaș, puternic, și nestrămutat din 
cele mai” vechi timpuri și pînă astăzi. 
Istoria, lui, multiplicată, de vicizitudinile 
unei vieți atât de variate, începe, ca nici 
o istorie a vreunui alt popor civilizat, cu 
facerea lumii. Ea, se desfășoară, cu atita 
firesc, căldură, și strălucire şi cu atita 
unitate neturburată, că, ea a, devenit car-- 
tea, cea, mai citită, și cea; mai iubită, izvo-- 
rul nesecat de învăţătură, pentru sute- 
de milioane de oameni. Sufletul simplu“ 
al acestui popor, încorporîndu-se în isto-- 
via lui, sa impus și sufletului altor po- 
poare și a, tins și tinde neconţenit să, le: 
modifice în ființa, lor, după, propria, sa. 
ființă. Această, superioritate a, făcut cu: 
putință ca poporul Evreu, — deși trăind. 
sute și mii de ani în mijlocul altor po- poare de care era, disprețuit, batjocorit,.-  
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persecutat,—să ajungă, încetul cu înce- 
tul și cu răbdarea, pe care o pot avea. 
numai sufletele supraumane, să li se im- . 
pună. și să le facă să trăiască cu diînsul. 
ca, fii ai aceleeaşși naţiuni, dar în acelaș . 

timp — și acesta, este semnul caracteri- . 

stic al superiorității rasei — să facă pe 
aceste neamuri să-l îngăduiască a, su- 
prapune patriei comune, patria lui ideală, 

în care să poată trăi, ca un stat în stat 

şi deasupra tuturor statelor, împreună 

cu toți membri săi din toate părţile pă- 

miîntului, păstrăndu-și neatinsă ființa. 

-Iai proprie de popor. Ce naţiune a putut; 

realiza un ideal mai iscusit, mai dificil 
şi mai înalt decât acesta? Și, cînd vin. 

momente în care meschinăriile vieţii na-: 

ţionale t6 desgustă, cum să, nu te ridici 

—— sau, dacă vreţi, să te scobori, — CU. 

dorinţa pînă la, popoiul, care a putut 

să, dea, viaţă unui asemenea neîntrecut; 

ideal? Nicăieri triumful spiritului ome- 

nesc nu sa. vădit mai bine și e natural 

ca măcar din cînd în cînd să rîvnoști 

această culme.
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“Dar măreţele monumente arhitecto- 
nice hrănesc mai mult mucegaiu decit 10- 
cuințele modeste, și în șanțurile cetăților 
puternice se găsește mai multă, apă stă- 

-tută și reptile imunde. Şi astfel e natu- 
râl ca, în poporul cel mai vrednic de ad- 
mirajţie prin tăria, și limpezimea, spiritu- 
lui, să găsim cele mai multe și cele rai - 
nevrednice individualităţi. Dar, precum 
mucegaiul mănîncă, dar nu istovește 
clădirea, iar reptilele scurmă, șanțurile, 
dar nu dăriîmă, cetatea, totasemenea, ace- 
ste individualităţi, deși fac antipatic po- 
porul din care se trag, nu izbutese totuși - 
Să-i sgudue în mod real superioritatea, 
ce-i recunoaștem. Și cu atît mai puţin 
izbutesc în aceasta, cu cît răul, pe care-l 
fac, se resfringe nu atit asupra popo- 
rului din care se trag, cit asupra, naţiu- 
nilor în mijlocul cărora locuese. Din acest 
punct de vedere Evroul, ce nu-și merită, 
numele, prin antipatia, ce provoacă, pre- 
zervă neamul său de contractul prea in- 
tim cu neamul străin, care-i permite per- 
vorsitatea, — și, în acelas timp, slăbește
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rezistenţa acestuia, otrăvind spiritul pu- 

Dlicului inconștient cu produsele netreb- 
nice ale activităţii sale. Astfel el este ca 
-o-boală molipsitoare, care nu se mai lip- 
sește de cei ce au avut-o sau de cei ce 
Sau obișnuit cu dînsa, ci de cei ce nau 

cunoscut-o şi al căror sânge este nou și 

nedeprins cu răutăţile ci. Ba unii din 

-acest fel de- Evrei sînt cu atit mai folo- 

-sitori neamului lor și mai primejdioși po- 

-porului în mijlocul căruia trăesc, cu cit 

-ei se desprind cu. desăvirșire din trun- 

chiul primitiv și se alipese ca elemente 

noi adoptive pe lingă națiunea, streină, ; 

“poporul lor, fără, să, vrea, se primenesc 

de dinșii, iar neamul, în care se asimi- 

lează, se pătează cu dinșii. 

„Aceste reflecţii mi-au venit, gîndindu- 

mă cu deosebire la, categoriile de lite- 

raţi de origină evreiască, ce sau mani- 

-festat în ultimele trei secole, în mijlocul 

“popoarelor europene. In aceste categorii 

descoperim, pe lingă personalităţile, care 

“Antrupează toată, măreţia acestei naţiuni 

atit de antice, tot felul de individualități, |
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dela cele care strălucesc cu onorahilitate. 
pe cerul cam frămîntat de nori al lite- 
raurilor moderne pînă, la, cele care, ca 
mucegaiul în ungherile vreunei clădiri, 
se tirăsc în rubricele gazetelor, crezînd 
că înnoată în seninul înalt, Și limpede al. 
creațiunii artistice. 

Mai întâi avem categoria, acelor serii- 
tori Evrei care, căutînd să prindă adevă-. 
rul, ce mai presus de voia, lor s'a, întru- 
pat întrînșii, au dat formula, cea mai 
clară, a spiritului cel simplu și măreț; al 
poporului lor, și cînd, (cum adesea, se în-. 
tâmplă la cei ce văd adevărul prea de 
timpuriu și prea, limpede), au avut Să su-.. 
fere dela. propriii lor corelegionari, ei 
n au șovăit un singur moment să-și frîngă.. 
voința, și tendinţele naturale, ce-i legau 
de ai lor, spre a, urma, calea, adevărului, 

„ce descoperiseră în sufletul lor. In fruntea.. 
acestora este admirabilul Spinoza, pe 
care Evreimea cultă îl revendică, cu drept 
cuvint, ca pe formulatorul cel mai con= cis, mai clar și mai îndrăzneţ, al monis-
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mului. Reprezentantul filozofic al esenţii-. 
religiunii lor monoteistice. . 

Mai jos decit aceștia, avem categoria, 

acelor scriitori Evrei care, deși au între- - 

văzut adevăruri sufletești minunate, au 

șovăit în credinţa, și în faptele lor, şi au. 

aruncat un valturbure peste limpezimea, . 

de cristal a creaţiunii.lor. Artă crea- 

toare, sulemenită; cu artă de meșteșug, 

artă pură, turburată ca.artă cu tendinţă, . 

artă clasică, înjosită cu artă cinică, se 

găsesc întrupateîn operele acestei catego-: 

zii de scriitori Evrei, al căror -reprezen-- 

tant tipic este Ileine. De aci amestecul - 

de simpatie și antipatie ce simţim faţă - 

de opera, lor. 

Mai jos decit aceștia, sint scriitorii 

Evrei care au căutat să facă din artă un 

mijloc de luptă —- dar luptă dreaptă și 

cinstită pentru cauze care direci sau in=: 

direct veneau în sprijinul luptei pentru 

existență a neamului lor. Antipatici în- 

trucit înjosesc arta, făcînd-o sclava, po- 

liticii, — și antipatici, mai cu seamă prin 

faptul că unii dintre ci au căutat să facă .- 

.
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“pe alţii să creadă că într'această stă “toată, menirea, artei, — ei au cel Puțin 
scuza că, se luptă în serviciul neamului lor, atit de apăsat și atât de obijduit în - decursul veacurilor, Herzl, Brandes Și la noi d. Gherea — pot fi dați ca, exemple “ce intră în această categorie. 

- Scriitorii din aceste trei categorii, ori- “cit ar fi de jos unii față de alții, au în lucrările lor totdeauna ceva, onorabil, și -oriciţă, indignare ar stirni cei din a, treia, categorie, această indignare nu: va, co- Virși niciodată acmiraţiunea, ce ne pro- “duc în sufleţ cei din, categoria întâi. Dar în afară, de aceste feluri de: scrii- „tori Evrei, mai există un a] patrulea, și „mai cu seamă un a] cincilea, fel, care, co- ! :borînd arta, la, conceptul unei marfe, sînt "Pacostea, societăţii civilzaţe și semi-ci- “vilizate de astăzi 3 — și, din nenorocire ""Pentru faima, Poporului Evreu, scriitorii aceștia sînt atit de numeroși, că cei mai mulţi, dintre cei ce cinstesc arta, ȘI Pro- - cederile oneste, nu privesc întreaga, li- “toratură datorită, Evreilor, decit Prin sen-.
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timentul de desgust ce-l provoacă, acești 
profanatori ai artei. I. o greșală această, 

dar explicabilă și chiar scuzabilă, cît. 
„timp poporul Evreu iînsuși nu va, âvea.- 
grijă să se lepede de dînșii și să-i stioma-- 
tizeze ca, nevrednici. Dar nimeni n'o fâce- 

pentrucă, cum am mai spus mai sus, ne-: 

” trebnicia, lor aduce un folos real 1 neamu- 

lui, din care-se trag. . 

Seriitorii Evrei din aceste două cate-- 

gorii au de notă comună, de a-și însuși . 

_procederile artei, de a face din ele un. 

meșteșug cu ajutorul căruia, să poată, ex- 

ploata,sentimentalitatea, grosolană a pu- 

plicului. E tendinţa conştientă, de a scor- 

moni sufletul acestui public, de a desco-- 

peri mizeriile lui secrete şi de a între- 

buinţa, mijloacele artistice cele mai po- 

trivite spre a le satisface. E vorba de a- 

măguli, de a, gidila — și de a-și primi în. 

“schimb onorariul. 

E o deosebire esenţială însă între aceşti-- 

literaji. Cei mai puţin neonorabili tind - 

“numai la falsificarea, gustului. Ei nu aten- 

“tează, la bunele morâvuri, ci se înteme- -
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“iază tocmai pe ele spre a putea exploata, 
pe publicul burghez, cinstit ȘI liniștit. Ei 
“întocmesc mașini dramatice în care—cu 
rost și fără, rost, dar corespunzînd ten- 

-dințelor publicului, pentru care sint fâ- 
-cute— totdeauna, criminalul este pedep- 

sit, nevinovăția recompensată și așa, mai 
“departe. Tipul Și reprezentantul de frunte 
al exploatatorilor de acest fel este fai- 
mosul d'/nnery. Ei pot indiena pînă, la ultimul grad pe iubitorii de artă, dar nu-i 

pot scirbi, 
In schimb, scirba nu mai poate avea. 

margini faţă de scriitorii din ultima și 
„cea mai de jos categorie, căci ei pot fi 
Puși alături — şi fără, cea, mai mică clin- 
tire—între proxeneţii infami. Multe tică- 
loșii ascunde viața, individuală, dar ace- 
ste ticăloșii rămin izolate Și tăinuito: în- “traceasta stă curăţenia atmosferii so- ciale. Aceasta face, ca păcatele indivi- dului să nu se pună în socoteala socie- tăţii, și tot aceasta face ca societatea, cu atmosfera ei pură, să rușineze pe indi- vid de propriile lui fapte și să-l ridice din -
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«starea, de decădere, în care va fi căzut. 

Dar închipuiţi-vă, că un scriitor găsește 

meșteșugul prin care, încet, încet și la 
“adăpostul spiritului și ingeniozităţii ef- 
tine, izbutește nu numai să înfăţișeze 
unei întregi societăţi aceste mizerii ale 

vieţii individuale, dar să şi-o facă să le 
“privească cu un ochiu indiferent sau fa- 

vorabil. Inchipuiţi-vă că mumă, și fiică, 
părinte și copil, bătrin și tînăr, uitind 
itoate conveniențele, care fac curăţenia, 

vieţii de familie, temelia, societăţii, asistă 
indiferenți sau veseli la niște mirșăvii 

.de care nu numai n'au auzit, dar pe care 

nici nu le-au bănuit. 

Fireşte, efectul neapărat al acestui fapt 

-este că, nepăsarea sau veselia, cu care 

-acea, societate a putut să privească, niște 

întîmplări închipuite, devine o dispoziţie 

sufletească, firească, și faţă, de întimplă- 

zile reale, și degradarea văzută tinde să 

devină deuradare făpluită. Puritatea, at- 

mosferii sociale se viţiază, şi ticăloșiile in- 

dividuale tind să devină ticăloșii sociale. 

“Cecace nu se poate face decit în taină
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sau în case speciale, puse sub suprave- 
gherea poliţiei, tinde să, se poată face în- 
năuntrul fiecărei familii și la, lumina zilei.. 
Scriitorul proxenet și-a. ajuns scopul—: 
Și cu cît și l-a; ajuns mai bine, cu atit ciș-- 
tigul său e mai sigur; Căci nici o rădă-- 
cină nu produce bani mâi siguri, decit 
„aceea a viţiului. Şi scriitorul proxenet; 
știe ce sădește. Și cu deosebire” știe a- 
ceastaacelEvreu, careare spiritul comer- 

. cial mai iscusit... 

Dar ce are a face toate acestea, cu. 
«Îlinunică» ? 

Are a face pentrucă introducerea, ace- 
stei comedii în literatura românească, se. 
datorește ca și «07 bărbaţii» și: ca, şi. 

| «Belgia, Orientnlui», unui scriitor din 
această categorie, şi aceasta, va, fi în de- 

- ajuns ca să explice pentru ce tac asupra 
ei, și-i indic numai izvorul. Cui e sete de. 
asemenea apă, ducă-se so bea! Eu nu. 
i-o aduc acasă, ! | 

a
j



_A ŞAPTESPREZECEA BUCATA 
  

Luni, 24 Ianuarie, 1905. : 

Minunică! comedie bută în:3 acte de Gavault 

și Charvay, 

Il. 
DESFRÎU ŞI INCONȘTIINŢĂ 

Intreaga, săptămînă trecută a conti- 

nuat să, se dea la Teatrul Naţional, şi cu 
un succes din ce în ce mai mare, farsa, 
«Minunică!» Pînă, Joi seara, cînda, asistat 

şi reprezentantul cel mai autorizat al Mi- 

nistrului Instrucțiunii, Direcțiunea, par'că 
tot mai șovăea, cînd era vorba să anunțe 
reprezentaţia, următoare: nu anunţa de 

cît cîte una, şi numai cu o zi mai înainte. 

De la acea dată însă, văzind că autori" 
tăţilor puţin le pasă de co se dă și de ce 

nu se dă pe prima noastră scenă, ba, 

| 20
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simțind chiar că această, nevrednicie, ce 
face deliciul inconștienţilor, nu este toc- 
mai displăcută nici chiar acestor autori- 
tăţi însele, a luat curajul să anunţe cite 
două reprezentații deodată. Triumf dar 
pe. toată linia: traducător, Direcţiune, 

artiști, toți triumfă, Cel d'întii, pentrucă 
Și-a, văzut munca infamă răsplătită atit - 
de neașteptat; cea de-a doua, pentrucă 
își vede răsplătit—și mai neașteptat— 
curajul; cei din urmă, pentrucă văd că, 

li se dă dreptate, cînd năzuesc să-și a- 
rate talentul mai mult în ceeace arta 

dramatică străină are mai abject, decit 

în ceeace literatura română are mai 
frumos. Acest succes, astăzi și în ţara, 
noastră, este caracteristic, și cu atit e 
mai caracteristic — și în acelaș timp mai 
simptomatic pentru decăderea noastră 
morală, — cu cit el sa născut creşte și 
dăinuește ocrotit tocmai de aceia, care, 
prin misiunea lor, sînt chemaţi direct să 
vegheze și să contribue, prin vorbele și 
faptele lor, la educaţiunea, generaţiuni- 
lor. Se vor mai fi dat și în alte timpuri
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la, Teatrul Naţional, reprezentații: care să, 

jignească buna cuviinţă, dar niciodată 
nu sa dat o piesă mai discalificată din 
punct de vedere moral și în acelaș timp 
mai izbitor nepotrivită cu caracterul ce- 
lor, ce o ocrotesc. Căci și Directorul Tea- 
trelor, și reprezentantul Ministrului In- 

- strucţiunii, care a văzut-o Joi seara, și 

chiar Ministrul însuși — toţi, toţi sint: 
profesori. Toţi (căci, după ce secretarul : 

„său a asistat din loja ministerială la re- 

prezentaţia, acestei sfruntătoare necu- 
viinţe, nu-mi pot închipui că Ministrul 
Instrucțiunii habar nu are de ce sepe- 
trece la, Teatrul Naţional) toţi admit, de 

şi sînt profesori,—și admit fără şovăire, 

—că publicul român, bătrîni și copii, fe- 

mei şi fete, bărbaţi și tineri, derbedei și 

mai cu seamă, școlari purtind unitorma, 

școlară, poate asista, într'un teatru sub- 

venţionat de Stat și condus de autori- 

tatea, lor de luminători și îndreptători ai 

generaţiunii de miine, la, o nemernicie 

dramatică, a cărei ideie fundamentală e 

cu neputinţă, s'o formulezi în scris fără
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să nu-ţi fie rușine de tina însuţi. Căci a- 
cesta, e adevărul: ideia, fundamentală a, 

— fazsei cMinunică /», ideie fără de care tot 
hazul scenelor se pierde, este cu nepu- 
tință, de formulat în scris într'un ziar ci- 
tit de toată lumea, Formulările cronica- 
ilor noștri teatrali, care au îndrăznit să 
povestească, intriga, acestei farse, sint 
_neexacte. Căci hazul deosebitelor ei scene 
- nu provine, cum cred ei, din faptul că vă- 
duva, Moulerey (d-ra, Titi Gheorghiu). tre- 
bue - să-și scape moștenirea, de zece mi- 
lioane, izbutind să dobindească un copil 
în cel mult trei sute de zile de la moartea 

Si „bărbatului său, cit de neputinţa, de a, să- 
Virși hic et nane un anume fapt, ca, şi 
cînd acesta ar fi dt ajuns, spre a-și ajunge 
scopul. Imaginaţia, spectatorilor, spre a 
fi mișcată, de comicul situaţiilor, trebue 
să fie necontenit preocupată de acest 
fapt și să, aștepte necontenit să se să- 
vîrșească, așa încît, cînd ușa, odăii de: culcare se închide după d-na, Moulerey. și după Georges Durieu (d. Liciu), aman- tul ei, Direcţiunii Poatrelor nu-i mai ră- 
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„_miîne, spre a, desăvirși succesul, decit să 

practice ferestruici discrete pentru spec- 
- tatorii senili, care atunci și-ar putea, freca, 
miinile, dacă, nu tot așa de expresiv ca, - 
Croche (d. Soreanu), interesatul la, moș- 
tenire, dar de sigur cu mai multă satis-: 

facţie, chiar decît Directorul Teatrelor, 
interesatul la cassă. 

Dar succesul acestei farse este atit mai 

simptomatic pentru decăderea morală a, 

societăţii noastre, cu cât cei ce-l ocrotesc 
n'au nici măcar conștiința, că, săvirșesc - 
o faptă rea: ei caută s'o apere și so arate 

ca, o necesitate socială. Cînd ai un sin- 

gur teatru, argumentează prin interpuși 

Direcţiunea, teatrelor, trebue să satisfaci 
toate gusturile, şi mai cu seamă trebue. 
să ţii socoteală de gusturile acelui public 

care iubește petrecerile și poate să chel- 

tuiască cu ele, Pentru orice viţiu se pot 

găsi argumente, și acela este de acestea. 

Mai întii, e fals că avem un singur. teatru 

—avem un singur teatru subvenționat de 

Stat, dar teatre sînt destule. N'ar fi decit 

Teatrul. Liric, şi ar fi de ajuns pentru



310 O MINUNICĂ| - 

bogătașii noștri, care nu mai știu cum 
să-și omoars timpul. Artiști sînt destui, 
și.cine vrea, să trăiască din exploatarea 
viţiilor secrete, n'are decit să pună te- 
meliile unei trupe dramatice avînd acea- 
stă specialitate. Un Fagure oarecare sar 
găsi ca, să-i traducă, de bine de ră U, vreo 
mizerie dramatică, care a avut; succes în 
teatrele de-a treia și a patra, mînă în Oc- 
cident. Ar fi un teatru, cu caracter de 
«caf6 chantant», unde s'ar putea duce 
amatorii de petreceri obscene, fără însă - 
să întineze și viața, morală a familiilor, 

„ care atunci—daţ fiind. caracterul loca- 
lului—ar ști să, se ferească. Dar de unde 
și pînă unde Teatrul Naţional obligat să 
satisfacă; gusturile tutulor detracaţilor şi. 
perverșilor? De unde şi pînă unde, un 
teatru, subvenţionat; de Stat, trebue să 

„ Yeprezinte toate felurile de piese, dela, 
cele mai înalte pină la, cele mai sordide ? 

Și apoi, dacă ar fi așa, ce ar mai opri pe cei ce-l conduc, ca, să introducă pe scena, lui dea, dreptul cîntecele Şi repre- zentaţiile obcene ce se obișnuesc în 10- 
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calurile de petreceri? De ce n'ar înmulţi 

numărul artistelor şi n'ar permite o fa- 

miliaritate mai palpabilă între persona- | 

Jul artistic şi publicul amator de alte sen- 

zajii şi mai plăcute—şi care de sigur ar. 

fi şi mai bine plătite—decit acelea, din 

«Minunică»? Căci dacă plăcerea și nu- 

mai plăcerea, publicului se urmăreşte 

prin Teatrul Najional, atunci este evi- 

dent că această instituţiune își va înde- 

plini mai bine menirea, cînd va, pro- 

- cura o mai mare cantitate de plăcere 

- spectatorilor. Şi ce plăcere e mai mare 

decit aceea, a, simţurilor? - 

„ Si totuși aş fi nedrept, dacă aş susține 

că întreaga noastră, societate este fun- 

damental decăzută moraliceşte. Repre- 

zentajia, cu atita, succes a netrebniciei 

franţuzești nu dovedește decît că, în pu- 

„blicul nostru domneşte un indiferentism 

moral, îngrijitor ce e dreptul, dar pe care 

nu-l cred adînc. Acest indeferentism se 

__poate.considera ca, vinovăţie numai la 

conducători. Dar îmi vine să cred că și 

vinovăția lor trădează mai mult o uşu-
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„Xinţă, interesată, decît un viţiu ireme- 
diabil. Și iaţă ce îndreptățește această 
convingere. a | 
„Mai întîi, faptul că notițele sau croni- 
cele, pe care le-am scris în contra, farsei 
«Minunică»! au fost găsite pe deplin în- 
temeiate de mai toţi aceia, care au vă 
zut-o :' chiar și de Vrăjmașii mei perso-. 
nali. Al doilea, faptul că mai niciunul 
dintre cei ce au văzut-o prima, dată, nui 
Sa mai dus so vadă a doua, oară, deși 
jocul artiștilor noștri ar fi trebuit să-imai 
atragă. Sălile pline, pe care le-a făcut ne- 
contenit, le datorește numai curiozității, 
care se repercurtează, fie prin reclama, 
interesajilor, fie—și aceasta este partea 
mea, de vină la succesul ei— prin violența, 
atacurilor. Al treilea, chiar conducătorii 
au rezistat multă vreme pînă s'o dea, şi 
numai 0 speranţă de ciștig, explicabilă, 
prin prea neînsemnata, subvenţiune ce 
dă Statul, i-a împins să facă, pe placul 
scriitorului evreu «din a, cincea catego- 
Tie», care în acelaș timp are în mînă, Și 
reclama, dela un ziar foarte răspîndit.
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Ceeace a lipsit și lipsește publicului no- 

stru, ceeace a, lipsit și lipsește conducă- 

torilor este energia, morală. Energie, cit 

vrei, pentru pîine ; nici o energie pentru 

idei. Şi de aceea, aprobă spusele mele, dar 

n'au curajul să fluere cînd sînt în stal, 

nici să rupă afișul, după ce l-au.pus.



A. OPTSPREZEGEA BUCATĂ 

  

 Zuni, 31 Ianuarie, 1905. 
| Minunioă ! (L'enfant de miracle), comedie bufă în. trei acte de Gavault și Charvay, în legătură cu Direc- țiunea cea nouă, 

II. | 
„BINELE RĂULUI ȘI RĂUL BINELUI 

E în înțelepciunea poporului că, orice Tău își are partea sa, de bine Şi orice bine 
își are partea, sa de Tău. Minţi filozofice merg chiar mai departe Și afirmă că par- tea de bine din rău este tot așa, de mare, ca și acest rău însuși, precum partea, de Tău din bine nu este mai mică, decit; acest bine însuși. Lumea în sine este indife- rentă pentru binele Și răul nostru, pen- tru fericirile și nefericirile ndastre, iar viaţa, noastră, este în sine tot atât de in- diferentă, ca, și lumea. Ea, se deosibește
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-de lume prin faptul că, simte, dar se - 

aseamănă, cu ea, întrucît cele două, forme . 

” ale simţirii, durerea și plăcerea, — răul » 

și binele — se anulează între dînsele și 

stabilesc în viaja, omului echilibrul per- 

fecteiindiferenţe. Tot;ce credemaltfel este 

o pură iluziune, și iluziunea aceasta, este 

variabilă după împrejurări. Cit trăim ȘI 

mai cu seamă, cât sîntem în creștere, fie ca, 

individ, fie ca popor, fie ca omenire, e fi- 

resc ca, să privim lucrurile din partea, lor 

cea, bună și să avem credința, că binele 

este mai mare decit răul, că acest rău şe 

poate nimici, că în orice caz sepoate mic- 

şora,, Şi toate străduinţele noastre, ca in- 

divid, ca popor, ca omenire, nu au alt 

scop decit să lupte din răsputeri în con- 

tra acestui rău, Și cea mai mare satis- 

facţie, ce putem avea în lume, este să 

avem perfecta, iluziune că prin munca, 

noastră am întronat, în locul răului, bi- 

nele. Dacă însă condiţiunile de pe pla- 

neta, noastră sar schimba—precum ne 

profetizează unii dintreoameniide ştiinţă 

—Și ar. deveni din ce în ce mai nepriel-
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nice vieţii omenești, pînă. la apropiata e nimicire, ar fi tot atât de firesc ca ome- „ Direa să înceapă atunci să cugete că răul este mult mai puternic în lume decit bi- nele, că binele este menit să fie nimicit, "că orice Sforțare pentru întruparea, lui e zadarnică, și că ar fi mai bine să mori cu un ceas mai înainte decât să aștepți moartea, dela, nemilostiva, Natură. N'ar î exclus, pentru acele. adinci nefericite Vremuri, cum de altminteri se și văd unele indicii, chiar în starea, de creștere de astăzi, în filozofia unui Buddha sau 
Schopenhauer — ca atunci să se nască, 
în sufletul omenirii credința, că ceeace 
considerăm astăzi ca, bine, ca, fericire, 
este în -realitate un Tău, o nefericire, și Sforțările tuturor, în loc să, urmărească, 
ca acum, îndelungirea, vieţii Pămiîntești, ar urmări tocmai scurtarea, Și nimicirea, ei. S'ar repeta, atunci, însă ca o stare de Spirit generală, și, firește, cu alte forme, dispoziţiunea, sufletească, a, martirilor creștini sau a, călugărilor flagelanţi din evul mediu, care își găseau mulțumirea,
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și deci binele, în durere, adică tocmai în 
ceeace filozofia, utilitaristă curentă, con- - 

sideră că este semnul răului. 
Cu ce dispreţ; plin de convingere, cu 

ce revoltă adincă, cu ce ironie a, tot știu- 
toare sau cu ceseninătate superioară n'ar 

izbi oamenii din acele vremuri, prin filo- 
zofii, prin conferenţiarii... ateneiști, prin 
profesorii şi chiar—ba, mai cu seamă— 
prin oamenii lor politici și prin gazetarii 
lor, în minoritatea, din ce în ce mai: re- 
dusă a, celor care ar păstra amintirea, 

strălucirii civilizaţiunilor trecute şi ar 
căuta, să, dovedească, că ceeace societa- 

tea, din care fac parte, socotește că este 

bine, este în realitate rău. Cum și-ar mai 

bate joc'de programele, prin care stră- 

moșii Și răstrămoşii lor au căutat să rea- 

lizeze cel mai mare bine în neamurile, 

ce năzueau să conducă, șicumcu neantul 

rămas pe urmă-le, ar da dovadă, că ni- 

micul şi nimicirea este realitatea, și în 

acelaș timp cel mai mare bine, supre- 

mul ideal]... 
Ă . . a ? 

Asemenea, ginduri, chiar cînd nar îi



318 | MINUNICĂ ! 
  

„însoţite de credinţă, au acţiune liniști- 
. toareasupra avinturilor noastre prea vio- 
„lente. Ele moderează revolta, ce se deş- 
teaptă, în noi în mod firesc, cînd vedem 
că se tolerează și chiar să încurajază 
netrebniciile ; și tot'ele moderează și sa- 
tisfacţia, ce avem, cind omul, care să le 
înlăture, se ivește; In asemenea, momente 
ești mai dispus să vezi, și binel6 răului, 
chiar cînd acesta continuă, să, se răsfeţe 
cu îndrăzneală,—și răul binelui, mai cu 
seamă, cînd binele se anunță, cu timidi- - 
tate. Și în asemenea, momente sînt eu 
astăzi. o 

Dacă, vor fi adevărate cele publicate 
în «Adevărul» de mai deunăzi, în care 
se raportează, vederile noului Director al . 
teatrelor—și trebue să fie adevărate din 
momentul ce ele nu se potrivesc de loc 
cu acelea, ce caută să-și facă loc prin Co- 
loanele acestui ziar —atunci cu ar trebui 
să simt o deosebită satisfacţie că în fine 
Sa, găsit cineva, care să, cugete la fel cu 
mine în privinţa Teatrului Naţional, că 
era; de destrăbălare și de nepricepere, ce
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domnește de atâţia ani la acest înalt in- 
stitut de cultură, s'a sfirșit, și că nu voiu 
mai fi nevoit, cum am fost pînă acum, 
ca, în loc să mă ocup în aceste articole 

cu partea, estetică, a, reprezentaţiilor, ce 

se dau pe prima, noastră scenă, să, fac de 
atitea, ori critica lor morală și socială. 

Noul Director adoptă pentru Teatrul 
Naţional — de nu va fi adoptat-o chiar 
mai înainte de a.mă, gîndi eu însumi să 
scriu asupra, Teatrului — și se pare a- 
doptă, cu hotărire — concepţiunea Tea- 

trului-școală, recunoaște necesitatea, re- 

prezentaţiilor clasice populare, trebuinţa, 
revizuirii şi chiar refacerii traducţiuni- 
lor, promite că va încuraja nu atât pro- 

ducţia, de opere originale, cît munca de 

traducere bună și onestă a noi opere; 

că va, limita, numărul operelor de repre- 

zentat; și va, hotăzi chiar dela, începutul 

stagiunii ce opere vor fi acelea; că se 

va mulțumi să reprezinte bine puţine 

piese, decît multe și rău... toate idei pe 

care. le-am formulat, le-am discutat și 

le-am susținut, nu numai incidental cu
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ocazia, dărilor de seamă, despre deosebi- 
tele reprezentații, dar în mod special, în 
şapte articole, care formează, concluziu- 

„nile cronicelor mele cu privire la ope- 
„rele dramatice, ce s'au dat în: stagiunea 
trecută!). Aș avea dar tot dreptul să mă 
bucur de această, isbîndă,.. însă, acele 
gînduri care încep acest articol calmează 
avîntul bucuriei mele. Căci o ideie, oricît 

„de bună, poate să, fie compromisă,- cînd 
e pusă în practică cu stîngăcie. Eu nu 
mă îndoesc de loc de tactul și de știința 
noului Director care ar trebui să-mi fie 
atit de simpatic. Dar: şi-a, luat d-sa mai 
întii toate măsurile pentru ca, ideia, să, 
nu facă, faliment, dacă va, fi pusă în lu- 
crare? Işi dă, seama, că spre a 0 realiza, 
îi trebue mai întii de toate fonduri, fon- 
duri îndoite şi întroite, decit cele ce sau 
prevăzut pînă, acum în budgetiul Statu- 

- lui? Și, dacă-și dă și nu le are, iscodit-a, 
vreun mijloc pentru ca să facă pe înalta, 
noastră, societate să apuce mai des dru- 

  

_1) Vezi Critica dramatică, pag. 224—302,



  

MINUNICĂ | 321 
  

mul Teatrului Naţional? Dacă, da — și 
oarecare consideraţii mă îndreptăţesc la 
acest răspuns—atunci am speranţa că 

ideia, sa, care e și a mea, nu va fi compro- 

misă. In acest caz, va găsi chiar dela, în- 
ceput curajul, pe care nu l-a avut vechea, 

Direcţiune, de a nu se înjosi la compro- 
misuri de felul lui aMinunică /» Prima 

reprezentajie din Fevruarie mă va, edi- 
fica... Pînă atunci, mai puţină—mai pu- 
țină bucurie!) ! | 

Și acum, după, răul binelui, binele rău- 
lui. Oricit de nepilduită a, fost tolerarea 
farsei «Minunică /» pe scena Teatrului 

Naţional, numeroasele ei reprezentații 
au avut şi unele foloase necontestate, pe 

care ar fi nedrept să nu le indic. Mai 
întii, sa, dovedit cu această, ocazie la cîtă 
perfecţiune au ajuns unii din comicii no- 
Ștri şi, în genere, cît de minunat joacă, 
artiștii noștri, cînd li se lasă tot răgazul 

ca. să prepare opera dramatică, ce au de 

1) De fapt, sub noua Direcţiune această farsă n'a mai: 

fost reprezentată de Societatea Dramatică. 

21
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jucat. Şi cu atit mai mult s'a, putut; do- 
vedi aceasta, cu cit mulți din public au 
putut; face comparaţiune între fineţea, 
verva, și. expresivitatea artiștilor români 

și între vulgaritatea, fără, sare, a artiș- 
tilor germani, care au jucait; luna trecută 
aceeași farsă la 'Teatrul Liric, fără nici 

un succes apreciabil. Un argument pu- 
ternic în contra elitei noastre, care nu 
apreciază după cuviinţă teatrul romă- 
nesc. In al doilea rind, timp de trei săp- 
tămîni, de cînd se tot dă această. farsă, 
toți artiștii, care nu joacă. într'însa au 
avut destul timp ca să pregătească tot 
așa, de bine vreo altă, piesă!), și li sa dat 

„astfel putinţa să întreţină, prin jocul lor, 
și mai departe interesul măcar a, unei 
părți din public pentru felul cum se vor 
da, de aci încolo reprezentațiile la, 'Pea-. 
trul Naţional. Se va fi pus astfel înce- 
putul unei epoce în care gustul publi-! 

1) Această piesă s'a întimplat să fie «Janasse» o dra- mă de o valoare artistică superioară, care a fost atit de apreciată de public, că nici douăzeci de reprezentații nu i-au sleit succesul,



  

E
c
,
 

MINUNICA! 823 

'cului pentru teatru să fie întreţinut nu 
prin varietatea, spectacolelor sau prin 
licența, lor, ci prin excelența, jocului ar- 
tiștilor. In fine, în al treilea, rind—și fără, 
“să mai vorbesc de folosul bănesc-—prin 
faptul că, perindindu-se din curiozitate 
atita, Tune la, această farsă, s'a putut; ge- 
neraliza sentimentul, pe care l-am avut 
eu asupra, ei și a făcut — sper, pentru 
“multă, vreme-—imposibil succesul unor 

„astfel de producţiuni dramatice. Astfel 
“tristul curagiu al vechei Direcţiuni a avut | 
și elefectele salebune—și poate de aceea, 
fiind înlătur ată, i sa; dat, spre satisfacţie, 
un loc în Comitetul teatral. Să, sperăm 
că contactul cu noua, Direcţiune nu va 
îndreptăţi povestea, merelor putrede și a 
merelor bune.



NOTIȚA XXUL 
  

JMiercuri, 2 Februarie, 1905. 

Şarpele casei, comedie în 1 acte de V, Leonescu. 

Aseară şi alaltăseară, 1 și 2 Fevruarie, s'a 
reprezentat pentru prima oară și ca prim spe: 
'ctacol sub noua, Direcţiune, «Șarpele casei», 
comedie în 4actea d-lui V. Leoneseu. Superi- 
oară dramei sale « Craiu de Ghindă» prin &- | 
nele amănunte (ca, bunioară, prin tipul strica 
tului, care se ocupă cu politica, Fane lonescu, 
jucat de d. Soreanu, îi lipseşte cu desăvirşire 
simplitatea, vioiciunea, progresiunea Și culmi-. 
narea acţiunii, și mai cu seamă concepţia, cla- 
ră, ce caracterizează pe aceasta. E o satiră,nu 
o comedie, cu caracter descriptiv,care are de- 
fectul capital de a indispune pe spectator prin. 
faptul că tocmai personagiile simpatice au-- 
torului şi care se remarcă prea, mult prin 
discursurile lor morale şi prea puţin prin. 
acţiunea lor,—sînt lipsite de energie sau au 
delocte sufleteşti care ne revoltă, în contra,
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or. Astfel perceptorul Mihalache Popescu (d, 
1. Petrescu), personagiul principal, o fi el om 
bun (deșiaceasta, nu ni seprea arată pe scenă), 
dar e un imbecil uşuratec, care mănîncă 
banii Statului şi înfundă puşcăria, şi nu-și 
Qă nici măcar osteneala ca să-şi motiveze 
temeinic uşurinţa. Contabilul Nicu Popescu 
(Ar. Demetriad), care ar vrea să-l scape,-este 
un declamator, are uneori: aparenţa, unui 
intrigant, iar ceeace caută să intreprindă 
în folosul perceptorului, binefăcătorul său, 
pornește mai mult dintr'un resentiment per- 
sonal, decit dintr'un sentiment dezinteresat, 
Cucoana Ralița, (d-na Mateescu-Ciupagea) 
este cînd superstiţioasă, cînd religioasă, dar 
impresia, definitivă, ce ne lasă, este cea 
de grotesc şi de vulgar pe care ne-o face în 
actul |. Personagiile antipatice, pe de altă 
parte, sint prezentate cu caractere vădit exa- 
gerate. Exageraţia, este o cerinţă a artei, dar 
ea, trebue disimulată, ceeace nu face autorul. 
Combinarea, deosebitelor incidente este stin-' 
gace, neverosimilă și, deși vorba şi purtarea, 
personagiilor este bine observată şi caracte- 
zistic redată în amănunte, ele par totuș nefi- 
veşti faţă de situaţiunile, în care sînt puse. 
De aci un fel de curioasă şi continuă nemul- 

-dumire în sufletul spectatorului, care simte 
“cum satisfacția, ce are. auzind replica unui
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personagiu, i se rezolvă îndată într'o neplă-- 
cere intonsă, cînd observă cît de falsă 6 si- 
tuaţiunea, în care acel 'personagiu lucrează. 

Această impresiune de fals — care nu are 
a face de loc cu emoţiunea; estetică —a, fost 
mărită prin felul cum au jucat unii artişti, 
Toate artistele înafară de d-na Alexandrescu, 
iar dintre artişti, d. L. Petrescu și Aurel Pe-: 

„ trescu, n'aveau întonarea naturală şi jocul lor 
- de scenă a, fost sau afectat și vulgar, sau — 

şi acesta, e cazul d-rei Voiculescu — cînd a- 
fectat, fără s'o prindă, cînd distins, fără să se 
potrivească cu rolul. E și greu să joci o cari- 

* catură, cînd temperamentul ţi-e să joci oa- 
meni întregi. E 

Succesul sorei a fost al d-lor Soreanu, Bre- 
zeanu şi Toneanu. Un moment de căldură; 
comunicativă a, avut şi d. Demetriad. 

D. Soreanu, în rolul unui stricat care face: 
pe agentul electoral, viţios, lăudăros, mărgi- 
nit şi mai cu seamă invidios Şi pervers—un 
inconștient moral, care ar putea, servi de tip: 
unei întregi stări sociale de astăzi, —a avut 
prilejul să ne arate, mai cu seamă 'după ce 
jucase pe inspectorul Prell şi pe Croche — 
cită libertate şi varietate are fantazia, sa. 
creatoare. Bun artist de geniu, ale cărui me- 
rite îl pun deadreptul întrg artiştii drama- 
tici fruntaşi ai lumii. Recitesc, Şi-mi menţin.
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părerea. Să joci o caricatură veninoasă de 
om dindu-i sufletul de om, să faci să se stră- 

vadă în coaja corporală a lui, în mişcările lui, 
în ţinuta lui, fără nici o slăbiciune, fără nici 

o şovăire şi cu un firesc desăvirşit toată por- 

versitatea sufletului lui, — și să izbuteşti — 
“şi aceasta este punctul central al admira- 
țiunii mele pentru acest artist — să nu fii 

antipatic, ci numai un tablou de contemplare 
senină pentru spectator,—iată supremul ar" 

tei, şi iată culmea, pe care a atins-o d. So- 

reanu. Asemenea artiști n'au trebuință de 
felicitări. Do altminteri meritul d-lui Leo- 
nescu—și acest merit nu este mic—stă toc- 

mai în crearea personagiului jucat astfel de 

d. Soreanu. E original: e luat din lumea 
care l-a preocupat pe Caragiale, dar fără să 

fie de loc Caragiale. 
Minunat a jucat și d. Brezeanu în rolul 

sgircitului bătrîn, Hagi Guţă; precum şi d. 

Toneanu în rolul secăturii Mișu Gărdescu. Dar 

atit Hagi Guţă, cit şi—mai cu seamă—Mlişu 

Gărdescu sînt personagii fără desvoltări su- 

fleteşti complexe aşa încît artiştii, co i-au 

reprezentat, n'au putut să dea tot ceeace 

zace într'inşii. 
Dar voiu reveni.



NOTIȚA XXIV. 
  

Simbălă, 5 Februarie 1905, 

Şarpele casei, comedie în 4 acte de V. Leonescu, a doua oară. 

Alaltăeri, Joi, s'a dat la Teatrul Naţional, 
pentru a doua oară—căci spectacolul de Mer- . 
curi, deşi anunţat, s'a amînat—-comedia d-lui 
V. Leonescu, «Șarpele casei». Această, repre- 

„zentaţie a fost mult mai îngrijită decit cea 
d'intii; și e regretabil că n'a fost cea d'intii 
mai îngrijită decit aceasta. Atunoi n'ar mai 
fi fost nevoe să se seoaţă, după afiș așa de 
repede, după cum se pare că se va face. Căci 
la reprezentaţia, de aseară era, prea puţină, 
lume şi deşi s'a arătat mai mulţumită — şi 
adaog, pe drept mulţumită — impresia, de la; 
prima dată n'a putut fi ştearsă şi s'a, reper-. 
cutat de mult în public prin criticele gaze- telor. Impresia de grotesc a multor scene de astădată a fost aproape înlăturată, prin mo- derația, pe care—cu deosebire artistele— au pus-o în jocul lor. 

N
S



NOTIŢE 3829 

"D. I. Petrescu şi-a părăsit masca impasi- 
bilă şi debitul monoton, şi a izbutit să joace 
personagiul cu mai multă vioiciune şi căl- 
dură. Tot aşa şi d. Demetriad. D. Aurel Pe- 
trescu şi-a temperat distincția naturală prin 
“accentuarea mai potrivită a cîtorva note 
vulgare, care conveneau personagiului. D-ra 

Voiculescu şi-a cumpătat «țachismetele» şi. 
deşi cred că rolul nu i se potriveşte, aseară 

a fost mult mai acceptabilă. Moderaţia a 

făcut ca, d-na Mateescu-Ciupagea, şi cu deo- 

sebire d-na Brezeanu şi d-ra Pepi Moor să-şi 

reprezinte cu cuviință personagiile lor. Cit 

pentru d-nii Toneanu, Brezeanu, Soreanu, 

spectacolul de aseară le-a, consfințit succesul 

dela prima, reprezentaţie. D. Brezeanu chiar 

a izbutit să joace unele momente cu un cres-. 

cendo mai semnificativ, care n'a putut decit 

să-i cucerească simpatiile cunoscătorilor.



A NOUĂSPREZECEA BUCATA 

  

Luni, 7 Februarie 1905, 

Șarpele casei, comedie în 4 acte de Vasile Leo- . nescu, - 

De două ori în această, săptămînă s'a, 
reprezentat a Peatrul Naţional comedia, 
originală a d-lui Leonescu, cunoscutul 
artist dramatic, «Șarpele casei». Sar fi i putut da și de mai multe ori, dar gro- 
tescul și lipsa, de căldură a unor artiști 
care ţineau chiar roluri de căpetenie au 
compromis-o de la, prima, reprezentaţie, 
Și zadarnice au fost. «retușările» dela, 
cea, de a, doua; impresia, dela, început a putut fi atenuată, dar nu ştearsă, și ast- 
tel cea mai interesantă, dintre piesele ori- ginale jucate anul acesta, a căzuţ, 

Aș fi nedrept însă, dacă, aș arunca, vina, căderii ei numai pe artiști. In primul rînd
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vina, este a autorului, care deși a prins 

nu numai cu. fidelitate, dar și cu un ade- 

vărat simţ artistic, unele personagii și . 

situațiuni secundare, a făcut totuși pe 

de o parte, greșala de a nu avea grijă 

să ne intereseze îndestul cu desvoltarea. 

stărilor sufletești ale personagiului prin- 

Gipal, iar pe de alta; de a, ne fi prezentat 

unele personagii și 'cu deosebire desfă- 

șurarea acţiunii principale numai frag- 

mentar şi fără, deslegare. De aceea ul- 

tima impresie ce comedia sa ne lasă esto 

necompletă și penibilă. Starea, sa de 

adîncă amărăciune sufletească în fața 

mizeriilorsociale, ce ne descrie, este prea 

crudă, prea; puţin idealizată și, în loc să. 

ne lase să vedem sub lumina poeziei, ele- 

mentul omenesc, etern şi superior din- 

trinsele, ne demască mai mult. vulgari- 

tatea, meschinăria, josnicia, lor, —ne des- 

gustă de ele, fără, firește, să ne mișce cu 

ele în chip estetic. 

Agentul fiscal al unui orășel de pro- 

vincie,Mihalache Popescu (d... Petrescu), 

:om cinstit, blind şi bun, îşi ipotechează.
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casa, casă scape de faliment pe stricatul 
Și perversul său cumnat, Fane (d. So- 
Tean:i) care acum face pe agentul elec- 
toral ; îl ţine în casa, sa împreună cu fiul 
său Gică (d-na Brezeanu), care, deși e 
de 12 ani, e lăsat de tatăl său să umble 
hoinar prin mahala ; și are grijă de vii- 
torul unui sărman băiat, Nicu Popescu 
(d. Demetriad) pe care, după, ce-l dă 

„laînvăţături, mi jlocește să-l facă, contabil “- 
la o casă de comerț din localitate, conti- 
nuînd totuși să-l ţină în casa, sa, ca, și 

„ mai înainte. In acelaș timp, Mihalache, 
din bunătate de inimă, își dă cu împru- 
mut economiile unui negustor pe care 
nimeni nu voea, să-l împrumute, și lasă, 
pe nevasta, sa, Luţa, (d-ra, Ricoboni) și pe 
fiica sa Tina (d-ra, Voiculescu) să, ducă, o 
viață, de lux și de petreceri, mult mai 
presus decit mijloacele sale. Ca, să-și mă- 
rite fata, rău crescută, țanțoșă, fudulă, 
leneşă, cu un tip ca și dinsa, Puiu Ște- 
fânescu (d. Aurel Petrescu), copist la, tri- bunal, el nu se dă înlături Să facă chel- tuieli peste cheltuieli din banii percepţiei,
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cu toate că știe că guvernul, care-l sus- 
ţine, se clatină, că Fane, care-l spiona, cu 
iuvidie, îl denunțase și că negustorul, 
căruia, sîi împrumutase economiile sale, 

cu care spera, să-și acopere deficitele tre- 

cute, dase faliment. El nu mai are decit 
o speranţă: bătrinul Hagi Guţă (d. Bre- 
zeanu), socru-său, care are bani, dar care 

e un Sgircit sordiă. Firește, el nu poate 
să scoată nimic dela, crîncenul bătrin, și, 
în urma, unei anchete, chiar în ziua nun- 

ţii fiicei sale și după ce, faţă, cu toţi mo- 
safirii, își bate joc cu amărăciune de Fane 
și de Hagi Guţă, — uitînd însă cu totul 
pe fiica şi pe nevastă-sa, — este luat și 

„dus la «pușcărie». Cînd se întoarce acasă, 
după ce Nicu printr'un prieten putuse să 

facă să fie grațiat de restul pedepsei, Mi- 

halache. găsește chef mare acasă. El știe 
„dela Nicu, că cheful se face cu banii pe 
care fiiica, sa, cu învoirea bărbatului său, 
îi ciștigă în chip necinstit. Nimeni nu-iese 
înainte decit Cucoana,Raliţa, mamă-sa, și 

Gică, care acum prin îngrijirea lui Nicu se 

făcuse un băiat do treabă. Toţi ceilalți :
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Puiu, ginere-său, și cu prietenul său, Mișu 
Gărdescu (Toneanu), Zina, (d-ra Alexan- 
drescu), peţitoarea, și acum mijlocitoarea 
Tinei, cusătoreasa, Sevastiţa, (d-ra, Pepi 
Moor), prietena Casei, și mai presus de 
toate nevastă-sa, și fiica-sa îi întore spa- 
tele și nici nu vor să mai audă de aDUș 
căriaș». Plin de o ironică, indignare, Mi- 
halache biciueşte nerecunoștinţa şi des- 
trăbălarea. lor, și, însoțit de maică-sa, și 
de Nicu, părăsește casa, lăsînd pe tică- 
loși: să petreacă, în ticnă mai departe. 
Astfel se sfirșeşte comedia, (comedie și 
nu prea, !) şi astfel crede autorul că arată, 
cum se derapănă o casă, al cărei șarpe 
fusese ucis de Gică, după îndemnul lui Fane, la, începutul acţiunii. 

Acesta, este simburul operei, şi asupra, 
lui trebuea să-și concentreze cu deosebire 
atenţiunea, autorul. Din însăși această ex- . 
poziţiune se vede însă, că, el n'a, făcut ast- 
fel. Căci, de-ar fi făcut-o, ar fi avut grija, să ne arate în personagiul său principal 
peripeţiile Sufietești ale unui om bun, care este tărit încet spre prăpastie, o
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vede, se luptă să nu alunece într'insa, și 
„totuși cade, ori din pricină că fatalitatea, 
l-a asvirlit în niște împrejurări și în mij- 
locul unor oameni viţioși mai puternici 
în viţiul lor decît el în bunătatea lui, ori 
din pricina, vreunei pasiuni care rătă- 
cește pașii bunătăţii lui. Ar fi trebuit a- 

tunci autorul să ne arate lupta dintre el 
Și capriţiile de lux al nevestei sale și ale 

fiicei sale ; ar fi trebuit să ne facă să sim- 
țim mobilul puternic, care-l face să ce- 

deze acestor capriţii și să ne dea rostul 
desfășurării acţiunii. Ar fi trebuit în a- 

„ ceastă luptă să ne arate puterea de ar- 

gumentare a viţiului. ce crește. în mod 

natural în sufletele perverse (cum și face 

de altminteri cînd e vorba de Fane, care 

e numai un personagiu lăturalnic) şi cum 

această putere învinge sufletele bune și 

„le întunecă, prevederea, în cazul cînd 

- “sînt în mod natural slabe, sau le atrage 

şi le orbește, în cazul cînd sint cople- . 
șite de vreo pasiune. Dar în sufletul lui 
-Mihalache par'că nu se petrece pimic din 

toate acestea, sau prea puţin; între el și 
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nevastă sa, care are un rol cu desăvir- 
șire șters, nu se întîmplă, aproape niciun 
conflict; și tot așa între el și fiică-sa, care 
totuși are o personalitate mai vi guros de- 
sinată,. Il vedem că se poartă, blind cu ai 

„săi, oricît de răi ar fi, îl vedem că se tot; 
plinge lui Nicu că ai casei cheltuiese prea. 
mult; îl vedem'că, se disperă cînd aude. 
că cumnatu-său l-a denunţat, că, e ame- 
nințat să i se facă, «anchetă» Și mai cu 
seamă că, negustorul, la, care își pusese: 
economiile, dăduse faliment; îl vedem a- 
poi expunind mai întii liniștit siţuajia, sa, 
lui socru-său, iar la, urmă, desnădăjduit. 
și înfuriat pe el, luîndu-l de gît, sgudu- 
indu-l şi trîntindu-l jos; pentru că nu-i dă 
bani ca, să-și acopere deficitul culpabil; 
în fine, îl ascultăm declamînd ironic Și: 
moralizator faţă, de socru Și cumnat, a-- 
poi față, de nevastă, fiică, și ginere — şi 
atita tot. Nici un alttemeiu sufletesc, care. | | 
să ne explice purtarea, lui faţă, de netreb- 
nicia acestor oameni care erau în pute- 
rea lui și pe care putea, să-i administreze: 
cum ar fi voit, decit acela al unei in=
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dulgențe stupide, care se manifestă fără, 
„să o înțelegem. Nu vedem nici că-și iu- 
bește cu pasiune nevasta, său fiica, nici . 
că ar avea vreun temeiu să le iubească, - 
în mod deosebit; nu vedem nici prin ce 

aceste fiinţe îi supun voinţa și-l duc la 
ruină. Nici o stare sufletească concretă, 
pe care s'o vedem născînd sau măcar 

crescînd și desfășurindu-se în sufietul 
lui pînă la culminaţie și pînă, la, rezol- 
vare. Cum o să, simțim atunci noi, spec- 
tatorii, că ceea, ce se petrece în sufletul 

„lui Sar putea, petrece și în sufletul nos- 

tru, și cum ne-ar interesa, cînd această 
simţire nu se deșteaptă în noi? 

 Atit de lipsit de viaţă este acest per- 

sonagiu că autorul, ca să facă să nască, 
un simulacru de luptă, are nevoie să-i 
pue alături pe Nicu, — băiatul pe care-l 

crescuse și care-i purta o vie recuno- 

știnţă,; dar acesta, deși în intenția auto- 

_zului este să fie bun, se servește de mij- 

loace care-i atrag disprețul din partea 

spectătorilor și-l pune în inferioritate 

vădită faţă, de stricaţii, pe care el ar 

22
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vrea să-i satirizeze. E înamorat de Tina, 
dar Tina. îl ridiculizează— și dacă ea n'ar 
fi prea obrasnică, ridiculul i-ar rămîne. In 
loc să-i ceară mîna, cum a fi putut, caută 
zizanie lui Puiu, Zinei peţitoreasa, lui 
Gărdescu, pentru ca, la. urmă'tot el să 

“rămînă de is şi batijocoră. N evredniciile, 
ce se petrec în timpul închisorii lui Mi- 
halache, în casa, lui, tot el i le raportează, 

„asa încit, în definitiv, pe de oparte in- . 
tenţiile bune, pe care le are, pot fi puse 
pe seama interesului personal (căci e în- 
lăturat de Puiu dela, mîna, Tinei), pe de 

- altă parte, mijloacele, ce întrebuințează 
îi dă oarecum aparenţa, de invidios, in- 
trigant și spion, și ni se arată mult mai 

„inferior decit este în gîndul autozului. 
Acest personagiu atât de fals atrage din 
cînd în cînd atenţia lui Mihalache asu- Pra situaţiei lui, caută, să-] oprească dela 
unele fapte, îl îndeamnă la, altele şi-l face să, se miște cite odată, întocmai cum se MiȘCă un « polişinel»,-cînă copilul îl trage ” de sfoară; căci tot ceea, ce-i spune acest personagiu ar fi putut A observate de
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“Mihalache însuși și, dacă sufletul acestuia, 
ar fi fost conceput de autor în mod activ, 
n'ar mai fi fost trebuinţă, de un altul ca 
să-i sufle în urechi cîte ceva, şi să-l gal- 
vanizeze, fără, să-i dea, viaţă. 

Dar, pe lingă aceste defecte, şi trecînd 
„peste neverosimilităţi, ca bunioară nepă- 
sarea, ba chiar indignarea absolut inex- 
plicabilă cu care Luţa și Tina, întîmpină, 
pe Mihalache, după ce ese dela închisoare. . 

»— această comedie mai are defectul de 
a ne prezenta, unele personagii și unele 

„situaţii capitale fără -desnodămînt. Pe 
cînd Mihalache ajunge rău, din pricina 
bunătăţii lui, nevastă-sa, și fiică-sa, care-l 
ruinaseră din pricina, luxului și petreceri- 

lor lor, izbutesc la, sfirşit, după, ce scapă 
de Mihalache, să ducă, acecaşi viaţă, și 
încă cu mai mult succes, ajutate fiind de 
-astădată de un tip de teapa lor, Puiu. E 

oare necesar ca starea sufletească, a a- 

cestor personagii și situaţia, în care: se 
găsesc, să râmină astfel? Şi aci: nu e 
vorba de morală. Nu e vorba, de a pe- 

; depsi răul și a recompensa binele. E



340 o „Biata CASEI. 

vorba numai și numai de estetică, Orice 

stare sufletească, ce ne interesează la un 

personagiu, trebue să ajungă la un des- 

modămînt, adică, trebue să se rezolve în- 

w'o altă stare sufletească, tare poate deș- 

_tepta alt interes decit acela, ce-a, format 

"obiectul operei prezente şi ar putea, for- 

ma, obiectul altei lucrări decît aceasta. 

Astfel starea, de “satisfacţie, în care se 

“află mai toate personagiile piciuite do _ 

autor în « Șarpele casei», este în curs de 

desvoltare și are neapărat; trebuinţă, să 

se rezolve în altă stare. Nu e vorba nu- 

mai decît să fie o stare nefericită, dar o 

alta care să arate că cea dintii — care: 

formează obiectul operei — sa, sfîrșit. 

“Pentru lămurirea, acestei chestiuni ne 

poate servi chiar unul din personagiilo 

acestei comedii, tipul lui Fane lonescu, 

care cu toate că și el este un personagit 

ticălos și cu toate că și el la. sfîrşitul co- 
mediei rămîne mulţumit, totuşi nu ne 

supără, pentrucă se prezintă ca un tot 

desăvirșit : starea lui sufletească domi- 

nantă, aceea care ne provoacă tot inte-  
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„resul, ni se prezintă întreagă cu desfă- . 
şurarea, cu culminajia, și cu desnodă- 

- mîntul ei, E 

Fane este un pervers invidios, care 

n'ase ideia, binelui şi a răului. EL invi- 
diază pe Mihalache, fiindcă acesta, a, pu- 
tut şi poate să-i facă bine. E un beţiv 
care trăește din ce apucă, dela cumnatul 

- său, dela-tată-său, dela club, unde face 
pe agentul electoral opoziționist, și tot 

sufletul și-l pune în speranţa să ajungă, 

ai lui la putere și să dărime pe Miha- 

lache. Bucuros, cînd i se dă ceva, e î0- 

tuși nemulţumit că i se dă, și-și îndrep- 

tățeşte nemulțumirea și-și întărește ura, 

în contra acelora, ce-i dă, cu gindul că 

„cine-i face bine, nu i-l face decit pentru 

„ca, să aibă prilejul, ca să «i-l scoată pe 

nas». Neavind nici de unele şi neputind 

face faţă în societate nici prin aparenţă, 

“nici prin învăţătură, el urăște și batjo- 

- coreşte pe toţi cei ce au învăţat ceva 

sau pot să pună pe dinșii ceva, dar 

- nu atât pentrucă mar vrea să, fie și cl 

învăţat sau mai bine îmbrăcat, ci pentru- 

7
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că învăţătura, și îmbrăcămintea, altora, 
este'o veşnică-unmilire pentru el. Tot din 

această pricină. nu vrea, să ştie de nici o 

conveniență și-și face o plăcere diavo-. 
lească, să le calce și să supere pe cei ce 
ţin la ele. Cu acest caracter şi cu această 
stare sufletească, de speranţă și de ură, 
îl vedem mai întiiu şterpelind ce găsește 
uitat; bătîndu-se în piept şi lăudindu-se 
că or să vază toţi ai lui pe dracul, cînd 
or veni «ai lui» la putere; apoi culegind 
bănuieli în contra; onorabilităţii lui Miha 

lache, .răspîndindu-le prin clevetire şi 
neputindu-și stăpini bucuria, chiar cînd 

voeşte să, disimuleze fapta, lui, că în sfir- 
șit denunţurile lui sau dat la, gazete. 
Această, stare sufletească culminează 

cînd «ai lui» ajung în sfirşit lu guvern, 
și-l vedem venind beat, sfidind pe toți, 
bătîndu-și joc de cumnâtu-său, pe careo 

să-l vadă în sfirșit în pușcărie Și porun- 

cind să-i aducă, po datorie tutun, pe cu- 
vînt că, are să fie poliţaiu;— și își găsește 
deslegarea, naturală, în desamăgirea, ce-l 
cuprinde, cînd se convinge că «ai lui» 
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nu vor să-i dea, nimic, că e nevoit să um- 

ble într'o haină ruptă şi cu galoșul spart 

pe vreme! de iarmă și să amenințe că. 

trece iar în opoziție. Cu aceasta, starea, 

sufletească a personagiului a ajuns la 

sfirșitul ei firesc și ca, să accentueze și 

mai bine acest lucru, autorul îl pune să 

| „se lege de Zina mijlocitoarea, Tinei, Și să, 

"facă scandal, iar cînd Tina îi dă pe furiș 

douăzeci de lei ca să tacă din gură, îl: 

pune să facă, reflecţia, că această me- 

serie e mai bănoasă decît cea de agent 

electoral și să, plece mulțumit. E o nouă 

stare sufletească, care-și așteaptă desvol- 

tarea,, dar care pe noi nu ne interesează 

"decât. întrucît începutul ei subliniază, 

- şi mai bine sfirsitul stărei sufletești, cu 

care ne-a interesat în decursul comediei 

și printr'aceasta ne mulţumeşte simţul 

artistic, fără să ne pese dacă simţul mo- 

“xal sufere. . Di 

Acest personagiu complet, minunat 

observat şi minunat redat constitue sim- 

 buvele de rezistenţă al comediei «pan” . 

„“pele casei» şi o face să, fie, cum ar, Zis
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la început, cea, mai importantă, din dra- 
mele originale, ce sau dat în .acest an. 
Eu felicit pe autor pentru această, crea-- 
țiune și-l rog să nu se descurajeze din 

„faptul că comedia, sa n'a, avut; succesul 
. dorit. Literatura romînă, așteaptă încă 
mult dela dînsul. 

-T
 

   



NOTIȚA XXY. 
  

Joi, 10 Fevruarie, 1905. 

Manasse, dramă în 4 acte de Ronelli Roman. 

_*“«Manasse», drama d-lui Ronelti Roman. - 

„dată la, Teatrul Naţional întiia oară Simhătă, 

5 Fevruarie, s'a, reprezentat alaltăseară 

Marţi, 8 Fevruarie, a treia oară. Este un suc- 

ces absolut meritat, pentrucă această dramă, 

deşi ca, întreg dramatic nu se prezintă, cu. 

perfecțiunea artistică a. operelor lui Cara- 

giale, totuşi din punctul de vedere al seriozi- 

tăţii şi adîncimii fondului, pe care autorul a 

putut; să-l prindă în forma neperitoare a ar- 

- tei, este cea mai de valoare lucrare drama- 

tică din cite s'au soris pînă acum în române- 

„ste. Manasse, personagiul principal al dra- 

“mei şi Zelig Şor, personagiul secundar me- 

nit să-l pună în relief şi să-i arate adevărata, 

semnificaţie, sînt; două, creaţiuni cărora le 

lipseşte doar puţin spre a putea, fi puse ală-
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turea cu cele mai adevărate creaţiuni ale 
"artei dramatice. . 

Voinţă cinstită şi statornică, îmbogăţită cu 
seva unui întreg neam, care parcă s'a adu- 
nat şi s'a, cristalizat într'un singur suflet cu 
toată limpezimea, dar şi cu toată, duritatea 
diamantului; minte întreagă, strîns legată 
de această voință, și strîns subordonată ei, 
liniştită, înaltă şi mulţumită în sine cînd a- 
ceasta, stă, scăpărătoare şi biruitoare, cînd 
aceasta, se puno în mișcare către un scop — 
iată ce este Manasse, fără să înceteze însă de 
a fi un anumit Evreu, crescut în anume tară 
și avînd toate apucăturile caracteristice rasei 
sale. EI reprezintă pe Evreul, care a a juns la 
conştiinţa, deplină a izolării sale în mijlocul 
celorlalte neamuri, — este pe deplin mulţu- 
mit în această izolare, pentrucă este pe de- 

„plin convins că altfel nu se poate şi nici nu 
este bine să se poată, — şi perfect de bun, pe 
cît omeneşte poate ficineva bun, își dă, sea- 
ma că el şi cu toţi ai lui, nu poate să trăiască 
în corcul'de foc, în câre arde ura neamurilor 
streine în contra lui, docit punînd în jurul 
său un alt cerc de foc în care să, ardă ura,lui - 
şi a lor săi în contra acelor neamuri, 

Ceeace reprezintă Manasse cu deplină con- 
ştiinţă, reprezintă Zelig Şor în mod instine- 
tiv : voinţa, lui de Evreu care vrea să trăiască



NOTIȚE 247? 

cu ai săi şi pentru ai săi n'are trebuinţă să 

fie condusă de învățătura, sau de scăpărarea 
naturală a minţii sale: ea merge aşa, pen- 
trucă nu pricepe cum ar putea merge altfel, 

dar tocmai pentru aceasta mintea lui — şi, 

adaog, inima, lui, care cam lipseşte lui Ma- 

nasse, om bătrin — nu este sclava nimănui, 
nici chiar a afacerilor din care trăeşte, ca 

misit, el, femeia lui şi cei zece copii... şi ju- 

„mătate cu care se laudă: inima, şi mai cu sea- 
mă mintea lui sînt libere şi sbcară cu o uşu- 
rinţă uimitoare pe deasupra tuturor grceută- 

ților vieţii şi, deşi sărac şi fără învăţătură, 
el seimpune tuturor, fără că-şi dea osteneală; 

şi calcă pe toţi, fără să rănească, pe nimeni, 

cu adîncimea observaţiilor sale, cu veselia sa 

neîntreruptă, cu imaginaţia sa, vioae şi justă, 

cu ironia sa, uşoară, cu tot ceeace constitue 

viaţa liberă a minţii omeneşti. 

E un personagiu scînteietor, a cărui semni- 

- Acaţie se subliniază prin adîncul respect ce- 

are pentru Manasse, «singurul om înaintea 

căruia»—zice el şi se înțelege pentruce-—«cu 

îmi plec capul». E un filozof în sensul vechiu 

şi oriental al cuvîntului, care uneşte cu un 

natural desăviîrşit judecată cu imaginea, pre” 

ciziunea observaţiei cu scînteiereaexprimării 

avtistice. Reunirea într'o singură concepţiune 

a acestor două personagii atit de deosebite—
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unul reprezentînd sublimul, iar celalalt hu- - 
morul-—și redasea, lor, aşa, încît să ne facă 
impresia, realităţii, constitue marea valoare 
a acestei lucrări dramatice... Dar voiu reveni 
în curînd 1). ia 

In privinţa interpretării, e de regretat că 
distribuţiunea, rolurilor n'a, fost mai îngrijită. 
Rolul sentimentalei şi -nervoasei Ester nu 
trebuea, sacrificat; încredinţindu- se unei înce- 
pătoare puţin talentate, cum e d-na Ioanid. E 
de regretat iarăși că d. Nottara, care a fost cu 

"adevărat admirabil la prima reprezentaţie, a 
dat înapoi la reprezentaţia următoare, lăsin- 
du-se din ce în ce mai mult în voia rutinei 
şi cu sufletul aiurea. Şi cu atît e mai de re- 
gretat cu cit — nu ştiu din ce cauză —la a 
treia reprezentaţie, toţi arţiştii (în afară de 
d. Demetriad). aveau aerul obosit, plictisit, în- 
streinat şi părînd că și-au uitat şi. rolurile. 
Nu cumva le pare rău că această dramă 
are prea mult succes? 

- Eroii reprezentaţiei sînt, cînd sînt bine dis- 
puși, d-nii Nottara și mai cu seamă, Toneanu, 
iar dintre începători, d-ra Voiculescu. 

D. Nottara, în rolul lui Manasse, a izbutit, 
cel puţin la prima, reprezentaţie, să găsească 

  

1) Această revenire s'a făcut într'o serie de articole 
care se vor publica într'un volum. intitulat *« „Manusse“, 
studii de metodologie estetică»,
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+onul blind şi bun: dar. la temelia căruia, 

doarme o neînfrîntă energie ; a ştiut, încetul 

cu încetul, să dea, pe faţă această energie, cu 

toată, căldură, convingerii și cu toate nuan- 

tele de îndoială, de speranţă, de indignare şi 

de desnădejde, ce caracteriză stările sufie- 

tești ale personagiului său în actul IV. 

Di Toneanu în rolul lui Zelig Şor, a do-: 

vedit 'că este un artist de mare talent prin 

firescul, cu care a ştiut să-și întrupeze per- 

sonagiul. Felul cum ştie să accentueze şi să-şi 

varieze intonaţia, precum şi prestanţa, cu 

care-şi săgetează replicele, expresivitatea, ș şi 

totuşi moderaţia gesticulaţiei, naturalul por- 

tului, dar cu deosebire minunata ușurință, 

cu care -dela accentele cele mai voioase şi 

şi mai vesele trece la accentele grave ale 

celei mai serioase griji («Bătrinul, bătrinul 

acolo e buba, 1») ne fac impresiunea, că d-sa a 

ajuns la maturitatea unui talent care depă- 

şeşte mult măsura urdinară. Ce admirabil 

ştie să ne facă să simtim” *zgina şi totuşi 

superioritatea, personagiului său şi cu ce pre: 

_ciziune ne redă în toată puritatea lor, aci 

comicul, aci humoristicul, aci severitatea 

reală, dar nebănuită a personagiului său! E 

cea mai puternică creaţiune a acestui artist, 

şi Teatrul Naţional trebue să fie mîndru că-l 

posede. :
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Ar mai fi de relevat căldura comunica- 
tivă, din ce în ce mai intensă, a d-rei Voicu- 
lescu în rolul Leliei, nepoata lui Manasse, 
demnitatea și eleganța, susținută a d-lui De- 
mstriad, în rolul judecătorului Frunză, care 
ține piept lui Manasse, precum și, din cînd în 
cînd, accentele pline de convingere ale d-lui 
Aurel Petrescu, în rolul lui Lazăr, fratele 
Leliei. O statură mai puţin încovoiată şi o 
dicţiune mai fluidă ar fi de dorit; la d. Achille, 
care altminteri şi-a jucat cu conştiinţă ro- 
lul. N'a fost rău deloc nici d.. Constantiniu 
în rolul logodnicului Emil Horn, dar sar fi 
“putut găsi poate printre ar tiștii noştri vreun 
altul (ca, bunioară d. Liciu sau Soreanu) care 
să-l joace şi mai bine.



NOTIȚA XXVI. 
  

Vineri, 11 Martie, 1905. 

Papa Lebonnard, comedie în 1 aute de Jean Aicurd, trad. de... 

Luni 7 și Mercuri 9 Martie, s'a reprezentat 
la Teatrul Naţional—în afară de şirul obiş- 

nuit alreprezentaţiilor, care continuă cucila- 

nassey—una din dramele, cu care Novelli ne-a 

cucerit inimile acum un an, «Papa Lebon- 

nard», cu d. Nottara în rolul bătrînului Le- 

bonnard, jucat de marele artist italian. 

«Papa Lebonnard», deşi intitulată, comedie, 

este în realitate o melodramă care se deosi- 

beşte de melodramele obișnuite numai prin 
faptul că motivele şi cadrul sînt moderne, 

- iar forma, îngrijit literară (în primul act chiar 

traducerea). E o piesă slabă care ne izbeşie - 

cu deosebire prin stîngăcia, prin care ni se 

prezintă situaţiile dramatice şi nefirescul, cu 

care se desfăşură, sentimentele personagiilor. 

Jean Aicard, autorul, se vede că e un con- 

sumat literat, dar nu este de loc dramaturg.
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* In bătuînul fost ceasornicar, acum foarte 
bogat, Lebonnard, autorul a vrut să întrupe- 
ze puterea bunătăţii, dar a izbutit să expri- 
me mai degrabă putea ea iubirii de tală, fie ca, 
Chiar și numai întemeiată pe obişnuința, vieţii 

"-ceun părinte o duce cu realii sau: presupuşii 
săi copii.:Confuzie de concepţie. 

Lebonnard (d. Nottara) are o fiică Jeana, 
(d-i ra Voiculescu), care e a, sa, şi un fiu Ro- 
bert, (d. Aurel Petrescu), care însă nu este al 
său, fapt pe care îl aflase de- abia, cînd 
băiatul avea, 5 ani, adică după ce apucase - 
să-l iubească. Acum amindoi sînt mari. Mama, , 
lor,: d-na Lebonnard (d-na El. Crisenghy-Le- 
vanda), autoritară și plină de fudulie, vrea să 
însoare pe fiul său cu Blanşa (d-ra El. Ciucu- 

“rescu), fica Marchizului „d'Estray (d. Lives- 
cu), iar pe fiica sa, cu un alt conte ori mar- 
chiz. «Papa Lebonnard», care-şi iubeşte fata, 
vrea, s'0 dea, doctorului Andrei (d. T. Bulan- 
dra), un tînăr foarte cum se cade, sfios şi plin 

__de sentimente nobile, şi vrea să facă această, 
căsătorie, pentrucă, cu bunătatea lui, a pu- 

  

tut să le smomească secretul că se iubesc.: . . 
D-na, Lebonnard se revoltă, se miră de încă- 
pățînarea bărbatului său, pe care pînă acum 
îl înviîrtise, cum îi plăcuse, “goneşte pe doctor, 
apoi iar se înfurie cînd vede Că bătrînul l-a 
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adus înapoi, dar toate sint în zadar : bătrinul 
nu se lasă de loc. 
D-na Lebonnard însă găseşte noi arme, în 

contra doctorului, şi noi aliaţi: ea, află în ade- 

văr că Andrei este— ceeace de altminteri şi 
Lebonnard și Jeana știau —fiu natural, și cu 

această împrejurare atrage în partea ei pe fiul 
său Robert, care la început era favorabil doc- 

torului. De acum bietul Lebonnard este ame- 
nințat să fie sdrobit: violența mumei şi cu 
deosebire a fiului, care trece acum pe planul 

întiiu, nu mai au margini. Astfel Robert vrea, 
să intrebuinţeze această violenţa şi în contra 
doctorului, dar nu izbutește să-l facă să se re- 
tragă ; apoi linguşirea şi iubirea lui de frate 
față, de Jeana, dar Jeana, rămîne neclintită; 

în fine, furia sa de fiu cu sentimente nobile, în 

contra, bătirînului Lebonnard, dar acesta, scos 

din fire, că Robert vrea să-i sfarme voinţa, 
prin argumentul că Andrei este un bastard, 
îl îmbrînceşte aruncîndu-i în faţă acelaş cu- 

„vînt. Mama şi fiul cad sdrobiti.— Dar vechile 
legături nu se pot nimici cu una cu două. Le- 
bonnard iubește pe Robert, deşi ştie că nu e 
copilul. său, și, cînd aude că, acesta, voeşte 
să-i părăsească, casa, el doreşte din tot sufle- . 
tul să-l întoarcă, dela gîndul său. Imbrăţișa- 
vea, plină de căldură şi de ertare, trebue să 
se întîmple. Fireşte, Jeana. va lua pe Andrei, 

23
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- In bătrinul fost ceasornicar, acum foarte 
bogat, Lebonnard, autorul a vrut să, întrupe- 

“ze puterea bunătăţii, dar a, izbutit să expri- 
me mai degrabă puterea iubirii de tată, fie ta 
chiar şi numai întemeiată pe obișnuinţa, vieţii 

-ceun părinte o duce cu realii sau: presupușii 
“săi copii. Confuzie de concepţie. 

: Lebonnard (d. Nottara) are o fiică Jeana 
(a- -ra Voiculescu), care e a sa, și un fiu Ro- 
bert, (d. Aurel Petrescu), care însă nu este al 

său, fapt pe care îl aflase de-abia, cînd 
băiatul avea 5 ani, adică după ce apucase 
să-l iubească. Acum amîndoi sînt mari. Mama, 
lor, d-na Lebonnard (d-na, E]. Crisenghy-Le- 
vanda), autoritară și plină de fudulie, vrea să 
însoare pe fiul său cu Blanşa (d-ra El. Ciucu- 

“rescu), fica Marchizului d'Estray (d. Lives- 

cu), iar pe fiica, sa, cu un alt conte ori mar- 

chiz. «Papa Lebonnard», care-şi iubeşte fata, 

vrea s'o dea, doctorului Andrei (6.7. Bulan- 
dra), un tînăr foarte cum se cade, sfios şi plin 
de sentimente nobile, şi vrea să facă această 
căsătorie, pentrucă, cu bunătatea, lui, a pu- 
tut să le smomească secretul că se iubese.. 
D-na Lebonnard se revoltă, se miră de încă- 
păținarea, bărbatului său, pe care pînă acum 

„îl învîrtise, cum îi plăcuse, goneşte pe doctor, 
apoi iar sc înfurie cînd vede că bătrinul l-a,  
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adus înapoi, dar toate sînt în zadar : bătrînul 
nu se lasă de loc. 

D-na Lebonnard însă găsește noi arme, în 
contra doctorului, şi noi aliaţi: ea află în ade- 
văr că Andrei este— ceeace de altminteri şi 
Lebonnard şi Jeana, ştiau —fiu natural, şi cu 
această împrejurare atr age în partea ei pe fiul 
său Robert, care la început era favorabil doc- 

torului. De acum bietul Lebonnard este ame- 
ninţat să, fie sdrobit: violența mumei şi cu 
deosebire a fiului, care trece acum pe planul 

întiiu, nu mai au margini. Astfel Robert vrea 

să intrebuinţeze această violenţa, şi în contra, 
doctorului, dar nu izbutește să-l facă, să se re- 

tragă ; apoi linguşirea și iubirea lui de frate 
faţă de Jeana, dar Jeana rămîne neclintită ; 

în fine, furia sa de fiu cu sentimente nobile, în 

contra bătrinului Lebonnard, dar acesta, scos 
din fire, că Robert vrea, să-i sfarme voinţa 
prin argumentul că Andrei este un bastard, 
îl îmbrînceşte aruncîndu-i în faţă acelaş cu- 
vînt. Mama şi fiul cad sdrobiti.—Dar vechile 
legături nu se pot nimici cu una cu două. Le- 
bonnard iubește pe Robert, deşi ştie că nu e 

copilul său, și, cind aude că acesta, voeșşte 
să-i părăsească, casa, el doreşte din tot sufle- . 
tul să-l întoarcă, dela gîndul său. Imbrăţişa- 
rea, plină de căldură şi de crtare, trebue să 
se întîmple. Fireşte, Jeana va lua pe Andrei, 

23
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iar Robert va avea adinci motive ca să pri- 

vească cu alţi ochi pe acela, care s'a arătat 

faţă de dinsul atit de bun şi ertător. 
„” Bo nobilă ambiţie aceea de a înfrunta ro- 
luri în care s'au ilustrat artişti geniali, ca No- 
velli. Dar dacă această ambiţie merită să fie 
aprobată, cînd acest fel de roluri se găsesc 

în opere dramatice clasice, nu sînt de loc de 

părere ca ea să fie încurajată, cînd ele se gă- 

-sese în lucrări dramatice mediocre, care n'au 

viaţă decit pentrucă dau ocazie artistului 
de geniu să puie într'însa aceeace nu este. 

Ce am zice de artiştii noștri, dacă, geloși de 

'entusiasmul, ce l-a provocat o minunată cîn- 

tăreaţă jucînd în «Aida», s'ar apuca să joace 

libretul acestei opere? Ar fi de ris — şi cam 

aşa, este și învierea lui « Papa Lebonnard> cu 

d. Nottara.—Nu zic că d. Nottara, cu ocazia 
aceasta, n'a arătat că ştie multe ; decît scena 
nu este ca să ne arate cil ştiu actorii—fiindcă 
noi nu sintem chemaţi să-i punem la, examen 
—ci cît pot să ne emoţioneze. Fi, şi D-zeu să, 
mă erte, — dacă ar fi să vorbim între patru 
ochi — de se va găsi. vreunul din sală care 
să aibă îndrăzneala să susțină că jocul 
d-lui Nottara l-a mişcat. Pentru ce? Pen- 
trucă d-sa, chiar dacă a avut cîteva momente 
prin actul Î, nai cu seamă în scenele calme 
cu Jeana, în care ne-a făcut, să simţim bu- 

  
A
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nătatea lui Lebonnard, temperamentul său, 

fundamental aspru, s'a dat pe faţă, îndată 
ce a început să .joace -scenele mai vio- 

lente, şi toată, impresia primitivă a dispărut. 

E domnia-sa, de vină că ştiinţa nu poate să, 

înlocuiască temperamentul? Nu; dar e de 

vină cînd crede că aceasta e.posibil. Dar 
„d-sa, ca şi mulţi alți din alte sfere, sufere de 

o apucătură: aceea de a vroi cu orice preţ, să 
părăsească propriul său teren şi să treacă ală- 
turea. Rea, tendință care se răsbună numai 
decit și nu se poate îndestula deloc cu cîteva 

aplauze de comandă sau cîteva complimente 

de mingiiere. | 
Totuşi, dacă impresia, generală—ca, impre- 

sie artistică —a, fost rea, nu trebue să trec cu 

vederea, unele impresii de amănunt încîntă- 
toare,ce stau în legătură cu cîțiva, din tinerii 

artişti. D-ra Voiculescu, care avea: să joace 
rolul, pe care cu Novelli îl juca, frageda, fru- 
museţe îmbobocită a d-nei Chiantoni, apu-. 
tut să ne încînte cu alte însuşiri, poate mai 
preţioase: prin adîncimea intimă a sentimen- 

„tului, prin gingăşia candidă a răsfăţului său 

în scenelu cu Lebonnard și prin energia caldă 

a accentului fată de fratele său şi de Blanşa. 
De d-sa nu se poate zice că stă pe loc, şi bine 
face că, nu-şi perde timpul. O apariţie plină 

de căldură, de colorit şi de delicateţe a fost
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şi d. Bulandra. E un viitor «prim amorez» » 
plin de farmec, şi ar fi bine să fie mai desi în- 

„trebuințat. In felul cum d. Achille și-a debi- 
tat neînsemnatul rol al servitorului, se vede 
că avem a face cu un artist modest, care știe 
să se folosească de bunele poveţe, pe care 
acum, în teatru, se vede. că are cine să i le 
dea. Imi pare rău că d. Livescu a, făcut să se 
simtă în debitul său prea mult monotonia 
accentului melodramatic, pe care nu-l mai 
simţisem de mult la d-sa. Se vede că n'a mai 
fost de mult întrebuinţat— și e păcat. De d. 
Aurel Petrescu n'aș avea să spun decit laude, 
dacă ar fi să mă gîndesc la stăruin ţa, cu care 
caută să-și dobîndească o dicţiune fluentă și 
energică. Ce păcat că temperamentul său îl 
face impropriu pentru scenele de duioşie şi - 
nu poate atrage favoarea publicului prin 
unele aere de afectaţie, ce încă păstrează. De. 
d-na Levanda Chrisenghy aș vorbi, dacă nu 

„ne-ar fi arătat, că a, cam uitat să vorbească : = 
eun'am înţeles mai nimic din' veplicele d-sale. 

Ar mai fide lăudat îngrijirea cu care drama 
"a fost montată și învățată — dacă ar fi fost. 
vor ba de o lucrare dramatică clasică. 

   



NOTIȚA XXVII, 
  

Mercuri, 16 Marlie 1905, 

Jucătorii de cărţi, dramă în 4 acte de 1Jaralamb G. Lecca. 

Sub patronagiul unui prinț — prinţul Mo- 
ruzzi, prefectul poliţiei Capitalei — nu se pu- 
tea reprezenta decit o dramă a unui rege — 
«al dramaturgiei». Şi astfel, din iniţiativa, 
Asociaţiei generale a studenţilor, s'ă repre- 
zentat la. Teatrul Naţional, Luni 14 Martie, 
aJucălorii de cărţi», drama, lui Shakspere... 
Jaralamb G. Lecca, pe care studenţii noştri 
lau încununat cu această ocazie cu o co- 
roană de bronz şi cu... titlul de mai sus. 

Şi de sigur d. Emi! D.Fagure..., vreau să zic, 
Ovid Densusianu, în sala, cteatrului, unde- -Și 
dusese» — cum zice el aşa, de olegant — 

"dinima», a, asuris» şi de astădată, 1), însă cu 

  

1 Această frază e citată dintrun articol — să-i zicem 
critic — asupra volumului meu de Cr itică Dramalică 
Și publicat în revista «Viaţa nouă>, unde scriitorul, de 
care este vorba, face literatură decadentă.:- me
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„ Ochii în lacrămi de bucurie. Şi a avut, fireşte, 
pentru ce : nici n'a. apucat să-și dezigneze 
idealul său de poezie, şi publicul nostru, con- 
“dus de studenţimea plină de avînt şi mai cu 
seamă de perspicacitate, l-a şi încoronat. 

E drept că acest asurîs» s'a, transformat; 
repede într'un suris amar»: Lecca a fost în- 
coronat cu o coroană de bronz... iar criticul, 
care l-a descoperit publicului, n'a, fost recom- 
pensat nici măcar cu o pană de aur, în locul 
celei de... gîscă, pe care o are! 

Căci numai o astfel de pană se poate zice 

„că ave acel ce, închipuindu-și că critică, gă- 
seşte accente de admiraţie pentru lucrările 
dramatice ale d-lui Lecca—pastișe fără viaţă 
şi fără sinceritate, ce caută să se impună nu- 
mai prin intenţiile satirice morale, ce-şi dau 
aerul că conţin. “ 

Şi «Jucătorii de cărţi» nu face excepţiune 
de la această caracterizare. E o melodramă, 
în care personagiul odios— şi în acelaş timp, 
ca originalitate, personagiul principal— este 

„un băiat pervers sau, mai exact, rău crescut, 
Victor (d. Ar. Demetriad), iar personagiul 
simpatic, inginerul Filip Vanta (?) d. N ottara), 
tatăl său, este un cartofor care, după ce şi-a, | 
mincat propria avere și zestrea, soţiei sale 
Elena (d-na L. Costescu) în Cărţi, ştim că s'a 
lăsat de ele, de-o zi, și care, după ce ni s'a- 
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rată că n'a, îngrijit de loc de educaţiunea fiu- 

]ui său, îşi ia dreptul să-l ucidă, cînd acesta 

îndrăzneşte să-i arunce în faţă toate exem- 

plele rele ce a văzut în casa, părinţilor săi. 

E un nonsens dramatic pe care autorul 

caută, să-l disimuleze, făcînd pe toate perso- 

nagiile angajate în acţiune să declame cu la- 

crămi bunătatea sufletului lor, căci toţi,—în 

afară de Victor, — toţi ne sînt arătaţi că sînt 

buni, cum nu se poate mai buni. E o achelă- 

lăială» de sentimentalism atit de nesuferită, 

că te face să blestemi pe cel ce a mai lăsat 

bunătatea, pe pămînt ; iar efectul ei, fireşte, 
nu e atit să-l facă antipatic pe Victor, cit 

să-i dea—cel puţin lui—un aer mai hatural. 

De aceea singurul lucru care pare că trăește 

în această dramă, sînt citeva, replice ale lui 

Victor, care însă — și în aceasta stă totuşi 

falsitatea lor, derivată din falsitatea, între- 

gului—, în loc să înfioare publicul, îl fac să 

ridă cu hohot.... | 

Dar ceeace ne izbeşte cu deosebire la a- 

ceastă dramă este construcţia ei cu desăvir- 

şire defectuoasă, fapt care dovedeşte că şi 

reputaţia, de tecnică dramaturgică a d-lui 

Lecca nu priveşte decit lucrurile fără însem- 

nătate, nici de cum arhitectura, lucrării dra- 

matice. Drama, sa are două acţiuni: cea prin- 

cipală se reduce la, nimica toată : Victor se
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arată, rece şi încăpăţinat faţă de mama și 
de sora sa, Lila (d-ra, Voiculescu), apoi se în- 

„Virteşte pe lîngă mesele jucătorilor din sa- 
lonul părinţilor săi ; e prins înșelînd la joc; 
protestează cînd e pedepsit să fie închis în 

- casă şi apoi trimisa doua zi la, țară cu prie- tenul lui Filip, Barbu Damira (2) (d. Achille), 
Și, în fine, tocmai cîna vrea. să ture bani, ca 
să fugă de acasă, este Surprins de tatăl său şi ucis, în urma unei discuţiuni, din care tatăl 
său dobindeşte — aşa se laudă el — convin- 
gerea că Victor este un pervers. 

Dar această acţiune principală, atit de 
subțirică şi fără nici o complicaţie, tirăște 
după sine o acţiune secundară, mult; niai des- voltată, care începe, se complică, dar rămîne la. sfîrșit cu desăvirşire încurcată. Lila, fiica „lui Filip, şi Duiliu (d. Costescu), feciorul lui Barbu, se iubesc, şi autorul își dă toate si- 
linţele să ne arate iubirea, lor. Părinţii, care 
sint buni prieteni, consimt la căsătoria lor,. 
Şi logodna se face. Dar Bavbu, fiind sigur că 
Victor, fratele viitoarei lui nurori, a, înșelat la joc, rupe, fără știrea fiului său (foarte fi- resc!) logodna, dar (și mai firese !) cere lui 
Filip pe Victor să-l ia cu dinsul la moşie 
Spre a, încerca, să-l aducă la calea, binelui Te Dar Duiliu află hotărirea tatălui său, îl con- vinge (între culise!) că rău a, făcut Şi—pe cînd 

4.
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Lila, Elena şi Filip se lamentau de groaz- 
nica (!) nenorocire ce se întimplase, — vine 
să le spună cum că, a, răsconvins pe tatăl său, 
că logodna nu s'a, rupt și că Lila tot va de- 
veni soţia sa. Cei buni, ca în orice melo- 
dramă, sînt astfel recompensaţi. | 

Dar îndată după aceasta, personagiul odios, 
Victor, trebue să-și ia răsplata: el e ucis de 

“tatăl său, cortina se lasă... dar autotul, fiină 
„chemat de aplauze la rampă, n'are bunăta- 
tea să ne lămurească: cum rămîne cu lo- 

“godna.? cum rămîne cu răsplata Liilei și a 
lui Duiliu ? | 

Şi o astfel de dramă, cu acest fond şi cu 
această compoziţie e titlul de glorie al arege- 
lui dramaturgilor!» E pur şi simplu ridicul ! 

Fireşte, într'o lucrare Gramatică, unde nu 
există nici un sentiment just, nici o nuanţă 
de adevăr sufletesc decit în trei sau patru 
replice scurte ale unui personagiu, artiştii 
au să se achite cu silă de rolurile lor, dar 
n'au să poată impune prin nimic publicului. 

Şi aşa s'a şi întîmplat. In afară de d. De- 
metriad, care ţinea rolul lui Victor şi de d. 
Sorcanu, care în această dramă a avut feri- 
cirea să facă un personagiu mut, toţi artiștii 
au declamat, sau «demenat», dar n'au miş- 
cat pe nimeni.
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221; — în «Bani», 256. 

Diderot, 53. , Pa 
«Dio Gieerlu von Wiens, operă dramatică, după care s'a loca- 

lizat «4129», v52, „o Diereks, personagiu din «Institutorii». 11 (r, 6, 25); 12.—Faple ca- racteristice, 11; 12, 
Dima Georze, compozitor, 220. | Direcţiunea (Directorul) tratrelor cea nouă, 311; 318; 819; 920; 529; 321.—Ideile ei în privința Teatrului Naţional, 318—921. Direcţiunea Teatrelpr (Direcţia, : Directorul Teatrului, Directo. 

rul Teatre!or) esa veche, 2);—41; 42; 53;—53;—95;-93 (7. 8, 1a); 99; 100; 101;—119; ai; 128; 127;— 123147 (7. 17, 29); 113;—155;—205; 207 (7, 8, 16, 23, 24); 25;— 
218; 219;—2 ; 221;—217;—210;—292;—u05; 806; 807; 103; 
309;—921; 323. — Neputinţa ci de a se sustrage de la at. 
mosfera decăzută a societății, 29—30;— Da ce nu era drept. 
să ingădue unor actori români să joace franțuzeşte pe 

"scena Teatrului Naţional, 41—52; — Ce ar fi putut cvita în reprezentarea piesci «In ziua scadenţei», 73; — Solici- tudinca ei suspectă pentru anume producţii dramatice,95;— Incăpăţinarea în rău, 95—101; — Ce n'a putut observa la: unele drame ce s'au dat, 119; 121; — Cu ce opere vrea să 
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moralizeze tinerimea, 126; — Co curioase lucruri vrea, 

128; — Negligența la unele reprezentații însemnate, 147; 

—207—203;—217;—219;—De ce fapt n'o'cred culpabilă, 155; 
Cu ce caută . să-şi soblinieze sfărşitul activităţii la Tea- 
trul Naţional, 224—925; — De ce am criticat-o uneori, 217 
243; — Cum neglijează pe unii artişti, 210; — Desfriul şi 
inconștiința ei, S05—311. i 

Dolea, personagiu din «Romeo şi Julieta», 270. 
Doamna Florentin, vezi Elena Florentin. 

Doamna Lebonnard, personagiu din «Papa Lebonnard», 352 (r, 

14, 25); 353.—Caracterizare sumară, 352. 

Doamna Lechat, personagiu din «Bani», 286.— Caracterizare, 236. 

Domna Moulerey, personagiu din eMinunică», 808 (r. 11, 25). 

Domnișoara Holm, personagiu din «Institutorii», 12. 
Domnişoara Sturhahn, personagiu din «Înstitutorii», 11; 13— 

Caracterizare sumară, 11. ! 
Domnița Uiteea, operă dramatică de Ludovic Dauş, 217 (r. 3-4); 

220 (e. 12—13; 19). — Defecte caracteristice, 220, 
Don Juan, personagiu lesendar care a inspirat pe mulți poeti, 112.. 

«Don Yagmistru», opera dramatică de C. Grigoriu, 90. 
«Drei hundert Taze», numele german al farsei .«L'enfant du. 

miracle», 290. , : 
Ducele de Rotehstailt, personagiul principa! din «Aiglon», 161. 
Dutii, personagiu din «Jucătorii de cării», 860 (r. 16, 25); 361. 

Dumas-fils A1., autor dramatic, 10; — 137, 
«Dumbrava roşle», poemă dramatică postumă de V. Alecsandri, 

21375221, . 
Dumnezeu, 53; 57; — 291. 

Dunărea, 2.3. 
Duse Eleonora, artistă dramatică, 85 ; — 111 (r. 17» 25); 112; 

144; 145, În ce e superioară altor artiste dramatice re-. 

marcabile, 83;— Deosebirea dintro ea şi Sarah Bernhardt 

141 sqq.ș-157 sqq-;—Inlerioritatea ei faţă de Sarah Ber- 

hardt, 141 —145; — Superioritatea ei faţă de Sarah Bern- 
hardt, 145; —151,. - 

E 

Eforie, sală de teatru de a doua mină în Bucureşti, 52. 
Elba, 119. 
Elena Florentin sau Doamna Fiorentin, personagiu din <Pre- 

judecăţi , 117; 179; 181.— Caracterizare, 179. 
Elena Vanta, personagiu din «Jucătorii de cărţi», 358; 360, 
Eleni, 229, 

LITA, (societății noastre), 218;— 221;— 225.- Indiferenţa ei pen - 

24
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tra manifestările naționale, 817—222; — Pentru ce avem 
dreptul să-i cerem interes pentru manifestările naţionale. 

E 222—933, 
Eliza (Fara), personagiu din «<Alleluia», 184;— 190 (7, 13, 25). — 

” - Caracterizare sumară, 190. 

Eliza Predeanu, (în loc de Elena Predeanu, cum e greşit în 
text), 178. : 

Eminescu, 243 (r. 18, 21); 244; 218.—Cum a fost atacat de unii 
critici, 243; 244; 2183;—Pentru ce fondul său, deși pesimist, 
nu ne desgustă, 244. 

Emil Horn, personagiu din «Manasse», 850. 
EMOŢIUNEA ESTETICĂ (stare sufletească, sentiment estetic), 

Pentru ce nu se găseşte în datele dramei «Institutorii» 
56; 10—14;— Deosebirea dintre ea și emoțiunea brutală, 
65—66; — În ce condițiuni penibilul poate fi insoţit de 

- ca, 187. ” Ă 
d'Ennery, autor dramatic, 21 (r. 3, 6); — 128 (r. 5, 9); —302.— 

In ce categorie de scriitori evrei poate fi aşezat, 302. 
Ermiona, personagiu din «Andromaque», 55; 60; 66. — Fondul 

sentimental, 57. 
Ernst Otto, autor dramatice 5 (7. 4, 7); 18. 
«Esope», operă dramatică de Thâodore, de Banville, 33 (1.3, 8, 

18); —— 40. — Caracterizare, 38—39. 
Ester, personagiu din «Manassee, 348, -— Caracterizare sumară, 

348. ” 
Era, personagiu din <Alleluia», 184 (r. 20, 23); 185 (1.13, 17,- 

. 24); 186 (1, 1, 5, 13, 14); — 190 (r, 21, 23); 198. 
Evreli în literatură şi categoriile în care se impart, 2935—304. 
Evreii Francezi, 237 
Evrelmea, 298, 
Fufalsmul, 268. — Caracterizare şi modalitate de reprezentare, 

203—269, 

F. 

Fagure D. Emil, ziarist, 25;—53;—253;—310;—337, | 
Yane (lonescu), personaziu din «Şarpele casei», 3:24;—332;—333 

(7. 2, 13); 331; 335; 810; 341.— Caracterizare sumară, 326, 

— Caracterizare analitică 341; 542;—Desvoltarea artistică 

a stărilor lui sulleteşti 342—343, 
Fara (sau Allcluia), 181; 185 (7.1, 21);—190; 192.—Analiza. per. 

„ sonagiului, 184 - 185;— Caracterizare 192. 

«Fedora», operă dramatică de Victorien Sardou,' 183 (7, 3, 9—10 
16);—137, - 

D
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Yelora, personagiu din «Fedora», 161.—Analiza stărilor sufleteşti, 

133—134;—140;—161; 163;—215. : 

-Pelicia, personagiu din «423»,:253 (e. 7, 17); 255. - 

«Femela men n'are şic>, operă dramatică de Bernard şi Vala- 

brăgue. 103. . i . E 

" FEMEIA ROMÂNĂ, De ce este o adevărată primejdie naţională, 

219—222; 226;-—-Mobilitatea ei morbidă, 232. 

Ferdinand de Walter, personagiu din «latrigă şi Amor», 235. 

Filip (Vanta), personagiu din «Jucătorii de cărți», 358; 860 (1. 5, 

16, 24, 28).—Caracterizare şi analiză 358 —3859. 

Fiashsmann, persoaagiu din «lastitutorii»; 11; 12 (r. 1, 9 1t;— 

23 (r. 9, 18);—96;—207. — Caracterizare sumară, 10; 12;— 

Cum a fost reprezentat de artistal Brezeanu, 23;—96. - 

„Flachsnann ala Erzieher> numele original al comediei «Insti- 

tutorii», 5. 

Flemluş; personagiu din «Institutorii», 10 (r. 13, 25); 11; 12 (e. 

2, 17); 13 (e. 5, 9, 10, 11, 17); 14; 19;—23 (r. 6-1, 13); 

24.— Caracterizare sumară, 10;— Comparaţie cu Flaohs- 

mann, 10—11;-Calităţile cu care ni se înfăţişează pe 

scenă, 18—14. | 

«Filegende Blătter>, gazeta umoristică ce apare la Miiochen, 18. 

Florescu Bonifaciu, profesor şi publicist, traducătorul operei 

lui Musset «Să nu zici vorbă mare», 109;-—115;—i17. 

Francezi, 66 (r. 16-17, 91-22);—218;—216, 

Franţa; 28;—119; 120. 

Franz Moor. personagiu din «fioţii», 201. 

«Frou-fron>, gazetă umoristică uşoară, ce apare la Paris, 23. 

Frunză, personagiu din «Manasse» 350. 

Furcey, cintăreț uşor, 226. 

- | a. 

Garauls Paul, autor dramatic, 220 ; — 805 ; — 314, 

-Garraud, personagiu din «Bani», 286. 

Georges Duricu, personagiu din «Minunică», 303. 

„Ueorges Yalnai, personagiu din «Cancer la inimă», 92-(v. 1, 8) 

Uermalne, personagiu din 282 ; 233 (7. 11, 14) ; 286 (e. 10, 2); 

Caracterizare critică 233—284. 

Germania, 5. 

Germişnani, personagiu din «<Alleluia», 134). 

Gheorghiu D-ra artistă dramatică, 31;:— 100; — 113 3 — 

195 ; — 202; 205; — 234; 235; — 508 — Rostul său în 

«Oh ! bărbaţii», 31—32 ; == 100 ; — Jocul său în «Uitarea 

de sine», 205 ; — în «Întriză și Amor», 234 —235.
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Ghorea (Dobrogeanu), 243; 213; 251; — 300, — De ce învinaia: pe Eminescu, 213 ; 218; — În ce mă deosibesc de atitu- dinea lui critică, 213—251 ;— din ce categorie de scriitor . , Evrei face parte, 300, - 
, Ghica 1. Dem,, publicist, 256, 

Gică, personagiu din «Șarpele casei», 332 ; 333; 334, Gina, personagiu din «Casta-Diva», 149, | 
Gioranni (Conte), personagiu din <Alleluia», 18; 185 ; —'190- Q. 23, 27); 193, . 
Giurgea D-na. artistă dramatică, 150. 
Greci, 115. , 

| Grigorescu, artist dramatic, 69; 71; 97.—Jocul său lu aAlesa- „ linas, 7i;—tn «Institutorii», 97. Gruseh, personagia din «Banii» 233 (r. 17, 20). Caracterizare, 282. 

H. 
Hading Jane, artistă dramatică fran eză, 132, Hagi-Gaţă, personagiu din «Șarpele Casei», 327 (+. 19, 21) ;—333. T. 7, 14). Caracterizare sumară, 327. Hasi-Stotca, artist dramatice, 109 3 110 (7. 2-3, 19);— 271 (7. 20, : 21), - Caracterizare generală a talentului său, 110;-Joc 1 său îu <Romeo şi Julieta», 271, 
Iamlet, personagiu din «Iamlet, Prinfnt Danemarcei», 35; 35; 50; 51;—122;—146;—215;—260; „261 (e. 1, 2); 262 (e. 13, 18, 21, 22, 23); 264.—Cum îl joacă De Max, 36; - 51; Com- paraţia cu Romeo, 230 -263. 
«Hamlet prințal Danemarcei», si (7, 3, 5-6)—; +0; 90;—233;' 259 (r. 8, 21—22); 254 — Ce-fel de interese ne inspiră. <lamlet», Comparaţia cu <Romeo şi Julieta» £63— 263. ilasieu, 213;—2u, 

. ” ilasnas D-na, artistă dramatică, 32; -112;—120;—285.—Jocul său în «Oh ! bărbaţii», 33;—în «Să nu zici vorbă mare»; 112 —în Doamna Lechat din «Bani», 236, Iieimatu, operă dramatică d: Sudermann, tradusă în româneşte. sub numele de «Magda», 54. 
Meine, 2£9, Din ce categorie da scriitori evrei face parte, 219, Herzl, 300, ziarist vienez, politic sionist, 00.—Din ce categorie de . scriitori evrei face parte, :00, 
Hugo Yicto Tr, 134. | 

- 
1. 

, , Tacobsohn Dr., acuzat că şi-a otrăvit soția, a fost achitat, 191. Iehora, 17;—29: 
«Il ne faut jurer de rien», operă dramatică tradusă în româneşte: sub numele de «Să nu zici vorbă mare», .109;—137,
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«Institutorii», operă dramatică de Otto Ernest, 5 (e. 3, G)—21 
23; -95 (1. 3, 4—5, 12 19);—99 (r. 1, 24);—1703—205 (1, 
12, 13). Caracterizare sumară 5;—99;—Analiza critică 5— 
14;—Dece a plăcut 141—29;—Ce calitate are în comun cu 
«Regulus Codoveanu», 170;—Condiţiile rele, în care s'a 

„dat a patra oară, 205—207, 
«Intriză și amor», operă dramatică de Schiller, 234 (r. 3, 7). 
«In ziua sraileuţal», operă dramatică da Carmen Sylva, 12 (re 

4, 8); 13 “er. 9, 10);—18.—Analiza critică 73—75. 

Ioanin D-na, artistă dramatică, 134;—343.—Jocul său în «Alle- 
luias 194. 

1on, personagiu din «Pe malul gârlei» 115 Ea 7, 20). 
Ionaşen D-na, artistă dramatică, 12; - 22; 13; -75 (r. 18, 19);— 

112;—170. Jocul său în «Institutsrii», 22;—în «ln ziua sca- - 

denţei», 75;—în «Să nu zici vorbă mare> 112,—113. 
Iorgu Predleanu, personagiu din «Prejudecăţi», 178 (7, 9-10, 23); 

119.— Caracterizare incidentală, 173, o. 

Ipingescu, personagiu din <O noapte furtunoasă» de Caragiale, 130. 

Irina Plopeanu, personagiu din «Uitarea de sine», 195; 196; 197 
(7. 2-:8);—2 4- Caracterizare sumară 195; 197. 

Y 

Jeana (Lebonnard), personagiu din «Papa. Lebonnard», 352; 353 
(r. 6, 16, 29); 354. - 

Jean Marie. operă dramatică de Anâre Theuriet, 33 (r. 3,.1);— 
109;—117; 118; 119. — Caracterizare sumară, 383;—109,— 

Traducerea românească, 117 ;—Prin ce ne poateinteresa, 118. 

” Joel, personagiu din «Jean-Mariec, 109. : 
«Journal anusant», ziar umoristic parizian, 23. 

Julieta, personagiu din <Homeo şi Julieta», 147 (7. 5, 11); 149;— 
261; 2ăt ; — 2607; 258 ; 269; 271. Caracterizare a voinţei ei, 

261—262; — Caracterizare morală, 264;— Caracterizarea firii 

ei, 263—269. - 

Junie, personagiu din «Britanicus», 36; 3). 
Jucătorii de cărţi, operă dramatică de Haralamb G. Lecca, 35; 

358. — Analiză critică, 353, sqq.; — Acţiunea principală, 

359—360; - Auţiunea secundară 350 — 861; — = Jocul artiş- 

tilor, 361. 

K. 

«lavale uni Liebe», operă dramatică de Schiller, tradusă în ro- 

mâneşe sub numele <întriză şi Amor», 234. 

Kant, 122. Ă 

Kueisel Ruiolpt, autor dramatic, 166.
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L. 

«La dame anx camâlia“», operă dramatică de Al, Dumas-fils, 
131;—137, 

Lady Myifordt, personagiu în «Intriză și Amor», 234, 
L'aiglon, vezi PAiglon. i : | 

Ta soretâre, operă dramatică de Victorien Sardou, 132; —133; —137. 
Lanfs Karl], autor dramatic, 90; 92. 

Laurent, personagiul din «Jean-Marie», 109. , 
Janrent Jean, artist dramatic francez, 38 (v. 13-14, 14—15.) — 

- Jocul său în Jean-Marie, 38. ” 
Lazăr, personagiu în «Manasse», 350. ă 

Lear, personagiu în «Regele Lear», 163, 

Le Rargy, artist dramatic, francez, 60. 

Lebonnard, personagiu în «Papa Lebonnard», 163;—351; 352 (7.2 

8, 19); 353 (7. 5-6, 9, 18, 23); 355.—Analiza rolului său 

în acţiune, 352-351, , 
Lecea G. laralamb, autor dramatic, 72 (r. 5, 1—8);—90 (r. 3—4; 

16—17); 91; 92;—197 (e. 19, 241); 198; 200 (7. 14, 18,27, 
28); 201;—212; 216;—240; 24; 248; 244;—357 (r. 3, 11), 

358 (r. 4, 117); 859. Caracterizarea sumară a talentului său - 

92;—3583; — Comparaţie cu d. Ursachy, 197;—193;—200;— 
202; —213—216;—213—244;-— Cum a fost proclamat «regele 
dramaturgilor», 357—358. . : 

Lechat, personagiu din <Banil» 235; 236 (n. 3, 25, 26), 2317; 2383;— 
236;—214 (e. 11, 18); 218; 219 (r. 2, 9, 21); 200, 282 (e. 
1—8, 15, 19, 25); 283 (e. 6, 10, 16); 284 (r, 10, 20,21); 

„235; 236 (r. 19, 25); 237, — Caracterizare critică sumară, 
235—237;-—Analiza lai, 274 . 275; — Cum a fost plăsmuit 
de autor, 275—2:9;— Natura satirică a acestei creațiuni,, 
2î9—282; - Ce trebue să admirăm în acest personagiu în 
contra voinţii autorului, 284—285. 

Leconte de Lisle, poet francez, 105. 
Lella. personagiu în «Manasse», 350 (r. 3, 9). 
«'enfant du mmiracle», operă dramatică, tradusă în româneşte 

sub numele de <Minunică>, 290 (7. 1, 13);—288,- 
Leonardo.da Vinci. 1î4, 
Leonescu Y., artist şi autor dramatic, 16; —321; 327;—328;—330,.— 

Meritul său în compunerea comediei «Şarpele Casei», 327 
Greşelile sale în aceeaşi piesă, 331, sqq. 

«Les afWaires sont los afTalres>, numele originalului, după care 
s'a tradus drama «Bani» 2341 (+. 3—4; 10—11);—239;— 
256;—267;—2î2, (r. 3, 9—10). 

«Les deuxt coles>, numele original al comeâiel <Oh, bărbaţii!», 25 

r
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Lessing, 53. 

Le Gros, personagiu în «Cancer la inimă», 91, , 

Levanda-Curisenzhy D-na, artistă dramatică, 129;—352; 858.—Jo- 

cul său în «O scrisoare pierdută», 129;—în «Papa Lebon- 

nard>, 356. . 

Tt-eul Sf. Sara, din Bucureşti, 117. - 

Lieta P., artist dramatic, 82 (e. 4, 12);—93;—152;—110 (7. 9, 10); 

238;—256;—286; 287; 288;—292;—305;—350, — Jocul său 

în «Oh, Bărbaţii», 32; —în «O idee năsdrăvană», 93; — 

în «Săracu'Dumitrescu» 152—153;—în Lechat din «Banil», 

caracterizare, 237 — 233;— 236 — 239;— în «O noapte fur- 

-tunnasă», 292. : : 

Lila, eroină în «Jucătorii de cărţi», 8359; 360 (7. 15, 28); S61 

(7. 2, 10). | 
«I'indâpendance roumalne», ziar ce apare în Bucureşti, 53; 

63; 67. i 

Lirescu I. 1, artist dramatic, 9; 12;—22;—91; 97;—126; —18t;— 

193193; —202; 203; — 286; 353.— Jocul său în «Institutorii», 

9; -22; - 95—97; =iîn De Grassant din «Cancer la inimă», , 

91; — în Cavalerul Flaviano din «Alleluia», 193; — în 

Prutescu din «Uitarea de sine», 203; — în «Bani», 286;— 

- în «Pupa Lebonnard», 456, 
Londra, 232. , 
Lorenzo, personagiu din «Romeo şi Julieta», 267; als j— Ca - 

Ă racterizare incidentală, 271. 

* Lmăovie XVIII, regele Franţei, 119. 

Ludovic XI, personagiu din drama «Ludovic Xl», 163. 

eLudovie XI», operă dramatică de Casimir Delavigne, 164. 

Laiza Miller, personagiu din <întrigă şi Amor», 234: 

Luţa, personagiu din «Şarpele casei», 832; 339. 

M 

Madelena (Plopeanu), personagiu din «Uitarea de sine», 195; — 

213—214. — Caracterizare sumară, 195;—Rolul ei în ac- 

țiune, 214. 

«Magda», opera dramatică de H. Sudermann, 54;—68;— 78 (r. 4, 

12); 79; 82; 81; €5 (e. 56, 1i)- 

Mazda, personagiu din drama «Magda», 19; 18 (. 11, 15); 81 (re 

8, 16); 8t (7. 9, 20); 83.—Analiză critică, 19—81+ - 

Maghiari, Ce exemplu pot lua bărbaţii nostri politici de la - 

—, 292, 
Majestatea Sa hegina, 12. 

Malla 1, publicist, 252 (r. 3, 6).
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<Manasse»>, operă dramatică de Ronetti Roman, 322; — 345 (1. 3, 4). — Caracterizare sumară, 345—313. - Manasse, : personagiu în drama -Manasse», 345; 316 (r. 2,2); 947; 91; 350; 351, 
Marehizul de Vorcellet, personagiu din «Bani», 232 (7. 5-6, 15), 283; 256; 257. — Caracterizare sumară, 283. “ Marchizul “P'Estray, personagiu din «Papa Lebonnard», 352, * Jarcus, personagiu din «Mesalina», 69; 70; — 82 (e. 18, 22); sa "(r. 15, 25); 84 (7. 14, 23); — 104; 10%, 
Margareta Corbeann, personagiu din «Uitarea de sine», 1%. Margareta. Gautler, personagiu din «La dame aux camelias>; 139; — 161; 163. -Caracterizare sumată,.139; --161;—Cum - se poale reduce la alte tipuri, 163. 
Mario, personagiu din «Napoleon l», 120 (7. 1, 8, 19-20); 125 : „(n 4» 13). — Caracterizare Sumară a ro ului său în ac- 

fiune, 120. 
<Martira», melodrama de d'Ennery şi Tarbe. 21 (r. 3, 1);—Carac- . ferizarea reprezentării. 21-25, Marzotti, Personagiu din «<Alleluija», 184 (£, 13, 24);—193.—Ca- racterizarea sumară, 184. - Mat sesca-Ciapagea D-na, artista dramatică, 69;—270 (. 13, 15, 24—25);—325; 328.— Caracterizarea talentului său în com- parațio cu al d-rei Alexandrescu, 270. Mărculescu, artist dramatic, 63 (r, 9, 1); —11;—164—235;—231;— Jocul său în Marcus din «Mesalina» 69 ; 71; în Benvolio din <Romeo; şi Julieta», 271. 

Medeea, personagiu din tragedia lui Euripide «Medeea», 1%, Mercutio, Ppersonagiu din <Romeo şi Julieta», 269. «Mesalina», operă dramatică do A, Wildbrandt, 63 (7. 3, 5-6); 71;—18 (r. 6, 13); sI; 81;—98; 102 (r. 12, 19); 103; 245. — Caracterizare sumară, 70;—Intemeierea acestei carace terizări prin analiza critică, 101—108. Mesalina, Personagiu dn «Mesalina», 69; 10; 71;—82; 83; 84; 8 i (x. 6, 17);—102; 104; 105 (r. 7, 13); 107 (r. 8, 19).-Ca- racterizare sumară, î0; Prin ce nea putut interesa d-ra Bârsescu în rolul ei, 10; —Analiza critică, 82—84;—Cum " trebue să fie jucat, 81;— Ce lege a ncgligeat autorul în Construcţia acestui personagiu, 101—107. Aenrico, publicist, 40 
Michel Perrin, Personagiu din opera dramatică «Michel Per. ” rin», 163, 
Minall Plopeanu, personagiu din «Uitarea de sine», 193; 19î (e. 1—2, 15, 20 —21);—213, — Caracterizare critică, 195—197; —259, 

ă
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Mihalache (Popescu), personagiu din <Şarpel : casei», 324;—331; 

332; 334; 335;: 399 (7. S—9, 19); 339 (r. 1, 10,14, 183); 
311; 312.— Caracterizare sumară 325; — Rolul său în ac- 

țiune, 331—331;—Critica lui. 334—337. - 
Mihăilescu Fieonora D-ra; artistă dramatică, 181.—Jocul său în 

«Alleluias. 191. 
„MINISTRUL INSTRUCŢIUNII PUBLICE. Ce reprezentaţie s'a 

dat după insistența sa, 206—207;—Ce măsuri ar fi tre- 
buit să ia faţă do farsa eMinunică», 292;—Indiferența 

- ce-a, arătat faţă de această farsă, 503; 307. 

«<Minunică» operă dramatică de Gavault şi Charvay; 290 (e. 3, 

17); 292; —293; 394; —305 (r. 3,10); 308; 311; 312; 314;— 
321 (e. 8, :14, 21).—De ce nu vorbesc despre ea, 293—304; 

—Necuviinţa de a-i formula ideia fundamentală, 307—309. 

Mira Yalini, personagiu din «Cancer la inimă», 191 (r. 18, 26).— 

Rolul ei în acțiune, 91—92, 
Mirbeau Uctave, autor dramatic, 234 (r. 4, 10); 236;—239;— 256; 

267 tr. 3—4, 9);—272 (1. 3, 3-9); 277; 219.—Ce ne vădese 
tipurile lui, 236; --Ce putem admira în opera lui, 273; 24. 

Mişu Gărdescu, personagiu din «Şarpele casei», 327 (r. 20, 21—22). 

334. — Caracterizare sumară, 32%, 
Mizi), 93, 
Moldova; 223, 
Moor Pepl D-ra, artistă dramatică, 329; 834. — Jocul său în 

«Şarpele Casei» a doua oară, 329. 
Mornas, nume pe care si ia criminalul Lazăr din «Crima ce- 

lebră>, 12. . 
Moulin itouge, local josnic "d patreceră In Paris, 29. 

<Xluma lul Stefan cel Mares. bucată muzicală de George Dima, 

221. — Caracterizare, ibid. 

Musset (Alfred de), 102 (7. 5, 9); 112; — 117, 

Muzeul Braun, de figuri de ceară, 202. 

N 

aNakiri>, operetă, 226. 
Napoleon I, personagiu istoric, 123; — 134; 135 (r. 6, 18—19). 
«Napoleon I», operă dramatică de Richard Vors, 117 (r. 3, 15); 

118 (e. 6, 19); 119 (r. 12-13; 20).—Ce momente intere- 
“ santo are, 113; — Cum a fost jucată, 113; — Analiza cri- 

tică, 119 -125; — Pentru ce nu se poate da în matineu, 126 

Napoleon I, personagiu din opera dramatică cu acelaş nume, 119; 

120 (7. 5, 7, 15, 21); 124; 125 (e. 4,6, 13, 18); 126. Ca- 

racterizare şi rolul său în acţiune, 1214, 125



378 INDICE 
  

Neculce locu, 221. 

Negruzzi Iacov, 234. 

<Xegustoral din Veneţia», operă dramatică de Shakspere, 358. 

Nemţi, 218, 

Neron, personagiu din «Britinicus», 25; ;— 50, 
«XNerone»>, operă dramatică de Pietro Cosa, 70;—271. 
Niculescu I., artist dramatic, 11;— 23;— a3— 92; 93;— 96;— 110 

(7. 17—13, 20) ; 111 (7. 12, 21, 26); 112, 1, 6);—13%; 
129;— 2341;— 232; 254.—Jocul său în «Institutorii», 23;— 
96;— în -<Oh bărbații», 32—53;— în «O ideie năzdrăvană» 
92—93;— în «Să nu zici vorbă mare», 110—111;— în «O 

scrisoare pierdută», 128; 129;— în «423», 253254, 
Nicu (Popescu), personagiu din «Şarpele casei», 325; — 332; 333 

(r. 11. 20, 24); 334; 8336; 337.— Caracterizare şi rolul său 
în acţiune 337—339, ” 

Nifipeacu, personagiu în «423», 254. 

"Nottara, artist dramatic, 21; — 36;— 130; — 118;— 195;— 202 (7. 

11—17, 22); 203; — 221; 222;— 234;— 318 (7. 11, 23, 25); 
352; 851 (r. 18, 26);—358.—Jocul său în Simon din «Capo- 
ralul Simon», 130;— în Mihail Plopeanu dia «Uitarea do 
sine», 202—203;— în Stefan din <Dumniţa'Olteea», 221;— 

în Ștefan din «Dumbrava Roşie», 222;—în Wurm din <In- 

trigă şi amor;— în Lebonnard din «Papa Lebonnardse 

353—354, 

N oralli, artist dramatie italian, 18—19;—50;—85;—103ş—141; 142 

! (e. 1, 3); i; 145;—1575 159; 163; 104 (6. 2—3, 6, 8,149); 
1€5 (r. 4, 15);—156;—192;—t51;—353; 365.— Cine a câșşti- 

gat. dela el, 32;— Comparaţie cu De Max,—!8; 50;—cu 
D-ra Bârsescu, $5;— cu Sarah Fernharat, 141—145; 157; 

162—165. 

O 

«0 căsnlele>, operă dramatică de G. Ursachy, 196. 
Odin, Jupiterul germanic, 37. 
«UV dramă nouă», operă dramatică de Tomajo y Bauss, 103; — 

16:1.—Ce fel de valoare are, 103. 
Ofelia, personagiu din «Ilamlet, Prințul: Danemarcei», 86 (e, 

25, 29). 
«Oh, bărbații» operă dramatică de A. Capu, 25 (r. 3,6); — 90; 

$45;— 98 (e, 9—10, 12, 15); 100: — 127; — 2245 — 248 (+. 
1—2, 13);— 304.—Reprezentarca ei la Teatrul Naţional şi 
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artiştilor, 30—33; — Solicitudinea ce-i arăta Direcțiunea
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cea veche, 95;— 938-101; — 224; — Pentru ca am combă- 

tut-o, 248;-- Comunitatea izvorului ei cu <Minunică». 304, 
«0 idele năsdrărană», operă dramatică. de Karl Laufs, 20 (7. 

4, 14); 92— Car cterizare şi analiză sumară, 92—f$3. 
Ollănescu C- D., autor dramatic, 114 (r. 1—2, 3); — 117. 118.— 

Vezi şi Ascanio. - 

Oltea, forma corectă a numelui Olteea. Vezi «Domnița Olteea» , 

520. 

«0 noapte furtunoasă, operă dramatică de ]. I. Caragiale, 290 

(r. 3, 9). — Cum a fost jucati, 291—292. : 
OPERĂ (trupa italiană de) şi Societatea dramatică, 168. 
«0 scrisoare plerdută, operă dramatică de |. L. Caragiale, 123 

(7. 3, 7, 10, 14) îi— Modul cum au jucat-o şi cumar 

trebui s'o joace artişti noștri, 123—180. 

«Othello», operă dramatică de Shakspere, 258, 
Othello, personagiu din «<Othellos.. 215. — Ce fel de interes ne 
inspiră, îbidem. - Ă 

P 

Paciurea, artist dramatic, 11;— 22;— 96;— 128;— 110;— 185;.— 

193.—dJocul său în Weidenbaum din «Jastitutorii», 22;— 
9%6;— în Dandanache din «O scrisoare pierdută» 128; 129; 
— în Rocco, din <Alleluia», 193. 

“Papa Lebonnard>, operă dramatică de J. Aicard, 103;—551 (r. 3, 
8—9,11); 354.— Valoarea ei, 103;—Caracterizare 551—852;— 
Analiză 952—354, 

Paris, 6;— 59;— 91;— 146;— 252, 
„«Patru păstori», bucată muzicală de T. Popovici, 220. — Car c- 

terizare sumară, îbidem. 

«429», operă dramatică localizată după die Giegerln son Wien, 252 

(r. 3, 6). — Caracterizare 252—553; — Analiză, 353;—t54. - 
«Pe malul giîrlel>, operă dramatică de Oilănescu-Ascanio, 114; 

116;— 118 (r. 12, 19, 22);— 116, — Caracterizarea formei, 

114;— Analiza critică a fondului, 115-116; — Prin ce ne 
poate interesa în mod estetic, 118. . 

Pertusani, personagiu din «Alleluia», 185. — Caracterizare in- 

” cidentală, 193—191. 
Pestalozzi, 6. 
Petrescu Aurel, artist dramatic, 10; 14;—23;—69;—109;—110 (r. 

18, 21—22); 111; 112;—120;—153;-184;—19t (r. 5 6); — 
286;—292;—326;—329; - 832;—350;—3852. — Jocul său în 

Fleming din «Institutorii», 14;— 23;—96; — în «Să nu zici 

vorbă mare», 111-112; —în Giovanni Conte din «Alle- |
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luia<; — în Xavier din «Bani 1» 283 ; — în Chiriac din 
O noapte furtunoasă», 29:;—în Puiu Ștefănescu din «Şar. . pele Casei», 325 şi 329;— în Lazăr din «Manasse», 330, Petrescu Ion, artist dramatic, 21;—235;—271 (e. 13 -15, 16); — 
292;—325; 926;—323; -331.—Jocul său în Lorenzo din <Ro- 
meo și Julieta», 271; — ta Titircă inimă rea din «0 noapte 
furtunoasă», 292; — în «Șarpele Casei», 326; —3283—828, 

Petrucehio, personagiu din «Muicrea dracului» (Femeia îndărăt- 
nică), 168, - : 

Puinck, personagiu din «Bani!» 232 (i. 117, 20). - Caracterizare su- 
- mară, îbidem. 

Pickmann, renumit ipnotizator, 126. 
Plaut, poet dramatic latin, 27. 
Poetas, personaziu din «Mesalinas, 69; 71; —83;—102; 101; 107. 

Ce caracteristică i-a dat a tistul Sturdza, 71; — Sentimen- 
“ tele de care e animat, 83; —102; 104; 107, 
Pooesca Virgiliu, publicist, 54; -78. 
Povorul Erren, Ce ideal şi-a ajuns în deosebi de celelalte popoare, 

29J—295; — Cum se primeneşte de elementele rele, 295— 
291 ; — Cine-i face rea reputațiune și în acelaş timp o » 

ajută, 2%6—207. 
Popovici T., compozitor muzical, 220. 
Prasa Marco, uutor dramatic, 133 (e, 3, 20); —118 (e. 3,6); 139;— 

206 (e. 3, 8). 
<Drajadecăţi», operă dramatică de Gr, Ventura, 147; 152 (e, 3, 
” 7);—166; 171; 175; 181; —203;203.-—Modul cum a fost jucată 

la prima reprezentaţie, 153—133;—Caracterizare sumară, 
155—155; =: Analiză critică, 116—182; — Modul cum s'a 
jucat a treia oară, 203 -20). i 

Preli (inspectorul), personagiu din «Înstitutorii», 11; 13; 16 (0.1, 
2, 20); 17; 18; 19; 20; —23;—50;—207; =326.—Rolul său în 
acțiune, 11 sqq; — Analiza caracterului său 16—1$. 

Preşedintele da Walter, personaj din «Intrigă şi amor», 233. 
Principii Moştenitori ai No mâniei, 133. 
Prinţul Carot, 183. 
Prințul Dauermarcel, 261. — Vezi şi IZamlet. 

a 2 Prinţnl Moruzzi, prefectul polițici în Bucureşti, 357, 
Proudhon, scriitor socialist, 227, , 
Prutescu, personagiu din «Uitare: de sine», 195;—203. —Caracte- 

” rizare crilică, 203. 
Pulu (Ştefanescu), personaşiu din «Șarpele Casei», 312; 334; 333 (e. 5, 13); 330. Caracterizare sumară, 332; 339.
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Rabelais, 27, (e. 9, 17). - . . , 

Racine, 33;—40; 35;—51 (7.4, 8);F6. -Cum sînt versurile lui, 56. - 
Ratiu (Cernea), pergonagiu din «Prejudecăţi> 177; 138 (r. 11,19; 

„179. 6, 18, 2); 180 (e. 21, 23); 181 (7.7, 13, 18, 25).— 
"Caracterizare, 1183;—Rolul său în acţiune, 178; — Conflictul 

interesant din sufletul său, 181 19%. 

Rafael, 141. 

Ranetti G., poet umoristic, 152 (7. 4, 10); 15 (r.6, 15);—166 ș 

111; 175 (7. 3, 21);—133 (r. 4, 6);—188. Ce-a exprimat în 
lucrarea «Săracu' Dumitrescus. 153. 

«lăsunet din Ardeal» bucată muzicală, de |. Vidu, 220. 

REALIS3UI., Cum trebue înţeles în poezia dramatică, 191; Efec- 

tul ce face dacă e rău aplicat, 202-203 ; - Exemplu de 

realism artistic în arla dramatică, 237 —289, 
Regele lo'mei (ducele de Reichsadt; l'Aiglon), personagiu din 

«Aiglon» 110;—163 - Vezi şi P'Aiglou. 

<Nesnlus todoveanui>, operă dramatică. 1710;—223.- De ce a avut 
succes, 110—171. 

Ricobon?, D-ra, artistă dramatică, 292; —332. “ocul său în Ziţa 

din -O noapte furtunuasă», £92. 
Riemann, personagiu din «lnstitutorii», 11;.- 97.— Caracterizare su - 

mară, 11;—97. | 
Nobert, personagiu «Papa Lebonrard», 352; 353 (r. £, 12, 19, 2i, 

29).—Rolul îui în acţinne, 353, 

Nocco, personagiu din cAlleluia», 185, . 
Hotlope, personagiu din «liscpe», 39. 

Roma, S2. ” 
Românen, 220; 222..— Vezi şi Femeia Română. 

Români, sn ce poct ru crezut unii înrătaţi că se întrupează su- 

fletul poetic al lor, 213. 

lo:neo, personagiu din «Homeo şi Julieta», 150; — 260 (r.6,7, 
17, 21, 23—21); 267; 268.- Comparatie între el i Ilamlet, 
260—£61; Ce reprezintă Impieună cu Julieta 262—263, 

«Romeo ui Julieta», operă dramatică de Shakspere, 147 ; = 256 ; 

257; 253; 259 (r 7, 15); 264 (7. G—7, 21);—t67 (7. 35-06, 
11).— Caracterizare sumară, 259; “emnificaţia ei, 259—265; - 
Asemănare cu «[iamlet» 262-261;—-Superioritatea faţă de 
«Hamlet», £61- 265, 

Ronetti loman, poet dramatic, 315 (7. 3, 4). 

hostani Edmond, poet dramatic, 133 (7. 4, 12); — 137. 

Rousseav, personagiu din «Cancer la inimă», 91,
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Rămer, personagiu din «Institutorii», 12.— Caracterizare sumară, 
ibidem. 

Rudolf, personagiu din «ln ziua scadenței», 73 (e. 23—24, 33); 
74 (£. 8, 10, 183—19). 

Ruşi, Reflexul purtării lor în «Pe malal girlei», 116. 
<Ruy Blas>, operă dramatică de Victor Hugo, 153. 

Ss 

Sarah Bârnharât, artistă dramatică franceză, 128; 13t (e. 17; 
29)i—183; 195; 136; 187 (e. 8, 19); L41 (e, 15, 23); 142, 

154 (7 4 14, 23—25); 145; 146 (e. 11—12, 11—19);— 
117;—152;—157 (7. 3, 5); 158; 160 (r. 1, 12—13); 161 (r.7%, 
8, 21); 162; 163; 165 (r.5, 17);—166. Caracterizare sumară, 
131;— rimirea ei în raport cu primirea Jauei Hading, 
131—132; Pentru ce n'a entuziasmat pe spectatori în «Fe- 
dora», 133—181; — în «Aiglon» 134-136; — Fizicul ei, 
137—138; — Sufletul oi, 138—i41; — Comparaţie cu Novelli 
şi Duse, 141 sqq.; — 159—165; — Mijloaceie sale de ex- 
presie, 141—1:15 — In ce ast superioară artiştilor italieni, 

- 144—145; — In ce le este inferioară, 145-146; — Ce-a făcut 
să-și înjosească oarecum arta şi de ce n'o iubim 116; — 
In ce putem s'o comparăm cu alţi artişti, 157—159; — Ce 
fond exprimă pria excelenţă, 160—462. 

Sardou Victorien, autor dramatic, 132;—133 tr. 3, 10);—1335 
146;—117, — Caracterizare sumară a dramelor sa'e, 146. 

«Să nu zici rorbă mare» (Il ne faut purer de rien), operă drama- 
tică de Alfred de Musset, 110; 112; —a14 (7. 4, 7-8); 
—117;—138 (1. 8, 13); 119 (7. 8, 9—10); 126;—169. — Prin 
ce ne poate interesa, 118; — Prin ce păcătueşte, 119, 

«Săraca'Damitrescu», operă dramatică de G. Ranatti,. 152 (7. 4, 
10, 17);—166; 171 (5. 17, 23—241; 72; 1î4;—183 (7. 3,6, 
12);-—188 (r 3-4, 7, 13.— Caracterizare sumară, 152;—De 
ce poata fi considerată ca un progres al literatarii noastre. 
dramatice, 111-172; 176; — Analiză, 172; — Caracteri- 
zarea şi critica, 172—171; -De ce n'ar fi avut succes în 
proză 1714—1:6; —Cum a fost jucată prima dată, 152—153; 
a doua oară, 133; a treia oară, 155—189. 

Schiller, 234 (r. 3, 6, 13). 

Schopenhauer, 318. 

Sevastiţa, personagiu din «Șarpele Casei», 335, 
Suakspere, 40; 45;—256, 259; 264,—Operele lui cele mai căracta- 

ristice, 259 saq;—Originalitatea lui de intuiţie, 293—2i3. 
Smărăndiţa, personagiu din «Po malul giclei», 115 (r. 4, 23); 116.
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SOCIETATEA DRAMATȚICĂ, De cine este ameninţată. 168, 
Soreanu, artist dramatic, 11; 13; 20; — 22; 23 (7. 27—29); 24; — 

50;—69; —71; 76;—91;—96;—100;—113;—115;—129; 131;— 

152;—170;— 181;— 193;— 207; —:221— 253; 254;— 286;— 
309; —3214;—326 (pr. 15—13); 327 (7, 10 —11, 15);—329; — 

-832;—350;—8361.—Cum a reprezentat pe Preli, 16 -1s; Cite 

de maritos, 183—19;—8326—327;—Jocul său în Prell din eIns- 
titutorii», a doua oară, 23--21;—In ce e superior d-lui De . 

Max, 49 -50;—Jocul său în «Mesalina», 7i;—în Cristo 

din «n ziua Scadenţeie, 76;—în Prelil din «Institutorii», a 
patra oară, 96; — în «Să nau zici vorbă mare», 113; — în 

Stoica din «Pe malul girlei», 116; -în Pristanda din «O 
” scrisoare pierdută, 12)—130;—Ce ar putea învăţa dela d. 

Brezeanu, 130;—in «Caporalul Simon», 131;—în «Săracu' 

Dumitrescu», 153;—în Marzotti din <Alleluia», 193;—în. 

«Domnița Olteea», 221;—în Cărărescu din «423», 251 ;— 

în «Bani», 286;—în Fane Ionescu din «Şarpele casii», 326— 
- 321;—în «Jucătorii de cărţi», 361. 

Spinozza, Ce-a izbutit să formuleze, 298. 
«Spre ideal», operă dramatică de Polizu-Micşuneşti, 203. 

- Statul, Cum realizează dreptatea, 229 — 250; — Raportul lui cu 

Arta 219—251. 

Stela, personagiu din «Săracu' Dumitrescu», 172; 173; 115.— Holul 
ei în acţiune, 172; —Co ne vădeşte tirada ei, 173; —Cînd 

"ar fi părut fais discursul ei, 115. 

Steurmann A., publicist, 72 (r. 9, 10). — Ce fela tradus «Ull- 
- xandas, 12, | 

Stoica, personagiu din «Pe malul girlei», 115 (e. 13, 17). 

Sturdza P., artist dramatic, 32;-—69; 11;—183; 1831; —189;—202;— 

211; 212; —237;-—271; —256.— Progresele sale în <Oh, băr- 
baţii!>, 32;—Jocul său în Poetus din «Mesalina», 71; — 
în Fara din «Alleluia», 189; 192; -Incercările sale în le- 

gătură cu progresul teatrului nostru, 211—212;—Jocul său 

în Marchizul de Porcellet din «Banil», 2;1;—236;—Impor 

tanţa sa în Teatrul Naţional, 2741. 
Sturăza D-na (în Critica dramatică, D-na Achille), 196;—204.— 

“Jocul său în Margareta Corbeanu din «Uitarea de sine», 
Sudermann II., autor dramalic, 51;—18 (7, 4-5. 11—2); 19; - 

81 (7, 7, 19). Cum a început personagiul Magdei, 19 81. 
«Suprema forță», operă dramatică de Haralamb G, Lecca, 214. 

—Fondul ei sentimental, 214. 

Sylrain, artist dramatic francez, 37;-—41;—50.-De ce a jucat 
cu sala goală, 41. 

«Sarpele case» operă dramatică de Y. Leonescu, 9241(r. 3, 67);
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328 (e. 3, 1);—330 (1. 3, 7);—310; 343. Caracterizare şi analiză critică sumară 3£4- 826;- Cum a fost jucată prima oară, 325—327;—820;—a doua oară, 328--329;— Ana: liza critică, 330—3-14;— Greşeli fundamentale, 851;—Expo- ziția 331—334;—Superficialitatea Personalului principal 334 —357;- Contradicții sentimentale în celelalte personagii, 331—339;—Nedesăvirşirea unor situații sufletești 339—340; — Analiza unui tip desăvirzit ca cuprinde, 340—3i4. Ștefan, personagiu din «Spre deal», 203. 
Ntefan cel Mars, personugiu istoric, 217;—223, Ştefan cel Mare, personagiu din «Domnița Olteeaa 221 (r. 12, 22) 

T 

Tare, autor dramatic, 21 (e, 3,7) 
- Tatăl Jultatei (Capulet), personagiu din <Romeo şi ulieta», 270. Vezi și Capulet. 

” «Tatăl nostru», bucata muzicală de Chiriac, 220.—Caracteri-: zare. sbidem, - . Taxil Leo, romancier francez josnic, 29, 
Teatrul Dacia, sală de a treia mână în Bucuresti, 52. Teatrul Lirle, sală elegantă în Rucurești 37;—41; 62;—128; 131;-—133;—141;—171.--La că ar fi bun, 309—310;—322. Teatrul (costru: Naţional (Teatrul), 5; 10; 20;—21;—25;—33;—0; 41 (n. 7-8, 19); 42; 62 ur. 1—8, 13 - 14);—51;—69;—78; — 90;- 93; 101;—110; 111;—114;—117; 118; 119;—128 (e. 5, 6-î);—133;—117 (7. 10, 19);—152; 154 (7. 11, 15); 155; 156;—163r, 8-9, 10, 19); 170; 171;—199;- 206;—217 (e. 3,8); —223; 224;—252;— 236 (r. 3-9); 253;—290; 292;—005; 307 (r.1 —15);310; 311;—u18; 31%; 321; - 328;—315; 349; - 351.— 

Cea mai interesantă reprezentație dată în—, 10; 20;-Ce 
considerație ar fi putut face pe Direcţie să uio carac- 
terul acestri teatru, 41-43;—Din pricina subvenţiunii ne- îndestulătoare cu ce mijloace e întreținut, 98-101; Cine i-ar pulea aduce servicii, 110;- Ce se petrece rar la-, 11; Co a intrat în tradiliunca lui, 115;—Ce nu se va mai da. 

multă vreme pe scena Îui, 118-119:—1n ce stă viitorul - lui, 118; - Raportul artiştilor cu el, 154 —)56;—Cu cine are- să lupte, r3;—Ce fel de farse nu trebue şi ce fel de faree trebue să se dea pe scena lui, 163—171;—Ce fapt. dovedeşte progresul acestui teatru, 257.253;—Ca fapt nea 
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