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ear e 
„Domnilor Colegi, ee i D .. 

-- Apriga- domnire a Fanarioţilor nu: lăsase | pasul  slobod! învăţăturii, nici prielnică fusese artelor, aşă că poporul român 'eşiă din robia ei străin şi 'nesciutor:de rosturilo: lumii. De-abiă cu începutul acestui veac licăririle culturei apusene pătrunseră la noi: ochii nepricepuţi ni se deprinseră puţin câte puţin cu lumina, iar hintea, până atunci neis- - pitită, se împărtăși din t6te: miriunile geniului” omenesc. - a 
:: Românul se ridică - din - adînc, de-odată, cu capul! spre sâre!! Idei mari. îi deschiseră largi” porţile gândirii, simţiri gener6sc reînviară 
străvechia-i 'mîndrie,:năzuinţe înalte deteră un ţel întâietor nobilei lui 

Noua însufleţire aducei însă, alte deprinderi, alte înclinări, alte în- 

LR 

drumără de viâţă, înfăptuind astfel un popor noii, cu menire şi avîn- - .. pu Ea turi nouă, care avea să urce cu grabă scara propăşirii! Ma | : De:atunăă Vieleimul, cu“ povestea lui Irod şi a celor trei Crai dela 
Răsărit, jocul păpuşilor, cântecele 'de stea, Brezaia cu ciocul de barză 
şi 'Purea cu capul de cerb nu-i mai pironese, ca în trecut, într6ga luâre 
aminte; strâmbăturile măscăricilor nu-l mai înveselesc, pehlivânii cari 

1 

iza? 
7 ne a roameaaenen enma mat paote mai? 

ee ae ma mnenmaan ii seal e mn zur tenpeaa sad 

sp
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scot panglico pe nas, scamatorii şi farmazonii îl momesc o chipă Car 
îl lasă rece... Datinele vechi şi vechile petreceri nu-l mai îndestu Gză. 
Farmecul danţurilor şi viersul cântecului doar nestrămutate vor învioră 

şi vor umpl6 peptul Românului de dorul cel neînțeles şi nomp m , 

după care, zadarnic par'că, alârgă de când la ursit firea pe d însu Le 

Ti trebuiă acum cevă noii ca să-i ademenâscă voia bună, covă pu- 

ternie ca să-l misce, cevă adevărat şi viii şi aprope de inima hui, în 
în care rîsul şi plânsul de o potrivă să-l stăpânâscă. Ti trebuiă aevea 
întrupare a lumii, ca să lupte aceeași luptă ca dînsa, să-i suie înăl- 
țimile şi să-i cobâre adîncurile, iar din pilde şi înţelesuri să deslu- 
şiască temeiurile şi să pătrundă firea omeninii. - 

Ti trebuiă Teatrul! E _ 
E drept că boerilor le fusese dat să vadă la Curțile domnesci teatrul 

soitariilor, — sârbădă înjghebare de fapte și prilej de batjocoră sait 
de ameninţări asupra celor neplăcuţi ori a celor duşmani stăpânului ;-— 
dar acum vremea împinsese lucrurile mai departe: şi poporul veniă, 
cu aceeaşi cădere ca cei aleși, să se. bucure de daruri lui încă necu- 
noscute. Teatrul nu mai puteă rămân6 o petrecere întîmplătâre a celor 
mari, ci, scoborînd scările palaturilor, trebuiă să ajungă a fi— aceca 
ce și este într'adevăr —o îndeletnicire de obștâscă pilduire şi petrecere. 
Si cu tâte acestea a fost nevoe de îndelungă pregătire şi de luptă în- 
cordată până ce să-l vedem statornicindu-se la noi!.. 
Deşi — plămădit din dureri și din bucurii — simţemîntul teatrului este 

firesc în inima. omului, totuși educaţiunea. artistică nu. pâte fi decât 
un efect al culturei, căci o lucrare de artă nu este un produs al naţurii şi singur instinctul nu e îndestulător să. o, judece; îi:trebue cul-vâ 
studii şi experienţă pentru a o înţelege şi a. 0 preţui. N 
E adevărat că în ţările cu un trecut de activitate :şi de făuriri ar- 

tistice, cu o atmosferă încărcată par'că de dragoste, de amintiri şi de impulsiuni ale artei, acestă ceducaţiune». se capătă și de la sin obicinuinţă, numai vădend şi augind, numai tr 
din belşug cu cele mai strălucite pr 

La noi însă munca a fost şi v 
în privirea multor altora.  - Ş o Sa iii 

Dacă pentru arme, pentru elocuenţă şi în deosebi -pentru politică avem însuşiri de vrednici coboritori ay Romanilor, pentru tot ce să 
atinge de înfăptuirea ideilor şi închipuirilor, pentru artă, suntem ca și dînşii mai puţin însufleţiţi, mai puţin mlădioşi. i Nu d6ră că talente nu s: 
şi mai lumin6să nu ne-ar 

e; prin 
ăind traiul tuturor, hrănit 

oduceri ale. geniului omenesc. 
a fi întru acâsta mai din grei decât 

ar v&di, ori că învățătur a a tot mai întinsă da putinţa :de axă cupr inde şi axă. înţelege 

O
I
 

O
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rostul ei fermecător; ci fiind-că nepesarea,. nedeprindereu - şi mai cu: 
s6mă lipsa de îndemn îngreuiază şi răcesc legăturile suiletescă dintre 
noi şi dînsa. 

"Aceste stavile trebuese sfărâmate! $ si numai un curent puternic, por- 
nit de sus și străbătând până în adîncul glâtelor, va put să des- 
tepte, să răspândâscă şi să facă mai rodnice dragostea și” interesul, 

însemnătatea şi binefacerile artei în mijlocul nostru. 

„Cu tâte aceste teatrul a fost întâia scântee artistică ce a scăpărat 

pe cerul înegurat al ţărilor române, precum fu şi unul dintro înve- 

deratele semne ale redeşteptării nostre naţionale. 

: Sunt acum tocmai o sută de ani, de când trei actori francesi căpătară 

de la Hangerli- Vodă, 1198 Maiti 20, „următârea poruncă către: isprav- . 

nicii zemli Vlahiscoe : i - id : 
i „t : Mă Ă ER 

e Aceşti trei fraţi (2) francesi, a anume: Tnâodore Blesiet, Francisc Besilach, 
și Givani Mueni, cari, având meşteşug de pekhlivană şi comedieni, făcură ru- 

găciune Domniei Mele, ca să facă arătarea meșteșugului lor, „unde vor, î 
pohtiţă, pentru care, —fiind- -că li sa dat voia şi. slobozenia acesta, — poron- 
cim d-vâstre ispravnicilor de prin judeţe, pe” unde. vor 'av6 a veni, să fie 
„primiţi şi să nu li se facă. vre-o 'supărare cu. cerare de vre-un havaei, nici 
de către d-vâstre, nici de către zabiți (autorităţi), cum nică : de către zapcii, 
ci să fie 'slobodi și în pace, ori la ce oraş va A merge.- — -Ii saam receh: gd. » 
(0oa. XXXIX, fila. 50). (1). ERE i za 

Negre eşit că cei trei îraţi francesi> făcuse mai întâi, arătarea «meşte: 
şugului> lor la Curte” şi cu prisos adusese. mulţumire” prea slăvitelor 

obraze, pentru ca să pâtă dobândi. o dovadă, atât de însemnată despre 
mila domnâscă. De alt-fel eră şi cu: “cădere ca Vodă Hangerliu, om'cu 

duh şi cunoscător al limbei și civilisaţiunii franceze 8), să ocrotâscă cu 

înadinse „porunci. «voia şi slobozenia» ce dedea unor cetăţeni, ai Fran- 
ţel. republicane și, a- tot-puternice |. «să fie primiţi fără de supărare. a- 

şi arătă meșteșugul lor, ori unde vor fi. pohtiţo. Găşise! un "mijloc, 

unul, singur pote, de a mai face, prin veselia și iscusința unor pehlivani 

şi comedieni,. să încolțâscă visul pe feţele mohorite ale Românilor asu- 

priţi de nelegiuirile şi istoviţi de, dările fără de semăn, ci cari îi îm- 

povărase domnia lui! | 

Pehlivani şi comedieni!.. Eraii. se. vede: gimnastică, mimi şi cân- 

tăreţi tot de-odată. Făceai gimnastică, danţai şi “cântait romanțe. ori 

„cântece patriotice, după moda timpului Intăţoşaii de sigur şi scenete 

(1) v. Â,. Urechiă, Istoria Românilor, “VII, anexe; p. 159 os, 

(2) A. D. Xenopol, Istoria Romdânilor, V, pu 319,
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comice dialogate, persâne și situaţiuni din sociotate, tot-deauna ridicole, 
precum încă până, astăgi asemenea «artişti» ambulanți aii obiceiii de 

a face prin grădinile şi prin bâlciurile Italiei şi Franciei de m6gă-di. 

-„EĂ at făcut, probabil, ruptârea, căci după dînşii ţările nâstre ai 

fost cutreerate de tot soiul de scamatori, de saltimbanci, de echilibrişti, 
de caraghioși, cari făceaii pe lume să rîdă, ori adunaii în jurul lor su-: 
medenie de guri căscate, privindu-le șmecheriile; frânturile de .mijloc 
ori voinicia. - -e rea 

Iacă Turcii făcând ghiozboiagălicuri în cafen6ua din vale: de Curte 
la Iaşi (1), ori scoțând foc pe nas, sfredelindu-şi palmele, înghițind 
săbii pe taraba lui Niţă Pitaru (2) de.la Carvasara, sait în şatrele lor. din 
Tirgul :Moşilor. la Bucuresci; iacă Italienii cu maimuța în. spate, pur- 
“tându-se de la D răgaică la Rîureni, de la Fălticeni la. Rădăuţi; iacă. 
Nemţii cu muschii trupului de oţel, jucându-se cu ghiulele de tun ca 
cu nisce nuci şi ridicând cogeamiie calul în spate; iacă Stambulioţii 
sprinteni şi mlădioşi ca pisicele, călcând cu ochii legaţi printre cuțite 
și bătând cu biciuşea o biată .căciulă, din care, mereii învîrtindu-se, 
scoteaii câte o nouă căciulă, și alta, şi iar alta, necontenit. (3)... .. 

| De multe oră -eraii chiar „«pohtiţi să facă comedii» prin casele boe- 
resci. Atunci, din: cârdacul cel mare, ticsit de veseli musafiri, cădeait 
plOie banii de aur şi de argint pe scOrţele întinse. în mijlocul. curţii, 
unde-și făceaii ei. meșteșugul». Ţiganii şi mahalagii, 
gure acăţaţi pe porţi şi pe zaplazuri şi n'aveai ochi 

“. 

cari steteaii stru- 
îndestui să-i vadă, 
e lor, îl petreceaii 

te... după ce eşiaii, șmecherii, 
și de. mâneare,, ba şi cu traista plină 

nici gură în de-ajuns să rîdă de posnele, și ghiduşiil 
cu urale, și cu chiote până «departe, depar 
din cuhnii, îmbuibaţi de băutură și de m 
de merinde pe deasupra... 
„Dar pe la începutul domniei lui Vodă Car 

veni şi întinse o lungă şandramă de. scâ 
nului Manolache Brâncovânu (5), în care aşeză o panoramă cu vederile celor mai însemnate, orașe din lume, cu încoronările mai miiltor Regi și Impărați, cu, întîmplără din răsbâie, din călătorii, cu vînători do lei şi de tigri, cu scene din vieţele Gmenilor vestiți ai pămîntului şi altele şi altele. Eră un adevărat teatru optic. oc 

agea Sasul Mathias Brody (4) 
nduri în fundul curților Ba- 

PNI OR 
(1) V. Alecsandri, tradiţiune verbală... 
(2) Jon Ghica, tradiţiune verbală, OEI CE E CI , , | 6). „tru amintirea acestei imprejurări a r&mas, pare-se, în popor zicătârea: alia căciulă. aaa DA at ee 

a pepe : . RENE 2 1. . 

(4) Acest Brody câștigase atâţia bani, că Bro şi-a Juat o moşie: în arendă, unde l'a cu- noscut, copil fiind, tatăl mei... .. i: i a ae CN N pe i . Di . - : (5) Colţul stradei Nouă cu strada: Academiei: de astăgi. ..- : ! at 

N
o
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Pentru întâia Gră se arată o âsemenea minune în capitala ării- 
Românesc, care -începeă acum să atragă şi pe pribegii negustori de 

spectacole, precum ademenise pe pribegii de tot soiul mai înainte. Şi 

din patru părţi ale oraşului curgeă lumea şioiii neîntrerupt, să o pri- 
vâscă, să so mire şi să aibă ce istorisi, căci lucrul eră par'că. aovea, 

vădut şi pipăit, trăiă, se mişcă, vorbiă, te plămădiă şi pe tine la un 
loc-cu dînsul, așă că la urma urmei nu mai sciai dacă nu erai: și tu 
părtaş la cele ce-ţi răsăriau în faţă. . Ra 

“ Ie6nele își . întipăriaui cu atâta putere viţa şi mişcarea în: ochii 

cei lacomi și noispitiţi, in cât absorbiau: simţirea Și „coniundaii cu.: 

diînsele întrâga fiinţă a privitorilor. : aa 

Abiă după câte-va luni negustorii şi gl6ta celor de. jos: s putur ă stră: 

bate în' lăuntru, căci butceile şi: calescele se ţineau lanţ, qi după di, în 

curtea Brâncovânului, și Arnăuţii croiaii cu vîna de boii pe tot moji- 
cul, care ar fi îndrăsnit să calce pragul <Comediei» pe când se'englen- 

disiaii boerii... vedi bine?!...:Şi aşă huzuri Sasul până: la 1816, 'când, 
sătul de bani și de traiti bun, A5i ridică sendramaua, şi: “plecă să se' 

facă moşier. | 
Saltimbanci, mim), comedieni, panorăme!!. IN 

* Trebuinţa de a vede şi de a simţi alt covă decât cele din tâte dilele, 

încolţiă pe neașteptate în sufletele tuturora, o năzuinţă încă. necuno-: 

scută şi neînţelGsă  începeă să se desluşâscă” din înclinărilo și dorin- 
ţele celor mai.mulţi. .. N . 
“Fineretul se îndeletniciă mai: Virtos cu tâlcuri şi cu învățături, cară 

găsiau un răsunet din ce înce mai simpatic într'însul..; Vitejiile, răs-, 
bâiele, cuceririle străvechilor popâre, faptele strălucite ale celor: mari, 
povestirile” dui6se, cânturile eroice, iar cu deosebire patimile şi sbu-' 
ciumările tragodiei grecesci îi: înflăcărat. inima şi, mintea! Slăvirea a, 
ce eră înalt şi frumos cătă par'că să. fie acum o vrednicie mai mult. 
chiar. pentru cei mai aleși şi mai slăviţi. i 
„Astfel Domnița . Ralu, fata cea mică a lui Vodă Caragea, înzestrată. 
cu o' căldurâsă simţire, cu o închipuire 'vie, cu daruri artistice: firesci' 
şi crescută î în cultul celor.mai mari maestri al literaturei şi ai musicei, ! 
iubiă teatrul peste: măsură, Teatrul pentru dînsa, nu eră numai o oglindă. 
a lumii şi un mijloc plăcut şi lesnicios . de cultură, ci mai ales o: trâptă: 
de înălţare a puterii: şi. a domniei părintescă şi o glorificare a geniu- 
luă drâmatie linesc. Ea visă, ca prin stăruința “'patrioţilor şi, sub Ocro-. 
tirea Iuă Vodă, să însufleţâscă şi să ridice în Bucurescă” fala cea. de. 

mult căqută a lui. Sofocle şi a lui Aristofan. DE | 

"Până atunci și pentru a da. o.bună pildă.și a face. o. "încereare, în-;
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“ighebă, sub cuvînt de petrecere, o mică scenă (de sigur cea dintâiil ri- 

dicată în. acest scop la noi) întruna din cele mai. mari cămări ale Pa-. 
latului domnesc, unde, cu costume do pânză şi cu decoruri de hârtie 
vopsită, se: jucă,: sub conducerea ei proprie, mai multe piese de teatru. 
Actori erau. câţi-va tineri: greci, cari învăţat la şedla elinâscă de la 
Măgurânu (1): şi aveaii tragerea de inimă şi învăpăerea trebuinci6să 
scenei. [i jucară -— în liniba grâcă negreșit — în primăvara şi în tâmna 
anului 1817 mai multe bucăţi, între cari Orest. de .Alfieri, J/6rtea 
fiilor. lui Brutus de Voltaire, idila lui Longus Dafnis şi Chloe, ete. 
ete.. și. recitară 'poesii şi dialoguri patriotice, amorâse şi comice, la 
cari luă și Domnița Ralu parte, iar C. Aristia: dovedi un talent deosebit. 
de declamaţiune. DE A a 
Numai boerii şi curtenii ;asistait,. pe rînd, la. aceste representaţiuni 

' 

  

pa 

(1) Sedla grecă — numită domnăscă, — aşezată către 1775: de Alexandru Vodă 
Ipsilante în. clădirile de la Sf. Sava,: fu strămutată de Constantin Vodă Ipsilante, 
pe la 1804, cu .învoirea Mitropolitului Dositeiii, în casele bisericei Măgurânu, atunci 
metoh al Mitropoliei (după dania făcută de Vornicul Tudorache Baloş, în urma: 
răsmiriţii Ruşilor). Localul de la Sf. Sava, cuprindâtor de peste 50 de camere, se 
derăpănase cu timpul și ajunsese han : de locuinţă a 'o mulţime de - Greci, Sirbi, 
Arnăuţi cu: familiile lor, unii fiind-că făceau parte din garda domnâscă, alţii fiind 

"rude ori prieteni idicliilor, slugilor. şi copiilor de casă din Palat. | 
„Dintre toţi Domnii fanarioţi,. cel care a îngrijit mai de aprâpe de. acâstă şedlă a 

îost fără îndoială Vodă Caragea. Ela organisat-o și a reorganisat-o în mai multe 
rînduri, făcându-i în cele din urmă, la 12 Decembre 1817, Legi şi Regulamente şi numind-o Universală. Ea eră, cu adevărat, un colegiii elinese f6Orte bine înzestrat cu venituri, dintre cari cele mai multe veniau:din cisla pusă asupra mănăstirilor, având mai multe clase,-cu profesori, pentru limbile: elenă » (Neofit: Duca și Stefan Comito), latină (Ladislai Erdelion, “Transilvănân), - francesă (Lorencon), : pentru sciințele naturale, pentru matematică, istorie şi alte studii literare. Același Erde- lion îu însărcinat să predea şi <Cărţile împărătesei pravilnice, când ucenicii vor veni în stare de a învăţă nomica (legile), iar mai virtos din feciorii de boer când vor voi a învâţă pravilele». Pe lângă: dînsul, Marele : Clucer Stefan Nestor fu numit: «pentru prima dată profesor de -Drept la Bucuresei». : Şe6la acâsta între- țincă bursieri, <20 la număr, printre . ucenicii s&rmani», a.câte 30 taleri fie-care, și aveă şi elevi interni, ținuți. pe la marile mănăstiri din capitală a câte 2-4 întro odaie acestă Șeolă, eră pusă sub privigherea și administraţiunea unei eforii speciale, ct edlelor pisi ide au PEc?mbra 1914. cae Tu adevărata origină a E. r strată şi de Reg rganic. Ea fu incredinţată 'Ja' cei mai de frunte boeri,. Mitropolitului. şi Marelui Postelnie după vremi, cu toţii în număr de. ară Du Const Fiore e (gaIa Pi Vortieti Const. Bălicânu, împraună eu ă AN 5 i a, A sacul mal des parte. din acâstă eforie. De alt-fel, la reorganisarea acestei şc6le ai contribuit pe lângă Caragea şi boerii români Radu Golescu, Const. Kretzulescu, Barbu Văcărescu, Gheorghe Slătinânu Grig. Bălânu Fotache 'Știrbeii, Alex. Nenciulescu,. Gh. Filipescu, Dim. Racoviţă Şi Alex, Ghica,
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date de obiceiii. qiua. Incercarea isbutise de minune. Totuși, pentru a 
nu .jicni pe acei cari pâte nu înţelegeaii bine grecesce, ori nu cu aceeaşi 
dragoste ca dinsa se interesati de teatru, Domnița Ralu, pentru a fi 
plăcută tuturora, clădi chiar în 6rna aceca, la "Cişm6ua roşie (1), 

  

precum şi boerii greci. Gh. Arghyropulo, Iacov Rizo, Ath. Christopol, Ioan Ralet și 
Nic. Suţu. Iată o schiţă din budgetul acestei şedle pe anul 1815 (Noembre) : 

  

Pe an taleri _Pe lună | Pe an taleri Na "- Polună 

„4000, Dascălul Neofit Duca . = 833 b.36| 300, Bucitarul. .. ... . = 25b.— 
4000. Tilosoful (Comito) . . == 333 » 36| : 7200. Emeelicul (mâncarea) - 
4000. Alt filosot (Nestor) . . = 333 » 36 pe un an. si, i 600 a — 

"2500. Al doiiea dascăl (Cris- „2400, Dascălul frances (Lo- Mae 
todor) . ... . . . ..=208 » 36 rengon). . . . ep i: =2002—, 

2000. Al treilea dascăl (Gheor- „| 2400. Dascălullațin şinomicos . : ... 
he) e... „= 106 > 72 (Erdelion) *. . .:. i =200 5 — 
1200. Dascălul Vasile .. . . . =100 » —| 2000, Cheltueli întîmplătâre : i 
1500. Dascălul Grămatie ... =125 »-—| “la meremetul peste an. ! 
1800. Doftorul Panaiotache . = 150 » —| 7200. La 20 ucenici sărmani a 30 fie-care, 

"1200. Dascălul slovan .de la | 2300. Pentru daruri. a se da ucenicilor, 
SE Gheorghe (Chiriţă) = 100 » — când li se va face examen. - 

1800. Sameșul .., .. .. . =1503—|: 7009. Pentru a se cumpără cărți și ergalii 
(instrumente) ale epistimiilor (studiilor) trebuinci6se, cum și pentru sporirea lefu- 
rilor dascălilor de la ezaminie (semestru) înainte: şi pentru “a se așeză şedle româ- 
nesci pe la oraşele județelor unde va fi trebuință. ot 

Pe lângă acâstă mare ședlă, mai erai în Bucuresci: Sedla slavonescă. de la. Sf. 
Gheorghe Vechii, unde se predă şi limba română de dascălul Chiriţă, apoi cea de 
la biserica Udricani a dascălului Chiosea și cea de la Colfea a dascălului Stan. 
In 1816 sosi de la Avrig din Transilvania Gheorghe Lazăi, care propuse şc6lei ' de 
la Măgurânu să predea geometria şi arpentagiul în românesce, dar fu respins; 'așă' 
că abiă după doi ani, la 1818 Martie, după sprijinirea hotărîtâre a Vornicului:G. Go- 
lescu, a Logofătului Stefan. Nestor şi a Banului Const.- Bălăcânu, i se dete voie să 
deschidă, în câte-va cămări Gin vechiul local de la Sf. Sava, o şeâlă românâscă de. 
deosebite învățături şi sciinţe predate Românilor. în limba lor. Petrache Poenaru, 
călugărul Eirosin Poteca, Simion Marcovici, Pandele Stamate, Costache Moroiu şi . 
mai în urmă Ioan Eliade, fură cei dintâi 'profesări români, împreună cu Gh. Lazăr, 
ai, acestei -şe6le, care se! poporă grabnic. cu elevi: români, mai ales din şeâla eli- 
nâscă de la Măgursnu. - i 

Prin judeţe eraii şedle în cari se predat limbile grăâcă şi română: la Craiova 
eră așezată de Caragea în mănăstirea Obedeanului, pusă sub o eforie aparte, 'cu 
venituri proprii la: Rinnicul-Vileei sub eforia lui Socotânu; la Salina, . şcâla 
Ionașcu; la Zirgu-Jiu, ședla întemeiată de Stolnicul Dumitrache Cronicarul, din care 
a eșit Tudor Vladimirescu şi mulţi din pandurii lui; la Focşani, Ploesci,. Pitesci 
şi mai târgiii şi prin alte orașe, ce făcuse înadins cerere cu siguripsire de venituri. 
(Y. A. Urechiă, Domnia lui Ioan Caragea 1812—1818, ed. Academiei 189,.p. 1--80.) 

(1) Agi Calea Victoriei No. 91. Ruinele acestei clădiri, prefăcută apoi în teatru. 
și arsă la 1825, se mai vedeaă până la 1840, când sai mistuit în zidirile lui Jean 
Caretașul, N a a a a tai
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<o sală de club» pentru bălurile boerescă şi de altă parte trimise pe 

Avistia la Paris (1), ca să studieze doclamaţiunea şi să vadă pe marele 

Talma jucând. m. 

" Imprejurările politice se încordaii î însă din ce în ce, posiţiunea luă vodă 

Caragea eră tot mai şubredă pe tronul țării şi încercarea teatrală a 

Domniței nu puti să aibă din noi ființă. Pentru a nu-şi părăsi de 
tot idea şi a întreţină, cei puţin aprinsă, scânteia ce scăpărase o clipă 

în mânile ei, îndemnă, prin relaţiunile ce aveă la Viena (2), pe Gherghy, 

directorul unci trupe melo- dramatice, să vie fără întârdiere în Bu- 

curesci. Acesta și sosi la August anul 1818, cu o trupă ast-fel întoc- 
mită în cât să pâtă da tragedii, drame, comedii şi chiar opere. Artiştii 
de căpetenie erai: Gheryhy, directorul, pentru roluri comice, dmna 
Dilly, cânfărâţă şi tragediană de mare merit, fiica ci domniș6ra Dilly, 
primă amoresă.(3), şi. Steinfels, prim amorez. 

Repertoriul lor se compuneă din cele mai alese producori dvamatice 
şi opere musicale ale şedlelor italiană și germană. Dintre dirisele, cele 
cari aii plăcut mai mult ait fost dramele Saul, Ida, Pia de Tolomei, 
Brigandii, Faust şi operele La Gazza ladra,; Cener entola, Aloise în 
Egipt de Rossini, Flautul fermecat şi Idomencă de Mozart. (4) | 
„Mai înainte de. sosirea trupei, «Sala de club» de la Cișm6ua roşie. 
(în mahalaua Popa Dărvaş, faţă în faţă cu casele 'Deşliului, pe Podul: 
Mosoş6ci) fu prefăcută, prin dărămarea a doi păreţi, în sală de teatru. 
Aveă acum o lungime de 18 stînjeni pe 9 stinjeni și 5 palme de lăr- 
gime, aveă trei rînduri de. loji îmbrăcate cu postav roşu şi perdele 
de chembrică cu ciucuri albi. La rîndul întâi, în drâpta, oră o mare 
sofă de catifea roşie pentru: "Vodă, iar în sală 14 rînduri 'de bănci. de 
lemn îmbrăcate cu postav roşu. “Intre spectatori: şi scena — ridicată de 
6 palme de la „pămînt — erai musicanţii. Perd6ua înfăţişă, chipul lui 
Apolon cu lira în mână. Sala eră aprâpe în forma oului, fără de nică. 
o ornamențtare și fără de gust, ca făcută în. „pripă, numai din -lemn. 
De jur împrejur erati: sfeșnice de tinichea cu lumânări de seii, pe scenă 
asemenea. (5) Ma 

v 

  

" (1) Ion Ghica, Scrisori, ed. 1837, p..41. e 
(2) Este cunoscut că Joan Vodă Caragea, fost dragoman al Por 

cu relaţiuni întinse în străinătate şi amic și protegiat al Cav 
tarul intim al Principelui Metternich, Cancelarul Austriei, . 

(8) Acâstă actriţă frumâsă şi talentată, care -venise în Bucuresci: pentru o ârnă, îndrăgindu-se de un tînăr boer, a rămas în ţâră până la mor te, A 
din bătrânii noştri Generali. (Ion Ghica, 161 d). : 

. (4) X. Philimon, Ciocoii vechi şi noi, ea. ilustrată, II, pp. as și 175, 
(5). La 1718, Comedia Francesă din Paris eră luminată cu lumâînă 

ţii Otomane, eră om 
alerului de Gentz,, secre- 

ând nascere unuia: 

ări de sei, pentru 

& 
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Intre acte, doi ţigani îmbrăca ţi în roșu luaă mucul lumînărilor. Când 
veniă: Vodă la' teatru, lumînările erati do eră. Lojile 'din rîndul de la 
mijloc crai pentru «protipendadă», pentru Consulii străini şi obrazele 
deosebite. Costaii un: galben: pe s6ră. Cele-lalte: pentru -10 lei erai la 
disposiţiunea. tuturora. Un scaun în staluri se plătiă cu 3.lei. 

'Afişurile erai: în limba grecescă-(? !) şi eşiati din tipografia de: la 
Cişmâina. lui Mavrogheni a Stolnicului Clincenu, doctorului Caracaș și 
Slugerului Toplicânu. 0) ate a i) 

  

cari se cheltuiă'în fio- care' sâră 45 fr. Cu acâstă ' sumă se dedeă lumină nu numai 
scenei, ci și corid6relor, culiselor, lojelor în cari se îmbrăcau actorii - și lojei” cu: li- 
monadă, devenită mai târgiă. le,foyer deila Comedie. Frangaise...... i. iii 

: La 1822, când se repară şi se reînnoi sala, policandrul din mijloc. maveă. decât 40 
de lămpi cu uleii (quinqucts). La 1833 se introduse gazul. La 1847 se mări aprâpe 
îndoit puterea gazului. De atunci” ss ai făcut mereii îmbunătăţiri, p ână când sala va 
fi luminată cu: electricitate, ca mâi tâte teatrele din Paris. (P. Regnier, Sduvenirs et 
dtudes de theatre, ea. 1887, p. 143 şi.urm.):: te pai 

(1) Tipografia Mitropoliei fiind în așă rea stare că nu se măi, „puteai - tipări i cărţile 
bisericesci, ci.se aduceau din Transilvania, doctorul Const. Caracaș, , Stolnicul Ră- 
ducanu Clincânu și Slugerul "Tudorache 'Toplicânu întomeiară în anul 1818 Aprilie 
19 0 tipografie, așezată în casele” domnesci dela cișmâua lui Mavrogheni, plătind 
100 taleri pe an chirie la biserică. -Drept ajutorare: din ' partea stăpânirii, ci'dobân-. 
diră - -după multe discuţiuni şi shibzuiri ale Divanului „domnesc, de alt-fel favorabil-- 
monopolul futuror tipăriturilor. pe 20 de ani, în t6Lă ţâra, afară de tipografiă Epis-. 
copiei Rîmnicului-Vilcei, care r&mase liberă lucrătâre, Li se puneă însă, următârele, 
îndatoriri: 1) să tipărescă cărți românescă și grecesc, ce până acum se, tipăriaii 
la locuri! depărtate: cu grele' cheltueli ; 2) Să înmulțâscă şi să ădaogă 'ergaliile și 
meșterii, spre înlesnirea tipăririi cărţilor ; '3) Să dea fără plată filăqi: şi 'alte multe. - 
cărţi celor săraci copii de la şedlă, din: vreme. în: vreme; 4) Din. câștigul: acestei 
tipografii, ce vor: dobândi, să deă ajutor: spitalului «Iubirii de Gmeni» (Filantropia) 
câte 5 taleri la sută; 5) Să aibă. privilegii pe 20 de ani să nu deschidă nimeni altul 
tipografie în ţ6ră, afară numai . tipografia de la ;Rimnic sud. Vileea,, să fie, şi alta 
în 'sfinta Mitropolie după privilegiile, ce are; 6) Aşezarea tipografiei celei nouă să fie 
mana în 'casele. domnesci de la cișin6ua r&posatului Domn Mavrogheni.... îngrijind 
a nu se strică haznaua cişnielelor politiei; 17) Eforos al acestei Tipografii să fie Vel 
Postelnicul după vremi; 8) Sfinta „Mitropolie şi tipogr. Epis. de Rimnic să fie 'volnice 
a tipări cărţi” românesci, precum ai fost; art. 9) e privitor la teorisirea (censura)' căr- 
ților bisericesci, grecescă sai: românesci, de către, „Mitropolitul ţării; 10) Va put 
tipări şi filologhică, adecă” scrieri de acelea! ce privesc asupra | iubirii de învăţătură, 
care atât acestea, cât și. alis” cărți, de învăţătură, grecesci, întâiii să 'se 'teorisescă 
de d-l Vel Post. și apoi să.se 'dea la tipar. Ac6stă, tipografie a fost. cumpărată la 
1828 (cu privilegiul ei curgător! încă, „Pe 7 ani), de către Ioan: Eliade; “Rădulescu. iu 

In acâstă tipografie” s'a tipărit, înâl d6ilea: an. al: existenţei sale, Condiea. de legi a 
lui Ioan „Caragea. Aci sai tipărit şi: ntâiele' boesii a lui Paris Momulânu. PR 
Vegi și V. A. Urechiă,! a ct “pe "87 și urm; 

cărescu, Poesii, ed. 1848, p. 294,” - 

    

  

  

„Bsachar, DP. 18 şi 79; = vă 

Pi
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După .obiceiii, sosirea Domnitorului în sală eră vestită de către; Se- 
lam -Ciaușul Curţii. Publicul trebuia să' se. scâle în. piciore şi să strige 
de trei ori: Trăiască Măria Sa! | 

Intâia representaţiune a trupei luă Gherghy fu dată în sâra de 3 Sop- 
tembre 1818 cu opera lui Rossini Italiana în Algeria. (|) . i. 
Fuga lui Caragea. din ţâră nu mult după acâsta, golul. ce traiul lui 

fastuos lăsase în lumea bucurescână, nesiguranța trebilor politice nu 
pricinuise pagube simţitâre lui Gherghy, care, înainte. de sfîrşitul 
anului, avi norocirea să aprindă iar lumînări de câră pentru a sărbători 

- venirea în teatru -a , noului Domnitor, “Alexandru Suţu, € ca să, asculte 
Flautul. fermecat. . IRI 

O împrejurare cu totul politică dete : însă de: odată teatrului O neas- 
teptată însemnătate. N6mul Elinilor făceă: pregătiri să scuture: jugul 
Turciei, pe care-l purtă de patru vâcuri. Bărbaţii. cei mai luminaţi şi 
mai cu dor de ţâră, adunaţi din tâte părţile la noi şi prin ţările dim- 
prejur, nu lăsaii să le scape un prilej.fără de a face un. pas înainte 
în patriotiea lor întreprindere. O. ferbere, cu : dibăcie: hrănită, exaltă 
spiritele celor îndrăsneţi, pe când cei cumpăniţi şi prevădători aşezase 
în Bucurescă. centrul de operaţiune al mai multor comitete, ce lucrati 
în unire pentru atingerea scopului sfint: liberarea Patriei! Găsise 
(6ră deschisă şi răbdătâre, popor: blând şi asuprit,: pe cari în schimbul 
ospeţică şi al dragostei eteriștii, arvaţii, zavergii, Zaporojenii Și, Ba- 
şibozucii aveaii să: lo sfâșie și să le calce în piciGre. 

Fruntaşii şi apostolii (2) cei mai hotărîţi ai propagandei 'din Bu- 
curesci, chibzuind cât de uşor însufleţirea. acţiuni dramatice: pâte 
av6 înrîurire asupra, unei mulţimi învăpăiate, împingând-o chiar la 
fapte de vitejie, înfiinţară un teatru: grecesc în sala! de la Cism6ua 
roşie, unde jucă pe rînd cu trupa lui Gherghy. .:.: :::.: 

Repertoriul eră, firesce, întoemit numai din lucrări pline de cel mai 

  a o pe pe 
| 

„(0 N. Philimon, op. cit, p. 197. 
(2) Aceştia crai: Athanase Cr istopulo, supranumit ș şi i Anaereonul Elladei; “7aco- vache Rizo, poet cu mare vagă. şi mai târdii contideitul | și mijlocitor ul lui Ipsilante între Michaiii Vodă Suţu şi boerii moldoveni, cari la 22: Tebr. 

anume petiţiune către Impăratul Alexandr u, protectoratul Rusiei; 
învăţat și filantrop, întemeiătorul unui fel de societăţi franemasonice' grecescă, nu- mită PEzaepia, la Odesa; Doctorul Christelis, representantul — mai - târgiii — al Gre- cici libere pe lângă unele Curți europene; Logofătul * Gheorghe Serurie, distins literat; Constantie. Episcopul Buzăului; Gheorghe Leventi, nepotul lui Capo d Istria, şef — după uciderea lui Ipsilante — al guvernului provisoriil grec; Căminar ul Sava, Căpitanul Iordache Olimpie și alții. 

cald. patriotism, de virtute, de lepădare de sine. şi de ură. „împotriva 

1821 cerură, prin . 
Nicolae Scufos, om 
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tiraniei. Cu un asemenea materiâl ei erait : aprâpe siguri de a pregăti 

bine tinerimea. grâcă - de la noi „Pentru lupta Supremă a neatârnării. 
Şi aveaii dreptate ! E 

„Eteriştii s'aii bătut ca nisce eroi, şi cei mai de nem, cei mai cu vagă 

și cu viitor strălucit. ai murit cu arma în mână în întâiele rînduri. 

Și teatrul le dedese pâte:o scânteie de vitejie mai mult! - 

Intâia representaţiune pe acestă scenă patriotică fu tragedia lui Vol- 
taire JMGriea fiilor :lui Brutus, tradusă în -elinesce. de Logofătul 
Gheorghe Serurie.: Ea avi atât de: mare succes şi lăsă o aşă de mare 

întipărire în inimele spectatorilor, că la eșirea din teatru mulţi Greci 

descărcaii pist6le și cântau imnuri răsboinice pe uliţe. Cele-lalte specta- 
cole fură: Mânia lui Achile, Meropa, Zaira şi ilahomet, tragedii de 

Voltaire, traduse de Gh. Serurie şi Dr. Christelis, Orest şi Filip JI de. 
Alfieri, traduse de Rizo și “Monti, Polizeni 'sai: Jertfa pentru jeră, 

dramă de Iacovachi Rizo, şi Aristodem, tragedie de Monti. , 

Actori eraii tot tinerii de la şedla Măgurânului, dintre cară unii 

începuse să j6co pe vremea Domniței Ralu Caragea, și cei ce s'au deo- 

sebit prin talent .ai fost : . Costache “Aristias,. Teodor Gazi,. Const. 
Şomachis, Steian, care fu mai târgiiu Doctorul Formion, Gheoghe 1 Maşu 
şi Alexandru Fornaras. 

- Trebue însemnat aci că rolurile de temee erai jucate. de. vieţii cei 

mai tineri, printre cari Aristia se deosibiă: prin vioiciunea şi îndemâ- 

narea sa, şi că cea dinlâii femee, care s'a u cat pe scenă la noi, a fost 

Cocâna JMarghidla Bogdăntsea, Româncă de n6m,. nevasta Serdarului 
Dumitrache Bogdănescu. (1). Ea a jucat mai târgiii şi în românesce.. 

Vă&dând isprăvile atât de însemnate ale tinerilor Greci în teatru, Ro- - 
mânii cari înv&ţaii la șcâla românâscă, geloși de străinii cari reușiaii 
să înfiinţeze în ţâra şi pe pămîntul altora un aşezămînt de cea mai 
înaltă folosinţă pentru cultura obştei, se hotărîră a nu se lăsă mai pe 
jos. Spre acest sfîrşit, se aleseră câţi-va dintre cei mai cu: aplecare | 
fir&scă, se puseră pe lucru şi în scurtă vreme isbutiră să j6ce faimâsa 

"tragedie a lui Euripide: _Fecuba, tradusă: în românesce, de către A. 
Nănescu, el însuși unul dintre actori. Se dice că rolul. THecubei eră 

jucat de Ioan Eliade- “Rădulescu, care. îndepliniă tot de- odată și sarcina 
de suflor. 

“ Acâsta fu întâia ieraie tdatrală jucată în tim română la Bu- 
curesci, unii die 1 la 1819 (2). alţii la 1820. 

  

(1) N. Philimon, op. cit, p. „135 şi urm. - : ! 
(2). Poetul Ioan . Văcărescu, cu prilejul deschiderii teatr aulară întiiaşi dată în Dim
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Ei mai jucară câte-va-mici comedii Şi în sfîrşit Avarul lui Moliăre, tradus de IIerdelius, amicul lui : Gheorghe Lazăr, în care : Marghi6la Bogdănâsca jucă pe Frosina, iar Nănescu pe Avarul. stie i Piesa, slab jucată, nu avi succes Şi nică se mai puse o alta în studii. De alt-fel intrigile. şi greutăţile foiaii împrejurul acestei nevinovate în- cercări. Grecii nu se sfiaii să strige în gura mare că Românii nu-s buni pentru nimic bun ! Da NE pai 
Incuragiarea lipsindu-le, mijlâce de luptă neavând și năvala -gre- „câscă fiind covîrşitOre, graiul românesc încetă de pe scenă, şi târdiii, 

IGrte târgii, aveă să se audă iară. E DI a a a IE 

curesci la anul 1819, a făcut un prolog în versuri, intitulat «Saturn», în care face negreșit alusiune la întâia represintare teatrală românescă, când dice:. 
"Vam dat teatru, vi-l păziţi E | In el năravuri îndreptaţi,...: Ca un lăcaș de muse, Daţi ascuţiră la minte FI Cu el curînd veţi fi vestiți, „ Podâbe limbii vostre daţi „Prin veşti departe duse. Cu românescă cuvinte ? !! 

  

Aceste cuvinte erai spuse de deul timpului, Saturn, care, întrun prolog-tabloi, cu care se începuse representaţiunea, eră înfățișat «cu: câsornicul de nisip și secera, în posiţie de sosire vestitre», - aa Din partea din fund a teatrului se coboră asemenea şi <Astrea» (deiţa Dreptăţii), «cu cornul îmbelșugării în mână, din care se revărsă t6te fericirile asupra. bine- voitorilor patrioţi români». Prin urmare, acâstă întâia representaţiune românâscă pe teatrul din Bucuresci a fost în 1819, Ri Se a „Văcărescu a lucrat pentru teatru. A tradus" Cosul de S6ră, dramă întrun act de Ko- trebue, FZermiona şi Grădinarul orb din limba germană, Pritanicus și Regulus din cea francesă şi încuragiă cu ajutorul săi traducerea Avarului de Moli&re, Tote în limba română negreșit. Până la m6rte el va fi un „călduros sprijinitor şi un entusiast lu- crător al teatrului nostru naţional. E E . E William Vilkinson, în lucrarea sa Tableau historigue gtographique et politique de la Moldavie et de la Valachie, traduit de Vanglais par Mons. de la “Roquette. Paris 1824, p. 127, ln acâstă împrejurare vreâă să facă alusiune-—ceea: ce confirmă 'şi mai mult părerea de mai sus--când spune că: «Anul trecut. (1819) veni în' Bucu: » Tesci o trupă de actori nemți, cari, după câte-va representaţiuni, fiind îndemnați să râmâe în acest oraș, înfiinţară un teatru în tGtă regula, în care, pe lângă opere nem- țesci, jucară și comedii traduse in limba românescă». De sigur el face o confusiune aci, provenită din pricină că trupa lui Gherghy și trupa elevilor români jucaii pe aceeași scenă. El, neputând, ori nevoind să cerceteze cum steteati lucrurile,'a notat în împresiunile sale de călătorie ce a vădut şi acâsta puteă să justifice spusele lui ast-fel fiind. “Cu atât mai vîrtos stăruim a crede acâsta, cu cât tot acolo adaogă: «Mulțimea din tâte clasele fu ademenită de acâstă nouă petrecere vre-o două, trei „luni și păreă că găsesce plăcere într'însa, dar odată farmecul noutăţii dispărând, numai boerii cei mari şi Consulii străini sprijiniră acest teatru, ca loc de întîlnire mai mult decât pentru a se destătă În plăcerile scenei». Cu. alte cuvinte, îndată pe comediile traduse în romiinesce nu Sai mai jucat, publicul mărunt, mulţimea 
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Totuşi, -în aceste împrejurări: încălgite. de dragostea de nâm şi de 

dor de ţâră, Alexandru Vodă Suţu, care voiă să rămâe simpatic în 

ascuns Grecilor, dar să nu deă nici Tureilor prilej de a-l socoti unit 
cu dînşii, pentru a pune o Gre-care regulă, de nu chiar un frîit pre a 

marei libertăţi teatrale; sait pâte pentru a tăiă avîntul românese întru 

acâsta, alcătui prin pitacul domnese din 8 Noembre 1819 o Eforie a 

teatrelor, în persâna Marelui Spătar Iacovachi Rizo. Iată pitacul: 

«X'oi, Alezandr u A, Suţu Voevod, din. mila hui Dumnegeii ete, ete. ete. 

«Prea cinstite și prea de bun nm al Nostru boer şi Mare Spătar Iaco- 
vachi Rizo, al Nostru prea iubit! Așezarea do teatre publice, după multele 

cercetări şi considerări politice, s'a constatat că e lucru fârte folositor pen- 
tru nație, căci teatrul isbutesce'să înlăture faptele rele. Representarea dra- 
melor s'a dovedit că este șeâla bunelor năravuri, cu atât mai ageră şi pu- 
ternică, cu cât are în vedere înlăturarea relelor și triumful virtuţii, -ară- 
tându-ne ce să alegem dintre viţii și virtute. Comedia batjocoresce relele 
prin rîs: henitat ză zază dvă mod “pEhatos fi Koup3iz (1), iar tragedia aduce 
binele prin miraculos. Şcolarul unci asemenea'şedle nu numai aude, dar și 
vede cu ochii săi aceea. ce trebue să. dică şi să facă şi în.sfirșit se convinge 
saii mai .bine se silesce să mărturisâscă că este mai cuviincios să cadă: omul 
cu cinste, aşă ca să. deplângă contemporanii și urmaşii suferinţele lui sufle- 

tesci, decât să biruiască prin necinste şi să ridă. 

" «Ast-fel este Zeatrus, când alegerea dramelor se face cu îngrijire, EI îupli-- 
nesce în adevăr neajunsurile legii, care, singură nu. pâte înlătură ori-co 

făptuive rea, nici pâte singură face desăvirşita 'educaţiunea omului. Când 
însă e răi făcută alegerea pieselor, ele aduc vătăniare legilor, devin şeolă 
de rele năravuri și de stricăciune, ele pângărese năravurile cetăţenilor. :. ” 

<Așă dar, fiind-că se pâte întîmplă-'ca să pătrundă vre-odată în teatrul 
din - Bucuresei învățături dăunătâre, din lipsa unui efor care să privegheze 
şi să controleze alegerea pieselor, Noi, după datoria:Ndstră domnâscă, având 
bunăvoință, te numim pe D-ta prin acest pitac al Nostru şi poruncini să 
chemi. înaintea D-tale pe epistatul 'german al melodrarmei, comediei şi al 

tragediei germane şi pe întreprindătorul asociațiunii gri ecesci dramatice şi, 

făcându-le cunoscut infiinţarea. eforici, să lo vestescă că: ori-câte drame 
vor fi defăimătâre religiei, statului. şi moralei obşte, acele vor îi oprite a 

care iu pricepea limba, nică musica str răină, nu Sa nai dus la teatru, pe care boerii 

«pricopsiţi» şi străinii îl frecventară şi aceia încă na din dragostea artei, ci aşă, ca 

să aibă prilej a se vedâ adunați la un loc. Eră deci mai mult un. pretext musica, 

esenţialul fiind vorba, întilnirile şi ocasiunea de a face toaletă ori amor, însoţite 

acestea de ritmul inspiraţiunilor lui Rossini, luă, Mozart şi ale altor pe atunci. cu- 

noscuţi compositori. Semn al timpului +. : E 
(1) Castigat ridendo mores.
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se jucă pe teatrul .Bucurescilor. și pe la bâlciuri, iar cele-lalte tâte sunt 
permise pentru. folosirea şi petrecerea cetăţenilor. , 

« Dircoţiunile de teatre respective sunt datore a da la eforie cunoscinţă prea- 
labilă de spectacolele ce ai a da, ca să fie. acestea controlate în tinip util. 
Aşă să faci şi să fii sănătos. 1819 Noembre în 8 dile.» (1) 

adie). Aare Logoret procitoh. - 

„Ast-iel întâia dregătorie însărcinată cu privegherea şi cu controlul 
teatrelor din Ţâra-Românâscă (2) fu întemeiată de un Domn Fanariot, 
printr'un pitae scris în limba grecescă, şi încredinţată unuia dintre 
coi mai înfocați şi mai activi mădulari ai Lieriei. Aa 
“Nue de mirare dar, ca încercările tinerilor români — vădite în urma 
acestui act — dea ridică și ei o scenă românăscă alături de cea gre- 
câscă şi cea. nemţâscă, să nu fi putut avâ sorţi de isbândă şi să fi 
fost dimpotrivă silnicite şi înăbuşite chiar de către acei cari pe atunci 
se:socotiaii a tot stăpânitorii pămîntului nostru. . . 

- Alexandru Vodă Suţu muri însă la. 19 Ianuarie 1821 (3) şi la 26 
Februario eteriştii și zavergiii, adunaţi la Ipsilanti în mănăstirea 
Galata de lângă Iași, în frunte cu st6gul alb — pe care alături de Crucea albastră şi pasărea Fenix renăscând din flacări Şi cenuşă, ste- 
teaii scrise cuvintele: "Ey zozwp viza (cu acâsta vel birui) şi PE îs "zâz05 un» dvarrtvouz: (renase din cenuşa mea), — fac rugăciuni la biserica 
Trei-Erarehi şi pornesc în număr de vre-o 7500 spre Bucuresci. Za- 
vera isbucnise și cu dînsa anarchia, jaful, nelegiuirile şi grOza aveai 
să se întindă de la un capăt la cel-lalt al țărilor române, până când 
Turcii, încredinţaţi că Grecii revoluționari nu-t vor mai sluji cu cre- dinţă, '<încuviinţară să înapoiască: domnia pământenilor, hotărînd pe Banul Grigorie Ghica Domn în Muntenia și pe Logofătul Ioniţă Sturdza în Moldova». (4). . Se | o | 
"Aceşti Domni blânqi şi iubitori de ţâră avură prea multe răni de îngrijit, prea crunte suferinţe de alinat, ca să se îndeletnicâseă și cu s6rta teatrului, în scurtul timp cât stătură po tron. Doar prin familiile marilor boeri şi în deosebi în familia lui Vodă Ghica frumâsele. tra- 

(1) Oridinalul e în grecesce. Acest preţios document mi-a fost dat de către mult amabilul și iubitul mei coleg și amic d-l profesor și senator V. A. Urechiă, căruia îi aduc aci mulţumirile cele mai căldurâse. 
(2) Cum este Comitetul teatrelor de astăgi. | 

(3) Otrăvindu-i-se de Dr. Cristari fontâncua de la braţ. 
(3) A. D. Xenopo!, Isţ. Românilor, V, p. 509.
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diţiuni ale teatrului şi 'dragostea:de ă cultivă: arta. draniatică se vedeai 
la tâte prilejurile ce adunaii la un loc:pe toţi ai .nâmului. n 

Aşă, în: sala cea mare a caselor pe cari Scarlat Ghica le : trecuse 
fiului săi Nicolae — ginerele Domniței Nastăsia Moruzi, -—. sală” zugră- 

vită pe păreţi şi pe tavan. cu toţi deii Olimpului, 'la qile mari. şi la 
aniversări, înfocatul. Aristia, care după -zaveră intrase ca institutor 

al copiilor, cu câte-va perdele de la ferestre, cu cercâfuri înădite unele 
de altele, cu costume croite din rochii lepădate, puneă în scenă câte-o 
bucată de” teatru în limba! grecâscă:: „pe Orest,..pe.- Fiii luă: Brutus, 
sai vre-o 'idilă de Florian: Smărăndiţa . Ghica “se desebise. atât de . 
mult în rolul Clitemnestrei, în cât aşă îi rămăsese numele. Aristia aveă 

tot-deauna rolurile cele mari: Agamemnon, Cesar, Oedip; rolurile mai 
mici erai ale''lui Eugenie Predescu, ale.: lui ;Manole 'Angelescu, al 
d-ş6relor Iosefina şi Cecilia Raymonti sait: ale copiilor casei. :D-na 
Eufrosina: Bogdan eră o încântătâre Estelă, când n'o podidiă plânsul 
în scenă; frate-săii Scarlat Ghica — fostul procuror-general la Curtea 
de Casaţiune — eră tot-deauna uri mediocru Nemorin,: iar: Colonelul 
Iancu Ghica, îmbrăcat numai cu aripi și:cu toba cu săgeți, sândiai 
că eră chiar fiul cel iubit al Afroditei iii i te tt, 

“Acolo Iancu “Văcărescu a: căutat să pue. limba românâ6scă pe scenă, 
a' încercat, să 'jâce pe Britanicus şi: pe: Sgdreitul lui -Moliăre, 'dâr 
surghiunurile, răsboiul, Muscalii, aii amânat lucrul, Până când. „Câm- 
pin6nu înfiinţă: «Societatea filarmonică». (1): i pi 

Până atunci însă steua teatrului va apune pe: o. pămîntul -+ românesc 
şi de-abiă: la 1828:se va ivi cu: sială, până ce: ;reamnerița Și pâto ciuma 
0..vor alungă iar de la noi. si be ii tat bara a, 

: Se scie într'adevăr că o trupă nemţescă veui,;. puţin. după intrarea 
“Musealilor, să deă representaţiuni de drame și'de opere în Bucuresci, 
sub direcţiunea lui: Fduard Fraiwvig.:(2)-Etor.'al teatrelor: (numit! de 

Ruşi) se află atunci Aga Const., Cantacuzino: (părintele: Domnului. Gr. 

C. Cantacuzino, fost. Director-general al teatrelor). El fu: primul, efor 

român al.acestei instituţiuni de: la întinţarea, ci. de: “către: Alexandru 
Vodă Suţu... ...; ii , | e ti 

Se pare că tenorul de .pe: atunăă,. older :(onasicant" distins și com- 

* positor), îu,- după închiderea : “teatrului din causa 'răsboiului, trimis. cu 

(1) Ion Ghica, Scrisori, ed. 1887, p. 44. oa mt it, 

'(2) Ţin informarea acâsta. de la. tatăl mei, care-mi: spunea: că a asistat, în vîrstă 
de 12-13 ani, la o piesă nemţâscă în teatrul lui: Kraiwig, fără “să-şi aducă aminte în 
ce loc anume jucă ; sciă numai că nu eră. într'o casă: de zid. „Același lucru mi: Pa 

spus şi Ion Ghica și Q. Bâlcescu. NE a pi 
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înalte recomandaţiuni la Opera din. Petersburg, unde cântă până 'la 

1834, când îl vedem iar la noi în trupa lui Th. Miller. .: . i 

Tot pe atunci eră în orchestră şi faimosul flautist Josef Gebauer, 

care s'a stabilit în ţâră şi a lăsat copii şi nepoți, adi încă în vieţă. (1) 
“Despre numărul şi caracterul artistice al bucăţilor jucate de trupa 

lui Kreiwig, n'am putut găsi nică o notiţă nicăeri. a i 

Românii ai moştenit de la strămoşii lor datina dea se uni într'ascuns 
pentru a luptă împotriva nevoei. Din împreuna lucrare a -câtor-va 
buni cetățeni aii eşit adese multe şi. mari fol6se. pentru obştea 
n6mului.. . E e a e Ra - 
„Aşă, în vremea zaverei, . boerii fugiţi la Braşov (2) “înjghebară o 

societate, care, po lângă. tainicele ei aşezări politice, aveă de scop fățiș 
cultivarea limbei, prin «scrieri şi traduceri de cărţi trebuinci6se învă: 
țăturii şi întocmirea: unui dicţionar român». După - restatornicirea 
domniei pămîntene, soţii; înturnându-se acasă, căutară să pună în lu- 
crare cele jurate, dar din nepriceperea unora,. din nedibăcia altora sait 
din stingherâla împrejurărilor, nu se .făcii aprâpe nimic, în cât la 1827 
se alcătui o nouă societate cu un program cuprins în VIII puncte, 
dintre cari, pe. lângă cele privitâre la organisarea politică, la -șeâle, la 
înfiinţare de diare, erai. dou (al VI-lea Şi al VII-lea) anume pentru: 
«încurajarea şi tipărirea de traducţiuni în limba patriei şi formarea 
unui Teatru Național». E a 
„Pentru a nu întîmpină pedici întru răspândirea acestor principii 

pe cale legală, ea luă numele de Societate literară și avii de mădulari 
pe:mai toţi boerii pământeni, printre cari se aflaii şi cei trei fraţi (3) 
ai Domnitorului Gr. Ghica. a a 
“Adunările se făceaii în casele lui Const. Golescu (4),- în cari se formă un fel de Casino. Acolo se cetiaii scrierile soţilor şi se discutati cestiu- nile politice, oră sociale de interes public. Intâiele lucrări cetite fură: Gramatica lui Eliade, tipărită la Sibiiti în 1828, şi Gramatica: lui Gh. Golescu, care va fi tipărită la 1840 în tipografia lui Eliade. Se mai cetiră 

traducerile din Lamartine: Disperarea, Providența. către on, Lacul, 
Ruga de stră şi: Arta poetică a lui Boileau. In sînul acestei societăţi 

. 

  

(1) Frantz Hochmann, Scrisre către Ed. Wachmann, 
(2) Nic. Văcărescu, Gr. Bălânu,.. Const. Câmpinânu, 

Const. Golescu, Ioan Câmpinânu, Hilarion E 
-(3) Mihalache, Alexandru şi Constantin. 

(1) Palatul Regal de astădi. 

Em. Bălânu, Em. Y'lorescu, 
piseopul Argeșului, R. Voinescu și Gianni. 
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9 e. începi să se deslușâscă părerile asupra celor de trebuință poporului şi 
se dete. o învederare despre putinţa de a exprimă ori-ce idei şi ori-ce 
simţiri în limba română. Eră negreşit o mișcare gener6să, menită a 
aduce în mersul trebilor publice şi private o netăgăduită îmbunătăţire. 
„Dar la 1828: Domnitorul este alungat: din scaun şi Rușii, purtători 

de răsboiii împotriva “Turcilor,:ieati ocârmuirea ţării. | 
-Iar nesiguranţă, iar neliniște, iar: prigoniri 1... . 
Cu mâna blândă și cu vorba dulce la început, ei pun picior temeinice 

pe pămîntul nostru și fac pregătire a-l stăpâni — după vrerea şi de: 
prinderea lor — cât mai îndelungată vreme. iai 
; Totuși, dacă din cele la câte -se îndâtorase. disa «Societate literară»; 
multe nu putuse luă fiinţă, rămânend—câte-va -mai de 'căpetenie--din 
pricina atâtor: greutăţi numai scrise! pe hârtie, unul, şi anume <înfiin- 
țarea :de' diare în limba română», luă.o grabnică. şi neașteptată înde- 
plinire. -Ruşii aveai .nevoc de a:publică: scirile de'pe câmpul răsbo- 
iului în provinciile ocupate, iar Eliade, găsind prilejul bun;: certi şi 
ăpătă (1) voia 'de:a :sedte “<Curierul Românesc: .: ii iIt ai aaa 
Deşi rostul întoemirilor. politice rămânea acum în sânia! noilor “câr. 
muitori», înfăptuirea celor priinci6se! culturei publice: câştigă” puiţini 
câte: puţin: nou puteri: şedlele vor fi:reorganisate şi îmbunătăţite, ti- 
parul (2) putea să ajute răspândirea cărţilor folositâre şi ideile găsiait 
mijloc de a pătrunde pretutindenea prin canalul :unui iar, Libertatea 
de'a 'grăi şi a lucră 'eră, fără 'tăgadă, aspru: ţărmurită, ' dar şi luptă- 
torii :eraii puţini şi nu'toţi îndestul de pregătiţi, :nică.: tot-deauna -de- 
sinteresaţi. i ini 

at 
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„:(1) Prin mijlocirea și sprijinul lui. Const. Golescu, care, împreună cu Eliade, se l6- 
gase din tâmna anului 1827 (pe când din causa ciumei 'se -aflai la Golesci) cu ju- 
râmînt la altarul bisericei de a propagă și a împlini cele. cuprinse în articolele 
constitutive ale' Societăţii literare, fondată de boeri în acel an la Bucuresci. Ca să 
dea acestora un început de întăptuire, Golescu întemeiă o şcâlă pe moşia sa şi un 
„internat. pentru crescerea 'băeţilor din cele trei judeţe dimprejur: “Argeș, Muscel şi 
Dîmboviţa. Şe6la fu pusă sub direcţiunea lui Aaron Florian, adus anume din Buda 
și pe care Eliade îl învă&ţă metoda lancasteriană. : .., pi: ai 

Cu prilejul examenelor șcâlei din Golesci, Aaron, Florian întocmi. între altele și 
un mic spectacol teatral, în care elevii (cei mai mulţi feciori de boeri şi de negus- 
tori) jucară scene din, tragedia Regulus, tradusă. în versuri de. Ioan Văcărescu. 
Se dice chiar că o copilă, în; vîrstă de,8 ani, a lui Gr..Leurdânu din Pitesci, de- 
clamă cu atâta foc, în cât <ochii tuturora se umplură de lacrimi de bucurie pen- 

“i ) aa 

tru o ași de pătrundătâre şi binecuvîntată ispravă din partea unui fraged copil», 
(Issachar, p. 18; — «Curierul românese», Sept. 1830.) , | 

(2) Eliade cumpărase tipografia Stolnicului Clineânu şi o pusese la disposiţiunea s ._- Fe a a ue i. . : n. a) celor cari vroiait să lucreze în acâstă direcţiune. (Issachar, p. 78.) 
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Cu tâte acestea «Curierul Românesc» nu încetă de a da îndemn 
celor bine înzestrați, ca «să tragă rodnică şi adîncă brazdă în ogorul 
artelor şi al literaturei». El însuşi le înlesni ocasiunea, scoţend odată 

pe:lună f6ia «Adaos litteral», care cuprindeă lucrări literare şi didac- 

tice de tot.felul. (1) O mişcare plină de spornice moniri ţinea minţile 
deștepte şi încălgiă inimile. tuturora. Se simţiă că lumea n6stră se tro- 

zise din amorţăla trecutului şi-şi luă îndrumare către lumină şi către 
adevâr. Sufletele aveait nevoe de înălțătâie îndemnuri, faptele de mân- 
tuitâre exemple!... | 

La Si. Sava, Aristia, însufleţit cum eră de focul sacru al artei, țineă 
deosebite prelegeri asupra literaturei eroice şi dramatice, întrebuințând 
dibăcia sa de .bun cetitor şi de interpret al frumuseţilor poetice, pentru 
a le face să străbată şi în sufletul elevilor săi. Eliade, traducătorul lui 
Lord Byron şi al lui Lamartine, simţiă crescând din ce în co mai mult 
împrejuru-i numărul celor ademeniţi de versurile sale puternice și 
înflăcărate şi nu zădărniciă mai cu s6mă nici un prilej de a sădi tot 
mai vie în inima tinerimii dragostea despre cele înalte şi frumose. 
„„Aşă, profitând de sprijinul şi frăţesca ospitalitate ce dedeă Iancu 
Câmpinânu celor cari, împreună cu dînsul, lueraii la redeșteptarea 
consciinţei naţionale, ei, ori de câte-ori aveai să cotâscă vre-o lucrare, 
nu: lipsiaii :să cheme şi câţi-va şcolari dintre cei mai cu. tragere de 
inimă ori.mai cu băgare de s6mă la lecţiunile de declamaţiune poetică 
ale dascălului lor. Cu încetul se formă ast-fel un cere de ascultători 
obicinaiți, cari, une-ori, luati chiar parte la cetirea sai la recitarea 
unor bucăți alese înadins.. 

La început se alcătuiră—drept petrecere—chiar 
cari acei școlari—sub povăţuirea lui Aristia—jucaii câte ov scenă. ori 
câte un act din dramele și comediile repertoriului clasic. „Acolo, CO. A. Rosetti-—cel mai talentat dintre dînşii,—în vîrstă «de tri intri Mt a ate tt nr primă 
presentaţiune, Şi lui îi sunt dator dice cl, cola d pPeniru întâia ve 
de ondre, de patriotism, ce buzele îmă rosti a cea a cuvinte de i 
«EL mă învaţă pentru întâia Gră a nu. 5 gi ntiia Orik Ne Mda a nu. me închină la Gmeni: 

- «Cine? Ei să-mi plec capul la farmece, 
„ «Să tămâiit unui fanatic, să' er 

mici spectacole, la 

la minuni? 
ed ale lui minciuni ?!... 

, (5 Jssachar, p. 19. 

(2) Foifa dramatică a <Românului> din 19 Novembre 1857 
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«El mă făcii a dice pentru tâtă vi6ţa. mea: 

«Nu, de-a deilor dreptate Zopir fie pedepsit, 
„«Dacă libera mea mână şi curată vei vedâ 
„<A linguși viclenia şi tâlhari a mângâiă... | 

«Lui îi sunt dator cele dintâi... A! Dile frumâse, visuri, năluciri, în- 
chipuiri fericite ale fragedei juneţi, ce vaţi făcut voi re? Cetitorii 
«Românului». vor înţelege cu ce amor, cu câtă sete am alergat să văc, 
în vîrstnicia lui, pe acest tovarăș al junoţei mele. 
„„Acolo, Iancu Florescu (Generalul), premiant al clase! de matematici 
şi de limba francesă, jucă rolul Palmirei (1), Const. Ollănescu pe al 
lui Seid şi însuşi Aristia pe al lui Mahomet din tragedia Fanatismul, 
tradusă în versuri de LI. Eliade. Su a 
„Lucrurile luaii ast-fel proporțiurii vrednice de măsuri mai hotări- 
târe. Cea dintâiii fu închiriarea unei sale deosebite, în care, după 
eşirea din clasă, băeţii puteaii să se exerseze ca întrun adevărat teatru ; 
căci ci, învăţându-şi rolurile pe acasă, fără supraveghierea și îndrep- 
tările unui dascăl, se obicinuiaii cu greșeli - de cari cu greii se puteai 
desbără. .. | | i Da 
„Li se tăcură apoi 'hlamide de pânză şi recuisite de hârtie poleită 
pentru diferite piese, iar Aristia îi învăţă cum să umble, cum să-și ţie 
trupul şi mânile, „cum să declame și să-şi, schimbe glasul după îm- 

- prejurări, Eliade făceă. adesea. pe suflorul, dar nu simţiă greul când 
vorbiă fie-care în. deosebi, căci îşi sciaii bine părţile de rost, ci numai 
când eraă mai mulţi la olaltă, fiind-că sai unul luă vorba din gură 
altuia, sai nu prindea la vreme replica. 0. a 

In_ aceste condițiuni. se aflaii de un an, când Eliade publică. în No. 2 
al <Curierului Românesc» din. 1832, cele următâre, cu .priviro la unul 
dintre. şcolarii Colegiului Sf. Sava: <Un copil fără părinţi. şi lipsit de 

  

"(1) Generalul Florescu, distins elev şi bursier al Statului, în colegiul - Sf. Sava;. 
îşi amintiă adesea de epoca acâsta și recită chiar unele versuri din rolul Palmirei. 

(2) Aceste amănunte le ţin de la tatăl mei, Const. Ollănescu, care fu un zelos 
elev al șcâlei filarmonice şi, înzestrat cum eră de o excelentă memorie, povestiă cu 
cele mai mici amănunte împrejurările la cari luase o parte atât de activă. 

Sala închiriată fu. a Pitarului Andronache (de pe lângă Sărindar), unde se jucă şi 
teatru. Scena n'aveă perdea, iar culisele. erai de șipci cu mucavă şi cu hărtie vop- 
sită pe o parte cu copaci și pe alta cu stâlpi. ori păreţide case: In sală erai scaune 
trimise de pe la casele: boeresci, pe cari ședeaii stăpânii lor; cei cari n'aveai scaune 
ședeaii în piciGre sait şe așezaii grecesce pe scânduri... IRI 
Veqi şi scris6rea lui 1. Curius din Pagini pentru Istoria teatrului de Stefan Vel- 

lescu, în <Revista Literară», No. 27, din 20 Octobre 1897, .. -
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ori-ce ajutor, până și de pânea cu care trobuiă să-și adârmă fOmea, 
ardend însă de rivna învețăturii», negăsind nici slujbă, nici milă 
de nicăeri pentru a se hrăni şi a învăţă, ajunsese să se facă paznic 
de nâpte, de cei cari strigă pe. la. r&spântii: cine-i acolo ? pentru ca 
cu simbria co i se dedeă să pâtă trăi şi învăţă- mai departe. Drept 
aceca, pentru' a veni în ajutorul acestuia şi al şcolarilor sărmani, de- 
clară că a luat hotărîrea de a se sui pe scenă împreună cu familia 
sa şi cu alți prieteni şi a parastisi pe leatru îm limba românescă, 
de douc ori pe lună. Cu acelaşi prilej el face și următrea ineunosciin- 
țare: Acum se gătesce o tragedie în versuri, fârte cunoscută și in- 
titulată Fanatismul, unde, fiind lipsă de o persână care să facă po 
Zeid, so dă de scire că cine se simte a put face acest rol să se 
arate la redacţiune. Dacă acâstă personă va fi întrebuințată, va primi 
pentru a sa ostenâlă un dar de '300 lei, iar dacă nu va avâ trebuinţă 
de ajutor, atunci se va împărtăși dimpreună u întrega societate de 
acea răsplătire ale căreia luude crese în cer a 
"Și paraslisă întwadovăr pe teatru, cu prietenii şi elevii sti, dând 
Cesul de seră, dramă întrun. act de Kotzebue, tradusă în românesce 
de Marele Logofăt 1. Văcărescu, și scene din Amfitrion şi din Avarul 
lui Moliăre, tot în românesco; iar în franţusesce Zaira lui Voltaire 
și în elinesce unius Brutus şi Oreste de Alfieri. E 
-- Spun contemporanii că C! A. Rosetli ar fi jucat cu atâta putere şi cu o atât de firâscă crudime rolul tivanului Epist, în câta spăimântat 
pe public şi pe chiar profesorul săi Aristia. (1) Cu temperamentul săii entusiast şi pasionat pentru ori-ce avînt înălțător de inimi și de minţi, eră lucru firesc să i se înflăcăreze ast-fel simţirea. şi să misce până în adînc sufletele tuturora cu'o atât de'stăpânitâre ereaţiune, | „Vilva fu mare şi însufleţirea :obştâscă nu mâl puţin însemnată. 
"După ciumă, după răsboiii şi după plecarea trupei lui “Kraiwig, lumea, lipsită atâta vreme de spectacole, eră bucurâsă de acstă miş- „care featrală, fie chiar şi de două ori pe lună, după cum anunţase Eliade. Școlarii sărmani din SE. Sava (2). avu ă cu prisosinţă mijl6ce de traii, . 

  

(1) N.- Philimon, op. cit, II, p. 179. N 
i (2) Din pricina răsboiului şi a ciumei, şcâla Sf. Sava fusese închisă de -Ruși la 1828 şi nu se deschise decât la 21 Iulie 1830 — provisorii în Hanul Şerban Vodă, (de alt-fel Şerban Vodă Cantacuzino este şi adevăratul întemeiător al" acestei 'şedle românescă), — până ce localul Sf. Sava, ocupat de soldaţi şi de spital, să fie reparat.” Definitiva strămutare se făcă în Decembre 1831, director fiind Arehimand. Efrosin “Poteca, profesor de istorie și filosofie. (V.A. Urechiă, st, şcolelor, 1, -p. 134 şi urm.) Socot că d-l A. D. Xenopol face' o confusiune în st, Românilor, VI, p. 148,
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iar boerii, ademeniţi de binevoitârele aparenţe ale Ruşilor, uridiră 
chiar speranţa de a puts clădi un teatru. Se înjehebă o comisiune 

de boeri, în care Logof. Const. Cantacuzino, aveă însărcinarea de a 
căpătă învoirea Guvernului, iar Baronul Meytani de a fi cassierul şi 

privighetorul zidirii viitorului teatru. Se făcură liste de subseripţiune, 
dar fie înrîuriri ascunse, fie neîncredere în starea lăuntrică, fie alto 

pricini, sumele promise nu fură îndestulătâre, aşă că se părăsi idea 

"clădirii şi se chibzui cum să se repare sala cea. arsă de la Cişmoua 
roșie. (1): 
„Cu tâte aceste, încercarea de a se. mai da representaţiuni în româ- 
nesce întîmpină tot mai multe greutăţi. Se simţiă că lucrul nu făcea 
plăcere guvernului rusesc. Faptul îndrăsneţ că se jucase şi se pLo- 
iectă” să se mai j6ce bucăţi traduse de Ioan Văcărescu — exilat :de 
[Kisselefi pentru protestarea făcută în Obștâsca Adunare împotriva 
numirii Rusului Minciaki ca Preşedinte al comisiunii pentru întocmiiea 
Regulamentului Organic (2)—indispuse cu totul pe «Exelenţia Sa deplin 
Imputernicitul. Impărătese». în privirea slabelor şi nevinovatelor -si- 
linţe de a reînviă teatrul naţional. Se temeă ca nu cum-va scena ro- 

mână să nu fie prefăcută în tribună publică, de pe care —sub formă 
teatrală — să se trâmbiţeze. şi să se răspândâscă în public <uvele 
idei înaintate, sprijinind libertatea și democraţia, de către urmaşii ca- 

vunarilor de la 1821» (3), căci, numai aflând că Ioan “Văcărescu - își 

seriă versurile cu litere latine, Kisseleft,: care-l numiă în. 'batjocoră 
poetul (în loc de nebunul), se grăbi a-l califică de cemisar al cato- 
licismului». (4) N'ar fi fost de sigur princios intereselor puternicei îm- 

p&raţii—ecare pe faţă se arătă doritâre de progres şi de lumină pentru 
noi, pe când în realitate sem&nă zizania şi neînțelegerile, pentru a-şi 

asigură cât mai îndelungă stăpânire în ţeră—n'ar fi îost o bună chib- 

zuială de a deschide capul şi a înflăcără tocmai ca inima Românului,, | 

prin pildele şi adevărurile ce ar fi învăţat de la teatru, de la teatrul 

deschis ori-când şi oricui, la.care cei mulți şi cei lesne crodători. ar 

fi avut slobodă intrare, ca la şceâlă ori la biserică! 

  

când dice că Marele Ban Gh. Filipescu adusese la 1829 pe Francesul Vaillant; să 
reorganiseze Colegiul Sf. Sava, pe care apoi, visitându-l, Kisseleff râmase mirat de 

regula şi metoda organisării,: căci Vaillant n'a fost decât. director al unui internat 
— îuncţionând pe lângă Sf. Sava — în care se primiaii solvenţi şi bursieri, post în 
care îu înlocuit la 1833 de profesorul G. Pop. i 

- (0) Tradiţiune verbală: ,C. Bălcescu, C Ollănescu, Ion Ghica. 

(2) A D. Xenopol, Zsf. Românilor, VI, p. 98 ; - sachar, p. 62, 
(3) Op: cit, ibidem. 

(1) Issachar, ibidem.:
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Drept aceea guvernul nu. dete ajutorul făgăduit. la început, cea mai 
mare parte a publicului. făcă greutăţi să plătâscă înainte abonamentul 
propus, a19 galbeni olandezi de scaun pentru șâse luni, iar lui Aristia 
i.se dete să înţelâgă că :: «mar fi nimerit să răpâscă şcolarilor câsurile 
trebuinci6se învățăturii și, ca dascăl al stăpânirii, ar face mâi bine să-și 
caute 'de 'trâbă>. (1) i e a 

Şi doar Muscalii, de la: Ecaterina-cea-Mare şi prin-desele lor atingeri 
cu Francesii, iubiaii teatrul, ba chiar socotiau. că'nu este mijloc mai'ni- 
merit de influenţă — firesce lor - favorabilă — asupra societăţii nâstre 
decât teatrul... de comedii franţusesci, de operă şi de balet! Teatrul 
naţional, ca noii și nesigur element de cultură, .li. se păreă. însă pri- 
mejdios; de aceea încă mult timp avi el'să sufere din pricina “ fră- 
mîntărilor de tot felul, fiind ast-fel privit ca unul dintre: aşezămintele 
Sre-cum politice: ale ţării. IERI E AIE II ia 

lată pentru ce şi debută în curind o trupă 46 operă nemţâscă sub 
direcţiunea lui. 7/codore Miiller, în noua sală: de teatru.pe care bucă- 
tarul italian Jeronin Momolo o clădi la 1833 pe locul Logofătului Ior- 
dache Slătinânu. (2) a aaa 

. 

(1) Aceste amănunte le țin de la tatăl mei, care cu părere de răi se văd lipsit =— cu de-a sila — de cea mai plăcută și instructivă petrecere, precum spuncă: . - : (2) Sala teatrului clădită de Ieronim AMomolo, pe locul unde fusese Diorama la 1812 (ia intersecţiunea stradelor Academiei.şi Nouă, de adi) pe locul lui Iordache Slăti- nânu (care la 1797 tradusese din grecesce în românesce, întâia piesă de teatru, editată în Sibiiu, tiparul lui Martin Hochmeister, numită Aehileos Ia Skiro), eră din zid de pa- iantă cu moloz. și căptuşit pe din afară şi pe dinăuntru. cu scânduri; Sala, mai mult lungă decât largă, j6să în tavan, aveă un rind de. loji,. despărțite între ele _cu.un stâlp de lemn, pe care eră așezată o lampă, 15 rinduri de bănci de lemn înve- lite cu chembrică formână cele trei staluri, o galerie în fund pe ș6pte trepte cu la- vițe g6le de lemn. Lângă scenă o lojă domnâscă fârie mică, peste drum toi canapele “pentru Curte. a a a otite Iluminațiunea se făceă cu lămpi cu ulei “de rapiţă 'şi lum 
domnâscă, făcută la 1834, ardeaii luminări de câră albă. . E E , 

Tot mobilierul salei, cum şi decorurile scenei, eraii proprietatea directorului Miiller, care, neavând fonduri, le făcuse parte prin Subscripţiuni de abonament, parte pe credit, parte din ajutorul ce-i deteră Rușii și guvernul românesc. In loji boerii trimiteau mo- bilele de-acasă: covâre, scaune, oglinqi,. așă că eră n 
I o : I nare deosebire între ele și restul salei. In orchestră eraii 36 de lucuri pentru mausicanţi. Candelabru în mijlocul salei nu există, mai târgiă se aninară căte-vă lămpi, căci eră prea întuneric. Intre staluri, pe la ușile laterale de sub loji, eraii locuri de 'siat în-pici6re, pe cari le ocupau elevii şeGlei filarmonice saii cei de'la Sf. Sava. Scena eră destul de mare, dar eră săracă de decoruri şi fârte primitiv făcută, a] A - . 

Actorii se îmbrăcaii în trei camere și aclriţele în două camer 
de sala de spectacol cră o odaie mare, care serviă de bufet. 

înări de sei; în loja 

e, împreună. Alături
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Personalul acestei trupe — care. a rămas mulţi a ani la noi —— eră cât 
„se pote de. numeros şi de bine ales. 

Artiştii bărbaţi eraii: Conti. Dannhor n, Forz, Kânler, Kâpt Rr „cs, 
Lange, Poliak, Ranfil, Spiegel, IVeinpolter și Zimmermann. Artistele: 
d-na Bauscher,. d-vele Orsnitz, Gindl, Lange, Messengruber, Rieliinder, 
d-na Ranfţl,. d-vele Frisa, Vinleler. d-na Zimmermann şi d-ra Zeloni. 

Orchestra, compusă din 17 instrumentiști, printre cari violonistul 
Frantz Hochmann (care a făcut parte din orchestra “Teatrului Naţional 
până la 1870) şi Zauda, flautistul Sellner fiul, clarinetistul Ferlendis 
(care a rămas în Bucuresci și al cărui fiă, vreme îndelungată, prima 

violină la teatru, trăesce încă), iar şef al. orchestrei Joan Wachmann, 
compositor şi violonist de merit, care a rămas la noi şi a luat o parte 

rodnică la desvoltarea musicei! în societatea: și şedlele nostre. .El a 

fost director de teatru,. capelmaistru și profesor al | Conservatoriului do 

“In ganguri eraii i puse, pentru încălqit, la câte par u lot, o sGbă de: fer, î iar în cele- 

lalte părţi sobe mari de fer prin colţuri și sobe de zid. 

Feciorii aşteptaii cu hainele stăpânilor pe la uși, în intrare, în bufet (între. acte), 

ori prin trăsurile înşirate pe trei rinduri în curtea din fund a “Slătinânului. Acest 
teatru, numit mai târgiii teatrul vechiu sai teatrul cel mie a servit pâuă la 1853, când 

s'a inaugurat — sub domnia lui Voaă Ştirbei — actualul local al Teatrului Naţional. 
Peste dărămăturile teatrului vechii s'a construit actuala strada Nouă. (Tradiţiune 

verbală C. Ollăneseu, I. Ghica, Bălcescu ;—« Curier | Românesc», „No. 34, din Octobre 
1873; ;—«Cantor de avis», 1839.) 

Momolo, care ţineă boltă de birt, cofetărie şi băuturi de tot felul, în acelaşi local 

unde se află agi Capşa, se deosibiă prin mâncări italo-orientale și chiar franţuzesci. 
Aşă curcanul umplut, numit czrean fintirom (sentilhomme), baclavalele, îngheţatele 
și tote soiurile de râcituri eraii vestite la dînsul. Pe la 1839 a clădit de-asupra boltei 

sale o mare sală pentru club, numită, sala Momolo, ori sala Slătinânu (mai târdii), 

în care se dedeaii balurile mascate ale nobilimii, dintre cari mai ales cele cu cari s'a 

deschis sala Marţi 3 Ianuarie şi Joi 5 Ianuarie, în cursul carnavalului 1839, ai fost 
strălucite, Cele-lalte se dedeait în sala 'lui Conduri din faţa otelului: Concordia, uliţa 

Nemţâscă. El inaugură și așă numitele: Piknik-bal. cu încapere de. la: 14 Ianuarie 
același an. Aveă pentru ac6sta de tovarăș pe unalt Italian Boreli, iar «sala și-a de- 

corat-o după cel mai frumos gust, a întocmit şi orchestră prea bună și. prea îru- 
m6să compusă de d-l Wiest capelmaister și 24 de bărbaţi vrednici din miliția na- 

ţională, ce sunt școlarii scie», Balul de la 3 Ianuarie a fost atât de nobil, cât se pâte 
asemănă cu ori-care bal din orașele luminate din Europa, ( «Cantor de avis», „No. 4, 

47, 49, 54 din 1839). . : , : 
In sala Slătinânu se făceai şi nunţi. Fa a servit mai încâce pentru întruniri 

electorale. Acolo sa dat la 1870 faimosul banchet al coloniei germane Consulului 
general Radowitz, cu ocasiunea căruia a isbucnit un fel de răsedlă, pricinuind că- 

„ derea:ministeriului Ion Ghica (Simion Michălescu, autor, dramatic, fiind Prefect de 

poliţie), a pus un moment în cumpănă abdicarea, Principelui- Carol și a. a adus pe con- 

servatori, cu d-l Lascar Catargiu încap, la putere. a a) 
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musică și declamaţiune, al căruia cap astăqi e d-l Eduard Wachmann, 

vrednicul urmaş al părintelui săii. Orchestra eră completată, în co 
priviă trombânele, tobele şi timpanele, cu musica militară românescă, 
care so înființase atunci. - a e a 

„ Repertoriul oră fârte variat şi bogat, căci întrun. an, jucând de 15 
ori pe lună, a dat cinci-deci de spectacole nouă. Prima. representa- 
țiuno fu în sâra de 28 Decembre 1833, cu Dona Violanta. 

In stagiunea de la Decombre 1834 — Decembre 1835, a dat 60 de opere. 
Iată câtv-va din cele mai însemnate: Robin des bois, futa di Por- 

tici,. Fra-Diavolo, Zampa, La Dame blanehe, Tancred, Cenerentola, 
Agnes Sorel, Sargines, Joseph et ses frâres, Don Juan, Barbier de Sc- 
ville, Othello, Les Braconniers compusă de I. Wachmann, JMontechi 
cl Capuleiti, Barbe-bleue, Corradin, Dona Diana. Slraniera, Jean de 
Paris, Comte Ory, Armida, Semiramis, La Neige, La Fiancâc, Les 
faut monnayours, Prâ-aua-Clercs, Les Croisăs en Egyple, Ludovico, 
hobert-le-Diable, Le Blagon ct le serruries, Le porteur d'eau, Marie 
şi altele şi altele. a o | Aa 
__Intâiia composiţiune (les Braconniers) a maestrului Ioan Wachmann 
fu cântată la 11 Martie 1934... | Ma . 
“La 31 Iulie, trupa dete Bărbicrul din Sevilu şi un prolog, image 

du Prince, cu ocasiunea «fericitei sosiri a Inălţimii Sale Prințului 
Domnitor al Valachiei>; iar la 16 Oectobre fu representaţiune de 
gală, Cântec naţional (probabil Imn) şi tot Bărbierul (în care d-ra 
Crsnitz, iar mai pe urmă d-na Zimmermann excelati în rolul Rosinei), în ondrea instalării Prințului Domnitor Alexandru. D. Ghica pe tronul țării. (1) i ia : o 

Dar Regulamentul Organic, alcătuit după instrucţiunile rusesci, trimis la Petersburg, moâificat în puţine locuri şi votat do Adunările extra- „ordinare întrunite într'adins, fusese întărit. de Portă şi pus în lucrare la Iulie 1831 în: Muntenia şi la Ianuarie 1832 în. Moldova. (2) O eră nouă păreă că începe acum “pentu Principate, în cari pe alegerea “Adunărilor: obştesci se rezemă întregul așezămînt a] reformelor lăun- trice, cuprinse întwînsul. Aa ai | 
Libertatea însă, și mai ales libertatea de a lucra după cerinţele şi pentru propășşirea intereselor publice, eraii cu atâţ mai aspru îngră- 

(i) Joseph Bauscher, Almanach du thâdtre de Bucarest pour 'anne 1835. * (2) Regulamentul Organic fu discutat și modificat la Petersburg de o'comisiune ad- hoc compusă din: Vornicul Miehail Sturdza pentru Moldova și Logof. Alecu Vilara. pentru Muntenia, având de secretar pe Aga GH. Assaki, cum și funcţionarii ruşi Catacazi și Minciaki sub preşedinţa Ministrului IVorontzoff-Dasehloff
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dite, cu cât Rusia stăruiă pe sub ascuns la îndeplinirea numai a aceloii 

puncte cari eraii prielnice intereselor sale. Românii şi cele românesci, 
deşi sub paza aparentă a «Inaltei Puteri Protectâre»; erati în realitate 

jertfa dibacelor uneltiri cari ţintiaii — prin aşă numita; ocrotire: a po- 
p6relor creştine — la preponderanţa ei: exclusivă în afacerile politice 
ale. Orientului Europei. .. : : 

Atuncă, din noi, cei cu iubire de-ţeră şi cu durere de inimă pentru 

binele obștei se. apropiară şi-şi deteră mâna, jurând a urmă mâi de- 
parte îndeplinirea neisbânditelor î încercări: de a da în dou rînduri i (0 
vicță şi îndreptare nouă: nemului. .  -i 
De-ocamdată, loan Câmpineanu şi Ioan Eliade întomeiară” la. Octo- 

bre 1833 o '<Societate Filarmonică», cu scop de a lucră pe față .pen- 

tru ccultura limbii românesci şi înaintarea lileraturei, întinderea 

musicei vocale şi instrumentale în Principat, şi spre acâsta: „formar ca 
unui Teatru Naţional». Rae m 

Dacă Eliade este, cu drept cuvînt, apostolul reînvierii nostre lite- 

rare, dacă prin mijlocirea lui Aristia ai tresărit cele dintâi simţiri 

artistice la noi, Câmpin6nu, boer mare, adăpat la: isvorul celui mai 

curat : patriotism, deprins din sînul familiei a preţui libertatea în 
vrednicia omenscă, iubitor al artelor şi al literaturei, fu nu numai 

sprijinitorul generos, dar şi luptătorul: pururea neobosit pentru exis- 

tenţa şi propăşirea acestei nobile întreprinderi. EI, dacă s a pus în 

capul «Societăţii Filarmonice> şi a înființat şedla, în care s'aii;format 

atâţi artiști dramatică români şi a devenit fondatorul teatrului, a fost 

că vedeă întracest ram al culturii publice cevă mai mult decât o 
şe6lă de 'năravuri: un mijloc de a da românismului : un avînt şi' de 
a deșteptă în popor simţul naţional. (2) 

„O asemenea faptă, cuprindătâre de atâtea însuşiri, avea nevoe: să 
fie înţelâsă cel puţin de cei mai răsăriți și ajutată de t6tă lumea, oa 
să pâţă merge înainte. Cei tineri, cei entusiaşti şi încercaţii patrioţi o 

îmbrăţişară numai decât cu o căldurâsă rîvnă, cel-lalţi — sfioșii, şovă- 

torii şi străinii — o luară în s6mă după ce-și arătă vrednicia, precum 

se şi grăbiră a o nimici, simțind că le pote fi supărătâre!. 

„In casa lui. Câmpinânu — în care se adunaii de obiceiii toţi Gmenii 

distinși și talentaţi de pe atunci — se făcea întrunirile membrilor so- 

ciotăţii, peste o. sută la număr, (3), Şi: acolo. se discutail . m&surile „de 

(0) Cele din 1821 şi 1827,  Vegi și Bt Românilor de A. D. Xenopol, YI; pp. 558 
şi 254. 

(2) Ion Ghica, Scrisori, cd. 1887, p. 682, 

-(3) Zssachar, p. 62. 
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luat în privinţa întemeeriii mai înainte de tâte a unei școle de musică 
şi de declamaţiune, în care să-şi pâtă primi educaţiunea artistică elevii 
şi elevele destinate teatrului. Rîvna tuturor eră atât de mare, în cât 
îi făcea să cr6qă că t6te-s- putinci6se și le însuflă cele::mai temeinice 
hotărîri, netăcând vre-o deosebire între 'cei cari puneaii mâna şi umă- 
rul la lucru şi cei ce aveaii să tragă iolos din săvîrșita lucrare. Din 
îGte părţile veniai încuragiări şi promisiuni, elevii cei. mai silitori din 
Colegiul Sf. Sava se socotiaii: mîndri a fi părtaşi la ridicarea primei 
scene, române, tinerii cu dragoste de teatru îşi părăsiaii ocupaţiunile 
și veniail să se-aşeze pe băncile şediei-filarmonice, profesorii își jertfiaii 
timpul şi interesele spre a se devotă noului așezămînt şi toţi întrun - 
avint de vrednică însufleţire se legaii să nu-și pregete nimic, pentru 
a isbuti cât mai bine şi cât mai curînd. - E 

Drept aceca Câmpin6nu. ca supraveghetor şi Eliade ca director al 
acestei șc6le îndreptară următârea jalbă: i 

«Către cinstita Eforie a şedlelor. 
„ «Povăţuiţi de înștiinţarea cinstitei Logofeţii a celor bisericesci,. publicată prin Buletinul Oficial de sub No. 50, din 2 Noembre anul 1833, jos insemnaţii au cinste a aduce la cunoscinţa cinst. Etorii că șeOla de musică vocală, de declamaţie și de literatură, întocmită după învoirea, dorinţa Și ajutorul a mai multe obraze, are a se deschide la 20 ale acestei luni. Spre sciinţa cinst. Etorii de scopul învățăturilor acestei şcoli, de profesorii că și de şirul în- v&ţăturilor, jos însemnaţii alăturăm aicea fia «Curierului Românesc: de sub No. 711 din 834 Ianuarie 7, o e a Dă | (iscăliţi). « Câmpinânu, [. Eliade. +1834 Ian..19, Bucuresci, No. 1, Ea E i a 

Ac6stă cerere eră neapărat trebuinci6să, în faţa art. 364 al Regula- mentului; Organic, care în -$ al 3-lea glăsuiă ast-fel : E 
«Tâte şedlele particulare, ce sunt acuma întocmite şi ce se vor mai întocmi de acum înainte, să fie cunoscute stăpânirii, şi ea.va avâ băgare de sâmă asupra sistemei: învățăturilor, ce se cuvine a se țin în fieși-care . şcâlă; prin mijlocirea” Eforiei şeGlelor.» .. , DE a A 

_Pe acest temeiit Logofeţia celor bisericesci (de care atârnat şedlele) făcuse pomenita «însciinţare», căci fără. comunicarea. staturilor, : pentru orînduiala. ce are ase urmă la: învăţătură şi pentru: temeiurile''ce aă întru tâto a se păzi şi a programei de împărţirea clasurilor, pentru osebite învățături» — nimeni hu eră volnie de a deschide şi a țin o şe6lă privată. _ Rae ii a Tote acestea sunt pe larg desfăşurate în articolul - de mai jos, al
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«Curierului. Românesc», care cuprinde. atât "profesiunea de! credinţă, 
"cât şi programul studiilor şi temeiul întocmirilor Societăţii. 

Un lucru, ce răsare însă neîndoios din cele scrise și făptuite cu acest 
prilej, este însemnătatea deosebită ce se dedeă teatrului ca element 
de cultură naţională. De alt-tel, fie-care pas al celor de atunci întru 
acâsta, pe lângă dovada patriotismului şi energiei lor, ne dă nouă 
celor de astădi atâtea pilde bune de urmat şi atâtea învăţăminte, că 
avem o datorie de a le cunâsce — pentru a le! e preţul pe tâte și a,le : 
urmă, dacă se pâte. o 

Iată disul articol scris de „Eliade, care oste şi cel dintâi act dat în 
cunoscinţa publicului despre «Societatea filar monică» ga : 

«Cea mai mare parte din boeri şi: alţi cetăţeni pătrunşi de adevărul cel 
dovedit de atâtea vâcuri, că teatrul însoţit cu învăţătură publică este cel 
mai de-adreptul şi sigur mijloc de a dărăpână obiceiurile cele urîte şi a 
formă gustul unei naţii, toți într” o pornire şi într! un cuget prin tâte clasele 
ai început a-și arătă dorința. cea mare, a 'se chibzui mijl6cele spre a. pute 
cu vreme a se dobândi un teatru naţional. Așă s'a găsit cu cale a se formă 
0 tovărăşie saii “Societate Filarmonică, ale căreia mădulare fiesce- -care va 
contribui câte un ce pe an, spre a se întocmi o şeâlă de literatură, deela- 
maţie și musică vocală, 'și scopul acestei şooli să fie a pregăti tineri, prin 
care,. pe de o: parte, să. putem av6 un teatru și, 'de alta, să se introducă și 
să se întindă în Principat musica vocală: Amatori sati aflat îndestui spre 
a se numi soţi: și, prin a lor dărnicie plină de rîvnă, s'a și adunat o. sumă 
de 'bani cu care să se potă acoperi tâte cheltuelile spre acâsta. Numele” ama- 
torilor şi sumele ce aii dat se vor face cunoscut în vre-una din foile viitore: 
«Cu banii adunaţi se va închiriă o casă pentru șc6la sus pomenită, se vor 

plăti profesorii - trebuincioși, se vor pune” în pension 'spre “învăţătură! un 

număr'de cinci fete de-ocamdată, cu tâte cele imebuinei6s0, hrană și îmbră: 
- căminte, se vor întîmpină trebuinci6sele 'şeGlei, ş. e. 1. 

«D-l Eliad va fi directorul acestei şcoli şi cassierul societăţii și la vreme. va 
da socotâlă înaintea soţilor atât despre a sa direcţiune, cât și despre întrebuin- 
ţarea banilor cassei, și adunările societăţii se vor face din vreme în vreme, pen- 
tru chibzuirile înaintării âcestei întreprinderi, în £ aceeași sală de învăţătură. 
«D-l Bongianini va îi profesorul” de musică, a căruia destoinicie și talent 

Saii recunoscut, şi în cele mai înaintate întru civilisaţiune locuri. D-lui va 

cercetă la început disposiţiunile tinerilor ce vor dori a se da spre învăţă- 
„ tura acestei frumâse arte Și. va alege un număr până la 1 12, „cu care va a urmă 
învăţăturile sale. 

«D-l Aristia va îi profesorul de dectamaţiuiie, carele ! va începe cursul săi 
mai întâi a deprinde pe tineri întru cetirea ' cea curată, a păzi punctuaţia, 

a apăsă cetirea după duhul periâdelor, introducând pe cetitori în înţelesul 
celor scrise, | 

„r . - . ! , , ; , : IEI tj , A t
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«AL doilea, va Păși întru cetirea cea adevărată a versurilor, apărând pe cât se va put6 pe cetitor de a face a'se audi monotonia rimei. . ! «Al treilea, va trece întru a arăță patimele și caracterele, imitând pe cât va pute natura. E a : a «Al patrulea, va înaintă întru facerea gestelor (hironomie), întru mișcarea musculilor, întru luarea posiţiunilor interesante vederii și picturii și întru zugrăvirea Gea adevărată a patimelor și caracterelor. | «AL cincilea și în sfirşit, va ajunge prin unire la un loc de mai mulţi ti. neri în partea cea dramatică, - ii i «D-l Eliad va fi profesor și de literatură, pregătitor cu teoria acelora ce d-l Aristia va pune în lucrare prin declamaţiune și, Spre înlesnirea cheltue- lilor cassei, va face lecţiunile sale gratis. - ia «Lecţiunile sale vor ţi despre elocuenţă și felurile ei, despre stil și felurile lui, despre înalt, simplu sa jos, despre frumos, despre gust, despre; prosă Și poesie, despre felurile poesiei, o prescurtă istorie a literaturei naţiunilor celor mai însemnats, autorii cei mai vestiți ai acestor naţiuni, capo-d'ope: 

rele saii scrierile lor cele mâi însemnate, și în sfirşit va face un curs; de- osebit despre poesia stintă sau cea ovreiâscă și ai căreia autori saii prooroci sunt traduși în limba n6stră, şi din a căreia. rodnicie de frumuseți vor fi scose cele mai multe exemple despre înalt şi frumos, cari se află cu, îmbel- șugare și pâte că nicăieri cu atâta într'aripare ca în psalmii lui David, .cei cântați pe virtul şi în 'pâlele Libanului, și în elegiile Plângerâse ale lui Ieremia, cele suspinate pe malurilg Tordanului. Limba, bisericei el o va avâ 
drept temsit, spre a formă alcătuirea Școlarilor. săi în deprinderile ce vor 
face, dându-le drept model urz6la limbii seripturii, întocmită cu atâta înţe- 
lepciune de părinţii noștri. Ă , : „“Spre înlesnirea Şeolarilor şi spre întinderaa acestor lee 

înl 
țiuni la mai mulţi 

doritori, cea din urmă față a « Curierului Românesc» „va îi hotăriţă spre pu- 
blicarea lor, de unde fără greutatea scrisului le vor avg. şcolarii gratis, şi 
vremea scrierii se va pute întrebuinţă spre alte băgări de s6mă folositâre. 

«Cursul literaturii. și a] declamaţiunii va li slobod de obște la ori-ce tînăr, 
fără să fie supus la nici un fel de condiţie (se înţelege însă -la tinerii cari. 
Saii în colegiul din Sf, Sava, sai în alte şcoli private, vox fi urmat în vre-o 
limbă încai învăţăturile a câte-va clase de umanidre). ., i SR 

„ «Pentru ecţiunile: literaturei, cari privesc spre cunâscerea frumuscţilor 
autorilor şi scrisului, și prin urmare spre a și le însuși cine-va este de prisos 
de a mai vorbi, fiind cunoscute de Ori-cine; iar pentru “declamaţiune, care, 
din multe întîmplări a fost neingrijită şi prin urmare necunoscută, mă so- 
cotese a face câteva însemnări spre îndemnul tinerimii către ascultarea 
acestei lecţiuni atât de folositâre,. | a Da oi «Un bun declamator este pentru o limbă ceea ce este Și un bun artist mu- 
sicant pentru executarea unei bucăţi musicale. In zadar un compositor şi-au. 
alcătui operele sale, căci tot meșteșugul săi ar rămân mort, fără ispravă 
și chiar necunoscut, dacă artiști asemenea lui, sai aprâpe de a lui în vă- 
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țătură, nu sar află să execute cu destoinicia, expresia și înfocarea cea cu- 

viinci6să composiţiile lui. Cea mai desăviîrșită şi cea mai atingătore arie, 
cântată de un nedestoinie cântăreţ, în loc de întinerire a inimii, ar. .pri- 
cinui spaimă ascultătorului. În zadar un orator sait un. poct şi-ar alcătui 
cuvintele saii poemele sale, căci vor fi departe de a săvîrşi isprava cea 

dorită, dacă nu vor fi cetite, sai. de dinşii, sai de cetitorii lor, cu expresia 
cea clară şi potrivită duhului celor scrise. Declamaţia sai cetirea cea bună 
trebue să facă în duhul ascultătorului acecaşi întipărire și ispravă, care 

musica o săvirşesce in inima lui. | 
«In zadar un preot sar sui pe amvon să predice moralul evangheliei, 

dacă cetirea saii glasul săii cel sălbatic și. nepotrivit cu marea cuviinţă a 

nevredniciei sale. ar speriă pe ascultători, sau ar aduce o ispită-de şptă 

în locaşul Domnului. In zadar un' învăţat, -pe catedra sa: profesorală, ar 

cugetă să arunoe sămînţa învățăturilor sale în inimile școlarilor săi, dacă 
pe lângă al săi metod nu ar uni şi o limbă sait rostire didactică și. deș- 
teptătâre unde trebue. In zadar un avocat ar nădăjdui să câștige: inimile 
judecătorilor, dacă t6tă elocuenţa sa de tribunal ar socoti-o numai în nisce 
ţesături încurcate şi în;nisce strigări netrebnice și vrednice de osîndă! în- 
tun locaș însuilător de sfială. şi iconă a tribunalului ceresc. ....- 

<In zadar un General s'ar încercă să înverşuneze duhurile și inimile sol; 
daţilor săi, arătându-le pe:vrăjmaş, dacă mişcările sale 'cele. de Tersit .nu 
vor putâ să mârgă în același paralel. cu ale vit6zului, care sub picidrele 
sale iartă pe protivnicul săi cel. învins, sai dacă glasul săi nu va. pută 
să detune cu aceeași putere și vibrare întocmai ca al.trîmbiţei cei vestit6re 

de biruinţă. In sfirşit, în zadar. un actor s'ar sui pe scenă ca să ne înfâ- 
ţișeze vâcurile trecute, patimele și virtuțile, ca să ne înveţe sai să ne pri- 
cinuiască petrecerea, dacă mișcările sale cele. stângace, dacă: glasul săi .cel 

necioplit şi neimitator și dacă musculaţia obrazului. săi nu se vor. potrivi 
cu persâna ce ne arată. ! si art 

«Aceste povăţuiri și deprinderi se învaţă cu desăvieșire + numai prin, de- 
clamaţie şi, prin urmare, acâstă învăţătură este de trebuinţă la. tâtă trâpta, 

de cetățean. Câţi Gmeni şi-aii “aflat a lor norotire şi ai scăpat, de multe 
primejdii numai prin a lor frumâsă înfăţişare ș şi rostire! Şi iar la câți. băr- 
baţi destoinici şi învăţaţi le-aii fost pricină de neisbutire și chiar de nens: 
rocire: numai a lor rece şi necioplită manieră de înfățișare şi 'vostire ! 
Ac6stă însușire este înăscută în om'mai mult şi mai puţin, ca şi cântareă, 

că și elocuenţa, ca și poesia, și un declamator povăţuit numai. de pornirea 
sa cea firâscă pâte să trâcă înaintea unui artist, întocmai ca un cântăreţ. saii 

versificator povăţuiţi numai de fire,. înaintea unui musicant și poet, care pe 

lângă fire a adăogat și învăţăturile pregătitâre şi .băgările de sâmă' și află- 

rile a mai multor bărbaţi din mai multe vâcuri adunate la un loc. 

„Dacă scrierea sai cărţile unei limbi este trupul literaturei unei naţiuni,; de- 

clamaţiunea este sufletul ei; fără dinsa literatura este ca mârtă: și nici odată 

nu va face isprava unui trup însufleţit. POte să vagă cine-va forma: și mă-
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rimea cei, întocmai precuni: vede îrupul unei tinere de o frumuseţe îngerâscă, saii a unui bătrân încuviinţat de o formă uriașă, care a țintat vederea și mărirea a mai multor v&curi, însă galben, îngheţat şi fără de simţire ;: şi nici odată nu va augi glasul 'cel încântător sati. bărbătesc și plin de putere, care să ne întinereze' inimile şi să ne pornâscă “lacrimile, sait să ne de- ştepte şi să ne pue pe cugetarea cea cuviinei6să, nici odată nu va fi pătruns de glasul cel adevărat al dinelor celor frumâse, nici odată nu va simţi pu- ierea cea energică a elocuenţei lui Demosten: şi Ciceron, farmecul și insu- flavea lui Omer și Virgiliu, strămutările și răpirile lui Pindar și David, fără electricitatea cea dătătâre de vi€ţă a declamaţiunii. n «După ce'am arătat scopul cel aţintător al acestei şeGle 'și învățăturilor ce se vor urmă într'insa, acum se fac6 cunoscut; că cursul acestor învăţă- tură. se vor începe de la 15 ale acestei luni Ianuarie -de-ocamdată, în 'ca- sele d-lui Pitarului Dincă “Boerescu, în dosul Sf. Sava şi peste drum de d-l Câmpin6nu. Câţi din tineri vor: dori a urmă - cursurile arătate se vor în: dreptă. la redactorul gazetei, unde vor găsi pe'd-l Eliad tot-dsauna până la 12, şi se vor înscrie în lista şcolarilor,:. DI II a ea: "“«In cât pentru fete, am arătat că se vor pune în pension: spre învățătură, cu îmbrăcămintea, hrana și cele trebuinciâse din casa societăţii. Se-va alege un număr până la cinci copile, cu principiuri bune și moral şi cu disposi- ţiuni de musică, și învăţăturile ce li se vor: da în "pension 'vor fi limba ro- mânâscă şi franțusâscă, declamațiunea, musica vocală Şi danţul. Câţi din părinți vor” dori ca fiicele d-lor să urmeze aceste învățături folositâre şi pe urmă să-le hotărască de artiste, să bine-voiască a se îndreptă asemenea la redactor, de diminâţă pînă: la prând,. de unde vor fi povăţuiţi către a-l Bongianini, întru ceca ce privesce spre a se corcetă copilele la disposiţiunile ce au la: musică. Pentru cheltuelile însă ce societatea va face spre crescerea fiicelor d-lor, vor: da încredințarea că, sfirşindu-și învăţăturile, se vor hotări „întru acâstă carieră.» ae Rae 
„Deci ședla, tu de-ocamdată deschisă în casele Pitarului Dincă Boe- rescu, în dosul Sf. Sava și peste drum de Câmpinânu..: . . Aa _ Inmulţindu-se apoi numărul elevilor, lecţiunile se ținură în sala clasei I-a din colegiul SE. Sava; „după aceea şc6la fu strămutaţă în nisce odăi aprâpe de casele lui Racottă, din mahalua Dudescului (1), odăi în cari locuiă însuși. Eliade și unde-și ave; şi tipografia. . Mai târqii, fiina trebuinţă de .un:: local mai încăpătoi, se închiriă nisce. case-în . Uliţa Nemţâscă (2) Şi, de aci, după vre-o patru luni, șe6la se mută în încă- perile de alăturea cu: sala din curtea: Slătinânuluf. (9) Cei dintâi profesori ai şeâiei filarmonice: fură: - ia 
(1) Cam pe unde sunt di băile lui Mitraszeiwski. .. : a „(2) Saia lui Conduri unde se dedeaii baluri mascate populare. . (3) Astăgi otelul Capșa.. . a      
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Ioan Eliade : Director şi cassier, predă literatura şi mitologia; 
C. Aristia : mimica şi declamaţiunea; 
Costache Dichalache (Michăileanu) : limba uomână (la elev €); 
Bongianini, apoi . -Couti : musica. vocală ; 
Sehlaf: piano; 
Duport: danţul şi scrima; îi 
IVinterhalder, secretar-bibliotecar, istoria ar rtolor. 
Şcdla începu cu 20 de elevi, dintre cari: 
Domniş6rele : -/vosa Vlasto, Caliopi, Talia Michalache, Lang şi 

Zlenca ; 
Domnil: Nicu Andronescu, Const. Ortănescu, Ioan Curie, C. Mincu 

(Minculescu), X. Diamand, Costache Michalache, Joan Râmnicânu, Ioan 
Lăscăreseu, C. Dimitriu, S. Petr escu, A. Ciuculescu, Gh. Burolânu, 
L. Tângovenu, A. Simionescu şi P. Boalgher. 

Mai târdiii ajunseră a fi 30. In cursul anului 1835 intră în şeâlă Cos- | 
tache Caragiale. 

Cele cinei eleve fură ținute în pension, întâiti la Duport (în casele 
de lângă biserica. Stavropoleos), apoi la Vaillant. (aprâpe: de Hanul 
Golescului). - 

Elevii la început trăati cu din al lor, dar mai “tavgiiă (26.Novembre 
1834) li se făcii -16fă,: la cei mai buni 80 de lei, la cei- -lalţă '70, 60, 40 
de lei pe lună, cu condiţiune de a da <înscris adeverit de părinţi și în- 
tărit de tribunalul de comerţ, că sfîrșindu-şi cursurile învățăturilor, 
să... slujiască în teatru naţional ani „îndoiţi decât aceea în cari sai 
aflat şcolari». (1) 

Şc6la era întreţinută cu contribuţiuni private, cari de la 1 Docembre 
1833 (data înființării societăţii) şi până la 1 Soptembre 1834 s'aii ureat 
la suma de 16.518 lei Și ai fost „plătite « de către: 

Galbeni  .:: . „ . E Total 
pe lună E : Do în lei 

1 D- Avistia pâhă la 1 Septembre. ..... . 288 
1..» Banul Bălânu, pe un an.. .... . ... 768 
1. >» A. Belul până la1 Septembre a 988 
1 » OC. Brăiloiul până la.1 Octombre.. . ... 320 
1» Se. Bărcănescul până la 1 Tuni6. . . . 192 
2... >» Marele Postelnie G.. Bibescu până la 1 | 
o August, ..... e eee 519 
1» Stolnicul Brătianul ... ai im ma e 256 
1 >» Medeln. Budiștânul . A „ea 256 
l > Hatmanul A. Vilara, 1 August . „ „256 

  

(1) Lucrările Societ. filarmonice, o broşură din 1835, pp. 26 şi 27... - e.n.



32 

" Galbeni 
“ pe lună 
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D. Viliă; 10 galbeni pe an, iar pe G luni. 
Căpitanul Voinescu II, până la 1 Maiii. 
Hrist. Vrana, până la 1 Maiă. 
Spătarul C. Ghica, până la 1 Februarie. 
Dvorn. Dim. Ghica, pânăla 1 Iulie. 
Maiorul N. Golescul, până la 1 Februarie. 
Cămin. Dădulescul, până la '1 Septembre.: 
N. Daniilopulo, până la 1 Iunie . 
I. Eliad, până la 1 Septembre.. 

„-Vist. N. Ionescul, 10 galbeni pe an, înce- 
„160 pând de la 1 Iulie, i iar pe 6 luni. 

Total 
în el   

192 
160 
160 

"160 

128 

224 

128 

988 - 
96 

894 

"Log. C. Cantacuzino, până la 1 Octombre 160 
Aga M. Cantacuzino, până la 1 Iulie . "224 
Clucer Grg. Cantacuzino, până la 1 lunie 384 
Colonelul Cămpinânul, pe un an (1). .' 1536 
Căpitanul Cornescul, până la:1 Aprilie . :- 128 
Căpitanul Costescu, până la 1 Aprilie. 64 
Maiorul Kretzulescu I, pe un an. 384 

M, Lahovari,pe un an ... 381 
Cămin. C. Manu, până la 1 Iunie 192 
Comisul 1. Manu, până la 1 August . . 256 
Michălescu, până la 1 August. . 512 
Dvorn. A, Nenciuleseu, 25 galbeni pe an, 
plătiţi „800 
Colonelul Nojin, până la 1 Noembre . 352 
"I. Oteteleșanu, până la 1 Iunie. 984 
“T. Opranu, pe un an . . „768 
Maiorul Fopescu, până la'1 Tunie “ 96 - 
Poenaru, director ul ședlelor, până la 1 Sept. 288 
T. Paladi, începând de la 1 Aprilie, 10 
galbeni pe an, iar pe6 luni . „2160 
I. Roset, până la 1 Octombre . 320 
Ser. “Roset, pe un an . 384 
Parucic. A. Roset, până la:1 Ianuarie: 9% 
“Grg.: Racoviţă, până la 1 August. 256 
Slug. Rioșanul, pe'un an 192 

“IL. Slătinânu, până la 1 Iunie .. 384 
Căpitanul Socolescu, până la 1 Octombre 320 
Parueie, Stoica, până la 1 Iunie . 76 

58 

aceștia, D-lui a dăruit şeolarilor și şcolăriţelor.la examen 60 galbeni,
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Galbeni . . PI Total 

2' D-l 1. Trăsnea, până la iulie. ;. 448 
„1.,» O. Faca, până la 1 Iunie, . .. : . .: 192 
3» Dvrn.A Filipescu, până la 1 Iunie. . - 576. 
9 >, Colonelul C. Filipescu, până la-1 Febr. 192 
1.» Parucie. M. Filipescu, până la 1 Februarie 64 
1 Căpitanul Ciocărdia, „până la -1 Iunie. .__198 

Total 16.518 

“Gheltuielile pe fie- -care  Tună se ridică la 4730 de DA dintre cari : 

*Lel - 

Profesorului de > deolamaţiune. a mie 44l 
E “limba: franceză. a 189 
mo muscă vi i 890 
po. "> limba română, pentru fete::. . 100 

pi “danţ şi serimă . . .. , ... . 300. 
Salariul” pentru patru îete în pensionat. e 1 440. 

* Salariul pentru 16 şcolari ... e 14100 
= Chiria salei pentru lecţiuni. a ace ce aa + 580. 

Spese întimplătâre lemne, lumină, tipar ete. „1.000. . 
“ , Total ..:.. 4,780:. 

După, trecerea de şâpte luni, în cursul cărora elevii luară lecţiuni as 
literatură, de. declamaţiune, de musică vocală. Şi făcură exerciţii de artă . 
dramatică, învățând două bucăţi clasice, una tragică: Mahomet sail 
Fanatismul de, Voltaire, şi alta comică : Amfitrion de Molidre, amîn- 
două traduse. de Eliade, se ţin, în s6ra. de 29 August 1834 întâiul 
examen public al şcblei filarmonice, la care asistară membrii societăţii . 
și din notabilii. capitalei, câţi. putură încăp6 în sala teatrului.; 

Inainte de ase începe examenul (1), Ioan Eliade,: directorul şcâlei, a | 

venit pe scenă înaintea publicului 'şi a rostit următSrea „cuvîntare 
plină de dragoste pentru artă şi de patriotism” Aa i 

«Domuniă! mă, a ICE A A a 

«Dacă istoria pentru întîmplările celor trecute este o povestire numai, 

teatrul ni le înfăţiș6ză însuși; dacă ea ne descrie: patimele, greşelile şi vir- 
tuţile Smenilor celor însemnați, teatrul ni le arată însufleţite. Achilii, Orestii, 

Brutii, Egistii, Alexanarii, Silii, Câsarii, Neronii, nu sunt mai mult nisce 
*” 

(1) Se dice că examenul eră să fie făcut la sfir şitul lui Iunie, dar cum elevii aveaii * 

să se producă în tragedia Jfahomet, care atât prin numele, cât şi prin acţiunea sa, 

puteă atinge susceptibilitatea Turcilor, mai ales că tocmai în acelaşi timp sosise un 

Paşă mare la Giurgiu şi-i eră tâmă direcţiunii şc6lei, de „Yre- un „neajuns, a aşteptat 

până a plecat Pașa pentru ca să se, facă examenul. . , 
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nume numai, de cari ne aducem aminte cu cinstire sati cu grâză; scena 
ne strămntă peste vâcuri și ne înfăţișâză pe însuși Gmenii aceștia, ca nisce 
modele însufleţite de virtute saii de viţii.. a | 

«Istoricii ai vrut să arate Prinţilor și nor6delor eroismul și slăbiciunea 
naţiilor ce ai stătut asupra pămîntului şi printr'insele să povăţuiască pe 
cele de acum; însă poeţii dramatici ai făcut isprăvile cele mai minunate, 
și dacă moraliştii prin învăţăturile lor ait vrut să: dărapene obiceiurile cele 

„ ruginite și urici6se, comedia, prin batjocura sa, luând în ris prejudeţele şi 
uritele năravuri, a fost biciul cel mai grozav al viţiului celui îngâmfat. 
Adevărul acesta cunoscut din vremile cele mai vechi a străbătut vâcurile 
și a ajuns până la noi. | 

«Grecii, Romanii, inaţiile cele mai luminate din diua de astădi Pai cer- 
cetat de aprâpe și s'aă folosit dintr'însul; și acolo teatrul şi-a făcut ispră- 
vile sale cele mai adevărate, unae s'a şi întrebuințat după cugetul stii 
tel mai adevărat. Şe6la recomendâză şi insuflă binele, teatrul batjoco- 
vesce și dărapană râul, şi legile. însoţite cu religia vecinicese patimele 
cele prefăcute în virtuţi,  nelăsând a se apropia viţiul de dînsele, ca, otră- vindu-le, să le răsc6le împotriva fericirii n6stre. După întemeerea ședlelor în limba naţională, după întoemirile cele mântuitore ale Regulamentului Organic, idea teatrului naţional abiă sa ivit, şi tot: într'aceeași vreme s'a şi simţit însemnătârea lui trebuință, și tot într'aceeaşi vreme mii de inimi ai fost într?o glăsuire, mulţime de bărbaţi ai fost gata a se întrece cu a lor însăşi cheltuială să încâpă și să ţie acâstă întocmire folo- sitâre. Rîvna lor, domnii mei, i-a făcut să crâgă tâte putinciâse şi le-a însuflat tot cregămiîntul asupra acelora ce i-aii însărcinat cu formarea tea- trului naţional; şi cu adevărat acâstă înflăcărată dorinţă a fost făcătâre de minuni, că şi profesori și şcolari sai socotit şi Sai făcut mădulari ai acestei societăți, ai luat lucrul acesta ca însuși al lor şi. cu cele mai 0bo- sitâre silinţe s'au grăbit a se face Şi a se arătă vrednici de rîvna, încre- dinţarea şi generositatea 'mădulărilor Societăţii filarmonice. - «Cu suma ce pe totă luna se adună în cassa societăţii până la 70 împără- tesci, s'a închiriat o zidire şi s'a mobilat cu cele trebuincise, s'a pus în pension cinci fete cu hrana, îmbrăcămintea Şi învăţătura societăţii, s'a orîn- duit profesori de declamaţie d-l Aristia, de musica vocală până la o vr d-l Bongianini şi astădi în lucrare d-] Conti, de. d 
este însărcinat cu pensionul fetelor; s'au ținut şi alt 
întîmplătâre ale şcOlei, s'au făcut hainele celor mai 
ale tragedici de astă sâră și avem o economie ca de 
din soți, cari se află afară din capitală și nu a put 
strînge. 

| | . «In vreme de șăpte luni, va făcut un mie curs de literatură, spre a pre- găti pe şcolari a simți frumuseţele poeţilor dramatici; sau exersat şco- lariă la declamaţie, dânduli-se înainte mai multe scrieri în prosă Şi în 
versuri; s'aii deprins pe cât a ertat, vremea şi întîmplările întru musica 

eme 
ans d-l Diupor, carele 
e cheltueli neapărate și 
de căpetenie personaje 
170 galbeni de la mulţi 

ut până acum cassa a-i
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vocală şi ati început, spre formarea unui balet şi graţidsa mlădiere a tru- 

pului, exerciţiile danţului. D-l Aristia. în vremea acâsta a nesocotit tot felul 

de ostenâlă şi riîvna celui mai înfocat patriot, făcându-se și mădular al so- 

cietăţii, a jertfit şi vreme şi odihnă şi-a adus. lucrul ca astăqi să îndrăs- 

riâscă a sui pe scenă înaintea d-vâstre tragedia intitulată Fanatismul. 

«Prin începuturile d-lui Bongianini, madam Caliope, una din şeolarele șc$lei 

domniei-vâstre, cutâză, acompaniată de d-l Șlaf, să cânte cavatina din opera 

lui Bellini -Pirazul. | a a 

„«D-l Diupor, în t6tă vremea ce școlarele ai fost încredințate sub îngrijirea 

dumnâ-lui și d-nei madamei soţiei dumi-sale, s'a arătat către dînsele întocmai. 

ca un tată de familie, silindu-se a le insuflă moralul şi buna cuviinţă şi a 

le deprinde pe cât s'a putut întru. buna și plăcuta purtare a trupului și a 

mișcărilor. .. : a - 

«D-l Michalache Costache, care astăqi debută'în rola lui Omar, învățătorul 

fetelor la românesce, în vreme de ş6pte luni, începând de la slovenire, le-aii 

adus în stare a ceti, a scrio. şi a socoti; şi pe semestrul viitor, socotindu-se 

de către direcţiune de cuviinţă ca toţi cei ce vor intră în cariera acâsta a 

teatrului să-scie, atât pentru decoraţiune, cât și pentru deosebitele costume, 

şi teologia celor vechi, se va face şi.un curs de mitologie. : 

“«Şcolarii, cari sunt ca la trei-deci la număr, ca sărăspundă la rivnaşigenero- 

sitatea dumn&-vâstre şi la silinţele profesorilor lor, az călcat în picidre tote 

prejudeţele şi, ca să fie ascultători la glasul patriei, care îi châmă a con- 

tribui' şi din parte-le spre e! ei cinste întru formarea teatrului naţional, 

mulfi sai, arătat surgi la glasul naturiă, părăsind şi chiar pe ai lor părinţi 

şi preferind strâmtbrea şi neaverea, ca să pâtă odată, înfățișând pe scena 

românâscă pe bărbaţii cei mari ai v6curilor trecute, a resplăti întemeiăto- 

rilor teatrului românesc, pomenind şi recomandând numele lor până în cele 

niaă de pe urmă vecuri. e e 

«In vremea acâsta de ş6pte luni, ca prin minune s'aii săvirșit atâtea lucruri . 

_ce.nu ar fi îndrăsnit cine-va să aştepte, şi. acestă ispravă a săvirşit-o sin- 

gură a dumnâ-vâstre 'rîvnă,. care nu a fost alta. decât focul acela nemu- 

ritor, ce fără sfirşit -viază în ceruri şi care spre fericirea Gmenilor se co- 

bâră casă încăldâscă inimile lor. | , 

«Rîvna dumnâ-vâstre a făcut o mare ispravă, domnii mei, nu numai în 

sufletele pămîntenilor. Atâţia din străini ai cinstit: acâstă întrecere şi nu 

aii putut a se uită cu un ochiii rece la acest început cu adevărat naţional. 

Cu prilejul acesta. mă socotesc dator a nu trece cu vederea pe toţi aceștia 

din străini, cari s'aii și vădut prin foile publice, şi mai vîrtos pe d-l Dimi- 

trie Viliă, carele cele dintâiii a introdus în. 'Țâra Românâscă metodul lui Lan- 

caster, prin care se învaţă tinerimea în tâte şedlele Principatului. Acest bun 

cosmopolit, care este una din haracteristicele adevăratului cetăţân, vădend 

punerea în: lucrare și acestei. folositâre. întoemiri, nu a putut să privâscă 

la dînsa ca un om ce.nu a contribuit vre-odată spre binele acestui pămînt, 

şi:s'a grăbit şi aci'a luă parte și a se înscrie mădular ajutător,
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«Ertaţi, domnii mei, acâstă mică abatere a mea, care nu este alta decât o 
ispravă a haracterului Rumânilor, ce nici odată nu ai fost străini. către 
recunoscinţă. - e ES IE «Am dis că în vreme de şâpte luni, ca prin minune s'a săvîrșit atâtea lu- 
crură; pote că a mea rivnă, domnii mei, mă face: să măresc lucrurile, la 
cari în tote dlilele cu a mea mulțumire am fost martor: și fericit. îngrijitor; 
pâte că în ochii mei cei întunecaţi de “mulţumire mi se par minuni cele 
ce s'aii urmat în vreme de șâpte luni, începând mai vîrtos școlarele de la slovenire,: D-nii profesori însă, mai smeriţi decât mine, îndrăsnese a înfăţișă „pe şcolarii dumnâ-lor, nu cu trufie de formatori aj unui teatru, ci numâi ca să arate dumnâ-vâstre rodul ce aii putut aduce :și să-și dea: socotâla de vremea ce aii întrebuinţat-o, după: însărcinarea Și încredințărea ce ai avut de dv. şi, dacă din scurtarea vremii, sau din sfiala școlarilor, neobici- nuiți a se înfăţișă în public, nu vor put cu scumpătate a răspunde nădej-" dilor dv., sunt încredinţat că generositatea dv., de care aţi 'dat simţitâre dovedi, nu' va. goni atât de departe ertarea, ce este cea' mai adevărată și iubită a ei fiică. - a So E a a «Cercetarea de astădi: va da dovadă şi despre vremea viitâre; isprăvile de astă sâră îmi vor da îndrăsnâlă a pune înainte şi a vă recomandă silin- țele și dorul acestor tineri școlari, hotăriţi a intră în gurile cele veninăse ale prejudecăţi: fără a se sfii de dînsele și a'se lăsă întru protecţia dv. Sunt încredinţat, domnii mei, că precum aţi cunoscut cât este de trebuinţă un teatru naţional, asemenea: cunâsceţă şi. câte: trebuese unui tînăr:ca să pâtă îndrăsni a se numi pe sine un bun artist sati actor: un chip interesant, un trup bine crescut și mlădios, un glas sonor şi plăcut, un suflet trufaș şi îndrăsneţ, o inimă de îlacări, 'o crescere îngrijită, întrun cuvînt. 9 cunos- cinţă f6rte cu scumpătate a artelor celor îrumâse,. și acest fel de Gmeni, domnii mei, sunt forte: rari în societate, cari să unscă întru sine darurile fivesci cu mijlGcele învățăturii Şi nici odată, nică noi, nici Europa: întrâgă nu se va pută făli adesea-ori cu artişti: buni şi: mult va mai trece până-să. dobândâscă lumea un al doilea Talma,; dacă teatrul nu: se va face 0 carieră pentru tinerime şi dacă acela ce se hotărasce a înfruntă” ori-ce fel de pre judecată va fi socotit în societate ca un paria politic, ca un. comedianţ lăsat în voia: întîmplării, și nădăjduind „a-și seâte a 'sa hrană, aşteptând-o 'de la bunavoinţă a privitorilor.. Dacă însă se va face 'o -direcf guvernului şi o casă unde să între veniturile teatrului şi de unde actorii să se plătescă ca nisce slujbaşi ai statului întru formarea limbii naționăle şi a nâravurilor, cu Iâte drepturile ce au. şi cei-lalți slujbaşi, atuici tinerii cu talenturi şi învețătură şi vom vedă, fără să se temă de venindsa limbă a 6rbei prejudecăţi, a se sui pe scenă şi a încheiă, teatrul naţional, cum să fie de pildă 'şi la alte norde. II OI a ga «Cu acâstă şeâlă, domnii. mei, ce: domnia-vstre aţi întemeiat: n numai fundatori ai teatrului naţional, ci şi: literatura r ! cea mai mare parte daisre, Câtă vreme este de când 

u sunteţi 
omân6scă 'vă va fi în 
s'a început, și o 'mul-
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țime de tineri se întrec a traduce bucăţi: dramatice. Marino Faliero, amin- 

doi Foscari, Mahomet, Alzira, Regul, Ermiona, câte-va' vodevile şi comedii, 

dacă sunt astăgi în limba românâscă, acestui început sunt datâre. 

«Pentru rodul ce sa făcut în vremea acâsta de șpte „luni, astă s6ră. se va 

înfăţișă înaintea dv., iar pentru întrebuinţarea sumelor ce aţi bine- voit a 

mi le încredintă, numindu-mă director şi cassier al şeolei Societăţii filarmo: 

nice, sunt gata, domnii mei, a înfăţişă socotelile înaintea dv., şi de veţi 

găsi cu cale, îndrăsnese a vă propune ca, sait însuși toți să bine- -voiţi a vă 

adună la un loc, sai să numiţi din sînul societăţii o comisie de 'câţi-va băr- 

baţi, care va îngriji a primi acâstă socotâlă, a 0 cercetă şi'a.o face cunos- 

cută dv. 
AR , 

«In cât pentru tragedia ce astă s6ră se întăţișâză, fiind. că:până acum; nu 

am avut în limba nostră traduse şi tipărite alte bucăţi dramatice și fiind-că 

a trebujt să se dea în mânile şcolarilor o bucată clasică, atât pentru, ţesă- 

tura ei, cât şi pentru tâte amănuntele, ca, să pâtă sluji de. model. spre înv&- 

ţătură, de aceea astăscră nefiind o representaţie publică, ci numai un exa- 

men, firesce a trebuit ca. şcolarii să se cerceteze de aceea. ce a învăţat. 

«Acestea sunt, domnii mei, lucrările d-lor profesori și 'şeolarilor şeolei 

dumnâ-vâstre, şi ne' place. să credem că silinţele d-lor vor fi asemenea 

ca şi până acum sprijinite şi “încăldite de înflăcărarea dv. Şi mai vîrtos 

de'a bunului și înrîvnatului nostru Prinţ, de la: care tâtă ţâra aştâptă cu 

nerăbdare punerea în lucrarea înaltelor,: bunelor şi patrioticelor sale cu- 

getări, între cari negreşit se cuprinde și acâstă întocmire. Prinții și căpe: 

teniile nor6delor pot să aştepte cu adevărat felurimi de laude și de cununi, 

„dar numai acelea .ce .le împletesc și le recomandâză. poeţii sunt, vecinice şi 

neveştejite,- și pe teatrul acesta 'se va împleti . cununa “tuturor acelora ce 

ai ajutat spre întemeerea lui» (1) it aa - ! Ai 

„Acest cuvînt, rostit cu căldură şi cu voce încordată de emoţiuno;: pri- 

cinui tuturora o mare însuilețire, ridicând şi mai sus vrednicia şi rivna 

bărbaţilor de inimă: care - lucrase pentru înfăptuirea unui atât de îru: 

mos.aşezămînt. i IND LA 

Examenul începi cu clasa de:: musică * vocală, în care se produsă 

Dâmna Caliopi cântând cavatina din. opera Pin atul'de Bellini, «dând 

cele mai mari nădejdi de isbutire la musică și tot parterul rămânând 

mulţumit de glasul cel dulce şi mare al: cântăreţei românce». (1) După 

acâsta elevii şi elevele clasei de declamaţiune ai jucat tragedia 'Maho- 

inet sati Fanatismul, «cu cea mai mare ispra avă,! rămânend toţi privi 

torii încântați de mulţumire». (2) i 

  

(1) «Curierul Românesc», 1834, No. 39. 

(2) Ibidem,
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Cei cari pentru înţâia Gră, «pe orizontul României, încălţară cotur- nul şi represintară o tragedie clasică», (1) a fost: 
Andronescu în Mahomet, «carele în tâtă rola'a dat cele mai mari nădejdi de perfecţie, înfățișând pe cât se pote de bine ambiția, diplo- maţia, impostura, gelosia şi acel haracter sângeros» ; i Curie în Zopir «a arătat tote sentimentele câte însullă pe un ce- tăţen, patriotismul, virtutea, iubirea. de fii și haracterul acel trufaş care însufleţesce pe un vrăjmaș vrednic de cinste» ; a Diamand Nicolae în Soid <a dat nădejdile cele mai mari, prin vioi- ciunea sa, că pe curînd vom ved6 pe scena românâscă pe Orest, pe Brutus, pe Hamlet şi alţii, şi cu cea mai vie expresie a zugrăvit fa- natismul și amorul» ; o E 
D-ra Raliţa Michalache în Palmira, «care, când s'a pus în pension atunci a început şi slovenirea, care în vreme de Ș6pte luni trecute, cu cea mai mare silinţă şi repejune, a sărit de la cetit la rola sa îndestul de grea, ca să zugrăvâscă smerenia, amorul cel mai înfocat, fanatismul acela femeesc şi copilăresc şi în sfîrşit, dintro copilărie atât de smerită, să se prefacă eroina cea r&sbunătâre a părintelui şi fratelui s&ă şi a păşi până la sinceritate; tâte aceste greutăţi. s'a silit să le învingă Şi şi-a săvîrșit a sa rolă îndestul de plăcut, prin care s'a vădut-că vom put€ av pe vremea viitâre o Electră, o Zairă şi alte asemenea» ; “Alich. Costache în. Omar «şi-a săviîrşit a sa rolă cu cea mai putin. ci6să scumpătate, zugrăvind t6tă diplomaţia unui ministru, - şi ceea ce dă şi mai bună nădejde este că în gura sa nică: decum nu se audiă rima versurilor» ; E ae Costache Dumitru în Fanor «a dat asemenea nădejdi minunate de a înfăţişă' un sfetnic domolit Şi povăţuitor, şi asemenea -versurile, în gura sa, făcând să se audă a lor armonie, îşi ascundeaii: rima»... «Cu un cuvînt toți tinerii și-au jucat ast-fel rolele fiesce-care, în câţ mai puţin putea să câră cine-va, dar.mai mult nici odată. Tiesce-care întreceă pe celă-lalt, unul pe toţi, toţi pe unul. .. a «In minutul. acesta, am dorit să nu fi fost. Român, spre a putâ cu ttă slobogenia—fără de a mă teme de fanatism—a lăuqă cât se cuvine pe acești tineri.» a ÎN ID „Ac&âstă representaţiune-examen a avut atâta succes în cât :ceră cu neputinţă să descrie cine-va patriotismul şi naționalitatea (21), ce erati zugrăvite pe feţele tuturora, entusiasmul și aplaosul ce] mare la sfir- 

    

(1) Issachar, p. 82,
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şitul fiesce-cărui act şi la sfîrșitul tragediei; chemând pe fiesce-care 
şcolar anume și pe toţi. împreună». (1). pu 

Sirguinţa, munca dragostea artei. și patrioticele jertfe ale tuturora 
căpătând ast-fel o netăgăduită recundscere obștâscă şi o strălucită is- 
bândă, eră lucru firesc să se ieă grabnice. măsuri de  statornicire și de 
crescere a acestui vrednice început. Drept aceea membrii societăţii se 
adunară la 7 Septembre în număr de 28; spre. <a cercetă socotelile 
cheltuelilor, a vedâ cursul lucrurilor pe trecutele nouă. luni, cum şi a 
chibzui pentru cele trebuinciâse pe vremea. viitâre». (2) Aleseră. deci 
o comisiune de trei (Polcovnicul Nojin, Iancu Manu şi Petrache Poe- 
naru), care, cercetând cheltuelile: faţă cu Eliade, directorul șc6lei, per- 
sintă «adunării obștești a soţilor»: un raport general. asupra lucrărilor 

“În ședința de la 27. Octobre. a i [a 
După ce constată că: catât cheltuelile, cât și lucrările: s'a urmat cu 

cea mai bună măsură, potrivit întru tte cu. circumstanţele», acest ra- 
port ridică şi invederâză. meritele şi străduinţele. celor trei fondatori ai 
societăţii, «pentru a o așeză: pe temeiuri cari asigurâză a ei înaintare» ; 
constată că: «d-l Eliad, pe lângă direcţia” cu, care s'a însărcinat, de 
la întâia formare a acestei societăți, s'a străduit, şi prin dare de lecţii 
de literatură în şedla filarmonică a desvoltă” înţelegerea școlarilor ac- 
tori»; «d-l Aristia, printr'o nepregetată sîrguință în lecţiile de decla- 
maţie, a deprins pe școlari în: puţină vreme a se identifiă cu a lor 
rolă așă de bine, în cât la cea dintâiii a lor suire pe scenă, tot publicul 
s'a electrisat de mulțumire»; “d-l Câmpinenu, străduindu-se într'acâstă 
întreprindere cu cea.mai căldurâsă riîvnă, a. sprijinit societatea, nu 
numai cu un ajutor simţitor ce D-lui dă regulat pe fie-care lună,-ci şi 
cu alte deosebite .jertfe de bani în trebuinţele: şedlei :filarmonice și cu 
îndemnarea înduplecătâre pentru întinderea societăţii, prin adăugarea 
soţilor ajutători»; constată iarăşi că, numărul soţilor crescând, venitul 
pe ana ajuns la suma de 25.600 lei, cu:nădejdea «că acâstă sumă va 
cresce de acum .repede». Sai cai EI a 

Comisiunea mai presintă şi un proiect de regulament al societăţii, 
ale căreia lucrări pe viitor «se încredinţâză unui comitet, ai cărui mă- 
dulari se vor alege de obștea societăţii», rămânând ca Eliade .să.con- 
tinue a fi: directorul şedlei. In sfîrşit, luându-se : «în băgare de sâmă 
rîvna şi înţelegerea cu car. şeolarii actori înaintâză la învăţătura dra- 

ia pi 

i 

  

"-(0) «Curierul Românesc»,-l6c. cit. e 
- (2) Zaucrările Societăţii filarmonice, 1835, p9.:
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matică şi având întw'acâsta nădejde că o trupă bine deprinsă se va 
găti în puţină vreme, comisiunea a socotit de neapărată trebuinţă a 

se chibzui despre zidirea unui teatru naţional». . Cu acest prilej ea 
presintă şi un proiect închipuit de-Polcovnicul Nojin, pentru «<mijlâcele 

cele mai înlesnitâre», cu cari curînd s'ar <aduce în desăvîrşire acâstă 

dorită clădire». Comisiune aîncheie că, găsindu-se «cuviincios acest pro- 

iect», să se supue Domnitorului, «făcându-se rugăciune prin jalbă, ca 
să fie şi acâstă instituție primită sub a Măriei Sale înaltă protecţie». 

In aceeași ședință, adunarea: generală aduce mulţumiri lui Eliade, 
Aristia şi Câmpin6nu, «cu a căror generosă ' jertfă de odihnă şi de 
interes particular s'a întocmit şi: sprijinit şeâla filarmonică» ; desbate, 
amendâză şi aprobă, iscălind, proiectul de regulament al societăţii; gă- 
sesce «întru t6te bine chibzuit» proiectul <arătător de privilegiurile 
ce sunt de trebuință a se cere de la stăpânire pentru a -se 'înlesni 
ținerea unui teatru naţional», şi consimte a fi supus Domnitorului ; în 
fine alege, faţă fiind 32 de soţi, comitetul dirigent al societăţii şi anume: 

President pe d-l Marele Vornic Gh. Filipescu, cu 25 glasuri. 
Vice-President pe d4-l Colonelul Câmpinenu, cu 21 glasuri. 
Directorul şedlei pe d-l Ioan Eliade, într'o glăsuire. Si 

„Becretar pe d-l Petre Poenaru, cu 23 glasuri. . a 
| “Colonelul Nojin, cu 16 glasuri, -. 

Căpitan Voinescu II, cu 10 glasuri. 
Ioan. Manu, cu 11 glasuri... 

„A Zancu Ruset, cu 8 glasuri. 

AMădulari pe d-nii | 

"Astfel Societatea filarmonică eră. constituită „deplin, iar comitetul 
săi avi «să. urmeze pe viitor în lucrările sale, întocmai: după cum 
se cuprinde în regulament», iar dacă va găsi că vre-unul din articolele 
lui are nevoe de schimbare, va întocmi alte articole şi le va propune 
la următrea obștâscă «adunare a societăţii». Comitetul mai aveă dreptul 
de a convocă pe toţi mădularii în şedinţa extraordinară, când-.va fi 
trebuinţă, <înştiinţându-se fie-care prin bileturi date la mână cel puţin 
cu trei gile înainte». i, Ia 
Regulamentul Societăţii filarmonice (subscris de 43 de membri) 

e alcătuit . din 23 de articole, împărţite în 6 capitole .privitâre la 'în- 
tocmirea, competenţa şi administraţiunea organelor sale, şi. cuprinde 
disposițiuni speciale asupra mişcării artistice Şi literare: răsărite: şi pe cale de înflorire sub îndemnurile şi ocrotirea ei. Acestea sunt: 

«Art. 5. Scopul Societăţii filarmonice este cultura limbii românesci şi înain- 
tarea literaturei, întinderea musicei .vocale și instrumentale în Principat, şi spre acestea formarea unui teatru naţional. ”
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«Art. 6. Spre acest Sfârşit; societatea, cu banii ce se strîng în cassă de la soţi 
şi din alte măsuri, va ţin6 o şcâlă de băeţi și de fete după. chipul următor : 

«LI. Se va orîndui un profesor de declamaţie, unul de musica vocală, altul 
de cea instrumentală, unul de danţ și de deprinderea armelor și- unul de 
limba românâscă pentru fste sati şi băeţi, carele va fi dator a invăţă cele 
ce se cuprind în cele. dintâi. trei clase de începători, potrivit după cum se 
învaţă în ședlele naţionale, și pe lângă. acestea va da fetelor și băcţilor şi 
o mică idee: despre mitologie, ' ca una ce este trebuinei6să pentru multe cu- 
vinte în partea dramatică. 

«II. Se vor ţin6 atâtea fete în pension câte va cere trebuinţa şi vor ertă - 
mijlOcele, cu hrana, îmbrăcămintea și învățătura din cassa societății, 

«III. Se-vor da şoolarilor spre ajutor, cât vor fi la învăţătură, o mică aju- 
torinţă în bani pe fiesce-care lună, şi pentru acâsta atât oi, cât! și fetele, 
se vor îndatoră prin înscris că, săvirșindu-și învăţăturile, se vor hotărî de 
actori în ;Ț6ra-Românâscă, după. regulamentul ce se va alcătui. despre da- 
toriile și drepturile actorilor. și despre I6fa lor. 

«Art, 11. Lucrările Comitetului vor fi: a 
„L-A întocmi şcola dramatică, şi ștat pe fioşi- care lună pentru tote chel- 

tuelile trebuinei6se. | 
SIL A primă raporturile de la “dircoior despre. păşirea şcclei, ce va fi, sub 

'ocârmuirea lui, a cercetă socotelile ca el le va da prin foile publice, a le 
împărtăși soţilor ajuțători, Şi a se chibzui pentru neimpedecara şedlei şi 
înaintarea învățăturilor. ' a 

«III. A se chibzui despre bucăţile: dramatice ce se vor da în: mânile şeola- 
rilor, întru 'aceea ce 'se: atinge de meritul bucății şi de corecţia limbei. 
«IV. A îngriji pentru venituri şi: cheltueli,: cheltuind cu măsură: şi potrivit 
cu .mijlOcele cassei, economisind, tot-deauma cum să se formeze şi o cassă de 
7eservă, 

<V. A .pută din astă cassă de r reservă a a întrebuință sume potrivite! poniiiu 
gratificaţii la profesori şi şcolari, pentru tipăriri de bucăţi dramatice şi pen- 
tru râsplătiri la traducători şi autori de bucăţi dramatice. 

"Dir cotor ului, „şcolei îieră impusă Îndatorirea: «să, alcătuiască, un 

a. 

repertori du „pe. sâma viitorului teatr u naţional, > 
Interesant şi caracteristic este” «proiectul», „ce Societatea filarmonică 

înfăţişă Domnitorului, pentru a-i dobândi «sprijinâla. pentru desvol- 
tarea gustului de armonie şi, cultura limbei românesci, fiind-că, “sumele 
jertfite “de mădulari 'nu erai îndestule pentru întimpinarea tuturor 
cheltuelilor». 

Mai întâiă cerea. ca. formarea societăţii s să dobândâscă întărire prin 
carte domnescă; apoi, pentru scopul de mai sus, să i se dăruiască 
privilegiu ile, cari nu supără nici întinderea _negoţului, nici folosu 
națiunii românesci, Gu nici în „parte a „vre-unui Român». 

Acestea erati: .
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a) Să aibă societatea dreptul exclusiv a ţinâ, în curgere de 16 ani, 
în oraşul Bucuresci, teatru, baluri masche şi deschise şi alte veselii 
publice cu plată; Da | a pi 

„DJ Societatea singură să vândă cărţi de joe în t6tă ţâra, de al | 
lulie 1835 în curgere de 16 ani; | 

c) Societatea să aibă încă dreptul exclusiv a vinde praful şi Plan 
bul de puşcă, în curgere iarăşi de 16 ani. Jar dacă într'acești 16 ani 
va îndrăsni cine-va să vîngă în taină acest fel de. obiceturi, să. fie 
contrabond pe sâma societăţii. a a 
Dobândind aceste privilegiuri, societatea să aibă voc a se împrumută 

prin comitetul ei de la feţe particulare cu 14 mii de galbeni, dând do- 
bândă de 10%, pe an; cu aceşti bani să cumpere yămînt în Bucuresci 
«la loc cuviincios> şi să zidâscă palat filarnonic de 24 stînjeni lung, 
de 17 stînjeni larg şi înalt de la 6—7 stînjeni. La mijlocul: acestui 
palat să fie o sală teatrală cu 56 loji, împărţite în trei rînduri, osebit 
galeria sus şi parterul jos. ae 

Alăturea cu sala teatrului să fie o osehită sală pentru casino și 
baluri, apoi bufetul şi câte-va prăvălii pentru a da un venii, 

Dar fiind-că. numai sâla teatrului o să fie de jos până sus zidărie 
asupra celor-lalte odăi să. fie zidit alt elaj cu odăi, cari vor fi pentru 
încăperea actorilor, tot pentru a da un alt venit. a Aaa 
„Acest palat să se încâpă în curgerea anului 1835 şi:să se sfirșâscă 

în vara anului 1836, pentru ca tâmna să se pâtă întrebuinţă, şi să fie 
făcut cu t6tă înfrumusețarea, ca nu: numai să" fie pod6ba oraşului, ci 
având şi încăpere îndestulă, să dea înlesnire: « face plata întrării 
mai mică decât este acum şi cu acâsta să se folosescă obştea.. Acâstă 
zidire să fie vecinică proprietate a Societăţii filarmonice; iar nu a 
cui-va din obrazele particulare. a 
„Apoi «propunătorii» prevăd condiţiunile şi modalităţile de plâtă a 
banilor împrumutaţi (prin facerea unei emisiuni de 210 bilete de îm- 
prumutare, dintre cari 70 a 100 ++, iar-restul a 50 ++ numărul, de 
la 1—15 ani, purtătâre d6 dobândă 10%, pe an, ale căror capete se vor 
plăti la terminul biletului de împrumutare, iar dobângile în fie-care 
an la 1 Martie), ale strângerii veniturilor şi ale administrării lor până 
la împlinirea scopului propus. PI 
După ce se vor dărui societăţii <tte mai sus arătatele privilegiuri, se 

„Yor adună toţi mădularii, ca să al6gă prin mulţimea glasurilor unul sai două obraze, cărora se va încredință zidirea palatului, după pla- 
nul întărit de societate». Ii a E 

Aceste propuneri ai fost iscălite de către d-nii Gh. Filipescu, M. 
”
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Nojin,. Michail Cornescu, Ioan Eliade, P. Poenaru, Colonel Gramont, 

Costache: Cornescu, A. Villara, Manolache Florescu, Polcov. Filipescu. 

Dimitrie Haleplooglu, Const. Brăiloiu, Ioan Manu, 1. Vlădoianu, Parucie 

Stoica, Nicolae Golescu, I. Slătinenu, Scar. Roset, Diamandi, I, Trăsnea, 
Parucie Roset, Gr. Cantacuzino, Gr, Alexandrescu, Aristia, Iancu Câm- 

pin6nu, Dimitrie Gr. Ghica, . Scarlat: Kretzulescu, Glucer G. Bibescu, 

Stefan „Golescu, Gr. Obedânu şi: N.: Daniilopolu... ! 
"Inceputul eră prea frumos, însufleţirea prea puternică şi îndemnurile 

prea hotăritâre ca lucrul acesta să rămâe fără vre-o ispravă, de aceca şi 

vedem în Aprilie 1836 anunţându-se că: «Societatea întreprindătâre a 

zidirii Teatrului Naţional — după însciinţarea ce a dat în anul trecut, 

săvîrşind cump&rătârea locului d-sale Dragomanului Serafim, ce se nu- 

mesce Hanul Câmpinencei (1), drept 5500 galbeni, se.gătesce acum pentru 

închipuirea unui plan de teatru şi pentru cumpărătârea materialului 

„ca cel mai mult cu. începutul lui Iulie.să se pornâscă clădirea.» ... : 

Cu aceeaşi ocasiune,: Marele. Hatman :C. Cornescu, dăruind,: «spre 
acest sfîrşit, banii indemnisaţiei scutelnicilor să.pe'un an,'a mai dat 

şi 100.000 'oca: de :var adus 'la locul zidirii, ar. d-l- Cos:ache, Lipă- 

nescu asemenea, printr'un înscris al săi. către Comitetul filarmonic, dă- 

ruesce 25.000 de cărămidi și 10.000 oca de var adus la loc». (2) De alt-fel 
exemplul fusese dat mai de mult, căci încă din tâmna anului prece- 
dent, «pe lângă doritorii de a ved& zidirea Teatrului Naţional pusă în. 
lucrare, cari s'aii subseris a primi mai multe zapise, după: însciinţarea 
ce s'a dat (prin urmare «propunerea» de: împrumut fusese aprobată 
de Vodă), d-l Marele Logofăt al:Dreptăţii. Alez. Filipescu, mădular aju- 
tător al Societăţii filarmonice. (cu câte trei galbeni pe lună), a dăruit 

pentru tot-deauna zidirii 'teatrului banii scutelnicilor săi pe un an». (3) 
". Aga .Costache Manu, fost director al depart. Dreptăţii, murind pe la 
începutul anului 1835, «lăsase iarăși prin' testament .o sumă de 54.000 
lei pentru clădirea 'Teatrului. Naţional Societăţii filarmonice, unde se 

află membru ajutător,. a căror dobândă se dădeă regulat șodlei filar- 
monice de către fratele săi Iancu Manu». & BE iii 

(1) Pe acest loc se află astăgi Teatrul Naţional. 

(2) «Gazeta Teatrului», No. 3, 1836. | 

(3) Ibidem, 1835, No. 1. a pi E 
(4) Ioan „Manu, fratele lui Costache Manu, fină şi executor al testamentului, spre 

a nu se risipi acest fond, vădând că se întârdie zidirea teatrului, cumpără doi munţi, 

Curuiu şi Giurgiova, în judeţul Buzăului, 'destinaţi a fi ca un venit al teatrului, şi-i 

dădă Guvernului spre a dispune de dinșii. La 1853, când se termină 'Teatr ul Naţional, 

neajungând banii, Guvernul de atunci puse a se vinde acei munţi, cu preţul cărora 
se termină teatrul.—< Curierul Românesc», No. 66, 1835 ;— Issachar, p. 84.
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D-]' Const. Rasti, printr'o hârtie de la 17 Octobre. acelaşi an, către 

Comitetul filarmonice, a dăruit zidirii teatrului 1.000 lei, hotărîndu-i spre 

a se. tipări, comedia.ce a: tradus-o :D-lui de'la. Molidre, Vicleniile: lui 

Scapin, şi a se vinde spre folosul: zidirii. Comitetul, pentru. darul 

banilor ce a.făcut şi pentru acestă traducţiune literară, pe de o parte 

a pus la cale a se sui pe scenă sus pomenita' comedie. şi pe de alta i-a 

făcut o hârtie mulţumitâre, numindu-l mădular al' societăţii. (1) Mai, 

târgiu vor veni. alte. ajutâre: particulare, iar. Guvernul avea :să „vie 

tocmai cel din urmă cu ajutorul săi. a N RR 

Elevii mai deteră, până la sfîrşitul anuluk: 1834, încă! trei represen- 

taţii şi anume: la 22 Octobre 'jucară actul 'I din:JMakome, pentru 

beneficiul. baritonului operei nemţesci Weinfolter ; la 7 Decembre' de- 

butară în. comedia-balet Amorul- Doctor de „Moliore, tradusă de Em; 

Florescu. -.. IERI 

Acâsta fu cea dintâi vepresentaţiune de comedie dată: de clovii i gcoleă 

filarmonice, care a avut tot atât succes cât şi cea de tragedie. 

D-rele Frosa Vlasto şi Ralița Michalache ati dovedit multă aplecare 

pentru bucăţi vesele, iar Râmnicânu a ridicat cea.mai deplină veselie 

cu' chipul 'săii serios, dar comic, de a.jucă rola lui Sganarel. - 

- (Iată în fac-simile afişul acestei represențaţiună, pe care Lan cum- 

perat de la reposatul Gârleanu la 18575, : ..-.: i 

La:9 Decembre ai .jucat iarăşi pe J/ahomet, la care _represen- 

taţiune 'a asistat şi Domnitorul Alexandru Ghica, remănând. încântat 

de chipul cum elevii şi-au indeplinit rolele. 5 a 
Măria Sa s'a arătat f6rte bine-voitor teatrului românesc; pe care fă. 

gâdui să-l sprijine, şi dete o gratificaţiune şcolarilor. (2). ...-.,... 
Comitetul Societăţii filarmonice inaugură lucrările sale prin ; înfin. 

țarea unei foi periodice sub titlul:de «Gazeta Teatrului», care eşiă 

odată. pe lună, cuprinqând lucrările şi şedinţele comitelului, daniile 

ce s'ar face din partea soţilor şi particuiarilor spre înaintarea :socie: 

tăţii, producerile: literare ce vor eşi spre îmbogățirea repertoriului 

Teatrului Naţional, critica asupra lor întru ce priveşee -;păzirea : re- 

gulelor scrisului, bucăţile dramatice ce se vor representă în 'Teatrul Na- 

(1) «Gazeta 'Featrului», No. 1, 1835. | 

(2) Joseph Baucher, Almanach du Theâtre du Bulkar st pour. 1835; —A, D. Xe 

nopol, op. cit. p. 149; — Zradițiune verbală: Iancu Câmpinânu a dat tinerilor. ac- 
tori o gratificaţiune de 60 +t cu ocasiunea representaţiunii . lui Mahomet. de la 293 

August, iar Vodă Ghica 100 4$, pe cari i-a trimis prin Majorul Popescu, adjutantul 

sâii, şi aii fost împărţiţi de către Eliade şi Aristia, între toţi şcolarii, chiar cei cari 
nu jucase în Fanatismul. (C.. Ollânescu.) | ,
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ţional şi cel străin şi critica actorilor români în: rolele lor». : Când 

eră loc de prisos, cuprindeă şi alte materii. «din: gazetele de teatru 
ale Europei». Redacţiunea giarului eră în Comitetul filarmonic şi se com- 
puneă idin d-nii: Eliade, Aristia, B. Catargiu, Burchi,. |. Voinescu şi C. 

Negruzzi din Iași, care scrise câte-va articole. Gazeta apăriu | la 1 
Novembre 1835. i - 

Eră atunci trebuinţă să. se întocmâscă mai cu do apr&pe îngrijire 
şi cele ce .lipsiaii şcâlei dramatice,. atât ca studii ajutătore, cât Și ca 

material pentru scenă şi pentru garderobă. : 

Se:regulă deci mai întâiii situaţiunea elevilor, dându-li-se, precum. am 

arătat, 'stipendii lunare între .40—80 lei,. după merit, fie-căruia și nu: 

mindu-li-se un profesor. de «limba franţusâscă, de unde să pâtă ase 

folosi şi pentru sine şi pentru desăvîrșirea teatrului, învățând o limbă 

în care se află atâţia autori dramatici vestiți, în care pot vede t6tă 

înaintarea acestei arte». . 

" Un.pas însemnat făci apoi. comitetul societăţii, înființând, la Martie 

1835, «o șcdlă publică de musică vocală şi instrumentală, pentru ti- 

nerimea de amîndoue sexurile, fără: plată», pusă sub conducerea luă 

Ioan Wachmuann, închiriând de la Momolo sala teatrului pentru serele 

de representaţiune şi pentru gilelele de lecţiune, an gagiând cu contract 

pe actorul nemţesc Ranftl ca regisor al trupei române şi cumperând 

de la Miller, directorul teatrului nemţesc, «tâte decoraţiile, băncile şi 

loja cea. mare, cu preţul de una sută cinci-geci de galbeni, cari lucruri 

aii şi fost date în păstrarea 1 zugravului şi maşinistului, ce Ss ai hotărît 

a se tocmi». (1)... 

Teatrul român se află acum instalat în propriul s săi local, aveă ma: 

terialul trebuincios scenei sale, o. garderobă. din ce în ce mai bogată 

şi un 'serviciii regulat de repetiţiuni, așă. că, la 11 Martie 1835 se dete 

Silita căsătorie (2), tradusă după Moliăre de: Către Aristia, iar. re- 

(1) Lucrările Societăţii filarmonice, 1835, pPp.: 26 - 30. - 

- (2) «Luni, 11: Martie 1835, şcolarii Societăţii filarmonice at representat pentru în: 

tâiași dată comedia de la Molisre Silita căsătorie, tradusă în limba românâscă de 

d-l Aristia, profesorul de declamaţiune, traducătorul nemuritOrelor tragedii ale lui 

Alfieri: Brutus, Virginia şi Saul. Langagiul fiesce-cărui personagiii şi sarea comediei 

nimerită după geniul limbei n6stre ai fost f6rte potrivite. Şcolarii, fiesee-care, şi-au 

jucat rola destul de bine şi, cu t6tă critica cea drâptă a unora, care firesce trebuiă 

să urmeze pentru nisce începători, parterul a rămas torte mulţumit şi, după cererea 

a mai mulţi, luna viitâre se va da încă odată, dea doua: 6ră. Bine; ar fi însă ca 

domnii școlari, ca să mulţumâscă și mai mult rîvna privitorilor şi gustul cel bine- 

cuvîntat al amatorilor, cât se va putâ să întrebuinţeze mai puține gesie şi museu-
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presentaţiunile se urmară: regulat, de două o oii. pe săptiimână, cu! înce- 
pere de la 22 Aprilie.: (D): - 
"Trupa: nemţâscă se risipise în urma neînțelegerilor dintre director 

şi artiști şi din sgârcenia lui, care pricinui 'cele mai grele neajunsuri 
teatrului. De acâstă împrejurare folosindu-se, dircotorul. și patronul 
Operei, Vornicul JMieh. Cornescu, pentru a nu lăsă înalta nobieță fără 
teatru sirăin, tăcă o listă de subseripţiune și înjehebă o altă. trupă, în 
capul căreiă puse pe:basul Zimmermann, jucând ast-fel până la 
sfîrșitul stagiunii, de trei. ori pe. săptămână. Când .voi însă .să- şi 
aducă actori noi din : Viena,  întîmpină atâtea. greutăţi : din intrigile 
făcute de. Miiller, că Mich..Gornescu se văqă nevoit, „pentru siguranţa 
teatrului, să. le” risiposcă cu următOrea - însciinţare prin canalul publi- 
cităţii: Pt pa NR IRE 

. NE pi Ra: 

«Domnule Redactor! 

Di Zimmernanri, directorul trupei străine, a primit dela Viena o seri- 
s6re tainică, prin care-l însciinț6ză că d-l Miiller, directorul fostei trupe 
Străine, se “silesee, prin t6te. cele cu:a lui, putinţă. mijlâce, a defăimă pe d-l 
Zimmermann, societatea : acestei întreprinderi 'şi stăpânirea, cu cuget de 
a 'stînjeni pe actorii ce;ar.dori să intre în teatrul din Bucuresci. | Na 

„ <Sub-iscălitul, că:un director al teatrului şi fiind fârte interesat la acâstă 
pricină, nu pote privi cu'nebăgare de s6mă, dispreţuitârea defăimare din 
partea :unui om, către care tâtă greșala stăpânirii a fost că Pa ajutat în tot- 
deauna. De aceea, deasa datorie socotesce de a Supă aceste e ruşinâse ară- 
tări prin următârele băgări de s6mă: - 

«1. D-l Zimmermann, în loc de a nu căută de îndatoririle sale, le împli- 
nesce dimpotrivă cu o rîvnă fârte „mare, care acâsta a atras asupră-i buna- 
voinţă şi stima publicului, a înaltei nobleţe și a stăpânirii. Indestulă dovadă 

„este subseripţia ce s'a! făcut.în dar pentru dosă virşirea trupei Și prin adăo- 
gare şi de alţi actori. vrednici. 

«2, D- 1 Miller, la sosirea sa aici cu trupa, se află atât de strimtovat î în cât 
a fost silit să facă în credit garderoba pentru cea dintâi representaţiune ce a 
dat pe teatrul' Bucurescilor.. Cu tâte acestea, atât prin jertfele cea făcut 
atât înalta stăpânire, cât și alte persâne bine- voitore, dintre cari sub-iscă: 
litul, cu tâtă smerenia ce trebuesce să păzescă. cine-va când vorbesce de 
sine, a fost f6rte înrîvnat, a-l Miller s s'a vădut în stare de întimpină tâte 

  

«Atâtea mică băgări de sâmă se e pot face. și la bătrână actori ; ; i; dar diletanţii noștri, 
fiind-că sunt încă şcolari, trebue să primâscă cu bucurie de timpurii şi câte o lecţie 
de la public, :care este cel mai:bun dascăl şi aprejuitor al unui actor.» («Curierul 
Românesc», anul 1835, No. 73, p. 173.) Da 

(1) «Gazeta Teatrului», No. 2, 1835, p. 15..
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cheltuelile teatrului şi ale trupei și a-și face și o stare simțilore. EL ar fi putut 
să se ţie mai multă vreme, dacă r6ua sa purtare către actori și o economie cumplită nu ar fi aduş pe toţi la supărare. Cu dreptate se pâte dar miră cine-va, vădând pe d-l Miller, care ar fi trebuit să se stăpânâscă de singurul sentiment al vecunoscinței către stăpânirea românâscă, cum și către nobleţă şi public, a unelti acum defăimări în tot chipul, vrednice de dispreţuire. 

«3. Sub-iscălitul se socotesce, cu acest prilej, dator a declară că câţi din 
d-nii actori ar dori. să intre la teatrul din Bucuresci, de vor fi însă în stare 
să îndeplinescă rola lor cu cinste, se vor îndreptă către sub-iscălitul, pe care 
tot-deauna îl vor află gata a primi cererea d-lor şi a le da tote cuviinciosele 
înlesniri. Te rog, d-le, ete. ete. | E 

N i „i „_(iscălit) «17. Cornescu. 
«20 Februarie 1836.» (1) | N | 

Vrea să qică guvernul patronă şi crâ gata tot-deauna a da cuviin- 
cidsele înlesniri teatrului străin, ajutase pe Miiller, sprijiniă pe Zim- 
mermann, din îndemnul Ruşilor fără îndoială, lăsând 'Teatrul Naţional 
— licărire gener6să a deșteptării conseiinţei publice — în luptă cu greu-! 
tăţile,- pe cari din. norocire „bunii patrioţi prin jertte de tot felul 
sciură să i le înlăture din cale. | Da 

Aşă, Câmpinenu, pe lângă cei 48 + ce dedeă pe an Societăţii filar- 
monice, mai dădă în câte-va rînduri 110 +, afară de sume mai însem-- 
nate, până la 18.000 lei, cu cari;plăti mai târgii deficitul şeâlei; | 

Fliade, peste cei 36.4: ce dedeă pe an, mai dărui pe trei ani banii 
ce se adunaii de pe anunciuri de mezaturi prin «Cutierul Românesc», 

„sumă peste 40.000 de lei;. : 
* Nicolae Danielopulo dărui la mai multe representaţiuni stofele pen- 

tru facerea: vestmintelor (2); iar de la 1 Septembre 1834 şi până la 1 
Aprilie 1835, intră în cassa societăţii suma de 18.757:/, lei, de la cei 
mai jos însemnați subseriitoră: ! a 

17, (3) Marița Andronâsea. .. a 4 
1 Aristia, de la.1 Sept. până la i Apr. . . 220'/ 
1 Prap. Grg. Alexandrescu, de la 1 Dec.. 110/, 
2 Banul Bălânul, de la 1 Sept. până.la.1 Apr. : 252 
1 Dyr. M. Băl6nul, de la 1 Dec., pe 6 luni î.. 189 
1 A. Belu, de la 1.Sept. până la-1 Apr... .::'9204/, 
1 C. Brăiloiu, de la 1 Oct. până la 1 Ian. .. 94:/. 
1 *C. Bărcănescul, de la 1 Iunie până la-1 Apr. 315 
a 

Ei . . ” : : .. |. 

(1) «Curierul Românesc», 1836, No. 6... - 
(2) Ibidem, 1835. 
(3) Câţi galbeni pe lună.
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Galbeni . Lei 

2 Marele Post. G. Bibescul, de la 1 Aug. până | 

la lApr. ... 504 
1 Stolnicul "Brătianul, de la 1 Aug până la 1 

"Martie. . 920'/4 

1 Medeln: Budiştânu, de la 1 Aug. până la 1 a 
Martie .... 220'/, 

"1 Camnr. Iorgu Văcărescul, de la 1 Noembre 

până la 1Febr.. .. . 94 

1 Marele Logofăt ]. Văcăr escul, de la Tan; pe 

6luni. .. 189, 
1/1, D-na Irina Văcărâsca, de la i Noenibre până 

la 1 Febr. . ... +7'/4 

1 Hatmanul A. Vilara, de la 1 Aug. până la | - 

1Maiu, . 283'/, 
1 Clucer Vlădoianu; "de la 1 Dec. 1833, pă 1 an. 378 

1 Ioan Vlădoianu, 'de la 1 Iunie până la 1 Apr. 315 
„1 Yorn, Dim. Ghica, dela 1 Iul. până la 1 Dec. 157/. 

1 Cămin. Dădulescu, de la 1 Sept. până la, 1. 
Martie. .... 2189 

„1. Anast, Dăduleseu pe anul 1834 aaa 259 
"1, Nicol. Danielopulo, dela 1 Iun. până la 1 Dec. 94%, 
„3 Ioan Eliade, dela 1 Sept.până la 1 Apr.. . 661%, 

1 Serdar. Sc. Iorgulescu, de la 1 Sept. până ă 
„lalApr 220'/, 

1! Logof. C. Cantacuzino, de la 1 oet. până la, A 
1 Aprilie. .. . 9.4'/, 

1], Cocâna Castriţoia, ds la 1 Sept, "pe 6 Luni. 94/, 
„1 Aga M. Cantacuzino, de la 1 Iulie Până la 

1 Aprilie. .. | 283/, 
2 Hatm. C. Cornescul, de Ja 1 Sept. până la i 

"1 Fevruarie. -. , 315 
i Clucer. Greg. Cantacuzino, de la 1 Iun. până 

la1Dec. .. 318 
4 Colonelul Câmpinânu, de la 1 Dec. până la 

1 Aprilie. ....... „ DO4 
2 Dimitrie Câmpinânul, de la. 1 Sept. până la. , 

1 Aprilie. . e edil —D. 4,10 galbeni. . .. „315 
1  Comis. I. Manul, dela3 Aug. până la 1 Mari "252 -— Aga C. Manul, de la 1 Iunie până la 1 Dec. 189 
2 1. Michăilescul, de la 1 Aug. până la 1 Apr. 504. 
1 Colonel Nojin, de la 1 Noembre până la, 1 Iul. 252
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Galbeni , : - Lei 

2.1. Otetelişanul, de la Tulie până la 1 Martie. 575 
1  Odobescul, de la 1 Decemb. 1835 până la 1 
Iunie 18% . . . „575 

1 Gr: Otetelişanul, de la 1 Dec. 1834, pe 6 ani. „189 
2: Sărd. G. Opranul, de la 1 Dec,, pe 6 luni. 378 
1 Paharn: Olănescul, de la 1 Sept Până la | 

1 Aprilie. :., „220%/. 
1 Comisul Poenarul, de la! 1 Sept până la pr 

Maiă , . „985 
1 -I. Roset, de la 1 Sept. până la 1 Apr. „1953. 
2 Dvr. Rale, de la 1 Sept. până la 1Fevr. . 315. 
VĂI Prap. A. Roset, de la 1 Iulie până la 1 Dec. „781/ 
1 Idem pe un an 10 galbeni. .. 315 
— Căpit. Socolescul, de la 1 Oct. „până la 1 Dec. 6 
1 Paruc. Stoica, de la 1 Iunie până la 1 Apr.. a 157/4 
— Medelnicerul Săndulache.. . . - 68. 
2 1. Trăsnea, de la 1 Iulie până la 1 Dec: „815. 
1 C. Faca, dela 1 Iun. 1834, până la 1 Iun. 1835. : 378 
1 Maiorul: Fălcoianul, începând de la Maiii. . 220, 
3 Dvorn. G. Fitipeseul, de la 1 Sept. până la 1 
Iulie . 945 

3: Dvorn. A, Filipescul, de la 1 Tunie până la 
„Martie. , cn, 54414. 

„1 „Dvorn. M. Florescul, de la 1 Sept. până. la ARE 
1 Martie. .. | 189 

1 „Clucer. Ghiţă Velsscul, de la 1 Aug. peu un an. -+189 
Ce s'a luat de la 5 representaţii. ..... 1582, 

i Prisosul din socotGla trecută . „549 
i " Total. -, 18. 1214 

; 

Pesta aceșii. membri Ss "ai. mai adaos. şi următori, il cu sumele: O. 

» Căpitanul 'Făleoianul, cu': - PERIE 12, 
4 D. Roset al III, cu... „192: 
„“ Praporeicul Bălăcânul, cu..:.'::: a 6 
-;.Stolnicul Cornescul, cu ..:,: si 4 

„ Stolnicul I. Lahovari, CU ni . „18 
» Parucicul Mănescul, CU tit 24 

NI e pi ci Total. 76 
TIT IT i ; , ERIE: Eu 

(1) <Curierul Românesc», 1834, No. 12 şi 36,
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Cu începutul lui Aprilie 1835 se stabili și budgetul cheltuelilor lu- 
nare ale teatrului. şi: şedlei în mod 'regulat, după-cum se arată aci: 

ii e, 
Profesorului de declamaţiune . . . . . . .. 44 
o limba franțusesoii Pa „189 

» 1» musica vocală şi insteamentală. 630 
» >» limba românâscă . . . : . . 100 

Regisorului teatrului ee AL 
Zugravului . ae e 189 
Mechanistului. eee 196 
Ajutorului lor... e ae 80 
Adunătorului de bani . eee ate 100 
Lâta la patru fete a câte 10... - a. 440 

» >» 16 şcolari. . ... . o. 1100 
Chiria sălii de declamaţiune, de musică și de repre: 
“sentaţiune, cum și casa profesorului de musică.. 539 

Garderoba. . . . cc... eee + 1000 
Decoraţiunile. . . 2 650. 
Orchestra 1 1400 
Cheltueli întîmplăt6re, precum lemne, lumînări, 

afișe şi altele. ..:. . e 1 1000 
a Total. .. 7435 (1) 

Cu t6te aceste, abiă după patru luni comitetul filar 
e lipsă de bani în cassă, «din pricina datoriilor ce ar 
ajutători, cât şi de lu antr&», şi se vede silit a <or 
acum mai întâiă va împrumută el cassa cu 250 4, spre întîmpinarea datoriilor pentru decoraţiuni şi alte cheltueli de garderobă, la cari bani, până şi-i va-primi înapoi,i se va plăti dobândă de 1/a sută pe lună» (7) Cu adevărat situaţiunea teatrului nu eră strălucită. Atâtea ostenoeli, ațâ- tea jertie meritaii o s6rtă mai bună şi un sprijin mai cu temeiii decât acela pe care i-l dedeă publicul, bucuros să bată din palme şi să se îmbulzăscă în sală, dar nu tot atât de darnic la uşă. Aşă, represen- 
taţiunile lui J/ahomet şi Arnfi îtrion, din Aprilie 1835, deteră abiâ 2.519 lei, cele din Mai 4595 şi cele din Iunie 4.791. < Socotindu-se numai co a intrat în cassă în nabhi, afară de datorii», restul. veniturilor pe aceste trei luni provenind din. contribuţiunile - soţilor, din mezaturi şi seecistre și din trei împrumuturi, 165 HE de la d-nii 1. Roset, Ţ, Otete- leșanu şi I. Manu,55 4 de la Colonelul d Nojin şi 30+ de la noul cassier, în total lei: 20.489. venit pe o trilunie, pe când cheltuelile se ridicati 

monic constată că 
e să ică deo la soţii 

îndui un cassier, care 

  

s- „i 

(1) Lucrările Soc. filarmonice, 1835, pp. 25-06. 
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la lei 24.330, deci cu un deficit de 3.841 lei: (po la:.negustori şi alte 
pers6ne). Numai pentru - garderoba pieselor: Amfitrion, preînnoiri la 
Mahomel, Alzira, Silita căsătorie, Amorul Doctor, Orest: şi Semi- 
ramida se cheltuise 7.360 lei, pentru decoraţiuni : 1.279: şi 2.607 lei 
pentru afișe, lumînări, recuisite, dorobanţi (statişti), plus chiria .ţea- 
trului și a salei de şeâlă, lefurile profesorilor şi slujbaşilor teatrului, 
orchestra şi alte mărunţişuri, cari acoperiaii ce remâneă, până la suma 
întregă! (1) - 

După trei luni de: vacanţiuni, representaţiunile românesci “votncopură 
prin Pieleniile lui Scapin, jucate! la 30 Octobre de către şcolari .So- 
cietăţii filarmonice cu marea mulţumire a privitorilor, atât pentru: buna 
săvîrşirea rolelor fiesce-căruia şcolar, cât şi pentru buna-alegere şi 
traducţiune a lui Const. Rasti.. In'luna lui Novembre se: jucară Vâ- 
cleniile lui Scapin pentru a doua ră, Doctorul fără voe, tradus. de 
Maiorul Voinescu, Preţidsele, traduse de Ion Ghica, Şteful nerod («Der 
dume Ștefl»), comedie de Kotzebue, tradusă de Niţescu, şi Alzira, tra- 
dusă de Aristia, iar pe la începutul lui Decembre Actorul fără voc. 
Şi Triumful amorului, compuse de Winterhalder. - 

Tâte comediile: aii fost bine jucate, pe când A4lzira, «după ce -s'a re- 
presentat: de cinci ori, în loc'să se j6ce mai bine, școlarii n'aiă - -avut 
nici acâstă îngrijire:de a-şi sci rolele>.- Evident că tipurile comediei, 
puţin susceptibile de pasiuni încordate şi cu situaţiuni nu atât de ve- 
hemente ca ale tragediei, conveniati mai bine—mai ales comediile lui 
Molidre—ușurătăţii talentului şi lipsei de experiență şi de cultură ar- 
tistică a școlarilor acelora. 

Din acestă pricină tragediile ai fost tot: deauna mai slabe şi încli.. 
narea către vodeviluri, către lucrări sglobii și vesele,. către farse. chiar, 
din ce în ce mai vădită la dînşii !: Acâsta 'va fi și una din: causele:de 
decădere a scenei naţionale şi va sili-—peste un an — pe Barbu.-Ca- 
targiu să. gică cu amărăciune, constatând îndepărtarea tragediei . şi 
dramei de pe afiş, că: <Abiă Melpomena își arătă sângerosul' pumnal 
pe scena românâscă și numai decât peste. sângele tragic Terpsichora 
începi a trage danţuri burlescă şi t6tă ilusia Românului se strică. Ni- 
mic sublim, nimic de simţire nu se mai văgă, nimic nu mai mişcă inimile 
n6stre, nimic nu mai făcu să mai vă&rsăm o lacrimă. Cântecul și visul! 
Satira şi ridicolul» (9) o. i ai 
„Elevii lui Ioan Wachman debutară la 11 Decembre în 3 vodeviiul 

  

(1) «Gazeta Teatrului», 1835, No..2, pp. 15 şi 16.: | Ia . 
“ (2) Ibidem, No. 12, 1836, p. 95. a . - N e
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Triumful amorului şi atât:de bine ati reuşit, că' ca şters ori-ce fel 
de nemulţumire din partea publicului şi a dat.o mare dovadă despre 
silinţile D-lui». Ac6stă representaţiune a fost un examen, spre a se arătă 
soţilor şi publicului. glasurile tuturor şcolărilor şi: maniera fiesco- - 
căruia. (1) Ac6sta îu întâia representațiune românâscă lirică pe scena 
n6stră! .- Di e e Te 

De la sfîrşitul carnavalului anului 1836, dându-se regulat câto o re- 
presentaţiune pe săptămână, sai jucat: Cina între prieteni, comedie 
tradusă. de Iancu Roset; iarăşi .Pieleniilă lui Scapin (cari plăcea 
f6rte mult) şi Triumful amorului (succesul deosebit al d-noi Caliopi 
și al d-rei Vlasto); Bădăranul bocril, tradus. de Căpitan Voinescu; 
Crispin sait Rivalul stăpânului sc de Stefan: Burki; -Grădinavul orb 
saui Alotul înflorit (Kotzebue), tradusă de Ioan Văcărescu; şi Amfitrion, 
tradus de Ioan Eliade. a E E a A 

Tot atundă, pe la mijlocul lui Aprilie, sosesce din Iaşi! trupa. fran- 
cesă sub direcţiunea lui B. Fourauz şi jcă în fie-care Luni și Vineri, 
«iar publicul se îmbulzesce cu mare 'curiositate şi mulţumire. a ved6 
o trupă aşă de bine întocmită şi a audio. limbă ce'este' mai la toți 
cunoscuti. Fie-care actor. îşi jâcă rola cu cea maj mare scumpătate şi 
siguranţă. Dramele şi vodevilele aii plăcut cu deosebire privitorilor ; 
tragediei nu i-ai putut însă să-i guste toţi frumuseţele. Ideile înalte, 
mișcările variate şi accentele pătimașe aii contribuit casă nu: pâtă 
privitorii de odată pătrunde tâte amănuntele». E vorba aci despre 
Fiii lui Eduard, dramă de Casimir Delavigne, pe care actorii o in- terpretaii fârte bine. Așă: dM-me Jenny în: Elisaveta Regina :Anglioi, 
M-r Theodore în Glocester şi: Vartly. în - Sir 'Tirel aă făcut. o mare 
impresiune cu jocul lor firesc şi totuși pasionat. . | a 

Eră un bun prilej pentru tinerii şcolari români de.a vedâ într'a- 
devăr artişti, atât de apreciaţi, dându-le lecţiuni Şi servindu-le de modele 
întru ale artei. Aveau atâta nevoe, sărmanii, de ast-fel. de spectacole . 
că crițicii' de pe atunci nu se-opriră de a-i. sfătţui.: :<Să se desbare» “— ascultând pe actorii francesi — «de cântatul versurilo ( 
turile prea mult întinse şi încrucișate .şi neastâmpărul cel 
aii pe scenă». (3) - e u Aaaa: 

In -Maiu, trupa. română dete 4? doilea :vodevil, Nevinovaţii -de 
VVinterhalder, în care d-rele Vlasto Şi Raliţa eşiră pe scenă îmbrăcate 

2), de. ges- 
fără loc ce 

(1) «Gazeta Teatrului», No. 2, 1835, p. 20. 
(2) Păcatul originar al actorilor noștri, prin urmare! | | 
(3) « Curierul românesc», 1836, No. 27, p. 108 ;— «Gazeta Teatrului», 1836, Na. 5 p.'31 

' - ph. 7. *v; .  



-79 “TEATRUL LA ROMÂNI „ 53 

cu mult mai: luxos decât i se. cereă, aşă că făceaii pată în mijlocul - 

celor-lalţi şi în. cuprinsul acţiunii, iar Buroleanul se strâmbă atâta, că 

Eliade îi face o lecţiune forte aspră în privirea modului săii-de a jucă. 
Cu t6te acestea piesa plăci publicului şi mai fu jucată, după cerere: (1) 

In Iunie se jucară Nepotul în locul Unchiului, comedie; O poliţă (2), 

vodevil de XVinterhalder ; Bărbatul cornorat în părere (George, Dan- 

din ou Le cocu “imaginaire), tradusă de «Gr. Grădiştânu fiul», tâte co- 

medii, şi abiă o tragedie, Virginia de 'Alfieri, tradusă de Aristia, în 

care: Curie în rolul lui Virginius şi Fr. Vlasto în al Virginiei 
avură un însemnat succes. Apoi se deteră iar comedii: Nebunul, tra- 
dusă de I. Roset după Perron; Incurcătura după Kotzebue, tradusă 

de: G. Muntânu; Sgâreitul de Molitre, tradus de LI. Roset; Veduva 

-viclenă după Goldoni, tradusă de Costache Moroiu ; Turbare de Stef. 

Burki, şi altele şi altele. | 

Șc6la de musică vocăală făcea totuși. progrese simţitore cu Wach- 

mann, care, un an după întemeiarea ei, îşi produse elevii în opera 
“Semiramida de Rossini, dată atunci pentru: întâia dată în limba : TO- 
mână. Succesul, fără a fi strălucit, a lăsat o bună impresiune şi a do- 

vedii. că, «cu stăruinţă la lucru, cu încredere în puterile n6stre și cu 

0 povăţuire bine chibzuită», şcolarii puteai s să ajungă departe şi se 

nădăjduiă 'că vor ajunge. , 
- Representaţiunea se dete în Iunie 1856 Și se repetă la Octobre a0e- 

laşi an, iar rolele ai fost ţinute: 

Pa Semiramnis, Regina Babiloniei -... . .. . D-na Caliopi: 
„ Azema, Princesă. . . . eee D-ra Raliţa | 

- Arzace, Comandantul armatei. eee e: D-I N. Androneseu 

Azur, Principe. . ... m e ec o LI, Curie. | 
Idreno, Regele Indiei o Costache Bichalache 

“Tot pe atunci se puseră în studiu. mai multe drame: Regulus, tradus 

de Ion Văcărescu; Jferopa de Voltaire, tradusă de Catinca Sâmbotânu, 
şi Misantropie şi pocăință de Kotzebue, tradusă de Căpitan Voinescu. 
Dintre ele numai cea din urmă aveă să se joce. Comediile însă şi 
vodevilele plăceait mai mult publicului, care se deprinsese să vie la 

teatru acum. ca sd pelrecă, să rîdă, să facă haz de cele ce spuneai 

și şmecheriaii actorii'pe scenă. 
* Dar nu acesta eră scopul teatrului . înfiinţat şi susţinut cu atâtea 

jertte de Societatea filarmonică. Nu pentru a da «maidan de petrecere», 

i (1) «Gazeta Teatrului», No. 3, 1836, pp. 43 și 44. | 
(2) Care eră urmarea comediei Wevinovaţii, de acelaşi autor.



54 . | DIMITRIE C. OLLĂNESCU ! 80 
  

nici a adună lumea într'o sală şi a o îndeletnici cu glume, cu nebunii 
şi cu strâmbături, se înteţise mișcarea artistică. şi literară . de . către 
atâţia bărbaţi iubitori de cultură, în publicul . român; ci, ca, tot mai 
înalte învă&ţăminte, tot mai nobile exemple şi tot. mai.curate. simţiri 
să cul6gă el de pe scena naţională, singurul loc unde. eră, aprâpe, ertat 
să se spue adevărul, să se înfereze viţiul şi. să: se slăvescă fapta: cea 
bună ! Acestea în modelele neperitâre ale tragediei antice şi ale dramei 
moderne se puteai cu folos găsi în tot-deauna, pe când în comediile 
şi vodevilele fluturatice şi săltăreţe trebuiă, lumii minte ascuţită. şi 
deprindere, pentru a simţi lovitura şi a descoperi. boldul, cel, ascuţit 
al. satirei. aa i E 

Cu asemenea spectacole, gustul se scâleiă, înjosindu-se, dragostea de 
artă își perdea: din preţul şi din căldura sa întâietâre, iar nivelul ta- 
lentului şi al originalității actorilor scădea, pe măsură ce farsele, satirele 
personale, comediile lipsite de spirit, dar pline, de falsităţi, scrierile 
răi alcătuite, fără stil, fără miez, fără un;ţel moral şi o formă, estetică, 
înlocuia splendorile lui Voltaire, lui Shakespeare, lui Alfieri, lui Moliăre, 
Kotzebue ori Schiller pe scena n6stră, care, ca şi publicul, aveă novoe 
de l6curi sufletescă întăritâre, nu de îndemnuri la amăgiri și la desfriă ! 

Este interesantă discuţiunea acestor atât de delicate cestiuni, ridi- 
cate şi. susţinute cu o de o potrivă convingere şi ardâre de către Ioan 
Voinescu II şi de Barbu Catargiu în «Gazeta Teatrului Naţional» (1), 
care şi ca aveă să înceteze la sfîrșitul anului 1836, cu al. 13-lea număr al publicaţiunilor sale. | 

Suflă un vînt răii,: uscăcios şi mistuitor peste rodnicul' ogor al So- cietăţii filarmonice, învinovăţită şi calomniată de către” cei înstrăinaţi cu inima şi cu cugetul închinat zavistiei, minciunii şi batjocorei a tot 
co eră cinstit, patriotic şi desinteresat în jurul lor. «Aceştia nici odată 
n'a contribuit la nimic; de veniat vre-odată pe la representaţiuni române, se strecurat, ca toţi ciocoii, cu: forța şi. fără: plată, spre a critică cu patimă dramele, spre a flueră şi descuragiă pe: studenţii di- letanţi, spre a corumpe fetele orfane adoptate de Societatea filarmonică, spre-a pune vrajba între școlari şi a-i r&sculă în -contra. profesorilor, 
şi când teatrul român, trecând peste tâte: persecuţiunile,: începi a: so țin6 de sine pe o cale clasică, ciocoii, vădând că nu-l: pot. derăpănă alergară pe de o parte spre a-l specula. și pe.de alta spre a-l dece. 
neră, la scrieri imorale, la farse, la sarsailismul (2) cel mai: sfruntat 
și mai deplorabil.» (2) CEI a e a Na 

' . . 

  

(1) «Gazeta Teatrului», No. 12 din 1836, p. 95. 
(2) Jssachar, pp. 62 şi 28.
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_ Imprejurările politice şi 6meniă.. puţin sorupuloşi cari: luai parte la 
dînsele. pricinuiră tot răul, sub povara căruia aveă să se prăbuşâscă So- 
cietatea filarmonică. Na 
Alexandru Vodă Ghica, întâiul Doma chemat a. aplică. Rogulamentul 

Organic, deşi candidat și om;al: Rusiei, fu totuşi încunjurat de. unelte 
rusesci, cari îl împedicaii să facă alt cevă decât ceeace eră priincios 
scopurilor şi intereselor. marei Impăraţii în părţile n6stre.  Aristarchi, 
deyotatul Generalului Orloft, numiţ, Capu-Chehaia al: ţării. fără voia 
Domnului la. Constantinopole, Generalul - „Mavros, capul. carantinelor 
din Muntenia şi 1 “Moldova încă de, sub „guvernul. lui Kisselett, „câte-va 
căpetenii puse tot de dînsul în fruntea. miliției române și mai cu sâmă 

Baronul, Riickman, Consulul rus,din Bucurescă (D, formaii o adevărată 
epitropie împrejurul, ui Ghica, care seră. bun, însă fără curaj,. omenos 
fără mărinimie, prieten al țării, dar mai mult î încă al, „postului sei». (2) 

Nu'se mişcă nimic, nu se făcea nimic — nici chiar micile. rînduiri în 
slujbe — fără, scirea şi mai ales, fără învoirea. a- tot-putărniculul şi fa- 
naticului panslavist . Consul. 

. Priveliştea tristă a unei asemenea înohânări către Puterea «protectăres, 

mai mare decât cum fusese ţâra sub Turci, nu lipsi să nu deştepte 

o împotrivire, la început aşcunsă, mai apoi pe faţă, printre boerii cu 

simţeminte patriotice ş şi cu cugete neatârnate. Aşă, încă de la 1834 Ioan 

Câmpinânu, găsindu-se în Obştâsca Adunare cu Vornicul Emanoil. Bă- 

l6nu, fostul săi şei de regiment, cu Iancu Roset şi Grigore Canta- 

cuzino, cu care în tinereţe visase înbunătăţirea s6rtei patriei, a sta- 

bilit, de .la cele. dintâi şedinţe, o comunitate de idei. şi de acţiune între 
dînșii.. EX ai pus basa principiilor conducătâre la reforma Regulamen- 
tului, care — fiind redactat și votat: sub presiunea . unei ocupaţiuni 

străine—nu puteă fi considerat decât ca o lucrare impusă de străini, 

căutând a se. folosi numai de bunele disposiţiuni ce cuprindeă pentru 
a înzestră. țâra cu. şedle, cu “mijl6ce şi căi de comunicaţiune, a face ju- 

stiţia. independentă de. înrîurirea guvernului ş şi de schimbările politice, 

a înîrînă în marginele atribuţiunilor lor pe funcționarii administraţiunii, 
a- pedepsi abusurile şi „prevaricaţiunile şi'a obligă pe. fie-care la paza 
legilor. Pe aceste temeiuri s'aii unit acești patru. bărbaţi, formând un 

grup modest şi nebăgat la, început în: s6mă, "dar pe lângă care S'aii 

adunat, unul câte unul, toți acei cară  doriaii binele şi înaintarea a țerii, 6) | 
Â 

(4) A p. Xenopol, op. cit VI, pp. 185 şi 136. a DER 

(2) Vaillant, La Romanie, U,p.1%9.. | „a 
(3) lon Ghica, Scrisori, cd. 1887, p. 635; :— Xenopol, 'op. cit, YI, pp: 197-188, 
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"In mai puţin de doi ani 'acest-partid devenise majoritatea Adunării. 
âra într6gă eră cu partidul: lui Ioan Câmpin6nu, careinu numai că 

„controlă şi critică tte actele guvernului, dar puneă cu bărbăţie peptul 

la tote călcările de prerogative, la tâte cererile Şi impunerile nedrepte 
şi neleale, pe cari necontenit le făuriă Consulul. Rickman, în numele 
şi după poruncile celor de la: St.: Petersburg. - a | 

„Până acolo merse el cu  nesocotirea voinţei şi â demnitaţii n6stre 
naţionale, că sili pe Domnitor a trimite Adunării! o mustrare pentru 
îndrăsnâla ce avusese oposițiunea (formată din partidul lui Câmpin6nu 
şi toți dușmanii personali ai lui Vodă) de a vesteji amestecurile co- 
ruinpetăre- ale Consulului rusesc în'trebile din' lăuntru Şi josnica în- 
genuchiare a guvernului înaintea Rusiei. Se cereă, prin acel: ofis, de 
la Mitropolitul, ca Preşedinte, de a distruge spiritul răsvrătitor şi pri- 
mejdios din Adunare şi de'a nu o lăsă să se conducă de nisce intri- 
ganţi şi ambiţioşi ca Joan Câmpinânu, I. Roset şi Gr. Cantacuzino ; 
mai mult încă, îiind vorba de revisuirea Reglamentului Organic, cerută 

„de Rusia (1), revisuire ce trebuiă făcută de o nouă Adunare, 'Riick- 

(1). In art..65 al Regulamentului Organic se giceă că:<oră-ce, act sai hotărire'a 
Obicinuitei Obștesci Adunări şi a Domnului, ce ar fi împotriva tractatelor sai a 
“Hatișerifurilor încheiate în favorul săă, trebuesce să fie socotite fără nicio putere 
şi neființă.» Consulul rusesc cereă să se mai adaoge îrasa: <ori împotriva dreptu- 
rilor Curţii Suzerane și Protectrice.» La sfîrşitul: Regulamentului se cereă o modifi- 
care: și mai mare, care semănă cu ştergerea autonomiei ţării, căci de unde în Re- 

" gulament se Qiceă: «Adunarea va put, cu concursul Domnului, să facă Regulamen- 
tului schimbările și reformele ce trebuinţa va cere»,: Consulul cereă să se pue, în 
locul acestui paragraf, pe 'cel.următor: «Tâte acele m&suri saii schimbări, cari ar fi urmat în vremea ocupaţiei acestui Principat, de. către . oştirile Impărăţiei Rusiei, 
vor av6 o putere de pravilă şi se vor cunâsce ca parte din însuși trupul Regula- 
mentului. Pe viitorime, ori-ce schimbare Domnul ar voi să facă în Regulamentul Or- ganie nu va put să'aibă loc, nici să se pue în lucrare, decât după înadinsa împu- ternicire a Inaltei Porţi cu împreuna unire a Curţii Rusiei.» In: noua legislatură, în 
care intrase toţi cei combătuţi de Consulul rus şi de guvern, Joan Câmpinenu îu ne- contenit la tribună, pentru a combate şi-a respinge aceste falaciâse propuneri. -El fu „de o rară elocinţă și Adunarea, pătrunsă de puterea argumentelor sale, respinse cu o mare majoritate modificările cerute. Când Riickman află despre împotrivirea Adu- nării la an ordin împărătesc, îşi perdă cumpătul - şi adresă un protest violent şi ameninţător Domnitorului, qicând că: «acest demers atât de neregulat şi de contrarii respectului datorit celor două Inalte Curți, cari nu admit nici o abatere de la litera transacţiunilor încheiate şi a căror menţinere vor sci să o impună în tâtă întregimea ei.» Discuţiunea fu deci suspendată şi, peste câte-va săptămâni, 'Logotstul Aristarchi, transformat în Capigii al Porţei, veni și ceti de la tribuna Adunării un firman, prin care Sulianul poruneiă  Obşteseei Adunări'să înterealeze în Regulainent modi
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man, interesat a se 'admite modificările propuse de diînsul,. chemă pe 
boeri şi pe proprietari “'rînduri. rînduri:-la el — la Consulat, — povă- 
ţuindu-i să. nu. al6gă candidaţii partidului naţional, ameninţându-i 
la din contra: cu “mânia Impăratului și arătându-le anume pe. cine să 
al6gă pentru a fi pe placul: puternicului Protector. 

" “Dacă în 1837, când se petreceaii tâte acestea, Rusia observă mai ci 
băgare de s6mă sai ţineă 'socotslă- de schimbarea însemnată ce se 
săvîrşise în spiritul: “public al poporului român, _negreşit că, fină şi 

prevăgătâre cum eră, nu împingeă cu atâta violenţă lucrurile unde le 

împinse, saii cătă pe alte căi să se asigure de reuşita planurilor sale. 
Şi. vinovaţi nu sunt atâta Musealii că ne-ai nesocotit, cât sunt aceia 

cari, născuţi din sînul şi pe pămîntul nostru, “pentru nisce trecătâre 
măriri şi zădărnicii, aii dat mână „de „ajutor dușmanilor spre, a “ne 
nimici !. 

Intr” adevăr, prafacerea eră vădită şi vrednică de o: mai. cuviinei6să 
consideraţiune. Fiii boerilor se întorceaii învăţaţi din ţări străine, Gmenii 

"din popor eşiaii cu esciinţă de carte», luminaţi și destoinici la muncă, 

din ședlele înfiinţate în ţâră tocmai prin îngrijirea lui Kisseleff; nu 

mai puţin propăşirea publică luă desvoltare, prin deschiderea comerțului 

cătră ţările apusene, prin libertatea navigaţiunii dată de 'Practatul de . 

la Adrianopole și mai. ales prin începuturile de cultură literară şi Sci- 
inţifică, ce se- manifesta ici și colo 'şi concentrarea întregii “mișcări 

naţionale în Societatea filărmonică. Eră cu neputinţă ca acâstă reîn- 

viare a poporului român către consciinţa de sine să nu se resfrîngă 

şi asupra -vieţii -sale politice — după cum s'a și întîmplat în crâncena 

luptă purtată” de :Adunarea „berii împotriva îraudulării Regulamen- 

“tului Organic. i 

De aceeă oposițiunea contra modificăriloi cerute de: Ruși î însemnă 're- 

sistenţa contra amestecului străin î în treburile lăuntrico, eră prima lucire 

  

, . . , 
RR SIR 

ficările cerute de, Consulul rusese şi invită pe deputaţi să iscălâscă zu. act de căință 
ad-hoc, pe care-l depuse pe tribună. Câmpinena luă iar cuvîntul şi protestă cu 
energie contra . călcărilor ce se aduceau. drepturilor ţării. . . Cuvintele lui elocuente 
şi atitudinea „lui demnă şi inspirată umplură de lacrămi ochi deputaţilor, cară cu 

toții vefusară de a iscăli actul adus de Aristarchi. 
In urma acestora, Obştâsca Adunare fu închisă, iar lupta” politică fu strămutată 

pe .tărîmul din afară, pe cel de intervenire 'și de luminare a Puterilor europene 

asupra stării; şi viitorului. ţărilor române, punând o.stavilă a-tot-puierniciei rusesci. 

(Ion Ghica, Scrisori, ed. 1887, pp. 639—641; — A. D. Xenopol, op. ciț., VI, p. 138.şi 
urm.; — Felix Colson, De l'6tat present et de l'avenir des Pr incipautes, p. 1 și 

urm, ; — Vaillant, op. cit, Il, p. 385; — Elias Regnault, p. 185.). . -
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Unirea, Indepedenţa și întemeierea Regatului României. . : . Şi 
Aşă fiind lucrurile, eră fârte natural 'ca. Societatea filarmonică, în 

capul căreia se află loan Câmpin6nu, să fie ponegrită,. persecutată, 
sdruncinată din temelii de acei cari, prin. desfiinţarea ei, credeait să se 
ridice în ochii Ruşilor şi: să smulgă din mânile patrioţilor. unâlta cu 
care-şi făurise dragostea şi popularitatea de care se bucurai.. Invidia, 
interesele meschine şi g6na "după. favoruri .şi putere din partea 
unora, slăbiciunea de caracter, nehotărirea şi neîncrederea altora, fură 
causele principale ce ai adus descompunerea şi risipirea acestui: aşe- 
zămînt, decât care pâte numai Unirea şi luptele pentru independenţă 
să fi produs mai rodnice resultate și o mai puternică însufleţire de 
cât Societatea filarmonică între anii 1834 şi 1837... 

Așă bunădră, în cestiunea ce țineă atât de mult pe atunci de .ini- 
ma tuturora — aceea a redeşteptării naţionale — Ghica Vodă se. plecă 
cu drag cătră mişcarea întreprinsă de boeri 'şi tineretul patriot şi ar 
fi voit să-i deă sprijinul săi, dar eră necontenit reţinut, şi împedicat 
de Consulul rusesc, care-l spăimântă fără încetare. cu putinţa des- tituirii. Ruickman eră anume de altă, părere decât -Iisseleft: asupra 
rolului culturei naţionale la poporul român. Pe când Kisseleft pusese „legiuirile grecescă pe românesce, deschisese. şedle şi învoise eşiroa 
unor foi periodice în limba. română, nebănuind că acâstă mişcare, 
cu începuturi atât de nevinovate, puteă să se întârcă împotriva celor 
ce o favorisase, Riickman, mai pătrundător, descoperise îndată că is- vorul de unde plecase oposiţiunea în contra Rusiei eră tocinai începutul desvoltării limbei românescă şi prin ea adincirea consciinţei naţionale, cari cereaii la rîndul lor vrednicia existenţei și deci scuturarea jugului rusesc. (1) - Iată pentru ce primii calomniatori „și asupritori ai Socie- tăţii filarmonice limba o aiacară prin scrieri scâlciate, fără formă şi fără stil, teatrul — al cărui organ principal este vorbirea -— voîră să-l corumpă, înjosorându-i cuvântul, cum îi trivialisau şi mişcările. „„ De aceea, când, după doi ani de la înfiinţarea lui, prigonitorii“ și zavistnicii reușiră, în locul sericrilo; clasice, destinate a cultivă limba, a glorifică virtutea şi a biciui vițiul fără de a atacă persnele, fură introduse farse, satire personale, scrieri monstru6se în privirea limbii, artei şi a moralei, aşă că, după o asemenea degradare, representându-se, 
către sfîrșitul lui 1836, Misantropia şi Pocdința de IKotzebue, tra- dusă: de Ioan Voinescu II, cu drept cuvînt Barbu Catargiu exclamă: 
„e 

a dorului.de neatîrnare ce aveă să-aducă. râdele sale măi târdiii, cu 

(1) A. D. Xenopol, op. cit, VI, pp. 147—1485.
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<Jlisantropia şi Pocăinţa se puse dar pe scenă şi toţi încetară de 
a mai dice, ca până acum: Românii ar face ceviă, dar le trebue: 
vreme și .înv&ţătură,  exemple,. modele, profesori etc. Din contra, un 
glas eră acum în tot parterul şi un glas se audi--a doua di în tot: 
oraşul: actorii români simt, jOcă, iar nu se j6că, actorii români ait 
zugrăvit şi ai arătat în fiinţă simțilatea autorului german. Şi ade- 

-vărat, chiar autorul să fi fost de faţă la representaţia românâscă sar 
fi văgut mai bine pe sine în oglinda inimei Românilor. De ce actorii“ 
români fură într'o qi ceea ce nu putură fi în trei ani? Pentru ce trei 
ani ai umblat încercând? Pentru că trei ani fură rătăciţi î în drumul 
lor şi pentru că într'o di se văgură la: locul lor.» 
„Apoi întrun avînt de elocuentă înălțare. de minte, îndreptându- se: 

către pricinuițorii acestei nenorocite . schimbări â: «teatrului român, 
dice: <Lasaţi: dar, „voi, fii ai celor mari Domnitori ai lumii, lăsaţi bu-! 
fonăria și satira pe s6ma acelor. suflete înghesuite (2), pe-s6ma celor: 
cu duhuri sărace! Părinţii voştri ai fost mari şi voi nu puteţi fi mici! ! 
Vrei ea actorul. român să arate ce'este?: Fă-l să trăiască în elemen-" 
tul strămoşilor săi. Slava, amorul, generositatea, patriotismul, răsbu:. 
narea,, trufia, dreptatea, iată ce-i trebue lui că'să fie mare. Dăi şi tra-! 
gedii sângerâse şi drame scrise cu lacrămi şi. le va jucă bine. Nu-i da. 
farsa, că el nu scie să fie bufon; el n'a sciut a se slugări şi a se mai-! 
muţă. Nu lei ved6 nici odată să-și scie rolul, pentru că-nu-i place 
nici în glumă a fi măscăricii. Priviţi teatrul ca o şedlă! de “moral și 
veţi află pe actori mîndri de a.fi. profesorii norodului şi veţi ave 
Şi actori buni...» (1) , 

Mai eră însă o causă i dăuntrică pentru' care cultura intelectuală eră: 
prigonită: restrîngerea numărului privilegiaţilor de la funcțiunile 
statului şi înlocuirea lor cu bărbaţi învăţaţi, :cei mai-mulţi din" treptele 
de jos ale societăţii. Dacă printre boerii şi feciorii de boeri cu sciinţă 
de carte, umblafi pe la şcâle străine, găsim mai înainte pe Ioan Vă 
căreseu, crescut la Viena de la. 1810—1819 (2), apoi pe Barbu Ştirbei, 

Const. Cantacuzino, Cost. Filipescu, Gheorghe Bibescu, I.  Vlădoiana, 
C. Brăiloiu, M. dlargelă, Alezandru.. Lenş, Bălenu, D.. Golescu şi 

„alţii, parte crescuţi la Paris, parte în Germania, de când cu deschi- 
„derea şedlelor românesc, găsim feciori de ţărani şi de popă, ca Teodor: 
Stamati, Anastasie Fetu, Ioan Ionescu, căpătând ranguri de boerie şi 
slujbe înalte, ba unul—c6 e drept: mai bătrân—G. Asaki (tot fecior de | 

  

-(1) «Gazeta Teatrului» din .1836, No. 12, p. 94. 

(2) Ibidem, din 1836, No. 12, p. 94.
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popă). intrând, prin rangul sâi de Agă, printre boerii-cei mari, Joan: 
Lbliade, făclia inteligenţei din acea epocă, e fiii de negustor, dar se: urcă până la cele mai înalte trepte ale. societăţii şi devine une-ori 
arbitrul, de nu diriguitorul lucrurilor. Petre Poenaru, 'S. Marcovici, 
Aristia şi alţi. pratagonişti ai instrucţiunii publice, eşiţi din popor, ră-: sădesc în sufletele tinerimii s&mînța demnităţii și a cunâscerii de sine... Cei de jos se ridica prin puterea sciinţei şi a meritului, jienind pe mulţi: dintre cei de sus, şi anume pe acei cari se vedeai înlăturați ast-fel de la nisce îndeletniciri ce fusese până atunci privilegiul lor exclusiv. Trebuiaii dar să resiste curentului, că de nu, erai perduţi! Aşă se: formă partidul protivnic întregei mişcări culturale, care, întîlnindu-se: în gândiri cu agenţii guvernului rusesc, puse tote pedicele, pentru .a curmă avîntul regenerării la noi, și aşă se lămuresce cum,.în tâte unel-. tirile lor, Rușii s'aii servit de sprijinul unei însemnate :părţi din boe.-: rimea ţării. și ai pretins că lucrâză. împinși de un obștese interes. De. îndată ce ai simțit că: desvoltarea poporului “român se îndreptase pe: alte căi decât pe acele ale. propriului lor ţel, ei luară hotărîrea de a le pune stavilă şi de atunci. începură acea sistematică prigonire-a tuturor creaţiunilor. partidului naţional... Crequse se vede că pot:lăsă' pe un: popor să se: deștepte pe tărîmul culturei - abstracte, fără 'ca acea -cul- tură să se: resfrîngă. şi asupra formațiunilor” concrete ale: vieţii :lui; că pot să-l lase să cugete, fără: să-i îngădue a făptui ?!..:'De. aceea, înțelegând că desvoltarea maţională a Românilor nu se puteă îndeplini fără. răsturnarea . sistemului regulamentar, organul lor.de doniinare: în Principate, şi deci ori-ce manifestare a culturei eră un îndemn de: împotrivire la dînsa, ei loviră în t6te,: căci tâte acum le : dedeaii 'de bănuit. PRE | E a - 
Societatea filarmonică trezi, încă de la formarea ei, îngrijirile Con- sulului Riickman.-E1 se nhotări să o surpe.. Fiind însă. o institu-. țiune privată, nu puteă lucră prin guvern decât indirect -la ajungerea - 

c putinţă ca îmboldirea ei, dată curentului naţional, să nu pătrundă și în. representarea politică a țării... DP aaa 

scopului. Mulţi din membrii ei, făcând parte şi din. Adunare, eră: peste 

„Riickman învinui deci societatea către Ghica Vodă de conspiraţiune: şi ea începu a fi răi vEdută de. ocârmuire. Prin influenţa acestuia: se întrodaue într'ânsa mai mulţi membri îndoelnici în privința sima- femântelor lor, cari în loc de a conlueră la “scopul comun, se apucă... de scandaluri. (1) 

  

(1) «Curierul Românesc» din 1829. Vedi de asemenea ȘI A.D. XNenopol,: Zstoria Ro- mânilor, VI, pp. 219— 284. e „ a 
4
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Din acâstă .causă Câmpinânu şi. Eliade se învoiră a alege, din sînul. 
Societăţii, câţi-va membri. încercaţi, cari, hotăriţi a .se: constitui într'o: 
societate secretă, să formeze o stângi în Obștâsca:. Adunare, cu: înda-: 

torire de: a susţin guvernul în. cele legale și patriotice şi a-l combate; 
la ori-ce abatere. (1) .. na Sia 

Urmaşii carvunarilor de la 1821 şi de la 1821, spre a-și apără « opera 

împotriva atacurilor vrăjmăşesci, ,:se; strîng din noii sub . ascuns,. cu 

încredințare că din. acâstă frăţâscă ajutorare nu .va'eși decât; bine, 

şi folos pentru atingerea scopului propus. Timpul: și împrejurările fiind; 

altele ca odinidră, principiile acestei . societăți fură cu mult mai pro-; 

gresiste. (2) decât ale celor dinainte, deşi nouă, din un-spre-gece, eraii. 
privitâre Ia. cestiuni de. politică Şi. administraţiune i interiGră.. 3 :la; po-: 
litica din afară. . . -. E : i 

Dou& numai se ocupai de cultură: AI: XI. lea, cerâăă Iibortatea ti-: 

parului, şi al VIII-lea, înstrucfiunea generală : gratuilă şi. integrală a 

fiilor României. Punctul al.XI-lea caracterisă bine mijlâcele de acţiune; 
şi dedeă' o idee hotărită despre firea :legăturilor .ce.se impuneail. ca, 

condițiune' esenţială de participare. în: acâstă Societate. Ia 

EI glăsuiă ast-fel:- «Spre punerea în lucrare a acestor: principii, se: 

cere: ordine, tact, timpul necesar şi prudenţă»! Din nefericire, tocmai: 
asemenea . însușiri lipsind unor membri, :ele îură, pricina că: şi. acâstă . 

a palra «societate secretă» (politico-socială), înjehebată cu scopuri pa-. 

triotice, şi naţionale pentru mărirea ţării şi cultura. n6mului, -se: des-. 

făci fără un. resultat serios şi. rămâietor.. tu i, i 

„Pe. lângă - Câmpinânu şi Eliade, se: mai,  adaoseră dintre membrii. 
“Societăţii filarmonice alţi șâse,. şi: anume: Gr. Cantacuzino, : Toan'Voi-,: 

nescu. II, Iancu Roset, Iancu: Filipescu, :Bălăcânu şi Ioan. Văcărescu . 
pe lângă cari se mai înițiară vre-o alţi nouă, cinci din. ei fiind străini. , 

«Nu perd, nu distrug însă causele cele: mai: drepte: şi mai frumâse; 

inimicii,. cât de puternici, „din afară, pe. cât pot. să le. pordă nebunii : 

RE i ai aj Dai 

(1) Ioan Eliade,  Tssachar, B 85. | pa . 
(2) Iată aceste 11 principii : 1) Căderea proteatoratului exclusiv. al “Rusiei și ma | 

ranţia: colectivă a Puterilor europene; 2)-Egalitatea tuturor Românilor înaintea legii; ;. 
3) Emanciparea Țiganilor; 4) Contribuţiuni generale; 5) Responsabilitatea ministrilor; - 
6) Libertatea tiparului; 7) Regenerarea şi respectul tractatelor : României cu Turcia; ! 

8) Instrucţiunea obligatorie şi integrală a fiilor României; 9) Emanciparea mănăstirilor, ; 

închinate saii executarea testamentelor fondatorilor; 10). Confederaţiune sai uniune, 

nu anttate, cu Moldovenii și alţi popoli vecini, respectându-s6 autonomia fie-căruia; 
11) Articol pivotal: spre punerea în lucrare a acestor principii : ordine, tact, timpul 

necesar şi prudenţă. pe DAI a
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dihăuntru.. Aceştia paralisară și degenerară tot!» (1) A -tost în 'adevăr 
nesocotință, ori trădare ? Ce e sigur 6ste 'că încă de la început zîzania 
se furişă printre dînșii, apoi ' purtarea 'adevărat. nebunâscă a unuia, 
pe care' Eliade îl numesce Sarsailă, puse, mai' curînd decât s'ar fi 
credut, capăt acestei generdse încercări de a scăpă “Societatea filar- 
monică de periciune. aa Sta a "Acesta, care, deşi n'aveă privilegii, nici ' Ţigani, cum: aveati boerii, 
consoții. săi, se făcuse: totuşi <apostolul emancipării. Țiganilor», întru 
îndeplinirea art. 3 din 'statutele societăţii, așă 'că,: audind într”o - gi pe mamă-sa certând o Ţigancă, începi s'o apostrofeze în mod grosolan 
și chiar'o lovi şi-i: dete brânci pe scări, când biata femee îl dise cu tot dreptul. «că 6 obrasnies. Cu ast-fel de fapte, colegii nu-și mai re- cunosceaii principiile pe cari fondaseră societate, nici îşi puteai închi- pui «că vor fi așă de crud şi de diabolic parodiate». .... 
"Tot același scrisese o tragedie, pe care o dăduse: lui Aristia so pue pe scena teatrului românesc. Acesta! însă, făcând analisa literari a dramelor.:în cari se exercitat elevii, «își permise într'o qi a dice că drama în cestiune eră monotonă». Autorul, aflând, «se făcu foc» și provocă pe Aristia la duel. Aristia primi provocarea! «în termini atât de positivi, cum provocatorul să: nu-și mai. pâtă luă vorba înapoi», 

dar 'Câmpinânu, Eliade şi V oinescu II, «sciind că guvernul. căută. în- adins pretexte de a învinovăţi societatea, se puseră â face pe Aristia.. să-și retragă 'terminii cu ''cari primise provocarea. Acestă nu! voi, iar d-lui Sarsailă, văgâna lucrul. serios,'i se tăie pofta :de a se bate...» "Pe lângă acesta, nu eră di să nu se audă de 'vre:o întîmplare, fie în teatru: (fluerături, întreruperi, interpelări scandalâse, bătăi în sală, murmure pe. scenă), fie în şcâla: filarmonică. (lipsă 'de la cursuri, neas- cultarea ordinelor, neregularitatea, purtările “prâste, - încercări de co- rupere și de răpire a unor eleve, de ex: a d-rei Vlasto, care nu reuşi, și a d-rei Elenca, dusă: n6ptea: într'o trăsură afară 'din Bucurescă: şi (inută mai mult timp ascunsă, dih care pricină ea și fu exclusă din Şc6lă (2), primindu-se în locu-i d-na Catinca „Buzoianu, creatârea mai târdiă a rolului Mficolei din Saul, şi altele şi altele asemenea), ce făceaii pe lume să crâdă cele mai rele lucruri despre dînsele, iar pe membrii societăţii să so desguste: de -chiar opera. lor. Bine înţeles că duşmanii, lovind într'însa, sciaii că lovesc în creatorii Şi în sprijinitorii ci, în Câm-: - pin€nu mai cu s6mă, pe câre, din causă atitudinii lui hotărîtâre în | 

(1) Zssachar, p. 8... E a 
(2) Tradiţiuue verbală: C. Ollănescu, Ion Ghica. -
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politică, nu 'scăpaii prilej de a-l piri Domnitorului că voesce să-l surpe 
- şi să-i ieă locul (1), învinovăţindu-l: până și de scandalurile provocate 
de ei înşişi. 

"De altă parte uneltia cele mai meșteşugite intrigi pentru a desbină 
pe Eliade de amicul stii. și a compromite ast-fel destinele teatrului, în 
care vedeaii un mijloc dibaciii de propagandă şi înrîurire în popor 
din partea conducătorilor partidului. naţional. Ei nu se sfiiaii chiar de 
a născoci o diavolscă șiretenie, pentru a pune în joc amorul propriii 
al iui Eliade față de Câmpinânu, cunoscând susceptibilitatea celui 

dintâiu și dreptatea ce aveă de a se socoti şi el unul dintre « cei doi în- 
temeetori ai Societăţii filarmonice. - 

Ast-fel propuseră, într'o şedinţă de ale societăţii să se dea o medalie 

de aur (prin vot secret) acelora dintre membri, cari. ar fi având mai 

multe merite şi titluri la recunoscinţa acestei instituțiuni, îngrijind de 

a răspândi vorba că Ioan Câmpinânu doriă să i se deâ numai lui 

“acea medalie, ca unul ce singur, prin influenţa şi prin jertfele sale, ar 
fi creatorul societăţii, Eliade fiind doar executorul voinţelor lui. Se mai 
adăogiă, că de “aceea Câmpinânu vorbiă tot-deauna cu autoritate şi 
resolvă cestiunile aprâpe fără a suferi contragiceri sati păreri osebite, 
fiind-că se socotiă căpetenia de drept a acestui așezămînt, pe care, 
cu tOte aceste, numai rîvna și jertfele tuturora, iar în deosebi munca 
şi talentul lui Eliade Va putut cu statornicie înfăptui». (2) Pe tărîmul 

ast-fel. pregătit sciură ci să ţâsă mulţime de viclenii, cari desbinară 
tot.mai mult pe cei doi corifei unul de altul și prilejiră neîncredere, 

bănuială. și chiar silă între cei-lalţi. do a se mai socoti soți şi frați, 

precum se titluiaii: O: împrejurare nenorocită dete cea din: urmă lovi- 
tură şi risipi întrega clădire. 

Intre îndatoririle membrilor societăţii secrete eră şi “acâsta, că nici 

unul nu puteă chemă la judecată pe altul, până ce nu-și arătă îna- 

intea tuturora păsul şi aceștia nu-și dedeaii hotărîrea. 

Doctorul Zavernter, unul dintre străinii primiţi în societate, se ridică 
înt'o di în plină ădunare şi se plânse tot asupra aşă numitului Sar- 
sailă, acusându-l că i-ar fi cerut otravă ca să omâre pe un «biet pictor 

vu av polones refugiat, căruia părinţii săi îi dedese ospitalitate». Acesta, «în 

(1) Câmpineânu diceă unuia, însărcinat să-i sondeze cugetările: «Spune. Măriei Sale, 

să.nu se tâmă de un aspirant la domnie,: care-şi perde timpul căutând-o aiurea 
decât acolo de unde se pâte da.» (Ion Ghica, Scrisori, ed. 1887, p. 616.) 

(2) N. Philimon, op. cît, II, p. 181; — Tradiţiuue verbală: Ion Ghica. .
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calitatea sa de doctor. în medicină (1) şi de om onest, îi respinsese 
cererea», ceea ce după câte-va gile nu împedică pe disul Sarsailă să 
vie să-i spue că «s'a scăpat de rivalul sii». Pictorul polones în: adevăr 
murise. Prin urmare, doctorul acusă de ucigaș şi nedemn de a mai fi 
soţ pe acest individ. Sarsailă se apără; lă apărare cel-lalt răspunse, 
până ce începură să se insulte în modul cel mai trivial. i 
». Membrii societăţii steteaii uimiţi la un asemenea spectacol, până când 
Voinescu II, luând cuvîntul, îşi ceri jurămîntul înapoi, ne mai putând 
sta alăturea —el militar, căruia nici îi eră ertat de a face! parte din 
societăți secrete — cu. nisce scelevaţi! Fie-care se grăbi a-Și luă jură- 
mîntul s&ii înapoi până la cel din urmă şi ast-fel se desfăci societatea 
secrelă şi cu dînsa și Societatea: filarmonică, începută. cu atâta în- 
sufleţire şi dragoste de bine, înainte mergătâre a redeşteptării con- sciinţei naţionale și a răspândirii adevărului. și frumosului în mijlocul poporului român. (2) a 
Acum jocul intriganţilor găsise câmp întins de desfășurare şi pri- cini tainice destule, pentru a: desăvîrşi cele de mult întreprinse. Desființarea societăţii secrete - tocmai în timpul celor mai aprige furv- tuni politice le fu lor un bun pretext de a lămuri scopurile ambi- ți6se şi r&sturnătore ale: Câmpin6nului, care, sub cuvînt: de a întări Societatea filarmonică, urzise în umbră o conjuraţiune îndreptată în contra regimului. şi în contra intereselor patriei! Cei cu cari se însoţise nu eraii decât nisce unelte 6rbe în -mânile luă, iar pana: lui Eliade, solicitată” pentru întinderea . şi înflorirea . artei și - literaturei, fusese pângărită, punându-se în serviciul pasiunii și urii politice... 

„A voi cu: ork-ce preţ susţinerea unci instituţiuni cu aparente meniri de folos public este a clădi un așezămint al săi propriii alături cu așezămâîntul. obștese, deci a: pregăti:şi a provocă la! timp o rivalitate, „o-luptă,:ceâa :ce tot-deauna: este: un ipericol pentru buna Orînduială şi liniştea Statului. : . | 3 
A stărui cu ori-ce mijloc întru păstrarea şi: crescerea unei înrîuriră atât de stricăcise ar fi, pentru cei cu ;bun simţ, cu dor de ț6ră și cu suiletul neturburat de năzuinţe zadarnice şi de gânduri 'pătimaşe, 

  

(1) Acest doctor 'iavernier, intrat nu se scie cum în Societaten filarmonică, eră un medie de contrabandă, fârte sărac şi încunjurat cu o casă de copii, căutând să-și câștige existenţa pe ori-ce cale. (A. D. Xenopol, Ze. Românilor, VI, p. 281.) (2) Eliade face pe larg descrierea tuturor acestor împrejurări în Issachar (pp s6 și 87), pretindend că; cu acâstă ocasiune, se mai: vorbiă pe ici i e pe pe colea că doi soţi străină ar fi trădat la Curtea domnescă societatea secretă, (A. D. Xenopol op i VI, p. 154) De Cu
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nu numai o faptă rea, dar încă o voită conlucrare la săvîrşirea unei. 
crime. Să bage lumea de s6mă! Să ieă aminte mădularii şi soții aju- 
tători, din pr6jma Câmpinânului! Să înţelâgă Eliade că este înșelat! 
Să recunâscă Aristia că e o jucărie! Să se. scie de toţi că teatrul iubit 
şi sprijinit de. public nu pâte sluji de mască unor satisfaceri de amor. 
ptoprii, nici unei minciun6se ademeniri a simţiciunii şi a bunăvoinţei 
celor pacinici şi ngispitiţi ! . 

lată ce diceai, iată ce cătati să adeverâsci, iată ce însuflati î în min- 
țile şi inimile Gmenilor pacinici şi neispiliţă, cari, temându-se, cu: tot 
dreptul, să nu se ascundă vre-o primejdie în dosul acestor—atât de 
tăgăduite—bune făptuiri, se traseră unii de o parte, alţii se lepădară 
de dinsele, așă că, lipsite de sprijin, lipsite de însufleţire, teatrul şi şe6la 
filarmonică deteră necontenit îndărăt, până ce în curînd fură lăsate 
părăsirii. Anul 1837 aveă să puo capăt amîndurora, ridicând pe rui- 
nele lor întreprinderile străinilor, cari aveai să prospereze de aci 
înainte tot mai mult şi mai îndelungă vreme la noi. . 

Amărit până în. adincul sufletului de tâte aceste miserii, Câmpinânu, 

plini însă de încredere în viitorul României, își făcii o datorie sfintă 
de a continuă lupta pe un alt tărîm. 

Spionat, supraveghiat, apr6pe consemnat în casa Tu de poliţie, aşă 
că cine. veniă şi unde se duceă eră pe dată sciut de stăpânire, el, 
profitând. de îngheţul Dunării şi amăgind priveghiarea Gmenilor Agiei, 
se duse întâiii la Constantinopole, unde explică situaţiunea nostră po-' 
litică ambasadorilor Franciei şi Angliei; apoi se duse la Paris şi la 
Londra, unde pledă causa naţională. Pe când se află încă în Francia, : 
Alexandru Ghica, sub presiunea' Ruşilor, ceri un firman de arestare 
la Pârtă contra lui Câmpin6nu, care la întârcere fu oprit de autori- 
tăţile austri iace și închis la Caransebeş, apoi trimis li Bucuresci şi. din. 
noii pus sub zăvore, întâiă în mănăstirea Mărginânu, apoi la Plumbuita . 
unde stăti până aproape de căderea lui Ghica, la 7. Octobre 1841; (1). - 

„* După desfiinţarea Societăţii filarmonice şi răcirea relaţiunilor dintre | 
Câmpinânu şi Eliade—care rămase membru la Eforia Şcdlelor și direc- 
tor al «<Curierului Românesc», lucrând fără preget atât pe tărîmul literar 

  

(1) Ion Ghica, op. cit., pp. 611—612; —A. D.. Xenopol, op. ciț., p. 152.— Faimosul 
„lăutar Dumitrache Ochi albi, 'Ţigan boerese, scăpase din robie dând stăpânului săi 
1.000 £, dintre cari 7004: îi dedese Câmpin6nu. De-accea, la ori-ce oeasiune, de-ar 
îi fost chiar la masa domnâscă, cântă cântecul popular pe atunci : 

«Aideţi fraţi la Mărginânu, 
«Să scăpăm pe Câmpinânu !> .
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cât şi pe cel politie—teatrul, susţinut cât-va timp cu cheltudla lui Câm- pin6nu, încetase de a mai merge înainte. Din când în când câte un spectacol, şi acela lipsit de căldura și mai ales de încurajările din tre- cut. Aristia rămăsese credincios vechei sale pasiuni pentru sconă și lu- cră ca şi înainte cu elevii câţi îi rămăsese din şe6la acum luată de Wachmann, Conti şi Duport pe socotâla lor. E1'se ocupă cu mult zel de publicarea lucrărilor sale dramatice şi clasice, dintre cară traduco- rea lui Saul de Alfieri fusese fârte mult lăudată de Costache Negruzzi înt”un elocuent articol publicat în «Gazeta Teatrului Naţional» (1), iar Iulâia rapsodie a Iliadei lui Omer, presentată Domnitorului, îi adu- 'sese, pe lângă -un dar, laudele măgulitâre cuprinse în acâsta de maj jos scris6re: a e 

| «Noi, Alexandru Dimilvie Ghica Voevod, «Cu mila lui Dumnedeit Domn a totă Ţ6ra-Românâscă. a eCăwe D. Constantin Aristia. «Primind de la Domnia-ta traducţia Rapsodiei I-a a JMiadei lui Omer, am vădut silinţele și talentul d-tale în acestă frumâsă Și exactă traducţie, care, adăogendu-se pe lângă cele-lalte strădanii, ce ai pus şi în alte îndeletniciri, îți câștigă, Domnule, un drept ide recunoştinţă din partea Domniei Mele şi a tuturor Românilor. - «Cetind' acâstă traducţie, am vădut iară câtă dov limbii românesci sub pană de artist, și mă bucur. când asemenea bărbaţi cu mijlOce ca ale d-tale își întrebuinţeză astfel de frumos c6surile lor de odihnă. «Trimiţend, pe lângă acesta, o tabachere de aur, primesce-o ca un semn a] 
"luării Nâstre în sâmă a folositârelor d-tale osteneli, «Anul 1837 Aprilie 7.» (2) : 

adă dai despre destoinicia 

Impresiunea acestei lucrări fusese atâţ de bună, se vede, că Vodă Ghica, amintindu-și de ostenelele, jertfele si 1 frageda tinor vota ului, îl chemă și 
igeda tinei ețe se des otase (eatrului, îl chemă şi, după multe stă- ruinţe, îl însărcină cu direcțiunea trupei române, dându-i o 16fă de 50 4 

pe lună şi libera voe «dea se folosi de veniturile representaţiiloi: 
pent: u, întreţinerea actorilor şi făgăduindu-i un ajutor Za tevoc, pen- 

meritele omului care din 

  

  

(1) <Aristia (dice între altele acel articol), ser mai armonios, ne-a tradus pe Sau așă cum îns când ar fi sciut românesce și ar fi voit s tun cuvînt prin Aristia. cetin pe Alfieri italian, este pâte pentru că' limba lui Tasso es decât sora ei română...» (eGazeta ' Românesc», No, 34, Sept. 7, 1837, 
(2) « Curierul Românesc», No. 9, Aprilie 10, 1837, 

lind în modul cel mai nimerit și a uşi Alfieri nu Par fi tradus mai bine, ă dea și Românilor tragediile sale... In- 

catrului to mai dulce și mai Priincidsă audului ru e 2. , îi» din 1886, No. 12, p. 92) — «Curierul 

ȘI, de ne mai lasă cevă de dorit poetul :



93 : TEATRUL. LA ROMÂNI | | 7 

tru vestmintele şi decoraţiile cele făcute din noi»,.Aristia primi; dar, 
cum trebuiă să ică îndatoriri bănesci el însuși pentru a ridică greu- 
tăţile. direcţiuriii, cerii, prin Michalache Cornescu, directorul-etor al tea- 
ivului, ca'să i se facă un contract scris pentru doi ani măcar cu aceste 
condițiuni. Cererea — după ce se amână răspunsul de mai multe ori — 
nu-i fu ascultată, întîmpinându-se că stăpânirea nu puteă face aşă cevă, 

fără să nu jienâscă pe Câmpin6nu, carele, tocmai fiina-că este dușman 

lui Vodă, nu se cădeă să fie chiar de diînsul ast-fel lovit. 

„Aristia se plecă acestor cuvinte și se puse de îndată pe lucru. Işi 
strînse pe: vechii săi şcolari, cei mai mulţi risipiţi, înlocuind cu alţii noi 
pe cei lipsă, reîncepi repetiţiunile şi lecţiunile, ca în trecut, până ce în 
sâra de 30 August — diua onomastică a Domnitorului — dete o repiresen- 
taţiune de: gală cu cheltuiala şi sub patronagiul «Sfatului Orășeneses. 

«Teatrul eră strălucit iluminat. 'Toată boerimea şi toţi Consulii erai 
invitaţi. Lojile şi parterul străluciaii de cea mai mare pod6dă a dia- 

mantelor și aurului gătelei cucânelor şi uniformelor slujbașilor. Cum 

sa arătat Măriă Sa în lojă, tot poporul a început să bată din palme 
și în sunetul musicei toţi striga: Să trăiască Măria Sa! Ardicându-se 
perd6ua, s'a cântat un imn,.pe urmă s'a jucat în vodevil vesel în 
limba românescă şi după acâsta s'a făcut un balet (de trupa franeesă). 
Actorii și actrițele eraii în haine naţionale.» (1). 

„ Vodevilul, compus de Bliade, se numiă: 

, a - Sărbătâre românâscă 

Pentru 30 August anul 1597. Ia 

Persânele: ! 

"Roman, un jurat, Stancu | să | | , 
Florica, fiica lui. ] Călin |] săteni. 

“ Nîfă, amoresul ei. - |. Vasile, prieten al lui Roman. 

Flăcăi, fete, ţărani. 

Scena 'se socotesce întrun sat din Gorj. (2) 

Fârte mulțumit de serbarea ce i s'a dat în teatru și mai ales de 
«t6tă silinţa ce a pus d-n6lui Dvornicul Mich. Cornescu, directorul şi 
patronul trupei de opere, spre a împodobi - “sala întrun chip vrednic : 
şi analog (!) cu sărbătorea acelei zile şi a-și arătă ast-fel sentimentele 
de dragoste și de cinstire: pentru Prea Inălţatul nostru Domn, Măria 

Sa, simţitor la acest semn de cinstire, îi trimise următârea epistolii, 
însoţită cu o: tubachere de au ferecală cu briliante: 

  

(1) «Curierul Românesc», No.. 34, din 7 Septembre 1837, p. 134. ” 
(2) V. A. Urechiă, Zstoria Şcolelor, II, p. 90.
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«25 Septembre 1837, 
«Jubite Nepste, 

«Dorind a vă însemnă, mulţumirea N6stră pentru sentimentele ce Ne ară- taţi şi a vă dovedi Gre-cum că nu Ne este necunoscută ostendla, ce aţi luat “pentru a-N6stră dragoste acum cu prilejul din 30 August trecut, vă poftese să primiţi drept suvenir de la Noi acâstă tabachere.» 

(Urm6ză iscălitura A. S$.) (1) 
__ Fără îndoială eră o pornire favorabilă din partea acâsta, do a se da teatrului un avînt Gre-care. Desființarea Societăţii filarmonice şi chipul cum scena românâscă fusese părăsită erai o dovadă de pu- ţinul interes ce inspiră stăpânirii arta şi atrăgătorele ei manifestaţiuni. Timpul însă şi mai ales curentul spiritelor . cereati o mai de aprâpe îngrijire de la coi în drept în acâstă privire; de aci chemarea lui Aristia în capul trupei române, de aci tăgăduelile, încurajările şi chiar aju- târele însemnate ce s'a dat pentru punerea în scenă a lui Saal. Dacă însă trupa română eră. ast-fel ajutată, trupa francesă, care jucă în același timp cu dînsa în teatrul lui Momolo, se bucură de ocrotirea pe faţă a întregei oblăduiri. E 

In adevăr: «Cu încuragiarea și ajutorul Prea Inălţatului nostru Domn, d-l Fugen Helie, directorul irupei franţusesci, se întârce peste puţin din Paris, aducând cu sine trei artiști vrednici Și cunoscuți, între cară se află Madame Daudel, ce a fost în cei după urmă trei ani în teatrul de la Porte St. Martin, cu destulă ispravă în rolele cele dintâi mari și de mumă nobilă, d-l Bori ce a representat cu isbutire pe tatăl nobil şi rolele cele dintâi mari în teatrul de la Odâon, cum Şi alţi artiști destoinici pentru caractere şi bonton, ce ai jucat asemenea pe scenele capitalei. D-l Hette aduce încă cu sine un repertor bogat de piesele cele mai însemnate și nouă ce se jScă acum în Tranţa, o garderobă curată și potrivită. | 
„<Pe de altă parte, trupa exersată de d-l Aristia este gata a da cât de curînd pe Saul în limba naţională. Aceste trupe vor formă, după dorinţa stăpânirii, un lcairu naţional despărțit în dou secții, una vo- mâmescă și alta /vanțusescă, fie-care cu directorul sâii. Trupa fran- țusescă va fi un model de inveţătură și înaintare celei românescă şi | bucăţile, ce se vor representă de Români se vor da în paralel Şi de Francesi. 

: o «D-l Aristia, din partea sa, pune t6te silințele spre 'de sub direcţia sa lămuririle asupra sujetului buc: 
a da noilor artiști 

ăţii, asupra harac-     

(1) «Curierul Românesc», No. 42, din Octombre 1837, p: 165,
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terului personajelor, asupra frumuseţii stilului, asupra economiei sce- 
nelor, asupra costumului și obiceiurilor vâcului şi va introduce pe şcolari 
întru t6te frumuseţile şi regulele artei dramatice. 

„cAst-fel, nu ne îndoim că, sub umbrirea şi ajutorul stăpânirii, teatrul 
naţional va păşi către desăvirşire şi către ajungerea la scopul 

săi, de a formă gustul şi de a face o şcâlă de obiceiuri.» () 

Iată un! program întreg asupra activităţii trupei române, asupra 
nădejdilor ce erai născute în sufletul guvernului, care-i recunosceă o 

misiune culturală în. societate și-i acordă ast-fel sprijinul săi! 
Nu puteă răspunde el mai bine la. îngrijirea celor: cari vedeai un 

gol dăunător în risipirea Societăţii filarmonice, nici: aflase mijloe 

mai nimerit de a dovedi dorinţa şi voinţa de a susţin6 și desvoltă, 
în felul s&ă, arta dramatică naţională. Intenţiunea eră bună—dacă ar 

fi fost sinceră,—iar hotărirea de a formă un teatru naţional.cu două 
secţiuni: dintre” cari una străină şi alta pământenă (cea dintâiit ser- 
vind de șc6lă celei de-a doua), nu eră decât o imitare a.celor ce se 
petrecuse la Iași de la 1832, când Fouraux și pe urmă Hette (2) ve- 

niră cu trupele lor și jucară timp îndelungat, asociându-se, vodevile, 

operete şi comedii (cele mai multe -ușurel6), tot pentru a formă g gustul 
publi și a sluji de modele actorilor. din capitala Moldovei. 

Vom vedâ că întocmirea „ac6sta nu puti să dăinuiască mult, căci 

(1) «Curierul Românese, o. 40, din Octombre 1837, p. 157, . 

(2) Fourau zsosi în Iași cu o trupă de comedie francesă la 1832 şi fondă Le 

Thăatre des Varidtes în casa lui 'Talpan. La 1833 sosi Hette cu O trupă trancesă 'de 

operă, operete şi vodevile. Negăsind : alt local unde să j6ce decât cel ocupat de 

Fouraux, se asociază ambele trupe sub conducerea amînduror directorilor. lor. Cu 

Hette sosi în Iași faimosul actor Momenet, care, sub pseudonimul de. Valery, ră- 

mase la noi, fu director și regisor al teatrului îrances din Iași, părintele actriţei cu- 

noscute Niai Valery şi întemeiătorul celui. dintâiii teatru de marionele (făcute de el 
însuși) în capitala Moldovei., 

La 1836 ei veniră 'în' Bucuresci, unde avură atât de “mult succes și unde, după 
tragica mârte a lui Baptiste Fouraux (mergând la v moșie, unde aveă de:gând să 

întemeieze o prăsilă de .cai de soiii străin, aveă puşea de. vînat atârnată de 
oblâncul şelei și un baston mare în mână; vrând să facă o mișcare cu bas- 

tonul, îl lăsă să “cadă greii pe cocoșul puscei, capsula luă foc, pușca se slobozi și 

îi frânse mâna; aflându-se departe şi neputându-se întărce, rămase trei gile înt”un 

sat; apoi, ajungend la Ciorogârla, ma putut merge mai departe ; când a sosit 

Dr. Marsil începuse tetanosul, aşă că, adus în Bucuresci, muri până nptea. «Curier. 
Rom.>, No. 18, din 23 Noembre 1836), Eugâne Heite, rămânând şingur director şi căpă- 

tând sprijinul Domnitorului, primi misiunea de a jucă la un loc cu trupa română, 
pentru a-i formă gustul și a-i desvoltă mijlâcele artistice. In curind însă aveă să 
remâe singur stăpân în teatru. Un coboritor. negreșit al acestui :]lette se află 
adi intendent al spitalului judeţian din Roman. “x
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aveaii să o sdruncine din noii răă-voitorii, cari. nu. îngăduiaii pro- 
gătirea și crescerea unci reacţiuni în potriva' lor, ajutată între alte 
mijl6ce şi de către organul cel mai ademenitor de cultură: 'Toatrul Na- 
țional.. Nu trebuiă să. le facă plăcere pomposele. şi caldele apeluri, fă- 
cute de Eliade: către public cu ocasiunea apropiatei representaţiuni a 
tragedici lui Alfieri Saul, care se așteptă şi eră socotită ca un adevărat 
eveniment, în acele vremuri unde evenimentele și emoţiunile politice 
ocupatii și preocupati atât. de mult activitatea și atențiunea: tuturora. 

«Mercuria viitâre, la 1 Decembre», seriă el,:<şcolarii de sub divecţiunea 
şi înv&ţătura . d-lui Aristia vor representă în sala teatrului tragedia 
de la Alfieri Sau... Pa e pe 

<T6te îngrijirile s'aă luat spre a se sui pe scenă după cuviinţă acestă vestită bucată dramatică. ' Declamaţia potrivită cu acel vâe prolctic, costumul sait îmbrăcămintea după rola fie-căruia şi după locul şi vâcul în care se socotesce scena, desluşirile religiâse şi. literare ale poesici sfinţite, nimic nu s'a uitat spre a sc pute a se arătă. pe scena româ- n6scă acest fel clasic religios. Osteneli, vreme, cheltueli, tot sa jerfit după mijlâcele după acum. Peste 12 mâj de lei a costisit: suirea --pe scenă a acestei bucăți. Zubitovii de «sprijini acestă întocmire costi- sitâre vor av6 o dovadă despre strădania şi a d-lui profesor şi a d-nilor şcolari și se vor sili a încurajă, acest început, spre a-şi luă ade- v&rata sa direcţiune şi « se face o școld de moral şi de lumânare, ca prin pilde vii a redesvollă în public înallele sentimente ale! religiunii, patriotismului, cetățeniei, cunscerii drepturilor şi datoriilor, ascail- tarea către pravilă şi către cci mai mari, despre care David este o ic6nă vie. a a | «Dacă naţia nâstră pruncă încă începe în tâte, dacă şi norddele. în pruncia lor ai nevoe de o crescere moral şi politică: şi dacă fie-care crescere trebue să-şi ieă un metod, metodul acest rector sasi organ «de crescere, teatrul gic, este a se începe prin felui clasic, care contribuesce la formarea şi a duhului şi a limbii şi a inimii, a acestei treimi prin care omul se deosibesce din dobitoc şi închipuesce o icână vie a Dum- nedeirii, carc în tâte se întăţişâză în treime.» (1) Sa „.O adevărată profesiune de credinţă politică şi literară, de al cărei "ascuns și cuprindător. înțeles matii trebuit să se prea bucure egy de sus; cari aveaii deprinderea să cetâscă şi printre rînduri, EX vor. lăsă să se j6ce piesa, - fiind-că nu puteait face alt-fel, dar vor. avâ' orijă să speculeze în mod mişelesc, atât subiectul, cât și colosala 'impresiune ce făci asupra publicului, pentru a nu se mai da, învoire «sîrguito- 

  

(1) «Curierul Românesc», No. 47, din 97 Septembre 1837, p. 185,
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rului profesor şi. director» să alegă singur bucăţile de suit pe scenă, 
nici pe cele odată suite să le jâce fără înadinsa învoire a direcțiunii 

teatrului, după întâia representaţiune. (1) O adevărată consură, prin ur-. 

mare, ce se cunoseceă—dnpă făţărnicie și brutalitate—că vine din păr- 

ţilo de la: mâdă-nâpte, de unde ne. veniaii tâte „poruncile pe atunci. 

Int”'adevăr succesul lui Saul fu extraordinar. 

- La 11/a câsuri se începi spectacolul. Sala eră însă plină de la. 6. 

O mulţime de lume a trebuit să se întârcă de la uşă, ne mai găsind lo- 
curi, numai după ce cassierul le-a dat făgăduială că le va păstră slo- 
bode. pentru a doua representaţiune. 

«Isbutirea școlarilor, frumâsa traducţic, armonia costumelor şi a. 

colorilor, înti'un cuvînt suirea pe scenă a acestei bucăţi potrivit:cu 

marea ei cuviinţă religi6să şi clasică le-ai exprimat şi le exprimă 

într'o întmă glasul publicului. Când totul e frumos, nesaţiul nostru 

începe a ne da pricină spre a ne gândi: cum pâte fi mai frumos; după. 

cum. și când totul e urit, de multe ori de milă dicem şi câte o vorbă 
bună. Aci a fost frumosul în tâte însă». - - 

- Rolurile eraii ast-fel împărţite :. 

" Saul, Rege al Terusalimului. a „D-l.Joan Curie 

David, tin&r păstor, profet, . mama o Const Ollănescu : 

Ionatan, - e e aaa aaa» Mavrodin 
Adner, Ministru. - AR a. Lăscărescu 
Achimeleh, Pontilice ... .:. . ...„ . .  » Grigorescu 

dicola, fiica lui Saul. . . ; . e e e. „D-na Catinca. Buzoianca 

Y 

Curie a jucat cu atâta foc și cu aşă pătrundere pe Saul, că la sfîrşit, | 

«când a eşitsă mulțumâscă aplauselor publicului, leșinat po scenă» şi 

a trebuit să-i ieă în grabă sânge de la o mână, ca să-şi vie în fire. Olld- 
nescu «la ttă: scena eră întimpinat şi petrecut cu aplause», întru atâta 

«limba, gesturile, statura, tote îl favorisait şi: toți ai rămas mulțumiți.» 

Ilavrodin, «cu tâte că oră fârte bine pătruns de rola sa şi gesturile 

îi erati potrivite cu declamaţia», nu eră ajutat de glasul prea înăbușit 
ce aveă, eră stîngaciii, în cât şi-a perdut curagiul. Lăsedrescu a făcut 

o creaţiune prea isbutită. Grisoreseu cave tâtă marea cuviinţă pon- 

tificală», dar nu se augiă când răspundeă la «ocările lui: Saul». Pu- 

blicul, «nu numai că ar fi rămas mai mulţumit, dar ar fi vebunat şi 

clerul, ce în gura lui Saul este atât de sfâşiat.» D-na C. Buzoianca, 
„care «întâia dată a debutat pe scenă, a sprijinit peste nădejdile pri- 
"vitorilor rola Micolei. Glasul îi.eră atât de curat, în cât făceă să s6 

(1) Tradiţiune verbală: Ion Ghica şi Const. Ollăneseu. SE
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audă fie-care silabă. Mulţi at băgat de s6mă că glasul îi. eră prea 
plângeros. Prea plângeros ? Dar ce e rola Micolei decât o plângere 
de la început până la sfirsit !...» (1). e A - Cu t6te aceste câte-va lipsuri ale celor începetori, represențaţiunea avi 
un răsunet f6rte mare. Nu se vorbiă pretutindeni decât de. succesul 
trupei române, care cam făcuse să pălâscă strălucirea celor până 
atunci câștigate de trupa francesă. Eliade şi Aristia trâmbiţati în so- 
cietatea înaltă, la şcâlă; printre negustorime, isbânda- acâsta, . care 
avea. darul să sbârlâscă nervii Consulului rusesc, Se La 2 Ianuarie 1838 Saul este jucat pentru a: doua Gră cu tot atâta | isbândă, după care representaţiune Aristia,:voind să puie în studii pe » Britanicus, tradus de Ioan V ăcărescu, şi făcendu-i-se observaţiune de către Mich. Cornescu, în calitațe de etor-director al Teatrului, că bucata mar fi nimerită, fiind-că Văcărescu eră. duşman al Rușilor, el propuse pe :Brutus tradus de dîrisul, dar şi acesta fu respins, sub cuvînt că.e prea revoluţionar. De altă parte Momolo începi să facă. greutăţi în privirea teatrului: că nu e în de-ajuns plătit, că are reclamaţiuni. din partea trupei franţusesci, care nu mai p6ţe întrebuinţă scena din ca- usa lecţiunilor şi repetiţiunilor şcolarilor români, că i se strică mobi- lierul făcut de curînd din noi — dacă lasă t6tă diua deschisă sala tu- turor,—în sfîrşit, după stăruinţe şi plângeri ale lui Aristia, că cl nu mai dă sala nimcnuia, dacă e ca să aibă pagube. şi necazuri cu lucrul lui. (2) Adevărul eră că i: se dedese — în .taină — poruncă să nu mai îngăduo trupa Românilor în Vinaua lui, (3) «Ghica Vodă, deşi se declarase proteguitorul teatrului naţional pe. care Societatea filarmonică îl tre- zise la viţă, după câte-va vepresentaţiuni —pleccn du-se iarăşi Consu- lului rusesec—retrase ajutorul scii, bănese şi teatrul naţional este ne- voil să înceteze vepresentaţiunile sale. In acelaşi timp Domnul se arată darnic faţă cu o trupă străină». (4) - aa N a “Limbile rele începuseră din noi clevetirile Şi zavistiile asupra celor cari căutaii. să facă din teatru .0 armă de partid împrotiva stăpâ- nirii, arătând că se lucrâză ast-fel pe sub mână la «reînvierea altei societăţi secrete politice sub pretext de filarmonie, de trago-poesic, de cântări și alte asemenea meșteșugunri». Bietul Aristia. nu mai avea obihnă, buna lui credinţă eră pusă la îndoială, lecţiunile şi strădaniile 

- (1) «Curierul românese:, No. 50, din 16 Decembre '1837, Sa RE (2) Tradiţiune verbală: Const, Olianescu, Ion Ghica. (Vedi şi Issachar, pag. cit.) (3) N. Philimon, op. cit, II, p. 182 în notă. . - (4) A. D, Xenopol, op. cif., VI, p. 149.
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lui erati luate. drept uneltiri politice şi i se cereaii lucruri protivnice 
deprinderilor și cugetului lui? In neputinţă de a cşi alt-fel dintr'un - 
așă impas şi cum nu voiă să rămâe: ră&spunqător către nimeni şi de 
nimic cu privire la arta lui, înțelegând că aci se jucaii' nisce piese 
prea mult în afară de mărginita sa - competinţă, cu durere îşi dete 
demisiunea din postul de director al trupei românesci, luă pe Curie şi 
plecă în ţ6ra grecâscă. (1) De atunci spectacolele în 'limba "română. 
devin fârte vave -— nici chiar la solemnități,— până cc încetară cu totul. 
„Aşă în în sâra- de Sf. Alexandru 1838, «Sfatul orăşenesc» din partea 

capitalei, pentru recunoscința către M: S.,.a dat în sala teatrului o 
priveliște î6rte plăcută, unde aii fost chemaţi t6tă nobilimea şi tâte clasele 
a petrece sâra cu bucurie şi ca o familie adunată pe lângă părintele lor. 

Potrivit cu prilejul acesta, d-nii Storhas şi Dublau ai compus o bu- 

cată dramatică în limba franţusâscă, întitulată cAstăgdi sai: Sf. Ale- 

- zandru>, vodevil aproposito, în două tablouri: «Acum 4 ani> şi cAstăgi» 

“scena socotindu-se în oraşul :cel noii «Alexandria», unde asemenea se 

serbă numele M. S$. Totă piesa nu eră decât un: răsunet de-recuno- 
scinţă a inimilor Românilor, ce aşteptă un viitor ferice din tâte îngri- 

jirile Prințului lor şi mai vîrtos din organisarea din noă-a 3.000 de 

șc6le lancasteriane ce s'aii întocmit prin sate (2). 
In acelaşi an, o trupă francesă sub direcţiunea lui Pitoll (înlocuind pe 

a lui Hotte, care parte se întorsese la Iaşi, parte se risipise, din neînţele- 
-geri între dînşii), începe representaţiunile sale de dramă şi. vodevile la 8 

Decembre. Ele aii durat până la 8 Aprilie anul următor. (3); 
Acestea: fiind faptele, trebue să - mărturisim că, deşi o societate îşi 

“ieă — asemenea unui corp viii — avînt pe potriva lăuntricei puteri” şi 
a înrîurtrilor din afară, societatea română, când se ivi teatrul.la noi, 

înfăţoşă aprâpe exemplul contrar acestui adevăr. . - i 
Deşi vâcul născând îi adusese răsunetul, plin de glorii şi de libertăţi, 

al lumii ce eşise nouă şi tînără din frămîntările apusului;. deşi când 

şi când un fior de mîndrie, saii un îndemn r&svrătitor îi încăldise 

“adincul inimei și vremile. erai priincidse şi sprijin nu i-ar îi lipsit la 

nevoe, şi braţe vinjose aveă şi foc şi putere îndestulă, totuși, vrăjită— 
„par'că zăceă cuprinsă acum de spaima aceeaşi, cem suta de ani mai 

înainte, sub cruntul călcăii de străin, în n6pte şi în robie o ţinuse! 

| (1) e «Revista literară», No. 27, din 20 Octobre 1897, Pagini despre: istoria Teatrului 

"de St. Vellescu. 
(2) «Curierul Româneses, No. 40, din 1838. 

-(3) V. A. Urechiă, Istoria şedlelor, II, p. 85.
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Trăită în făţărnieii şi în umilire socotiă adevărul duşman şi curăţiă de. suflet minciună ; deprinsă cu asupriri şi cu jafuri își plecă la tru- faşi hrăpilori capul; desmoștenită de dragostea căminului şi. a n6- mului, din cei străini îşi făccă idoli şi disprețuriă, pe ci sc... Când o nedrâptă deosebire de clase țărcuiă- lumea după nascere, după ranguri, după avere, iar meritul personai, cinstea și talentul erait întîmplări mai mult ciudate decât întâietâre de vi6ţă; când în do obşte, educaţiunea sufletâscă eră. fî/e fără do înţeles şi morala vorbă deșertă, 'când fala celor mari se măsură pe lărgimea ișlicelor Și scara măririi la frânţii de șale și pungelor pline eră suitâre, cum teatrul, cu graiul lui liber și străbătător, putea re spune ce vede, ce simte, ce crede că-i bine?! Cum ar fi înarăsnit el să rîgă de atâtea pocituri, pe răi. și pe jacaşi să-i înfiereze, răsfrângend imaginea schil6dă a su- Hetului şi a năravurilor unei asemenea societăţi, fără de a stârni îm- potrivă-i haita flămândilor şi a slugarnicilor, sati a nu răscoli pasi-. unile și invidiile color ce vorbiaii cu noj de sus şi cu străinii în ge- NUchi2! Firesce eră dar, ca zavistia și clevetirea să biruiască, iar teatrul, gura adevcrului, să fie cu silnicie închis, a 

Ar fi de. sigur interesant să cunâscem amănuntele. vieţei. întâilor şcolari ai Societăţii filarmonice, aceşti cu. tot dreptul strămoși ai aclorilor noștri, dintre cari unii, feciori de boeri, nezocotiat prej ude- căţile sociale. și alte fol6se ori legături de familie, pentru a .se. urcă să propoveduiască cinstea, morala, patriotismul, adevărul. de pe scân- durile scenei. - | | : ap Așă Nicu Andronescu, Const. Ollănescu, Const, Michăileanu, Ioan Lăs- cărescu, Ion Curie, inimi calde şi impresionabile, a alergat la -ao0ua şe6lă, îmboldiţi de entusiastele învățături ce le „dedeă Aristia la Sf, Sava, despre care C. A. Rosetti şi Ioan C. Brătianu, elevii lui, diceau adesea: Rar 'om ar fi putut să insufle mai mult şi mai adine decât acest dascăl grec iubirea de patrie şi de lucruri marii (1... Plini de ilusiuni şi de tinorâscă încredere în vrednicia carierei. ce îmbrățișaii şi privind numai părţile atrăgătâre ale chemării. artistice, “ci credeaii că mîndreţea rolelor, strălucirea pod6belor, emoţiunea şi aplausele, erati o răsplată binefăcătâre pentru tâte jertfele lor. Işi dedeaii, firesce, singuri o menire mai presus de închipuirea ce-şi puteaii face despre rosturile lumii, despre vi6ţă şi despre datoriile omenesci.. 

  

(1) G. Ionnescu-Gioi, Portrete îstorice, ed. 1894, p. 220.
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Goi-lalţi aii fost momiți „pote de noutatea şi vîlva lucrului, ori 

de nevisata favâre de a trăi la un loc cu boerii, — căci elevii șeâlei 

filarmonice făceaii de drept parte dintre intimii caselor lui Iancu Câm- 

pin6nu, lui Iancu Văcărescu, lui Slătin6nu şi ale altor iubitori de li- 

teratură şi de artă dramatică pe atunci (2), — ori mai de grabă de spe- 
ranţa că-şi vor găsi bine capului fără multă muncă şi ca «de petrecanie». 

Din nenorocire, împrejurările s'aii însărcinat prea curînd să-i desa- 
măgâscă, aşă că nu muiţi r&maseră credincioşi teatrului, ci-şi luară 
avîntul în lume, urcându-se unii până la înalte trepte sociale, iar 

alţii rămânând în întunerie şi în adine. 

Aicu Andronescu. aveă un frumos talent pentru dramă și-şi inter- 

pretă. rolele întrun mod cu totul original. Pe când o parte din cama-. 

raqi vădeati prin jocul lor o imitaţiune a gesturilor largi, rotunde, cal- 
culate ale lui Aristia şi trăgănui ca dînsul vocea, — accentuând: sila- 

bele sunătâre, — mlădiând-o între virgule şi lăsând-o să cadă puternică 

sati slabă, după înţeles, la sfîrşitul fraselor, cum făceă el, Andronescu 

avea gesturi scurte, repedi, “expresive şi rostiă versurile cu patos 

într'adevăr, căci ast-fel eră ședla pe atunci, dar tot-deauna ele eşiaii vii, 

limpedi şi mai ales armoni6se din gura lui. Avea un glas frumos și 
“bine timbrat, pe care-l cultivă cu osebire, urmând cursurile musicei 
vocale şi cântând bucuros, ori de câte-oii i se cereă. 

Inalt, brun, bine făcut şi cu un obraz atrăgător, puneă multă căl- 

dură în jocul săii mîndru şi distins, aşă că cu greit primiă roluri 
puţin simpatice ori de a doua mână şi preferi să părăsescă scena, 

când vădă că Ioân Curie începe să aibă succese şi lui îi dădu Aristia 
rolul lui Saul din tragedia ce se jucă la 1 Decembre 1837. 

El avi cele mai frumâse roluri, cât stăti în teatru: pe Mahomet în 

Fanatismul, pe Zamor în Alzin a, pe Orosman în Zaira, pe Gusman 

în Alzira — cu prilejul unei noue distribuţiuni, când Curie jucă pe 

Zamor, — pe Arzace în opera Semiramis şi altele şi altele. 

Andronescu, deşi elev al şcolei filarmonice, nu încetă de a urmă și 

cursurile de la SE Sava, unde îl găsim printre premiaţi întâi şi ai doilea 

la diferite cursuri de la 1836— 1838, iar după ce a eșit din teatru şi a 

intrat ca seriitor -la "Tribunalul de comerţ, -a urmat şi cursul legilor la 

Costache Moroiu, lucru ce i-a fost de nare ajutor pentru înaintarea sa 

în magistratură. După ce îu grefier la Buzăi, cilen la Tirgoviste, Mem- 

(4) Tatăl mei mi-a povestit de multe c ori cum cei mai i buni elevi ai şedlei craii 

chemaţi la mesele boerilor și cum în fie-care Duminecă se duceaii cu toţii, după 

eșirea de la biserică, la Câmpinânu acasă și petreceai adesea diua recitând ori 

cântând acolo. i 
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bru la Pitesci ori la Turnu, când eși la pensiune eră, se dice, membru la Curtea din. Craiova. Pe la 1870—1871 e] eră profesor de cetire cu voce tare şi de declamaţiune la Institutul Libertăţii (Traian), unde, fără de a-și face cursul regulat tot anul, pregătiă din Maiti pe elevi să j6ce câte-o piesă de teatru cu ocasiunea distribuirii premiilor, pe care Institutul o făcea tot-deauna în sala Bossel. Intr'una din acele piese, anume JMichaii condamnat la Orice, d-nii Ionnescu-Gion jucă pe Bu- zescu, iar C. Nottara (artistul dramatic) un rol de femee, pe Maria. Andronescu a murit în vîrstă de 65 de ani, (0 A Constantin Olldineseu, născut în Bucuresci la 1816 Şi crescut la Pi- tescă cu fraţii Brătieni (2), cu cari se rudiă după mamă-sa, născută Brătianu, învăță grecesce şi românesce cu dascăli în casă. i „La 1830, intră în Colegii (instalat, până la repararea localului Sf. Sava, în Hanul Șerban-V odă), unde învăţă grecesce la Joanide, fran- | țusesce la Aristia, gramatica la .Jonifă Pop, geografia la Genilie, is- toria la Eufrosin Poteca, matematica la Iordache Pop (3), iar la 1834. intră în şedla filarmonică. Inalt, subţire, mJădios, brun, cu păr lung şi cre, cu vocea tare Şi plăcută, iubind cu deosebire istoria Și poesia, avea o imaginaţiune forte vie, o înclinare firâscă cătră <humour» şi o. inimă pe cât de caldă pe atât şi de lesne impresionabilă, şi mai presus de tâte 0. vioiciune de caracter pururea tînără. ” „" Hotărîrea sa de a părăsi Șc6la pentru arta dramatică veni nu nu- mai din înflăcărarea ce cuprinsese pe toţi feciorii de boezi pentru noua învefălură, ci Şi din înrîurirea ce avură asupră-i lecţiunile și prietenia familiei sale cu Aristia, care încă de la prima. încercare îl luase în casa Câmpin6nului să facă parte dintre ascultătorii cercului săi literar. El jucă chiar la. 1832, ca .elev al Colegiului Sf. Sava, părăsind cu mâhnire scena, căreia mama sa şi unchiul stii Clucerul Titopoleos (tatăl săi murise) erati fârte protivnici, ca unei <nebunatice apucături», cum îl qiceaii, | cc | La început jucă roluri de «tînăr comice», mai târgiii de «tînăr amorez». 
(1) «Curierul Românesc», 1834—1837; — * Gazeta Teatrului», 1835 —1836. Tradiţiune verbală: C. Ollănescu, C; Nottara. 

> — care eră fOrte neastâmpărat la virsta de 8—9 ani, — dintro bolbcă, în care că- 
duse, alergând prin apă. E 

(3) Acolo avă.de camaâradi pe:. Const. Bălăcânu, Nicu Bălcescu, sc. - Boer Mich. Băţcovânu, Nae Budiștânu, St. Buriki, Al. Călinescu, G. Costatoru, Ion Ghica, 
Iancu Florescu, Se. Filipescu, Gr. Grădiştânu, 1. Ipeânu, D. Brătianu, Nicu Laho- 
vari, G. Perticari, Iorgu Ruset, C. A. Rosetti, Scarlat şi Stefan Turnavitu, Sebastian! Zisu, Ioan Zalomit și alţii. 

! 

" (2) Odată mergând să se scalde cu copiii în Topolog, a scăpat pe Iancu Brătianu 

escu,
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Aşă în comedia Vicloniile lui Seapin, tradusă de Rasti, jucă pe Sil- 

vestru (valetul lui Octaviu) -şi «nu mai puţin. a atras aplausele pu- 

blicului. Când însă s'a arătat pe scenă ca frate al Hiacynthei (act. 2, 

se. IX), nimic nu pută fi mai firesc decât a'lui înfăţişare de un ştren- 

gar în tot desiriul lui şi hotărît:: cu căciula .într'o parte şi cu mâna 

pe pistol şi pe sabie» (1); în comedia-balet Amorul Doctor, rolul doc- 

torului Bâhis, în care <«gângăviă> aşă de adevărat, că «nimeni. n'ar 

fi înţeles că se preface»; apoi în Saul avi.rolul lui David, în care 
«limba, gesturile, statura, tâte.îi erai favorabile. Toţi au r&mas mul- 

țumiţi, la t6tă scena eră întîmpinat și petrecut cu aplause».. Se părea 

totuşi că dedese acestui rol un caracter mai mult eroic, -ca unui câchil 
şi Orest», iar nu un caracter: mistic, <cum am dori să vedem în David, 

un ostaş însuflat: de Domnul, „un profet cu .pavăza şi cu lancea în. 

mână». (2) Eră un zelos' şi pasionat iubitor al artei. e 

După desfiinţarea Societăţii filarmonice, intră ca iuncăr în arma in- 

fanteriei şi fu trimis la 1810, împreună cu alţi itincări, printre cari 

Ath, Călinescu, Dadu Filipescu, Ioan Chiriachide, Culoglu, Racottă, Ple- 
şoianu și alţii, sub ascultarea Parucicului Macodonslii, 1 în „Rusia, ca 

să se desăvîrşâscă în studiile artei militare. 

De acolo se întârse cu rangul de Praporeic şi luă s serviciii în polcul 

faimosului «Poleovnie Engel», care, «prin buna sa inimă, prin vioiciunea 

-glumâţă a caracterului săi şi prin pocita şocăţie a: vorbirii. sale, a 

lăsat plăcute şi vesele suvenire printre: subordonații lui» (3); apoi în 

polcul comandat de Colonelul Radu Golescu,:cu care luă pârte la Stâin- 

părarea răseâlei Grecilor de la 1845 din Brăila. ai 

La .1846,: fu numit căpitan de punct la graniţa din Foeşani, unde 

la 1848 se însură cu.d-ş6ra Maria . Caloian; iar la 1851, fiind transfe- 

rat:la un alt punct; își dete deinisiunea din 6ste, rămânând să se ocupe 

de interesele sale. Po la 1862 intră în- magistratură și fu membru 'la 

“Tribunalul. Rîmnicul-Sărat (pe atunci cu reședința în Focșani), apoi 

sub domnia lui Cuza Vodă fu ales. 5 deputat, 4 demnitate ce ocupă până 

la 1866. a Dă “ 
Având o familie - nunierâsă, GL se mărgini în administrarea judeţului 

săi. A fost Colonel al legiunii de gardă civică, "membru şi president 

al consiliului judeţian și comitetului permanent din Focşani şi a luat 
  

U) «Gazeta Teatrului», 1835 Decembre, 3 No. 1, p. 10. 

(2) «Curierul Românesc», 1837, No. 50, p. 199. 

(3) A. Odobescu, W'z526-Kowyqsţserbs, p. 18. Acest Polcovnic--Engel diceă nevestei 

“sale, o cocână bogată, cu o laie de ţigani — de câte-ori se întîmplă să m6ră vre- -unul 

din ei: <Plinci Anicuţ'al mei, a murit la dine un sestre.» !
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cea mai vie parte la propăşirea tuturor instituţiunilor de cultură și de binefacere din jurul s&ă: A încetat din vi6ţă la 7 Martie. 1884, în vîr- stă de 68 de ani, : 
Mi Costache Michalache, numit mai târdii îlichăilenu, a fost unul dintre cei cari aii rămas Până aprope de mârte credincios teatrului. Elev dis- tins al lui Ioniţă Pop şi al lui Poteca în “Colegiul: Sf. Sava,. se deo- sibiă între camaragii săi printr'o vădită înclinare către lucrările de imaginaţiune. Cu un „caracter ambițios Şi îmboldit de dorinţa - de a “ajunge cevă, el fiii de Dărbier, se siliă să-nu semene cu t6tă lumea. Purtă plete lungi, cară îi cădea pe umeri, legătură de gât bătătore la ochi, aveă un mers țanţoş şi legănat şi imită atât de .bine pe unii dascăli, pe Aristia mai ales, că odată: băeţii ati pus pe catedră să le 

vorbâscă şi să le declame ca dinsul, în cât chiar Aristia a rămas uimit 
și i-a dis, bătendu-] pe umeri: <Aferim ! tu ai să fii maro actor 12 - Idea de a fi maj presus de alţii îl preocupă așă de tare, că el, caro . 
voiă să se facă dascăl de Şc6lă, intră la teatru numai pentru că de 
pe scenă putei vorbi lumii cum vreă el, putea porunci altora și avea 
prilej de a se înfățișa ca rege, ca stăpân, ca mai. mare al altora. De 
acea el jucă întâi pe tinerii amorezi, apoi rolurile prime de: bărbat 
şi: de bonvivant, a 

Tot acâstă plecare a lui î] făcă să fie Şi dascăl de gramatică ro- 
mânâscă la Şc6la filarmonică, precum mai târdii avea să-l împingă 
a se face director sat cel puţin regisor de teatru, Avea talent, -cră 

„Yioiă şi-şi iubiă fârte cariera de artist, interpretâna rolele după cum 
Îi eră firea «grandomană»; şi cântând cuvintele ce eșiai din gura lui. 
Avea frumâsă voce de .tenor și-a luâţ parte cu succes 'la Producţiu- 
nile lirice ale Societăţii filarmonice. A creat mai ales rolul lui: Idreno 
din Semiramis. 'S'a distins în Vieleniile tu Seapin.: cu rolul lui Octa- 
viu pe care l'a jucat cât se p6te aprâpe de adevăr; în Alzira juca po 
Alvarez; pe Omar, în. Panatismul, și în alte Piese a ținut. roluri 
de protagonist, cum a. rEmas şi. după aceea pe scenele teatrelor, 
pe care a jucat tot-deauna, însă puțin natural şi fârte declamatoriă, (1) 
La 1844, fu, împreună cu C. Carageale, directorul «Teatrului de diletanţi» 
din Bucuresci;. la 1849 înfiinţâză tot cu ;dînsul teatrul românese în 
locaiul şcâlei Lazăr Oteteleșanu din Craiova, apoi revine în capitală, 
C6rcă să j6ce cu Millo la Momolo, apoi eu Carageale pe scena teatrului 

(1) Fradiţiuni verbale de la tatăl mei şi de la Ion Ghica; — «Gazeta Teatrului», 
"1 Decembre 1835; — Laerările Soc. filarmonice, 1835, p. 4 ;— 231, teatrubă din Cra- 
_îova, de 1. Thănăsescu, pl, | 

| a .
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noă,:însă fără de'vre-un succes: deosebit. După acâsta se întârse iar la 

Millo şi stă gata. să debuteze în Welegiuitul, sub direcţiunea lui, în Tea- 

trul cel mare, când; muri de friguri, „titoide, la e Sepiom ore, 1855, Erăi în 

vîrstă de 47 deani. (1) .. et, i 

O existenţă f6rte aventunosă în tinereţe avă. Ioan Curie, singurul 

dintre elevii şc6lei filarmonice care mai. este în viţă, având peste 

85 de ani. Fiul lui. T6der cojocarul din mahalaua Sf. Nicolae din Şe- 

lari, avi. de. mic, copil, apucături de .«comedianţ», căci făcea acasă: şi 

în jocurile lui cu copiii cele mai: mari. «năzbătii»..şi cele mai «aidoma 

posiclituri».- de tot ce .vedeă. Ager la minte şi cu: tragere. de: inimă 

pentru carte, învăţă. la şela grecâscă până ce intră în SE. Sava, unde, 

ca elev al. lui: Aristia, făcă parte dintre. şcolarii favoriţi cari ascultaii 

cetirile literare în casa lui Câmpinânu ; şi'se..pregătiră după acesta 

la 'studiul declamaţiunii şi.al artei dramatice, până când la 1834 intră 

în şedla societăţii lui: Eliade, Câmpinânu, şi Aristia. Ad, de la început, 

jucă rolele . principale: Zopir;; în:: Fanatismul, Lusignan: în... Zaira, |. 

Zamor în Alzira, Virginius în tragedia. lui Alfieri ; Virginia; tra- 

dusă de Aristia; Saul, în tragedia Saul, tradusă tot de. “Aristia,:rol 

pe. care - <a. jucat în t6tă: desăvîrşirea ;şi' adevărul. -Declamaţiunea 

curată şi: justă, | vorbele înţelese până în cel-lalt căpătâi: al .salei, -fu- 

riile lui Saul bine colorate,. gesturile, firescă ; întrun cuvînt. rola. cea 

"obositâre atât pătruusese pe tînăr şi îl doborîse, în cât —la sfîrşitul 

bucății, când a eşit să mulţumâscă aplauselor publicului — a. căqut, le-. 

şinat pe. scenă : atât de grozav,. în cât: de la amîndouă. braţele i. s'a 

luat sânge, care Va început nu eşiă, nici decum, atâta se; , oprise în 

vinele sale: După ce sângele curse în destule asvârlituri, abiă. s'a deş- 

teptat tînărul. Saul, care va putea dice că şi-a.versat sângele pe scenă, 

pentru cinstea teatrului românese şi sprijinirea artei, “sale, atât. de 

anevoe şi obositâre.» (2). Quantum mutati ab illo... sunt actorii noştri 

de astăqi!? A cântat şi pe Assur în. Semiramis. El fu elevul de,predi- 

lecţiune al lui Aristia, cu care şi plecă, în Grecia. după desfiinţarea. tea-. 

trului românesc în Bucuresci. Ş pi, 

;De: aci încolo: începe pentru. Curie o epocă ae tot, “felul, “de. aven- 

tură, Mai. întâiă se înscrie la. Universitatea din. Atena, unde | urmă-un 

an în Facultatea de drept. In acest timp. el şi cu; Aristia jucară în 

mai multe representaţiuni de binefacere şi jocul ] lor făcă : atâta impre- 

siune: asupra: publicului atenian, că toţi îi diceai «Artistul». La 1840 

  

(1) IL. A. Wachmann, Scrisdre din 20 Septembre 1855 . către Ea. „Wachmann. SE 

(2) «Curierul Românesc», 16 Decembre 1837, No..50, p.199,. .: iii: i
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"Aristia întorcându-se în: Bucuresci, Curie rămâne Pripășit prin “Grecia, fără mijlâce de traiti altele” decât ajutorul a doi Români croitori şi un „mic dar. bănesc ce căpătă de la Ioan Caragea, fostul Domnitor al Ţării. Românesci. Ne mai avend încotro face, cert representantului Franecioi 
să-l înroleze în legiunea străină, care se. bătea contra Arabilor din - 
Algeria, dar neputându-se îmbareă la timp, plecă la V eneţia cu Gr. 
Lehliu şi: de acolo pe jos, prin Lombardia și Savoia, la Paris. Aci se, 
înrolă în legiunea străină, îu trimis în Algeria, se bătă cu vitejie; se 
înapoiă în Francia-cu recomendaţiunea Generalului Lamoricidre de a 
fi. incorporat întrun regiment de linie, sluji cu credinţă până la 1848 
când, dându-se de partea revoluţionarilor, îu silit-să fugă în Moldova, : 
unde se făci sub numele de Jean Curius Profesor de limba francesă - 
la “gimnasiul Alexandru-cel-Bun din laşi o Sia 
“ De atunci și: până 'în 1897;-aprâpe 50 de ani, rămase el credincios. 
catedrei sale, stimat de "toţi: cari Vaii apropiat, atât pentru caracterul: 
săii onest şi plin .de 'zel' pentru cultura publică, cât 'şi: pentru: nimbul 
artistic ce 'tot-deauna “a încununat capul săi, astădi alb, pururea: sim. 
patic și atrăgător. e. ci a iai ; 

„ Cu-t6tă' vîrsta: sa 'atâţ de înaintată, tot i şe umple peptul de amin-! 
tiră şi glasul îmlădiat tremură de emoţiune; povestind împrejurările 
pe cari însuşi le numescs: Pâtra unghiulară „a' acestui mare „edificii 
românese: («teatrul:), la înființarea căruia: a luat din'-vîvsta de 17.anj 
O'-parte atât de 'interesanţă. (Di aa a 

- Ioan Lăseciresci,! feciorul Vătafului din curtea Bălăcânului, învățase 
grecesce și românesce la dascălii cari dădeaii lecţiuni. acolo şi la '17 ani 
intră în colegiul Sf. Sava, unde studiul geografiei şi al istoriei -îl pa- 
sionă' cu deosebire, pe când aritmetica, Seometria ' și “gramatica nu-y 
puteaii: intră în cap. a sa aa aa 
„Rămas în două rînduri repetent Și ruşinat! de a: se ved6, el: om 

mare, de' 20 de ani, pe aceeași bancă cu copiii, găsi bun: prilejul: des- 
chiderii nouej şcâle filarmonice, pentru “a se: înscrie: numaj:! decât 
printre cei dintâi elevi. Posace Şi posomoriît din fire, cu vorba: lui apă- 
sată şi fluerându-i printre dinţi câna eră necăjit, sprîncenaţ Şi țigărit 
la trup, nică Puteă să nu reușâscă în rolurile de intrigant; de bătrân . 
cicălitor şi ursuz şi de sgârcit,; pe cară le jucă: aie 
"De pildă în Gerontie, bătrânul cel ealicos- şi: onest din Vicleniirg 
luă: Scapinj, a: plăcut! cu deosebire, : «Imbrăcămintea, gesturile, 'vorba, 
—— 

. 
” . 

(1) “Revista Literară», No. 60 din 20 Noembre 1897, p. 472 şi urm.—Tradiţiuni ver 

bale: Ion Ghica, V. Alecsandri, „Iorgu. Carageale — + Curierul -Românese», 1844... 
'
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caricatura obrazului, zugrăviaii! f6rte bine acâstă: patimă. a iubirii: de 

argint, pentru 'câre a atras în mai multe rînduri aplausele privitorilor. 
şi după privelişte a fost chemat pe'scenă. T6te băgările de s6mă despre: 
jucarea rolei: sale: ai: fost asupra: “unor nuanţe, cari pot: scăpă: din 

vedere: şi la artiştii bătrâni: iadecă acele taifasuri” de cuscrenie, acele 

povestiri jupănescă! despre interesele sale -nu' aii' fost: atâta de ma- 

tore şi de îndesate, în cât să 'arate acel ridicol şi: acea fală neghi6bă 

„şi:fără temeiii. S'a' mai făcut încă băgare de s6mă la scena când: scotea 
punga cu 500 galbeni să o dea -slugii, că, :vrând: să: zugrăvâscă ză: 
bava cu care un sgârcit ar put6 să :dea fără de nică un' cuvînt! 500 de 

galbeni, a trecut măsurile zăbavei şi a: răcit inferesul privitorilor prin” 
Gre-cari vorbe ce a adăogat: de la sine: printre acele ale ! autorului, 
lucru 'care mai mulţi şoolari : ati i început a-l face! Și nu :isbutese tot- dea- 
una.» (1). . îi . DRIVE DI DIE : in pai acută 

“In: rolul ui Abner: din Saul, a jucat cu: multă pătrundere: aulgi 

diceaii «că de aceeă'a isbutit, căci pâte: cine-va :vedâ iAbneri mai cui 

înlesnire;:dar un zugrav, când va 'zugrăvi” un şârpe 'în'adevărul : său, 

nu: perde cinstea pentru că şerpii sunt” mai l6sne de vădut; decât leii . 

şi. elefanții: »Noi însă dicem: că puteă să: facă - şi mai bine pe „Abner, 

când. modelele sunt mai lesne de văqut> (9): i i e 

După încetarea teatrului, el trăi retras, studiând: însă și stăruind în: 
credinţa că va reînodă: iar firul întrerupt al carierei 'sale, şi în 'adevăr 

că:la 1844 îl vedem 'din noii : în : trupa <Teatrului de: 'diletanţi» : “din 
sala Slătin6nului - “şi, de atuncă : până 'la: 1857, a remas necontenit : “un 

zelos şi însemnat servitor al artei... : e ti 

*Gh. Burolenu eră întâiul comic al tinerei trupe, «care tot: deaiuiia: a 
dat nădejdi a: se face unul dintre cei mai însemnați». El a: jucat'rolul 

lui Scapin: «nu cu mai puţină iscusință 'și a zugrăvit; forte - bins “pe: 

o slugă îndemânatică la viclenii; dar zugrăvindu-l: ast-fel,:-fărăi să-! 

lips6scă sarea - comicului, da Gre-câre : gravitate: lui: Scapin şi-l: făcea 

să: aibă: Gre-care mîndrie de-un suflet: înalt. “Gesturile îi trebuiaii mai 
iuți, mişcările sprintene, vorba mai repede, pe unde și unde'! și, când, 

casă înșele 'se arătă nerod,i trebuiă 'să: facă: Pe privitori să nu:și uite 

că în acea :nerodie'' stă încuibată 'diavolia...»: Urmând aceste: "poveţe 

cade însă în defectul contrarii, căci în vodovilul Nevinovaţii, '<e într'un: 
„vecinie neastâmpăr: mânile, piciârele, capul, umerii, mijlocul nui staii: 
la un loc>. Bine e să facă cine-va a zîmbi rîsul în ochii şi buzele pri- 

a 

(1) «Gazeta Teatrului», loc. cit. 
(2) «Curierul Românesc» din 1837, loc„cit.
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vitorilor şi a pricinui veselia unui public, însă să bage de s6mă să 

nu fie cu cheltuiala sa. Aş vrea. să.rid la represintaţia unei bucăţi 
comice: de Sosie, de -Spitz, de Scapin, dar nu de Burolenu. Meşte- 
şuigul comicului este să facă personagiile co înfăţișcză do LIS, dar nu 
pe sine.» (1) In piesa tradusă de WVinterhalder, O Poliţă, In Aepolul 
în. locul unehiuluă de acelaşi, şi în Bărbatul cornorat 2 purere 
tradus de Gr. Grădiștânu-fiul, «Burolenu, care are un deosebit talent 
de comic, a fost obiectul unei. critice, şi nu pentru că nu e destoinie 
de rola sa, ci pentru.-că publicul.aşteptă de la un asemenea talent 
cu vremea o desăvîrşire şi un rar actor... “Lot ce i se mat băgă de 
s6mă, e ca să împuţineze cât mai mult gesturile şi să nu-şi legene 
trupul când vorbsesce şi: nică să stea înlemnit la un loc, dar nici să se 
misce de colo :până dincolo,pe. scenă, când nu e trebuinţă. EI a câş- 
tigat favorul publicului, şi numai cum se arată po scenă, privitorii 
încep a rîde şi de.aceea.nu.trebue să facă nici odată cevă peste 
măsură, socotind că cu acâsta. să insufle şi mai mult rîsul... > 
„I se. adresaii atâtea. crițici. pentru că eră un actor de talent și ar fi 
devenit, fără. îndoială, un „adevărat artist, dacă în urma unul amor 
nenorocit pentru o femee mai sus pusă decât dînsul în societate, nu 
sar îi desperat şi n'ar fi lăsat.teatrul, casă intre în. armată, undei 
s'a perdut apoi urma. : Aa o N 
„“Un alt comic. eră şi. ' Joan Râmnicânu, care s'a deosebit mai vîrtos 
în rolele de caracter, precum Bădăranul boerit, Sganarelle şi Ar- gant,: din Picleniile lui -Seapin. In acest. din urmă rol i se făcea imputarea de a fi fost <puţin cam silit în mişcări şi cam ţepăn în gesturi, mai ales. în scena în care hotără&sce să. dea jalbă şi în neca- zurile sale de. cinste pentru că, se îns6ră fiu-săii fără voia sa... Scena 
grOzei. însă, când vede pe prefăcutul frate al nevestei. fiului stii, a făcut-o f6rte bine.» (2)... Să Pre 

„De alt-fel s'a menţinut în; această notă mi 
scena,. odată cu închiderea teatrului la 1838 
despre dînsul. NE PI 
„A. Diamand, natură exaltată și bolnăvi 
rez, tot-deauna cu o pasiune atât de înfi 
ori uită că este în scenă. Lăscărescu gi 
un cuţit, în mână, că e în „star 

jlocie până ce a părăsit 
» Și nu s'a mai aflat nimie 

ci6să, jucă rolurile de amo- 
ăcărată, că de cele mai de multe 
cea: «Nu daţi cum-va nebunului 

e Ş & - A . a a să me ombre, când i s'o urcă sân- 

  

(1) «Gazeta Teatrului», loc. cit. 
(2) Ibidem.
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gele în cap.» (1) Eră atâta! de absorbit de rolul săi şi, se identifică 

atât de mult cu situaţiunile scenei, în cât odată, jucând pe Seid. în 

Fanatismul, i-a venit rii şi-a început a aiură.: Acesta a fost înce- 

putul, -căcă'nu târgii înebuni cu desăvîrşire.! Dacii a 

Despre Const. Mincu sai Jinculescu, scim că jucă pe amorezii şi, 

în Vicleniile lui Seapin, unde jucă pe Leandru, amantul Zerbinetei, 

<a isbutit mal cu-:covîrşire în scena când se întiinesce cu tatăl săi. 

Frica că i-a aflat intriga cu Zerbineta,; trebuința ce:aveă să-şi ascundă 

amorul săi, răspunsurile cele întrerupte ' şi pline dejconfusie, sfiala 

de apropierea tatălui săi, roşala: pe. obraz, care tot-deauna vinde 

greşâla celui nedeprins încă 'a minţi, tâte ait'fost “zugrăvite în cea 

mai firâscă desăvîrşire.» (2). e ie 

"Aceste frumâse' făgădueli,. cum şi succesele ce a trebuit să aibă, 

nu. Paă îndemnat totuși să rămână. în teatru, :aşă că. curînd numele 

săi. dispare de pe afișe. Pentru ultimă Gră! pare.să fi jucat în: come-. 

dia-balet Amorul. Doctor, în care .făceă. pe Clitandru, amantul: Lu- 

cindei, la 7 Decembre 1835... ne 

„A intrat în serviciul Statului şi a fost zapeiii la Călărași. (3) „: 

: Costache Dimitriu, fecior:de popă, elev bun la Si. “Sava,:unde se 

distinsese -printr'o memorie minunată — sciă Istoria. lui Poteca :pe 'din 

afară cuvînt cu cuvînt. — 'giceă versurile «de .se::păreaii? o. musică», 

fără a se simţi rima. Jucă roluri de bătrân (păre noble). şi a avut mult 

succes în 'rolul lui. Fanor din “Fanatismul lui Voltaire.: După: acâsta 

îl vedem.la 1835 printre profesorii ședlei filarmonice, -negreşit pentru 

limba română 'şi recitări, în care eră maestru. (4) -- RE IRae 

-: Cei-lalţi: Joan Petrescu, Al: Ciuculescu, Tângovenu, apoi Mavrodin (5) 

care a jucat .pe Ionathan în Saul-fârte slab, că «de abiă:i:se augiă 

glasul», pe 'Ieilius în. Virginia: şi un moment a fost: logodaicul Fro: 

sei” Vlasto : (fiind-că 'eră 'băiat- frumos şi cu părinţi bogaţi), 4-: Sims 

onescu şi P.. Bâlgher nu aii lăsat:nică o amintire deosebită nici despre 

felul lor de'a fi,'.nici despre talentul lor scenic. Aii fost de sigur nisce 
pa 

4 

j IE a, a: 

(1) Acâstă scenă mi-a: povestit-o tatăl meii, care de: multe.ori a: avut. prilej saii 

să-l împedice să facă vre-o nebunie, sait să-l scape de vre-o. bătaie, gata cum eră 

Diamand a sări la ori-cine Var fi împotrivit la cevă. i a 

(2) «Gazeta Teatrului», loc. cit. it Ii 

(3) 'Tradiţiune verbală:: O. Ollănescu." pa pe NI 

„: (4) Tradiţiune verbală: C.. Ollănescu.— Lucrările Societ.: filarmonice, 1835, p. 32. 

(5) «Curierul Românesc», 1837, No. 50, p. 199; — «Revista Literară», No 27, din 

20 Oct. 1897; — Pagini pentru Ist. Teatrului, de St. Vellescu, în scrisGrea lui Ioan 

Curius, p. 491. 3 Sa CCI IN aa a a , . tii
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utilități, despre cari atât diarele. cât şi tradiţiunile verbalo nu spun un cuvînt. 'Fie-le -memoria curată şi odihnită acolo unde s or fi găsind! Dintre. eleve, existenţa cea: mai strălucită, sârta cea mai alesă, până la adîncile bătrâneţi în care se găsesce astădi, a:avut-o fără îndoială d-ra Frosa Viasto.: . e. E a Crescută de mica copilărie . în casa lui Emanuel Tlorescu, la un loc Şi fără osebire cu fetele sale, ea dovedi de timpuriii frumâse aplecări pentru. cântec, pentru dans, pentru recitări în prosă şi în versuri, la „care Văcărescu, Câmpin6nu şi alţi boeri, prieteni ai casci, nu cu pu- ține - îndemnuri şi laude, contribuia să i le crâscă . în tot-deauna. A fost dar un lucru cu: totul. firesc, ca, deschidându-se o ŞcOlă în care se învăţă anume musica, declamaţiunea și arta dramatică, tînăra (abia de 15 ani) copilă, săi fio una dintre cele dintâi eleve. Pusă pentru buna îngrijire şi studiul limbilor străine Împreună cu cele patru camarade ale: sale în 'pensionatul . luj. Duport, „apoi la Vaillant, ea prosperă atât la: învăţăturile clasice, cât Și la cele artistice, aşă că în :curînd îu punctul interesant împrejurul căruia se rotiaii. profesorii, .cama- - radii, publicul şi mai ales tineretul de pe atunci. | -Imaltă, frumâsă la chip, bine făcută la trup, cu ochi vioi şi vorbitori, cu gură mică, șăgalnică și plăcut zîmbitâre, cu vocea melodissă ca un cântec, sprintenă, veselă, graţi6să şi mai. cu. s6mă. pătrunsă de : farmecul ce răspândiă în jurul .s&ă pretutindenea, eră ușor: să isbutâscă po scenă şi să cucerâscă dragostea: celor. ce o-priviaii şi o ascultati, De aceeai se: și făcea necontenite “observări. în. criticele “de pe atunci. că ori «se arătă pe scenă ca o d-ş6ră plină de cochetărie: o rochie de mătă- sărie, -cordâne şi cătărămi ce întunecă- ochii, mahalalelor, coafură gră- 
mădită și. întindichiată (?), în locul. unej rochii. curate şi bine făcute, unui şorţ elegant şi a une cosiţe pline de nevinovăție»; oră că <a maj adăogat o iscusință .de tot. nepotrivită; și. fără Vreme, adecă să arate că :a căpătat rutina scenei, făcea — în: cele maj triste momente de ab- 
sorbire și de despărţire de lângă iubitul Ci — semne din mâni și din ochi 
celor-lalţi actori de pe scenă, semne ca s'0 arate că, şi când tace, vorbesce cu mișcările de toţ nepotrivite cu rola sas. (1) ” Copil sburdalnic, ălintaţ ȘI capricios! Acâsta no “împedecă să placă 
de cum se iviă pe 'scenă şi să pironâscă “asuprăă ochii celor mai pu 

Iai vîrtos «cocânele 

fin pretenţioşi şi scrupuloşi decâţ criticii. săi, ă îi făceaii daruri preţise cu ocasiunea. ori-cărei representaţiunio 
Ea. creă' multe roluri de ite 

br 
i 9 Solurile caractere, do amoreză, e orotăi (1) «Gazeta Teatrului», 1836, No, 4 şi 1835, No. 1 m 

e
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de ingenuă chiar şi de travesti. Aşă ea jucă pe: Hyacintha. în :Wi-. 
cleniile lui, Scapin, pe Alziva, pe.Righi în: comedia lui Iancu. Ruset 
Cina între prieleni,: pe Lucinda, din Amorul. Doctor, „pe::Celina,;, 

din Triumful Amorului de :Winterhalder, pe Blandina din . Nevi=, 

novaţii de același, pe Carol II în piesa lui Duval tradusă de... Voi- 

nescu, Tinerețea lui Carol II, iar în -vodevile, ce fără dînsa. păreaii 

s6rbede, <aveă: graţii şi natural în jocul săi. şi dovediă că va-putâ.să 

se facă o plăcută subretă». (1). Când deschideă însă. gura să: cânte, 
apoi tâte 'craii .ertate, tâte. se uitai, numai gingaşa ei făptură, splen-- 

d6rea vocei, şi măesțria cântecului rămânând vii şi atrăgâtâre pentru. 

cei de faţă; D:ra;Vlasto şi-a atras laudele :«parterului atât în cânte- . 
“cele -cele în parte, cât şi în duetul cu d-na Caliopi., 'Mulţumirea privito-, 

rilor a. fost: atât .de mare în cât,.şi.de aș fi:voit.să: die cevă pentru; 
d-ra Vlasto, că în Alzira îşi uitase rola. şi: fără grijă: s'a:urcat pe 

scenă, dar una:voce (de sigur una:voce poceo fa-din' Bărbierul:Sevilici”) 
"îmi. astupă gura şi tr ebue a cinsti cine-vă talentul» |... i i e iii 

Eră deci:nu numai. o frumâsă. şi plăcută actriţă, ci. și-o minunată: 
cântărâţă. Şi aveă. dreptul Barbu Catargiu, care seriă: aceste rînduri,: 

căci cu cântecul şi-a semănat ea faima în Europa cultă și a cules laurii. 
cei mai străluciți. ai tinereţei sale artistice... ci i iri carti 
“Pe 'la sfîrşitul anului 1836 Polcovnicul 'T. Popescu, adjutant al Prin- 

cipelui Domnitor Alexandru Ghica, înamorat:de mult de dînsa, o luă: 

de soţie (2) și ast-fel ea dispări din teatru, fără de: a încetă: totuşi. să-și, 

"0) «Curierul Românesc» din 1836, Noi 60, Septembre 14. Sorisârea lui: I Bipay 

profesor de limba francesă la Academia Michăileană din Iaşi. 

(2) Actriţele frumâse ori talentate : ait avut adesea prilegiul' dea: urcă cele: mai 

înalte” trepte ale scării „sociale : şi a ocupă "posiţiuni "splendide în lume: Aşă, 

Impărătâsa Theodora, nevasta lui Justinian, jucase "comedia în cire'și prin: tobur 

gurile Bizanțului înainte de a se urcă pe cel mai măreț tron al „creştinătăţii; ia 

Balerina Zaglioni luă de bărbat pe Don Pedro Regele! Portugaliei ; | pi 
Miss, Mellon deveni Ducesă de Saint-Alban și lăsă, murind, în Septembre 1837, 

1.800.000 lirc sterline (45 milione de frâncă) Missei Angăle Burdett; 

" Celebra Polly, miss Fenton, deveni Ducesă de, Boston; 
D-ra Sontag îu Comitesă de Rossi; ! ”: i PI 
Senora Sala (actriţă din Madrid), Gomitesă de Fuântes; Rai 
D-naLeelere, Barână de la Fertă; a 
D-na Waldi, Comitesă de Spare; ; 

D-na Wenzel, Comitesă Orloit ; Na 
„Miss Parren, Comitesă Derby ; Pa 

" Miss Burton, Comitesă 'de' Croerven ; Si Da 
Miss Eoole, Lady Harrinton ; ; - 

Miss' Monaudote deveni nevasta lui N. “Bull, "faimosul bogătaș, supranumit, la 

Londra Golden Bull (Gniulea de aur); 

  

: iai . | 
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cultive şi nai cu drag pote arta sa. Intr'o călătorie: ce făcu la Viena 
cu bărbâtul săi, ea luă. lecţiuni de'la cei.mai meşteri dascăli do cântec 
din capitala Austriei, precum avea să fie la Paris, mai în urmă, clova 
faimosului «Bordoni»>, profesor al Principeselor de Orlans. N 
"Dar de'sigur căsătoria'nu eră prielnică privighetrei n6stre, căci nu 
multi după săvîrşirea ei o vedem cercând să debuteze la Opera din 
„Paris, unde, cu t6tă faima dascălului ei, cu t6te mijlocirile lui Billecocg, 
fostul Consul frances în Bucuresci, pe atunci şeful siguranţei publice la 

Ministeriul de Interne, care o sprijiniă cu deosebire, trumâsa şi eleganta 
darcolini (cum îşi deduse numele pentru teatru), nu avi nică o isbândă. 
„Pe scena pe care cântă Malibran, Sontag, Frezzolini, Jenny Lind nu 

mai eră 'de ajuns 'loe:pentru tînăra':Marcolini, care, înţelegend -pâte : 
pericolul: de a luptă cu asemenea: celebrităţi, se: duse în Italia, unde 
avi îndelungi şi strălucite succese.::: .. .. a 
De la Milano la'Torino, de 'la Torino la Veneţia, în «Teatro Fenice», 

apoi în «la Pergolâ» 'din Florenţa, la: Verona, la':Pisa, la Palermo, la 
Luca, Sinigaglia, Ancona; Bari, Neapole, ork-unde eră o -sărbătâro la 
Curțile Suveranilor, în palatele Principilor şi mai marilor lumii italiane 
de pe atunci, vocea ei răsună tot mai fermecătsre, gingăşia ci tot mai 
răpitâre uimi şi încântă minţile şi inimile tuturora. Incă până acum ca 
<simte':cum îi :tresare'de dulce peptul>, amintindu-și triumfurile de 
altă dată! Incă până agi:caude ca un 'ecoii din ce în ce mai depărtat, 
dar. mai dulce», aplausele. şi 'aclamaţiunile celor ce. <o slăviati!»: 
„Florile, giuvaerurile, aurul și... inimile cădeaii la picidrele ei, ca o 

„Miss O'Neil, mistres Belcher,, Lady Mairesse a Londrei ; | „La Zerbi luă în căsătorie pe fiul Dogelui Veneţiei şi o actriţă din Neapole de la. Teatrul Saint-Carlo, a luat de bărbat pe Principele Luchesi Palli şi a fost ast-fel cumnat cu Ducesa de Bâry, mama Comitelui 'de Chambord ; Adelina Patti a fost Marchisă de Caux;. 
„Ad. Ristori, Marchisă -del Grillo ; a 
_Katti Schrath de la Burgtheater, 

de Kisch ; a 
Ika Palhnay, faimâsa cântărâţă de o 

pe Comitele Feszteties; RI , 
Hermina Meyerhoff, îrumâsa cântărâță de la Car 

îl6-Girofla, a luat în căsătorie pe vestitul jurnalist 

amica Imp&ratului Francise-Iosef, este Barână 

perete de la Wiener Theater, a luat în căsătorie 

Itheater, creat6rea rolului Giro- i l x şi om politie ru: ie 'Ta- tischefi, actual agent comercial pe lângă Ambasada Imperială din Lonaze ne î Paulina Luca este. Barnă ; ” E | , 
Frumosa Sophie Croizette de la Comedia F vancesă este nevasta milionarului Stern, 

„ Sonnenfels,, vestita ingenuă de. la Burg-Tthea ter este Barână Borper” - 
Charlota !olter, admirabila tragediană, onă Berger; eră Comitesă. O'Sullivan. .
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bine-făcătâre pl6ie, din car ea răsăriă tot mai plăcută, mai iubită, ma 

preţi6să cântărâţă: şi fomee! Rossini a: fost un. “moment! nebun după 

dinsa, . iar Ernesto -Rossi, marele: iragedian,! pe 'atunci “în 'splend6rea 
tinereţii ş si a talentului, o iubi <avec toute Vardeur. de “mes! s vingt-oing 

ans», precum ! 'singur -mi-a :mărturisit:o.... i 

“In timpul Imperiului se întârse în Franţa, în mai multe” vândută cântă 

la: Nizza, unde Moyerbee îi trimiteă scrisori pline de admiraţiune! şi 'de. 
duioşie, iar Alphonse Karr îi seriă articole înfocate şi: elogi6s6 în diare. 

La Paris; dă concerte sub 'patronagiul Comitesei Castiglione, la: cari 
asistă 'şi o aplaudă -publicul :cel mai distins. : In: “sala : Herz! mai 
cu: s6mă, avi '-un': succes :nebun. Se presintă: împreună 'cu Rossi 
înaintea “unui «ilustru. auditorii», „care îi' aclamă ! pe :: amindoi. In 
«foyer-ul» Operei. Italiane,: dise, —'cu prilejul“ “concertului dat ':de 
Gordigiăni, «il dolce canzoniere»; — cavatina din - Puritansă lui: Bellini 

în așă chip în cât cea mai însemnată-f6ie musicală, <La Gazette mu: 

sicale de” Paris»,:declaiă că d-na JMarcolini: are “<o voce strălucită de 
soprano, perfecționată. prin:o excelentă metodă». Tote giarele 'o lăudaii 
toţi. artiştii o: cântai,::tâte' mânile i se: întindeaii cu: dragoste; 'nu:i 
lipsiă decât suprema consacraţiune: angagiamentul la'Opera cea mare! 
Ministrul 'Achille Fould îi subscrie: contractul, dar: ..: lă'20 Septembre 
1859, vedem, sub direcţiunea lui C. A. Rosetti, debutând ' în Fiamina, 
pe scena Teatrului Naţional! 'din Bucuresci, pe d-na Eufrosina: Popescu, 

văduva: Colonelului pensionar T. Popescu, fost Adjutant domnesc. i 
“De atunci' a rămas 'credinci6să: scenei române, pe' care a cules tot 
atâția :lauri şi s'a. îmbrăcat cu: tot atâta 'strălucire:-ca:și: pe scenele” 

străine. Vestita Marcolini, dispărând, ne-a lăsat pe şi mai vestita: Frosa - 
Popescu, care: va rămân un model neîntrecut 'de simţemînt: al scenei, 

de joc natural, de dicțiune! corectă, de nobilă înfăţişare, pururea dis: 
“ 

tinsă: şi fără de 's6măn încă la:nof'artistă. : n i 
D-ra Raliţa: Michălache,: sora: lui Costache: Michalache, a: intrat! în' 

şeâlă fără să scie .să: scri6 şi să cetâscă dar ave 'atâta dragoste şi 

atâta zel pentru teatru, că: în cea dintâi: piesă ce aii jucat elevil:şcâlei: 
filarmonice (29 “August 1834) a' creat rolul Palmirei din Panatismul: 
lui Voltaire. cu mult 'adevăr şi! pasiune, după” cum. am arătat.: Erâ!'0: 

“ graţi6să şi vidie subrotă, tot-deauna cu zîmbetul pe buze, tot- deăuna 

gata a jucă, bună camaradă, bună 'prietenă! Aveă'un singur mic cusulij 
ortat de - alt-fel fetelor tinere : îi plăceă să .se îmbrace frumos, să 
se împodobâscă şi să se gătâscă adesea mai mult, decât ar fi trebuit 
„pe scenă; dovadă imputarea ce primi de la Eliade. asupra: rolului din 
Nevinovaţii, în care eși <în corul ţărancelor cu secere în mână», având 

 



88 DIMITRIE, G. OLLĂNESCU " 114 

degetele pline «de inele de diamant, câte a putut să:găsâscă pe acasă».(1) 

Aveă glas, deşi. nu puternic, însă plăcut, şi eră "pătrunsă :de aceea ce 
jucă ; ast-fel a creat rolul Princesei. Azema în Șemiramis cântată la 1836. 
«D-ra Raliţa şi-a jucat rola (în, Zriumful Amorului) cu t6tă dosăvir- 
şirea şi, la cântare, dacă nu ajunge pe M-me Caliopi:.și.. d-ra: Vlasto, 
dar. expresiunea. şi. vioiciunea. sa : răscumpără lipsa. glasului, caro cu 
t6te aceste este plăcut.» (2). A rămas „eredinci6să scenei şi: a urmat pe 
îraţiă sâi' Costache: şi. Stefan Michăileanu. (acesta intrat mai târgiă în 
teatru) pe ori-unde s'aii dus cu trupele, după vremi.. A făcut parte din 
«Teatrul : de diletanţi». de la 1844 din :Bucuresci şi s'a dus la 1848 
cu Costache, Carageale la Craiova, unde se şi. mărită cu actorul Pavel 
Stoenescu. Mai târqiii. părăsi rolele de subretă și luă: pe cele de mamă, 
apoi de «duegnă». După 1855; se reîni6rse în. capitală, intră în. Tea- 
trul Naţional, unde sub deosebite direcţiuni.jucă până la 1881, când 
se retrase la pensiune. . ce ia 
Domna. Caliopi eră prima-dona, cântărâţa de!'forţă a: şc6loi filar- 

monice şi aprâpe numâi. în vodevile . şi operete :a apărut po scenă 
atunăă.. Așă în Triumful Amorului, atrase aplausele <parterului,. atât 
în cântările. în. parte, „cât şi. în duete»; iar.în scrisoarea :sa către 
Eliade, Jean Repay,:profesor de literatura. francesă la Academia -Mi- | chăileană, din „Iaşi, gice, cu. privire la dînsa, că;<are un glas just, în intonaţiunile lui are un farmec deusebit.: O: zăboviro de ș6se luni în „Italia .ar face dintr'însa, o. cântărâță deosebită». (3), Eră „prin urmare un element puternic, un talent recunoscut „pentru acele întâi corcări lirice. ale şedlei rumânesci de musică; a. creat cu „deosebit talent rolul Somiramidei, “în; opera: acâsta, când fu jucată: la . 1836.:-Maă târgiii se mărită. cu ; actorul . Luca Carageale. (fratele lui, Costache), urmând să j6ce' câţi-va ani în. Moldova şi în: Ţâra-Românâscă. aa 
D-ra Flonca pare a îi fost cea nial. puţin cultă dintre. tâte clovele - căci caveă, puţină . îngrijire. să păzâscă | punctuaţia şi se: opriă unde - nu trebuiă, „repedindu-se cu vorba unde trebuiă să stea», apoi :nu obicinuia «Să-şi. înveţe rola», deşi în „Zerbineta “(din ;:Vicleniile ! lui 

cl Vita pu Hou ca ca neta ori SĂ î6oo; bino și, aceea, co 1: Vlasto - acut, să-și, „YOTDIrea. cu plânsul, d-sa. a să- vîrşit,. însă trecând hotarele, foarte bine. cu rîsul -cel îmbulzit (9) şi firesc.» In. vodevilul: lui Winterhalder, Trium fu ; 
y 

i Amorului —. «Și-a 
NN pt ., . “ . . LE î. ta 

  

(1) «Gazeta Teatrului: No. 4 Qin 1836, iii, i 
(2) Ibidem, No. 2, 1836. :- N IC a E 
(8) Ibidem, No. 6. i. cit i et



115 . -- TEATRUL LA ROMÂNI . 89 

- cântat partea. în destul de bine..Glasul.nui este mare, dar: curat şi 
just.» (1) In rolul: Lucreţiei, fata lui Sganarelle - din : Amorul -.Doctor, 

eră atât de. graţi6să «cât nu se pâte mai bine>. — După: cum: se vede, 

-aveă: bune, disposiţiuni: pentru'::teatru,: dar. îi Jipsiaăt. ... mijlâcele 

intelectuale şi «nici prea avâă tragere “de inimă: să stea „la învăţă- 
tură, căci, ochii ei şireţi şi mintea ei fluturatecă; o purtau mai cu drag 

la alte. îndeletniciră.. Că frumuşică eră şi avea mult vino 'mcoace.»: (2) 
După risipirea ; Societăţii filarmonice nu mai am; dat-de numele :ei ni- 

căeri. Mi s'a spus. că trăesce încă,: Grhbă,: într” 0. chilie de a. biserica 

Ic6nsi în Bucuresci:. ! E - ăi ii 
D-ra Lang aveă glas plăcut; ochi Verdi mari şi i mijloc plin şi mlădios;. 

cât despre. talent ori isprăvi scenice, nu am putut găsi nică ,o.urmă, 

acesta .pâte:.pentru “că. f6rte curînd, deveni. „soţia profesorului. său 

Winterhalder.. . ia Îi 

Din. criticele timpului, cât şi din tradiţiunile; verbale ce ai ajuns până 

la noi asupra.acestor veterană ai artei dramatice, putem :să le carac- 

terisăm .ast-fel : însuşirile lor pentru scenă: nu-şi învețaiii rolele bine 
şi. cacâstă neîngrijire.e cam de, obşte. între. şcolari»; se, pătrundeată 

mai mult de înțelesul vorbelor decăt de firea persânei rolului :.«vor- 

bele se cunosceaii că erâti bune, însă eșite dintr'o inimă rece și spunea 

la tot parterul că sunt învăţate pe din.afară» ; o ezuberanță de gesturi 

de mişcări, de atitudini, de schimbări ropegă ale feţei, cu .cari «din . 

». sfiala cea firâscă. ce ail itrebuit:. să aibă la:.început -când :ail . debutat 
pe. scenă, tinerii. actori acum'aii sărit întraltă margine de neastâmpăr, 

mai toţi se află într'o necontenită -.mişcare şi, în.vreme: ce: gura mă: 

nâncă vorbele saii. de tot le: schimonosesce, .din:pricină : că must: în: 

vaţă rolele,. mânile. şi picidrele. nu le stait la un loco. Fi: mai. vîrtos 

cătaii să atragă privirile. asupra lor și să îmboldâscă «cu. schimetele 

lor» pe.publie la rîs-ori'la înduioşare, decât printr'o comună; lucrare 

să. facă. din jocul .lor un :tot firesc, să producă o emoţiune .:nemijlo: 

cită de alt cevă decât de acţiunea însăşi ce se desfăşură în fața specta:- 

| torilor. «Vorbele exprimate :bine, musculaţia obrazului, potrivită; cu di- 

cerea, liniştea și. sângele. rece al. exprimării dai mult :mai, multe .să 

înţelâgă,. decât nisce gesturi şi mișcări telegrafice, saii; mai românesce 

răscăcăratul' picidrelor. și încrucișarea -mânilor ca 'tocălia în .vînţ;;.ce 

nu pâte fi:de altă tr6bă. decât să sperie pasările. “Tot-deauna.. mâna 

întinsă prea mult afară din trup, ! ridicată. mai sus: decât. capul: şi 

(1) «Gazeta Teatrului», No.1 și 2. ie it 

(2) Tradiţiune verbală de la tatăl mei, ; e... ze 
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lăsată mai jos decât; genuchile nu 'este în firea vorbirii şi nu putem să 'o vedem la. nică un'om cu mintea întregă şi întru tâte sănătos», (1) F6rte înțelepte şi de mare: folos poveţe,  de- cari ar put6 profită şi «artiștii» de astăgi, cu alt-fel. de. mijlâce de învăţătură şi alt-fel răs- plătiţi 'şi. consideraţi: decât bieţii începători de'atunci. | i 
+. De altmintrelea, impresiunea' tuturor cunoscătorilor eră aceeași în pri- virea. acestui defect, firesc celor neispitiţi, de a completă prin mulțimea gesturilor: lipsa de suflet, de căldură şi de: adevăr a interpretării ro- lului lor.' «Actorii mai-aă. încă să pue câtă-va silinţă,-ca să: pâtă fi de o potrivă cu actrițele, și aș dori să-i văd că simt şi'sunt încredin- “țaţi. de acest:adevăr, că adecă mai :mult prin jocul fisionomiei: decât cu- gesturile pot să pricinuiască. ispravă în. ochii privitorilor. Actorii cei mari nu sunt nici odată mari gesticulatori, ci, mimi desăvîrşiți, ci silesc pe privitori a simpatisă cu sentimentele ce ci exprimă prin elo- cuentul joc al fisionomiei: lor. : Grotescul și: burlescul . sunt depărtate de'la adeveratul. comic, Precum 'este: em fasul de. la trugic.» „Și dacă-li. se ertaii:-acestea de “public şi: dacă le bătea: din palme, o făceă .<dintr'o bunăvoință a unei iubiri de sine :naţionale şi dintro nădejde că, ei vor.fi vrednici odată! de aceste laude, pe cari so vor sili a le dobândi cu dreptul». (Zu 
"Be vede că, lipsiţi de modele—pe'cari nu aveati de unde să le icâ.— - învăţătura «din carte» 'nu le eră îndestulătâre: spre a le: formă ca- racterul, spre a' le da itrebuinci6sa: însufleţire unei întrupări, a unei în- făţişări de fiinţe. viă;: cari- se mişcat, trăiaii şi vorbiaă. în faţa publi- cului, fie-care cu deosebită: simţire, cu: anume rîvnă, cu înclinări şi năzuinţe felurite, Căci, dacă acestea sunt cu mare:'anevoinţă de în- deplinit astădi, când :avem conservatorii de mimică. şi declamaţiune, avem directori. şi regisori de scenă, avem -—0ră-şi-cum— o “educaţiune artistică mai desvoltată, ce putea bietul Aristia să facă — el, care era unicul. dascăl de artă, de declamaţiune, de înscenare și de interpretare dramatică,—din atâţia nepricspuţi. începători, plini însă de bunăvoință, de răbdare .şi. de încredere într'însul? ! Eră invederat că “aveai să greşâscă şi, 'din punctul de: vedere estetic, să fie. adesea mai jos de ce eră frumos :Şi: adevărat, scopul întemeietorilor ŞeOlei nefiind de a face dintr înşii 'artiştă desăvirşiţi, “ci numai nisce apostoli ai artei, pontru ca alţii mai vrednică să urmeze calea deschisă de dînşii pentru întemeiarea unui teatru naţional. Observările cele drepte, criticele întemeiate, dacă le . 

    

(1) 1. Eliade, «Gazeta Teatrului», No. 4, pp. 43 ȘI (2) Jean Repay, Scrisâre câtre Eliade, «Curierul Românesc», No. 60 :din: 1836,
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erai lor îndreptate, nu puteai însă:lovi într'înșii mai:mult decât le eră 
cu cădere să le.merite sai să le îndure. Ei dedeai tot ce-aveaii de dat: 
putere,. căldură, simţire de o parte; publicul primiă, ce avea de pri- 

mit: îndemnuri şi pilde înălţătâre, mângâeri şi bucurie senină. de alta, 

şi dacă întru acâsta unii eraii. mai:puţin îndemânatei, ;iar cel-lalt: nu 

pe deplin mulţumit, răspunderea. . o purtaii cu toţii, căci şi actorii şi 

privitorii erai. de o potrivă nedeprinşi cu «ispita: și minunăţile teatra- 

licesci». . - PE Di 

De aceea nu numai pentru dânşii, ci. şi, pentru « cei cari aveai să,le. 

calce în urmă, eră priincios să. se. scie, că : «Nimic peste mesură este: 

vecinica devisă ce gustul.a; avut: -0. în. tote, vâcurile şi la tte naţiile. 

“ Inlemnirea la un. 106, amorțirea mânilor şi piciGrelor,: vorba adormită, 

stângâcia la ori-ce mișcare, sfiala, şi temerea la. ori-care ;pas, sunt ase- 

menea de nesuferit, precum sunt. de. greţâse şi răţoitul. cel mult, neastâm- 

părul fără cumpăt, neîndemânateca. şi îndemânârea, potopul. vorbelor, 

Şi, obrăznicia. . ,.. In zadar. un actor şi-ar învăţă rola şi şi-ar medită. 

gesturile, maimuţându- -se în oglindă, dacă nu se simte pe sine pătruns 

şi îmbrăcat cu fiinţa persânei ce represent6ză,; oglinda, actorului, tre: 

buind,, să-i fie în inimă şi tot meşteşugul. să i-l arate natura... Artistul 

cel bun își medit6ză personagiul săi și, după, al, săi naturel,. geniul 

săi croesce noi eroj,. noi tirani, -noi, pătimași.. Neîncetat. băgător de 

sâmă al naturei tuturor patimelor, tuturor, viiţiilor,, chromatisate după 

naturelul, fie- cărui, om,.se face un zugrav, sincer, al. naturei şi: arată. 

publicului săi nisce. icne vii, într? un noii chip. dar tot-deauna „ade-, 

vărat şi firesc.» (1) Ă " II 

Cuvinte vrednice de t6tă ascultarea şi "înţelesul. celor cari, având 

chemarea de a se urcă pe scenă, nu trebue să uite că, de acolo ai. să, 

„arate, umii cum e lumea şi. să înfăţişeze.. omului pe semenii s&i,. deci; 

“să fie. zugrav credincios al uneia şi interpret adevărat al'altora,.lueru. 

fără -de care teatrul nu mai este decât o petrecere sârbădă, bună 

pentru leneşi şi pentru prosti, saii un aşezămînt de rele năravuri şi . 

o casă de nebuni. . . . A 

„„«Ce minunată educaţiune e aceea. a. teatrului “Atenei! Mai, rodnică 

pentru sufletul poporului decât isousitele. învăţăminte ale lui Socrate, 

şi Platon. Tot ce spuneai. aceştia ucenicilor aleşi „din . grădinile „lui 

Academus, poporul le văduse,. le înţelesese, în tablouri, saii mai bine 

în acte eroice, de la acei sublimi actori Sofocle Şi: Esehyl!: Poporul! 

suveran, când actor, când, critic, găsiă la teatru unitatea compromisă 

  

(1) Ioan Eliade, «Gazeta Teatrului», loc. cit. -: se e ce i i ra
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" în discuţiunile vieţii publice, dobândiă' acea comunitate de idei, acea 

identitate de simţeminte ce ai făcut geniul 'Atenei şi aii rămas în is- 
 torie' ca făclia luminsă a lumii.! Acolo-şi formă el ideile și năravurile 
. sale, din cari apoi eşiati legile.:Un teatru şi un: asemenea teatru este 

forma 'cea mai prielnică -a: educaţiunii naţionale, prielnică: pentru în- 

frăţirea Gmenilor și pentru cultura: muncitorilor, cari, obosiţi de lucru, 
"nu anai aă vreme, nică tragere de inimă -de a 'ceti şi a înv&ţă, cari ar 
adormi pâte de s'ar pune să înveţe, dar cari, ast-fel, prin teatru, îşi 

ascuţese mintea, întărîndu- “Şi sufletul.» ( Da 

"Tot 'acâstă menire voiau să dea teatrului nostru şi întemeiătorii So- 
cietăţii filarmonice, - cari vedeai într? însul un element de deșteptare 

a consciinţei naţionale. Iată. pentru: ce Barbu Catargiu sa ridicat cu 
atâta putere împotriva comediei, care, cu veselia sa. uș6ră: saii muş- 

către; aţîță; şi distru e mai mult decât: ridică şi îmbărbăleză spi- 
ritele. Nu d6ră că comedia nu avea preţul şi: temeiul 'ci' pentru dînșii, 
dâr în' acea epocă de regenerare numai de la energia mijl6celor de. 
luptă: aşteptau ei încununarea isbândei şi acâstă energie o aflaă numai 
în: pildele * şi învăţăturile tragediei! - 
"Şi acâsta a fost atât de adevărat că tot lungul şir de vodevile glu- 
meţe” și de Sprinţare comedii, ce atrăgeaii și desfătaii cu holote. de 
rîs pe public, nu a putut produce: măcar o parte din: emoţiunea cea 
caldă, adîncă, 'reînvietâre, ' pe care a' produs-o' Saul: asupra lui. De 
aceea Muscalii dedeaii îndemn teatrului cât a fost un loc 'de petrecere 
şi i-au țintuit : uşa când înţeleseră că' ar deveni un focar de „simţiri , 
gener6se, şi de patriotice avînturi. 
'“Acâsta fu pote cea mai însemnată” poridaă a-vieţii teatrului la n0i, 

căci fiinţa şi înrîurirea lui a tăcut un "moment parte din. energiile 
patriei, pe cari dușmanii 'aveaii atâta interes a le. răpune,. pentru a 
nu: ii nevoiţi să li” se închine „ori să le stea împotri ivă! 

: . ——— 
, . e ei 

î . . Ă . : 

Din cele până acum „cercetate, vedem că trei binefăcătâre urmări a 
avut, mai “cu osebire, mişcarea culturală produsă” de Societatea filar- 
monică : înălțai:e ea sufletelor ” şi îndreptare ea năravurilor, prin pildele 
vii şi curatele învățături ale scenei, provocarea Şi sporirea mijlGcelor 
pentru clădirea” unui teatru Daţional, înfiriparea şi desvoltarea artei Și 
literaturei: dramatice. 

* Inrîurirea scenei asupra deşteptării şi însuficţirii publică” fusese de 

(1) Jules Michelet, Principes de la philosophie de b Histoire, 2 Yol, Paris 1831. ” 
a ț
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a 
o întâietâre însemnătate ; vivna pentru! 'zidirea teatrului : dovedise că 

în vi6ţa:nâstră se simţiă irebuinţa' unei îmboldiră ajlistice; iar .încer- 

cările: de literatură dramatică desrobiaii, pentru tot-deauna, limba TO- 

mânâscă de: sălbătecia. co-i se: impută, din' causa stării "înapoiate în . 

care îusese: înadins! părăsită: de pe: “vremea Fanarioţilor. (1): 

"Cei cară :puseseră 'umărul' spre a: scâte' poporul din” chaosul iinde 

zăcea. nu: 'vedeaii ' scăparea lui decât într”o : cultură „naţională, ce nu 

pute prinde însă rădăcini fără de înflorirea” limbei.:'Iacă' pentru ce,. 

fiindu-le temelia sănătosă,: lucrarea lor:—'cu tâte neajunsurile” şi pri- 

g6nele — :ai mers încet dar sigur înainte. Şi se „pote dice că ori-cine 

a putut: da un ajutor întru acesta Va” dat din t6tă inima, cu încredin- 

țarea că numai: dintro. activitate: comună! pâte' isvori : binele “tuturor. 

“De aceea când teatrul deschise. porţile A Musei.. dramatice, poeţii : şi 

scriitorii câţi s'aii dovedit pe : atunci, ai alergat cu. entusiasm să- i aducă 

prin6sele inspiraţiunii și sîrguinţei lor. a a: 

| „Negreșit.. că nu, pe, fruntea tuturora” “Tuciă scânteia! talentului, nici 

toți eraii de o potrivă însufleţii, de simţemîntul artei, toţi însă lu: 

crai cu inimă, bună şi cu dorinţa, unei vii şi, înălțătâre propăşiri. Ba, 

în, așă îmeepetornice vremuri, eră destul ca cine- -va să. aibă "ușurință 

de condeiii şi să pâtă. strămută, o scriere străină în limba românescă, 

spre a se Vucură, la un loc cu cei vre edniă, de harul mulţimii, și, a. fi 

numărat printre închinătotiă Muselor. _ - a | 

Acâstă. şi explică lipsa de direcţiune, nepotrivirea şi “slăbiciunile 

atâtor produeeri, cari n'a avut alt. 'merit decât acela de a fi umplut 

un gol pe scena n6stră, atuncă când golul ar fi fost 0, dovadă de ne- 

“mernicie, iar critică aspră o Tăţişă desaprobare, a-unui patriotic avint! 

-Să le luăm dar ast-fel cum ni le- -a transmis "trecutul şi, scuturând de 

pe dînsele pulberea' uitării, să le. punem. sub ochii celor de. ad ca un 

interesant exemplu şi un “îndemn de a face mai bine. . pi 
Pi aria vi 

Cele mai vechi lucrări românesci — cu caracter teatral - — par a â: 

(1) Constantin Radovici din Golesci (Dincă Golescu). arată, în <Insemnarea călă- 

toriei» făcută în anii 1824—1826 pentru apune pe fiii: sâi Alexandru, Ștetan, Radu 

şi Nicolae la șe6lă în Elveţia, că, după ce începuse a serie întipăririle sale în limba 

românâscă, fu nevoit să părăsescă după căâte-va încercări -acestă. întreprindere:şi 

să le: urmeze în grecesce, «căci forte: des întîmpinam: vederi de: lucruri, ce, nu'le 

aveam numite în limba. naţională». (Ediţ. Buda'1836, p. „108.) De ; aceea „la 1827: se 

legă el cu Eliade: să realiseze r&spândirea instrucţiunii românesci în. t6tă țâra, să 

scâtă o fie în'limba română Și să stărue' pentru. înfiinţarea unui „Teatru Naţional; 

instituind, ca bună pildă, el mai întâi o „Şeolă Și un n internat;--sub, direcţiunea lui 

Aaron Florian — pe moșia sa Goleseii.:: ii pe i i A 
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o tragedie asupra morţii lui. Grigorie Ghica . Vodă: din Moldova, află- 
târe în biblioteca Episcopiei din. Oradea-Mare (Banat), Și întitulată: 

Occisio Gregorii. în Moldaviae Vodae tragice ezxpressa, cuprindătâre de 

12 foi, fără numerotare, in-4%, scrise cu litere chirilice şi latine cu multe 

prescurtări, ce o fac aprâpe neînţel6să astădi. Lipsită de ori-ce valre li- 

terară, lucrarea: este o. înşirare de scene;,fără nică. un caracter dra- 
matic, în care, persânele vorbese când românesce,. când latinesce, când 

țigănesce ; ba soţia lui” Grigorie Vodă se tânguesce. chiar în limba un- 

gurâscă. La sfîrşit autorul ei necunoscut, îndâmnă pe public. să facă 
urări de fericire .pentru : Suveranii — de pe. atunci — ai, Imperiuluy 
Austriei : Denique elamatur, vivat Jaria Theresia & Joseph! (1). . 
„Toti în Transilvania Sulzer a aflat — cu prilejul unei punți săsesci €) 

un fel de Comedie pastorală, scrisă, qice el, de un Român anume A 

în 'care se desfăşoră «în mod fireso şi cu. destul rost, obiceiurile TO- 
mânesc, în graiii și în cugetare». 
„Scenele se petrec între un cioban” mire şi mai mulţi tova arăși de ai 

lui, Gspeţi la nuntă. Cântecele - — căci e o "comedie cântată — sunt ve- 
sele, pline de glume, de păcăleli şi 'alusiuni (adesea grosolane), cu ică 
şi colo cevă înfiorări de dragoste şi urări de bolșug şi de fericire. De 
sigur val6rea lor e mai mult folkloristică decât literară,. deşi sunt 
aprâpe 'singurele de felul lor în analele dramatice. (2) 
„A treia lucrare este un dialog, întitulat : saLeLe .pokr VarILor .cu 

arDIaLU LUnge SIkrIIU' MaIisII iheresIi, adecă: Jălile ciobanilor 
dinu Ar del lâng gă 'sicriul IMaicei Teresia, întocmite în limba română 
de către. un popă de sat protestant: S. K. Feel. Fvang Ş. Ruthen. Past— 
Lăzăr şi Bucu, ciobanii ardeleni, își varsă, tot necazul şi nevoia lor 
sufletâscă şi-şi plâng norocul. şi nădejdea nimicite prin încetarea din 
vi6ţă a Impărăteset Maria “Teresia, «Maica Ardelului», îndreptându-se 
cu rugăminţi către Au 

pei 

. Dulce Iosef Impăratul 
Ţării a Rimlânilor, 
"După Maică, fii tu Tatăl 

- Cel mai bun supuşilor ! 

  

(1) D-l Densuşianu, care vorbesce despre acâstă lucrare î în , Analele Academiei (Seria „Bt II, cap. p. 212) presupune—fără a-i arătă. autorul — că este. copiată: de mâna Episcopului Samuil Vulcan. După cercetări amănunțite se pote vede că-la sfirşitul pag. 10 stă scris jos: ct. Greg. Maior, .acel 'care fu. "Episcop la Blaj şi a trimis pe Şincai şi pe Petru Maior la Roma. (Relaţiunea Iosef. Vulcan, MN. A. R) Gopia a acestui manuscript se află adi. în Biblioteca Academiei... 
(2) Fr. Ios. Sulzer, Geschichte des Transalpinischen Daciens, t: III, p. 19— 

pa
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Versurile sunt cam: 'ol6ge, simţemintele mai mult ':decât naive - Şi 
limba 'fârte puţin! Gorectă:- Caracter drâmatie nu: ati, nică: acţiune, nici! 

chiar emoţiune dramatică” nu: 'scapără dintînsele: şi e cu 'greii de: pre- 

supus ca ele să: "fi fost: alt 'cevă” decât una din! 'multiplele “forme, în! : 

câră s'a îivăluit jalea' pop6irelor Imperiului” Austriei lă' mârtea puter- 

nicei şi biriefăcătorei- lor Mame - şi Suverane:' Maria Teresia. (1) - 

De alt-fel' asemenea Plângerii: făcute! chiar în: tomânesce, se găsesc 

multe, cui acelaşi "prilej: “Sulzer însuşi ne dă producţiunea unui "Român: 

transilvănân, (din partidul Neniiţilor); care; voind să imiteze-pe «Horaţiu, 

"oră p6 'Klopstock», a scris o:'Odă pentru pomenirea: niutării cci-de a: 

pururea a Augustei. Marică: Theresci, pe. care <autorul însuși nu o va 
mai pricepe, dacă peste câţi-va ani, uitând-o,: sva.. căută 'să scie ce a 

vrut să: gică». Iată câte-va strofe, dinti însa: i y 

: Privesee-: acum. schiptru e ceresc, i 
Mai: nainte! simjin 4 Dacia; bi 

Sai 'deșteptat 1 glasul: :::. 
Cel' cu .suspin:al Daciei . '- 

„+. Inima mea;:: za Schiptrul:eă.. e 
Trist, trist. cântă. cithara ăi ie “Intinş cu. milă şi . cu, îndurare. st 

Cosa ta Atropos! sroinică! bră! | cemia sfinte i ie i 

Ai 'turburat făptura; “Ascultă i si 

Ca un fulger ai tocmit săgâta .. 
Şi acum dorm mștele: Maicii! . 

“ Ascultă !" ţine” pe Iosif .. 
- Al doilea Traian. (2); * 

Ori-cum, le ati totuşi meritul de afi compiinâră originale, căci până: 
târgiii! nu xom. întâlni, pe scena teatrului! ori în 'bibliografia dramatică 
română, . “decât traduceri — mai “mult sait: mai „puţin “meritorii —: de 

serieră “străine și f6rte. ri ar câte: o "Iiciare personali, şi accea i slabă, 

slabă de toţi n 
“In dorinţa” și mai ales în “graba: “de 'â'av6 un material! dramatic: 

pentru tînăra 'nâstră scenă, rivna celor cari Jucraă lă întemeiarea'ci fu 

până la un punct bine însufleţită, când se îndreptă asupra “lucrărilor 

de înaltă val6re. artistică. ale literaturilor. străine,::prin. traducerea. şi 

răspândirea: cărora socotiaii ei'să. deștepte- şi să: desvolte gustul pu-. 

blicului, iar. prin. “fruniuseţea, Și înviurire ea lor morală să: aprind min: 

ţile şi să „dea avînt talentelor. : Ei 
„Dacă î însă. publicul prinse. gust de dînsele şi “făcți din teatru un. “ele. 

      

ment trebuitor: al vieţii sale, talentele” rămaseră puţin rodnice Si: mai 

puţin originale; : m e a i tă 

„Sar pute . arțincă. vină uneă asemehea | stăcpiciunr papi nipsei” de 
   

  

(1) Ibidein,. p. 26—29. Istoria lut Sulier! e“ scrisă a anul 1182. 

(2) Ibidem, p.31—35. mt 

A Nor Ad 22 

i „Gin
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pregătire ori asupra.,stării relativ. gresie a educaţiunii nostre. artistice 
când „ar fi vorba despre . începuturile. — atât -de anevoi6se — ale in- 

stituţiunii dramatice ;. dar, crisa: de atunci .şi-a prelungit efectele până 

în: gilele. nstre şi, chiar acum — fie: gis fără. de. a atinge întru nimic 

pe. genus.îrritabile vatum, — nu şi-a. dat încă obştescul sfîrşit. 

Teatrul a;trăit, trăesco.şi va. mai: trăi. pâte din „traduceri (1), cari, 
adi, mulţe nu. sunt mai bune,. nici mai rele decât cele de acum. 60 de 

„ani; iar; proporţiunea dintre. adaptări, prelucrări, prefaceri, localisără 
şi, opere originale este cu fârte puţin: covîrșit6re, ale: unora asupra 
celor-lalte,. şi .acâsta „abiă de 10, 15 ani, căci înainte originalele: . 

ti i iti as plutiaă rare 
i» + Pe noianul-cel de copii şi-a. traducerilor mare! 

In termin de mijloc, nici o'treime din lucrările ce 'se represintă agi 
pe scena'-Teatrului Naţional din Bucuresci nu este -originală,: cele-lalte. „I 

5 
fiind localisări: și: traduceri, pe când în teatrele — chiar de a. 2-a şi a 
3-a categorie din-'străinătate — nu se primesc decât traducerile mari- 
lor autori elasici,'eari: sunt temelia tuturor repertoriiloi,:şi alo - luc ră 
rilor sensaţionale moderne, cari sunt cea. mai.sigură momâlă pentru. 
reclamă şi parale. Şi cu tâte acestea, nici acolo nu.sunt prea mulți 
autori dramatici'gustaţi de publie şi r&splătiţi peste măsură... 

E drept că. în' străinătate sunt teatre pretutindenea) public numeros 
şi iubitor, de artă, pe .când la noi, sunt teatre puţine, public restrîns şi. nu, tocmai, credincios scenei, naţionale, dar sunt, şi mai puţini autori dramatici, cu mai puţină popularitate şi mai puţină răsplată decât acolo! Iată. causa. de: căpetenie a crisei n6stre dramatice, care va. dăinui atât cât publicul — cu tot carâcterul s&t independent în materie de spec- tacole — nu. va fi, adus şi. sedus în teatru de. lucrări. interesante, iar scriitorii. nu vor pune, mai presus, de ori-care cerinţă a vieţii -menirea 
Pin A NI ia Ă 

. . ” Ă 

“(0 Kogălniceanu, în Dacia Literară făcând analisa şi critica scrierilor ' <ce: se! îmbulzese 'pe fie-care qi, sporind literatura naţională», găsiă, încă'de la 1810, că; deşi «în: tote gilele es de'sub tâse cărţi: în limba românâscă, ele: sunt numai traducţiuni din:alte Jimbi, şi încă și'acelea dacă ar îi bune! Traduețiunile nu fac 0. literatură !». Tot acolo el, cu mâhnire, constată că: «dorul imitaţiunii, încuibat în scriitor, e o manie primejdi6să, pentru. că omâră în noi duhul'naţionals; apoi, făcând: elogiul pa- trici și faptelor măreţe 'din' trecutul: nostru istoric, 'arată că: '<am''putâ' găsi şi la Iioci subiecte de: scris fără: să avem .trebuinţă să .ne împrumutăm . de la străini. Dacia Literară apărută după suprimarea Tevistei Alăuta Românăscă sub _direc- tiunea lui: M. Kogălniceanu, „Costache Negruzzi şi V. Alecsandri; n'a ţinut mai mult decât un an (1810--1841) şi a fost închisă silnic, din causa laudelor aduse! de Kopăl- 
. > _ . x - ... - o 

nicoanu Îi A rezandru cel-Bun, laude ce păr ură, o critică a guvernului lui Michaiii
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ce:ait.de:a. înobilă. inima, “a formă. săstul) şi a călăuzi! spre: bine şi! 

adâvăr;.toemai: pe: acea: mulțime''ce! 'singură: pâte da pâne. Şi: glorie !: 

De altă parte cât timp în teatru se va face. aprâpe numai artă: pen-i 

tru parale, literatura- -dramatică naţională: xvafi fatal osîndită lâncezi- 

rii şi periciunii, fiind-că'i se vor cere 'tot- deauna lucrări de: sensaţiune: 

mult: solipitore. ochilor, puţin priinciâse. minţii, pe cari dacă nu i le 

va-da,.i se or preferi lucrările: străine'bine chibzuite în acâstă privire. 

De i:le+va put6'da, atunci se va rătăci pe căi nevrednice,'se va înjosoră 

şi- se va cufundă în adînc; fără :suflet, fără lumină, fără ideal. i) 

-Negreşit,' munca, încordata muncă :a: "minţii, trebue răsplătită, şi cu 

prisos, însă fără de a face: din resplatii un scop, nici. din senina glorie; 

un prilej: de. bun traii i Me a au 

;. Arta, ca şi:vi6ţa, o-o'luptă: continuă pentru: cucerirea unui ideal, 

carele, cu cât va fi mai; înalt: şi “mai anevoe de atins,: cu'atât: şi ea va! 

fi: :mai nobilă; mai. rodnică, “maj; :apr6pe' de firea! şi menirea -omenâscă.: 

“ Dramaturgii de agi .nu:mai'aii: a:luptă: pentru revendicări şi :între-: 

giri de drepturi,:. sentimentalismul lor patriotic nu. mai :răscolesce şii 

ridică inimi asuprite, nici din adîncuri de glâte robite..nu: mai smulg. 

ci-:strigătul : mântuitor al libertăţii. ;.: Vremea: şi! “împrejurările” ai: în- 

dreptat şi aii prefăcut Tiulte, iar. calea: propășirii ne este larg deschisă: 

în: faţă ;: menirea; lor, deși:mâi puţin eroică, ast-fel, Ya îmbrăţișă: totuşi! 

nemărginirea hotarelor vieţii, ale cărei taine şi energii printri înşii le 

„vom. put6 mai bine, cercetă şi. pătrunde.. :: ji n 3 te it 

..De alt-fel,:ce eră ertat lui: Eliade, Văcărescu, Aristia, Ruset, Voinescu. 

“şi alţii, atât. de împrejurările în“cari-ait scris; cât: și de rolul activ co: 

au avut da, înfiinţarea“ “Teatrului, nu: ne- ar: mai, fi perihis nouă, “cari, 

trăind în. alte. timpuri, avem alte: datorii,. altă chemare, ŞI mai vîrtos, 

a. altă educaţiune, Şi. înclinare artistică. „decât dinşii... ȘI i. ED 

"Teatrul românesc, pe lângă: şedlele, naţionale, a deschis. : giceait « a, 

un drum î6rte întins: literaturei nostre: şi s'a făcut: 0 deprindere: lite- 

rară la” toți tinerii. cari! 6s. din şeolă. „Nădejdea'! şi mulţumirea de a- Şi 

ved6.. cine- va, “fâptele : sale, „înfăţişate la un: publie, întreg, de. a v6d6. 

o. mulţime ,. de privitori: plini. de -băgare, de s6mă, a-l audi şi. "bate, 

în. palme, a încurajat o:mulţime de tineri, ca vremea, ce' mai înainte; 

şi-o petreceaii:-într'o iperdere * vrednică: de;jale, ao hotări pentru: 'cul-: 

tura : limbei şi îmbogățirea pibliotâcei românescă. (0). In adevăr, î în mai. 

puţin de un an de la deschiderea „ȘCGIeX filarmonice, 42. bucăţi,” dintre 

cari 13 tipăr ile, 4 . 4 sud tipar și 17 gala, de, e tipăr îl, eşise de sub: con-: Ş 
-. „1. 
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deiul. mai mult 'saii mai puţin măestru al acelor. vrednici bărbaţi, cari 
liicrăti. nu 'de fală..ori de câştig, ci din căldurâsă rîvnă şi patriotică 
însufleţire pentru binele obştesc, . ca d 
„Şi d6r nu;tot-deauna' dragostea ;scrisului putuse,: cu înlesnire, să se 
dovedâscă mai. înainte. Omenii. aveati să lupte cu alte nevoi ale.vicţii, 
aşă că nică vremea, nici prilejul .nu le dedeaii îngăduire să urmărescă 
sborul fermecător al, minţii... Fără îndoială, cei cari aveai darul de 
sus înfrunta t6te: şi-şi. făceau datoria către neam și către ţGră; 'ci însă erai puţini şi puţine ne-ai rămas de la dînşii. De pildă, Banul Enache 
Văcărescu. scrie. —: cu :20 ori. pâte şi.cu 30 de ani înainte : de înce- putul. vâcului nostru: —:poesiă frumâse și o gramatică (1) românâscă, fiul săi Alecu Văcărescu îi moşteni talentul poetic, apoi Zaicu Vă- _cdrescu, cel mai. vestit dintre dînşii. — poet şi om de stat — căită să ridice. limba română! pe teatru,, traducânăd încă de la 1817 pe Brita- nicus și pe Regulus din. franţusesce, pe Hermiona, Ctsul de seră şi Grădinarul.. orb. din nemţesce.. Tot el: încuragiă traducerea varului lui -Moliăre de IHerdelius, care -fu jucat: de. către şcolarii do la Sf, Sava la 1819. (9)... i: te i 
-iVel Paharnicul Jordaehe Slătineanu traduse la:1797 din limba gr&că pe Achilevs la Skiro a lui Metastasio (3); Paris Momauleanu, « glas do du- rere>, cum îi. dice Eminescu, publică. la 1817 un: <Rost d6 poosii, adecă 

  

, , biti 

(1) Acâstă gramatică e întitulată : <Observaţiuni saii băgări de sâmă asupra Te- gulelor și .orînduelilor gramaticei românesci, adunate şi alcătuite acum întâi (se scie însă că prima: gramatică română .€.cea de la 1757 alui. Dimitrie Fustaticvici = vegi V. A. Urechiă, Ist. şeGlelor, vol. I, .p. 23), a Dumnâlui, “Enache Văcărescu, cel de acum Dicheofilax bisericei cei mari a Răsăritului şi mare Vistier al Princi- patului Valachici.> 'Ea' e închinată Episcopului de' Rîmnic Filaret şi tipărită de Gheorghe Popa Constantin în: tipografia! Episcopiei: (A: D. Xenopol, t.v,; p. 735, op. cit ).—- Revista Română. Odobescu, pag. 481—531.: .. Sr iaae 42 YV. A. Urechiă, Domnia lui. Joan Caragea, ea. Academiei, p. 9%. ....- (3) Achilevs la Skiro, Fapta lui Kir Metastazie XKesaricescului poetic. „«Acum întâi „tălmăcită de. pe. grecie de către - D-lui Iordache Slătineanu; Vel Paharnie în Bucu: 
„în tipografia lui Martin 

Cureseiă țării rumunescă la a. 1797.» Sai tipărit «în Sibiu Hohmaister, cu priv. impărătesci crăeștii măriri»: Actele 'sc numesc facere, iar sce-: nele perdele. : Traducerea este bine: făcută, "versurile sunt corecte, limba. destul de curată şi de armonisă. Se pâte gice că € una din cele.mai bune traduceri în. ver- suri rimate; dintre cele. vechi. Paharnicul. Slătineanu, om cult şi aşezat la minte'si 
. - . 

- E 
: “a . - “ e o în 'limba mea tea părin-, 

la inimă,” lămuresce încercarea sa, gicând: <Am tălmăcit- tâscă drept mângâierea acelora ce, ca şi mine, petrec câte odată afară din turburarea politicescă:» Ce cuvinte. pline de adine înţeles! Şi ce bine'ar fi să le cunăscă, să le 
. - - . - 

. . 

, ” 

» Pricepu şi să le urmeze, ca un sfat Prielnic pentru fericirea vieții, mulţi din cei ce se îndelelnicesc numai cu acestă politiceseă turburare, .: PE “
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stihuri, acum întâiii alcătuite în linibă! românstă» ; A. Năneseiu traduse 

Hecuba, tragedia lui Euripide (1), care. îu jucată. de elevii români la 
1819; iar loan Eliade, este” înâinte- mergătorul și sufletul mişcării: lite- 
rară. din :prima: jumătate a vecului. i“ Sera 
“Deci, lăsând la o .parte cărţile- bisericesci, cărţilă soiinţifice, didactice 

și puţinele publicaţiuni periodice încâreate până 'atunci, în aceste'lu- . 

crări.şi în pomenitele 42 de bucăți, originale sai. tradus6 din limbi 

străine,'se mărginiă aprâpe într6ga activitate literară în'Țâra-Româ- 
n6scă, după întâiul an al înființării teatrului. Și acâsta fu peri6dâ.cea 

“mat 'rodnică şi mai de s6mă a literaturei dramatice respective, căci 

puţine la humăr: şi de neînsemriată val6re sunt producerile ce ai venit 

până la: risipirea Societăţii filarmonice. aa ie ui 

: Dintre acestea, Eliade, pelângă poesiile, novelele, articolele de polemică 

Şi de critică literară, tradusese: Fanatismul de Voltaire în frumâse, dar 

adesea inegale versuri; pe. Znira, de același, în aceleaşi condiţiuni;.. apoi 

pe: “Amfitrion: de Moliăre şi pe Marino Faliero a lui Lord Byron; ! 

. Ioan: Câmpinânu: Intiiga şi Amorul, dramă de Schiller; : : 
„0. Aristia, interpretul lui Omer : pe Saal şi;pe Virginia, tragedii do 

Adtieri, şi Silita Căsătorie de Molitre;: i 
udon Ghica: Preţiosele lui: Molidre; IE 
i Căpitanul Voinescu: pe Bădăranul -bocrit de Moliăre, Aisantropie 
și. pocăință. de: Kotzebue, Demoazela Aissc deo: „același + Și Junia lui 

Carol II'de:Duval;: e i | Dara . 
' Maiorul Voinescu: pe Doctor au fără: voe şi pe Georg des Dandin de 

Molidre ; a : Sie 

“iParucicul „Ioan: Fm. Floresou, : pe Gemenii din Bo rgan de Floriăn 
şi Aniorul: Doctor de Molitre; . . ..:: ! E 

“ Ioan. Ruset :: Cina. între prieteni; Nebunul de la, Per On  Eraclio de 

Corneille şi Sgâreitul lui Molitre;  : : Ra : 
"Const. Rasti:, Violeniăle lui! “Scapi și les Amanis 2ag gif duș do 

Moliăre ; Da i -! 
“Stefan Burki: + Sicitianuul sati Amorul zugrav de Moliore, Orispin 

rivalul stăpânului sei şi Turbare ; 
“C Moroii: Veduva viclenă de Goldoni;... MI ICI Aia 

G. Wifescu: Steful nerod dă; Kotzebue; - Ei ti 

N Gr Grădişienu fiul: „Bolnavul imaginar de Molidroş-: Si 

, ! 

III RE 

". 1 volum de 66 pagine în-8o mic, tipărit la tipografia de la Cișm6uă' lui Mavro- 
gheni, în 1817.— Momuleanu a mai scris şi un volum de prosă, «Caracteruri», tipărit 
tot acolo la 1825, prin care se silesce a introduce unele: neologisme laate din îran- - 
țusesce, în limbă, | - -
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-G. Iluntenu:. Incuredtura. de: Kotzebue;:::::. a 
D-ra Smărăndiţa  Poruimbaru :. Somnaimbula de Scribe; . 

„D-na: Câtinca 'Sâmbotenea: Meropa lui Voltaire, !.. Rae 
Numai Cesar Bolliac, poet liric, astădi uitat, compusese .tragediile: 

Matilda, Avdl și Taierea a doi-spre-dece boeri în. mănăstirea Dâlu- 
luă, şi IVinterhalder, profesorul -d6 Istorie. la şedla. filarmonică, . vode- 
.vilo” ale' cărora subiecte:: eraii luato. din teatrul: german: oră frances, 
anume : Triumful aniorubii,i4clorul.. fără-'voe şi: Nepotul în locul 
unchiului, |. + a at ure aa a 
“In total 15 tragedii: şi: drame, iar restul comedii, farse, vodevile şi 

o operă, dintre cari: şâse abiă: eraii: originale -sati imitate ; deci 15 tra- 
ducetori, alături de 2 autori dramatici. Eră puţin: negreșit, mişcarea 
literară eră slăbă: şi fără col6re proprie, dar începutul acesta făgăduiă 
urmări pline' de rodnice 'isbângi şi oră: p6te -de-ocamdată destul. I- prejurările i-aii fost: însă” protivnics,; iar” silniciile :aii sugiumat apr6po. 
puiul plăpând, care se. sbăteă 'să -sboră din -ghi6ce. (1)'A sburat, ce e drept, mai târdiă, dar'i-ai fost,:se vede, aripele . încă 'amorţite, că şi glasul, de nu s'a.urcat;nici până :acumă prea! sus şi virsui n'a stră- bătut prea departe. a e 

Literatura dramatică, în care se oglindesc, prin pilde: vii, viâţa, 'nă- ravurile şi' patiniele unui:popor, a rămas—de atunci--tot înapoiată, la noi scriitorii mărginindu-se a: inundă : scena cu mulțime. d6 traducoii, de imitări şi de localisări din limbi şi teatre străine, 'lucrări pentru cari nu li se cereă nici pregătire de studii, nică gândire şi observaţiune, nică pătrundere a firii și vrerii n6mului, nică însuşirea a atâtor carac- teristice feluri de'a fi: a societăţii: românescă, “pe care..niai -cu : osebire aveait chemare și datorie să ne-o înfăţișeze, cu buriurile şi cu relele ci: Iacă pentru: ce producerile acestea ibride,-fără. căldură Şi fără in teres, cele mai de multe ori, pentru. inima : și: înţâlegerea'. publicului, trebuiaii să-i creeze 0 atmosferă: de falso.simţiri, do străine îndemnuri şi de s6rbede apucături, ce Vaii otrăvit până la suflet şi Pai făcut nătâng, pretenţios, fluturatec' şi deci fără Gonsdiinţă despre ce-i priesce 

hi 
4 ie 

i |. ISI 

  

(1) De la 1836 şi până '1a închiderea teatrului la 1838, nu sai produs decât fârte puţine lucrări dramatice. Lăsând la: o parte piosele „de: ocasiune, ori piesele contra cărora se sculase Soc. filarmonică, nu. găsim. -mai de sâmă decât pe: Domnul de Pursogniae (AMoliăre), tradus de Gr. Grădiştenu fiul; Două bilete săă Amorezul nerod (Florian) și Alzira sai Americanii, traduse de George Crețianu, si cu ocasiau- nea dilei onomastice a lui Vodă Ghica, o csmodie de Joan Eliade, numită: Sârbătorea română pentru 30 August, 1837, Bolliac scriă poesii, iar Eliade se ocupă după acâsta, mai mult de politică și de şeslă, iii '
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oră ce-i plăce, fără gust distins, fără măsură, fără ideal, gata:a răsplăti 

cu 'aceeaşi cătime “de entusiasm” strâmbăturile : unui" :saltimbane și 

creațiunea unui artist! i: îi mit tun ri ieatoag ia a 

Do ce nobile insufleţiri puteai fi dătătore acele învățăminte şi pilde, 

când cele mai multe eraii sc6se din jocuri şi din patime străine vremii 

şi fiinţei nostre, când felul cum ele se întăţişaii. eră atât de puţin 

DIR 

meşteşugit, iar' haina cu cate se îmbrăcat cugstările' şi simmţirile ce' le 

puneaii în mişcare eră, dacă nu prea strimtă, dar totuşi: răi alcătuită 

şi mai răi purtată. m ii ata patat au ui iti 

In adevăr.! lăsând. tâte n&djunsurile la o:pârte, ceea ce mai 'cu'dina- 

dinsul 'surpriide în aceste lucrări este lipsa de serupul''și de cunos: 

cinţă cu cari traducătorii ai întrebuințat limba. “Ei sait “mărginit 

în deobşte—a strămută numai înţelesul :cuvintelor, fără de a turnă în- 

trun tipar propriii gândirea şi intenţiunea autorului, aşă că—în prosă 

sait în: versuri — ni. se dă analogia, nt interpretarea, românescă: a. 

oztului străin. De aci sumedeniile de inverşiuni pocite, de împărecheri 

ciudate, de adăogiri şi prescurtări, deci stingherâlă şi. falsificare a unei. 

produceri;. îndeajuns. de ştirbită — alt-fel — prin însăşi. fapta tălmăcirii: 

-. Publicul .sorbiă tâte cu lăcomie, credendcă acelea-s frumosul, binele, 

adevărul artistie, el îşi hrăniă. sufletul.cu dînsele şi, în afară de ele, nu: 

bănuiă „că, mai pâte.trăi.o altă lume, lumea lui de pildă, cu. vi6ţa.de 

t6te' dilele, cu -patimele, bunurile şi minciunile, . pe ;cari, de, altifel, le 

huliă ori 'le slăviă, fără o mai adîncă judecată. Şi în ,diua: când cine-va 

îl puse faţă în faţă cu dînsa — deci.cu sine înșuși — arătându- „că. . 
.y 

acâsta eră lumea reală, el, plin de înfumurarea lumii factice; În caro! 

trăia, se răsvrăti, se luptă. să-şi apere patosul şi sughiţul trago-poetie 

bilbiitul: şi schimele gimbuşarilor, cari . singure-l ; mișcase. şiil măguliso. . 

atâta timp şi încă răsuna cu putere în; golul lui sufletesc, ..- =: ii 

“Tată cum, deşi isvorite dintr'o argătâre dorinţă, de regenerare, în-, 

deletnicirile acestea; dramatics—luate din repertoriul: scenelor. de bu: 

levard ale Parisului—pregătiră un teren priincios, tuţuror, deșănţărilor 

“ şi inepţiilor melo-dramatice, cari'aveaii îndelung să fie aprope unicul 

element artistic al scenei n6stre naţionale; a 

:: Yată- pentru ce publicul român, hrănit o jumătate de- vâe-numai: cu, 

dînsele, şi-a viciat simţirea şi gustul, aşă că spectacolele! fără -uimitâre 

priveleşti sai fără. patetice înduioşări. îl“ lasă rece, nu-l: mulţumesc 

nui daii îndemn să mai vie la teatru. ...., aa 

.- Acâstă stare de lucruri vădesce o neîndoi6să înjosorare.â priceperii.- 

şi o regretabilă slăbiciune a culturei, şi va: trece: încă multă vreme 

până ce, cu deprinderea şi, de sigur, cu desvoltarea educaţiunii artis-



„„ zadarnice căută să-i pună călcâiul pe er 
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tice, va ajunge, lumea. să. proţuiască şi să al6gă, ca singure e vrednice de 
admirat,:pe acele lucruri—străine ori pămîntene-—co o vor face într'a- 
devăr să petrecă instruindu-se, ideal urmărit de acei, cari, i- aii deschis 
pentru întâia Gră. „uşile. teatrului ! Ra ag ii 

ÎN 
„Gu desființare ea . "Societăţii. Alarmonice, încotară şi „ilelo bune „ale 
artei n6stre dramatice. | 

Dacă, în necontenitele sale oscilaţiini între vrerilo Rusiei și Turciei, 
în luptele ce a avut să pârțe cu partidele politice. dinăuntru și, mai 
vîrtos, în tomerea, de. răsturnare ce Va muncit tot, „timpul domniei, 
într adevăr — cum giceă cântecul : 

Alexandru Ghica . 

„Na făcut nimica, 

nici chiar pentru: el însuși în acestă, der, teatrului: i- a făcut i însă cel 
mai mare r&iă!: - - a. 

Invinuit, de intriganţi ş şi de străină a fiun foci: ascuns de oposiţiune 
contra” Puterilor: protectâro' şi o: unâltă: 'de 'răsturnare -a "celor -cari îi 
rivniaii tronul, Domnitorul, Şi: fără! de'acestea: puţin dispus-a încuragiă 
asemenea întreprinderi: «de gură. slobodă: şi de: cugete fără astimpăr», după ce toleră şi pote încuragiă tâte' neajunsurile ce se făcea, după ce 

umaz,:apoi, ușor: născocindu-se 
a Societăţii filarmonice, îi dete ultima lovi- 
uiască în „prada celor mai mişelesci iscodiri 

pricinile de bănuială - asupr: 
tură, lăsând-o să se Prăpăst 
ale trădării. 

Scena ridicată de dinsa, lipsită a de buni ci sprij initori şi prigonită din tote - părţile, e dată părăsirii, iar favârea publică alârgă—cu aplausc, -cu laude, cu aur— către trupele! Operei italiane: sait nemţesci, cătro co- medianţii, francesi ori către concertiştii, scamatorii, saltimbancii şi atâți alţi artiști» străini, ce! șepte'ani de-a rîndul aveai să se uree în triumf pe aceleaşi scânduri, de: po cari răsunase cu atâta drae și însuileţire graiul românesc. (1) -: A ai 
În 

“0 In anul 1838, trupa £ traneâsă adusă de. Fitoul : începe. representaţiunile sale la 8 Decembre şi le continuă până le 8 Aprilie. anul următor, : „La 19 Februarie 1839 fu mare concert de violină dat de d-r «la teatru». Acâstă artistă a e ântat apoi și la Ia a câ ȘI, unde «sentiment IT cu care a sunat fantasia lui Lipinski—cu tâte a 3 bar 3 norostit 
le ci greutăţi și podâbe i—aii încu- nunat triumiul d-rei Naiman, care s'a urat'de publicul! “montat cu entusiasm și aplaudări.>-(7s. Şcolelor de Urechiă, IL, p. 144).: sii „In anul 1810, s'a dat, cu deosabiţ succes, de, către trupa trancosă de Operă La 

a Eleonora “Xainhan,
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„Tinerii: actori, fără cârmă,, fără speranţă, fără. ajutor, se căpătuiră 

care, cum. putură. . „Andronescu. intră. în grefa: Tribunalului. de. Ilfov, 

C; DMichăilenu se. făcii.. dascăl, de: gramatică la penșionul, lui. Vaillant 

— până. la vremea, când. se; urcă iar. pe ;scenă, —: 0; Ollâneseu; intră în 

armată, și -plecă în Rusia, să- şi, complețeze.. studiile; militare, „Curie, se 

duse: întâiti, la. Atena.- — cu; C. Aristia,.—, apoi. pribogi: în:t6tă. lumea, 

EI IER: i ta Mi te azi îi i 

Dame Blanche, în sâra de 1 Octobre.: — In :sâra. de 6:Octobre a: debutăt: o: trupă 

ungurescă, care..a jucat în limba: română. piesa. «Fetele 'de.]la Sziclosz>, apoi a mai 

jucat alte două piese tot în românesce: „Şi altele în nemţesce, şi .unguresce., "Curierul 

Romdnese dice cu 'acâstă ocasiune: «Scopul acestei societăţi n' a fost, după. cum ice 

îusăși însciințarea ce a dat afară, ca să facă paradă în limba n6stră, care le! este 

străină, ci, ” debutând pe 'scena 'Bucurescilor, : să-și arate sentimentul de! bună: veci- 

nătate şi cinstirea către nație, unde, viind:a o felicită de: înaintările ci, sa expus 

a representă o dramă:cu adevărat naţională. ungurâscă, combinând la :un loc :naţio- 

nalitatea ungară cu limba acestui. pămînt.» (Vegi, No, 9 Oct.) Inainte, ; de a: veni; „la 

| noi, trupa 'acâsta jucase « cât.va timp la Braşov. Acâstă trupă, care a stat aprâpbolună 

în' Bucuresci; a dat, cu prilejul aniversărei suirii pe tron, a “Domnitorului,: o rEpre- 

sentaţiune de: gală; “jucând în limba: română: 'o pastorală, urmată de. un tabloii“ în 7 

posiţii (scene), tâte cu privire la înfiinţarea ședlelor. lancasteriane. prin “sate. Scena în- 

făţișă pe Domnitor încunjurat do: ministri, ; de:popor şi:de- copii de ţărani, ţinând 

tablele lancasteriane în mână, pe care le dă Ministrului de Instrucţiune publică, 

Acesta le dă învățătorului, care le pune în aplicare, lucrând cu copiii în jurul cercu- 

rilor de' fer. Domnitorul, vedând apoi pe un ţigan în. fre, îliridică de jos cu fiul. 

sâii, îi sdrobesce fârele, le aruncă şi trimite pe copil să înveţe împreună cu copiii 

de Români. (Curierul Românese, No. 82, Octobre 29, p. 372.) ai sti 

- In 1841 j6că o.trupă francesă ' de: dramă:-şi. comedie, în: care se află” o: frumosă 

actriță, M-me Flora Mass, i în beneficiul căreia, la 25 Iunie, se dete, un: spectacol ! mixt: 

româno-fvances, în care jucă, se dice, și Costache Caragiale. .. .:2 ia 

La 6 Septembre și la 6 Decembre 1812, representaţiuni de' ala prima pentu sau 

gurarea. clădirii Sfatului Orăşenesc,: a doua pentru diua. numelui: Impăratului : Ni- 

colae 1 al Rusiei. Sa cântat în:ambele dăţi opera Vorma.. (Cu R.-No..71.şi.14.). :: 

"- In.1833, Leopold:de Mayer, vestit:pianist, şi Henrieta Karl, cântărâță de: cameră 

a Regelui Prusiei, dai - mai multe concerte,. cu -îGrte mare succes, Ei. ai. cântat: şi 

la balul dat de Marea Vornicâsă Elisabeta Barbu Știrbei, în .sâra de.13 Iunie 1813, 

în ondrea Principelui: Albert de: Prusia, care. sosise: din Constantinopole: și stătă' 3 

-dile în Bucuresci,.ca Inalt Ospe al Domnitorului. Bibescu. i: ii: 
;:La 16. Oetobre, Cavalerul lodolfo, prestidigitator, uimi. capitala. prin inoîntre- 

cutele şi strălucitele sale producţiuni». — (Vegi Curierul Rom. 1844.).. - „i 

“In cursul stagiunii de 6rnă mai: sosi şi trupa de acrobaţi, care, sub dieoţiunea, ui 

Avarini, dete'mai multe representaţiuni în teatru. --::. Ema 

: După suirea.pe tron a lui Vodă Bibescu, la':Dec. 1812,.veni în “teatrul Momolo. o 

trupă italiană :sub direcţiunea lui Sansoni Barilio, care începi stagiunea; la 15 Sept. 

cu opera Norma.: Trupa-eră numerâsă şi. bine compusă, având 3. cânţăreţe: -d-nele, 

Galzarani, .Gactana Luli; Matilda Clary, şi 6 cântăreţi protagonişti; adecă: 2 tenori: 

F. Bataggia şi Georgio; 2 bași : Giacomelli şi Santi; 1 bariton Clary și “un but: 
„tii 

  

  ? 
bei   ” LIFE
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LiRomuiicânu se făcu militar,: Lăscărescu servi ca pedagog cât-va timp 

în pensionul :statului! de'pe'lângă. Colegiul Sf. Sava, mai: târgiit- so 
făcii iar actor, d-ra: Vlasto se':mărită cu Polcovnicul Popescu, Adju- 

tânt domnesc, d-na - Caliopi deveni” nevasta lui Luca Caragiale, păs- 

trându:și talentul. şi' grațiile pentru campania ce aveă să întreprindă la 

1845, reînviând cu alţi camaradi. teatrul românesc în Bucuresci. Câţi-va 
se apucară de negustorie, cel-lalți aii trăit cum a dat Dumnegeii, dar 

de meseria coa veche. nu sait mai apucat. E | 

Singur Costache Caragiale (1), rămas credincios carierei sale, plecă 
în Moldova, unde chiar; în anul 1838 îl găsim jucând la Botoşani, în 
trupa lui Nicolini, cu aşă succes, în cât <acâstă întreprindere naţio- 
nală .a aflat 'de la - nobilime şi public un sprijin puternic, ast-fel în cât 
a putut începe un şir.de representaţiuni în acel oraş». (2) 
i Incercără de-a se mai jucă în românesce. so vor.face în câte-va rîn- 
duri, de pildă cu prilejul aniversărilor domnesci, ori 'a vre-unor alte 
împrejurări, dar fără. actori bine. chibzuiţi, fără  repertoriii şi mai cu 
s6mă fără nici un îndemn. pornit, de sus. Bucurescenii se vor mulţumi 
cu nisce s6rbede și: trecătâre : producţiuni,.ce le. vor lăsă -pâte numai 
amărăciune în suflet şi nici o-părere de'răi. - - . 

sa ! « 

  

:Eugenio. In repertoriii aveă 'operele: Lucia, Belisario, Romeo e Giulia, Norma, Văr- 
bierul din Sevilla, Sonnambula, Furiosul şi Clara de Rosemberg. Mai târdii, 
fu angagiată și d-ra Henrieta. Karl ca primadonă. Ea avcă 'să ajungă în curînd, 
după ce Sansoni. va-face faliment, directâre -de- Operă la: noi şi să facă cele mai 
grele neajunsuri trupei 'românesci a.lui Caragiale Costache, ca să potă jucă ală- 
turi cu dînsa pe scena teatrului Momolo. (Curierul Românesc, No. 67 și 69 din 10 
şi 17: Septembre 1815; -Vegi asemenea No. 170, 72 şi 73 ale aceluiaşi diar.) 
-:(1) Născut la 1815, Martie 29, a învâţat la' ședla grecâscă şi la 1833 eră chiar dascăl 
de grecesce la şcâla de la Dâmna Bălașa, a intrat apoi în şcla filarmonică și la 
Novembre 1835 a debutat în Alzira (rolul I-iă “American, în locul lui Curie, absent).— 
(Gazeta Teatrului, No. 2, 11. Dec. 1835, p. 20). : : 
- La 1838 jocă la Botoşani cu mare: succes, anul următor se duce la Iaşi, unde, ală- 
duri de Ioan Poni, Th, “Teodorini, Th. Bonciu, Pedilan, Jean, d-na Lang şi alţii, sub 

treprinăeeii mu nun cepe aduce PO SC0nă cu multă isbândă, atrăgând asupra în- țime de roluri, între casă ie Eetericsuul , el şi a guvernului. In Iaşi el creă o mul 

tOrse în Bucuresci, fundă Teatrul 'de ditat ii acolo până la 1844, când se i ână la ln 1818 ca  duletanți și stătă cu succes și profit materia, p „ când se duse la Craiova, unde a tat-de 0. Michăile Î iă „teatrul. Se întârse la 1850 în Bucuresci, luă directi ei ia Miehăilenu, întemeiă » luă direcţiunea; împreună cu Ioan Wachmann: i uatrulul ceru mare, jucă sub direcţiunea lui C.A. Rosetti, unde creă rolul lui Guil- pe re „ap j se retrase şi îmbrăţişă cariera de avocat. După acâsta, silit de neroc, fue p ju ecător de pace în colSrea de Verde, reintră în 1866 în teatru, unde “Jucă pentru ultima 6ră în Domnița Ro inimă la 13 Februarie 1877, xandra.a lui “Hasdeiu, şi muri de o bâlă de
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"Aşă, după desfiinţarea Societăţii filarmonice, se: jucă,. în. giuade Sf. 

Alexandru (1837), o' comedie pastorală de: ocasiune, conipusă de Ioân 

Eliade, întitulată: :Scrbătore Domnâscă, a:căreia. scenă: se. petreceă: în- 
trun sat din judeţul Gorj. Anul următor, după închiderea teatrului 

românesc şi risipirea actorilor, se dete, la aceeaşi aniversară, un va- 

devil.<aproposito»:: numit: Astăgi, compus de d-nii -Dubleau:şi Stov- 
has, probabil tradus în românesce,: căci în acea s6ră s'a recitat și:. 0 

poemă în limba .francesă, Romania, compusă de Jean Storhas : în 

ondrea Domnitorului. (1): iii 3 pi 

„După acâsta hu mai găsim: ropresentaţiune. românâscă. decât. tocinăi 

la. 95 Iunie 1841, când se dădi în beneficiul d-nei : Flora Mass6 un spec-. 

tacol compus din Inșelătorul înșelat :şi:.Cinovnicul . şi: Modislă,::co- 

medii. româriescă, şi o piesă în: limba francesă— în :care :jucă şi: bene- 

ficienta. — anume: JMichel-Angelo sait Capo : V'operă - necunoscul::! Se 

dice că în piesele române ar fi jucat însuși Costache Carăgiale, venit. 

din: Iaşi, împieună: cu o“ trupă de diletanţi: De alt-fel, amîndoub pie. 

sele'făceaii parte din repertoriul teatrului: din Iaşi, cea “dintâi: fiind 

a lui Samoil Botezatu şi a: doua a lui Vasilie Alecsandri..:Este, prin 

“urmare, f6rte probabil ca să fi “jucat: Carâgiale, caro ar fi: dat un nu- 

măr. de câtâ-va representăţiuni în timpul verei aceleia 'în' “Bucuresci. 

i sâra de 14 Februario :1843 se dete, apoi, un: spectacol” de gală, 

«spre .a celebră dgiua întronării». lui - Vodă Bibescu, car6, la ivirea. în 

lojă domnâscă, fu salutat cu strigăte entusiaste de: Să trăiască Prinţul! 

S'a representat o bucată de ocasiune: Zrecutul, *Presentul şi: Viitorul» 

pentru care d-nii” Vachmann şi Yoreati conipuseseră ;musica. (2)... 

In anul următor, trupa Operei sărbătoresce giua Sf. Gheorghe—ani- 

versara. Domnitorilui — prin două Cantate, dintre cari: una. tomânâscă, 

produsă d de  primadona E Henrieta Karl i în costum n naţional, ridică furtuni 
LL IL Ia pa 2 pp) 

(1)! «Sfatul orăşenesc, "din par tea: capitalei, petru recinbsâința! 'către: M, S. a'aat 

în sala teatrului o. privelişte” fârte' plăcută, unde a fost! chemată 'tâtă: nobilimea" și 

din t6te clasele a petrece, sâra cu bucurie Și ca o > familie adunată pe lângă: părin 

: tale lor.! i : EI i zi Fata vita 

E «Potrivit cu prilejul acesta d- ni Stothas şi Duibleau ai compus o'bucată: dramatică 

'de circumstanță întitulată: Astăgi săi Sf.: Alezandru.: Scena se "socotiă “în oraşul 

cel noii Alexandria, unde asemenea se serbă numele M.S. Dramă a fost împărţită 

“în două tablouri, din cari unul arată: Acum -Batru ani şi altul Astăgi. Totă piesa 

acâsta: nu eră decât un'r&sunei de recunoscință a'inimilor Românilor, că âşteptă, un 

viitor” ferice din: tâte îngrijirile“ părintesci ale: Prințului, lor! şi. mal vîrtos - din 'or- 

: ganisarea' din noi: a 3.009 de şcoli. lancasteriane, « ce sai întocmit! în: “tte: satelă.», »— 

“(Curierul Român. No. 40/1838.) -  : -. a ' 

(3) 0. R., No. 15, din 19 Februarie. —Nu se arată însă cine a jucat în 'acâstă “piesă.
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„de aplause,: Wachinann. âlcătuise cu'miultă măostrio inusică tot din 
cântece bătrânesci, aşă că. fu “chemat de :mai multe ori pe scenă, îm- 
reună. cu: gingaşa- cântărâţă, şi li: se făcură mari laude. (1) 

ep Eau 
Di fai 

  

Cu t6te “acestea, speranţa reînvierii scenei naţionale nu. apusese în 
inima: celor câre. o văduse. născând ; căci, de când se proicctase zi- direa unui teatru — și se cumpărase hanul Câmpinencei pentru acâsta de la Dragomanul Serafim -— se adună bani moreii pentru fondul clă- dirii. Așă,. Eliade vindeă. de :mai mulţi ani cărți tipărite “de dinsul (2) în folosul acestui fond, care; totuşi sporiă f6rte încet, și pote s'ar fi ză- dărnicit ostendla tuturora, dacă tot din îndemnul acestui vrednic băr- bat Obştâsca - Adunare nu -presentă Domnitorului — la finele sesiunii sale; din 1840 — o. anatora, prin care-i propuneă să:so facă un proiect pentru clădirea 'Teatrului Naţional. şi să. se subvonţioneze de stat. -- “Tată 'cuprinsul “acestui act memorabil în: istoria teatrului: <Cu trimi- terea socotelilor:; anului. 1938,. ce sa îndreptat către IL, V. cu plecat raport „No.. 345, între. alte chibzuiri, la periodul al 3-lea, 'se : cuprinde -că' unele. din cheltuelile. aie politiei. de aci din capitală, co se plătiă de către 'Muncipalitatea oraşului, să se plătâscă din Visterie şi, fiind-că „pe viitor, cu începutul anului 11841, Şfatul.'orăşenese se “uşurâză de „acestă :cheltuială, apoi Obştâsca Adunare a chibzuit să r6ge, cu supu- mere, pe.I. V. a:porunci să.se facă. un :proiect pentru clădirea şi ţi: nerea unui Teatru Naţional 'şi de un repertorion spre învefălura line- „rimii, ce s'a socotit: a: fi de mare "folos spre înaintarea luminării şi & moralului; pentru: carg să rămână spre întrebuințare „pe. tot anul jumătate banii din maj sus pomenita sumă, co se slobogiă în eheltuelile 

cz a: “ i 

tac Pa. N 

    

za 
| (0 C. R. No, 32 din 24 Aprilie 1814.—Cantata (intonată de q-] Wachman). e pub- 

Aioată în No. 38 din 26 Aprilie ŞI:nu e decât o serie de laude și lirice declamaţiuni 
ipentru; Principele Domnitor, — Ea a fost produsă de prin: C i „-Panizzarai.; DRE DEEE III i i € Primadona Karl şi tenorul (2) Iată 0 listă a cărţilor acestora, vîndute în anu] 1836: Gramatica, Poesii, Băr. 
dat dun Și. Femeia bună —cari. sunt prea puţine ; :J/ahomet sai Fanatismul, de 1. 

liade; Arpfitrion, idem ; Lord Byron, partea I şi II, idem; Culegere de prosă şi 
-poesie, idem; Poesiile de Văcărescul ; Regulus, de acelaşi; Ermiona, idem; Eraclie. 
„de. Ruset; Prepicsele, de I, Ghica; Seful nerod, ac „Niţescu ; Bădăraiiul boeril, 
e Voinesou; Triumful virtuţii, de 8. Marcovici; Sgârcitul, de 1. Ruset; Vicleniile 
pe capin, de F. Rasti; Operele dai „0, Bolliac;, Saul; de Aristia; Văduva viclenă, 
Getei riumful amorului, de Winterhatder ; Actorul fără oc, de același; 

d în Dergam, de IL. Florescu: Sicilianul, de. si; iile lui i 
.30 ani din vicța unui Jucător de cărți, d6 c. Negura ii foestile i stai
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politiei.. Acestă chibzuire cu supunere se dă în. cunoscinţa IL. Y. pentru 

punerea la cale ce se va găsi de cuviinţă.» ..-!: rii 

:Propunerea a fost întărită prin Ofisul domnesc din . 4. Tuniio. 1840. ) 
Ar: fi fost prea frumâsă. pilda de înţelepciune şi 'de: dibăcie politică 

ce ar fi;dat  pretinşilor: adversari. ai tronului guvernul de. atună, “de. 

sar fi folosit :de. acest prilej pentru a-pune, în. lucrare: propunerea. 
obștei: şi nemijlocit risipitâre a.- tuturor. învinuirilor și nemulțumirilor: 
ce, provocase; printre cei:mai călduroși "pătrioţi;.prin faptul: desființării. 

Societăţii. filarmonice şi. deci prin ruina Teatrului Naţional. “(2) Lucrul. 
s6- vede însă că. fusese menit.să.r&mână în stare-de proiect, de vreme 
ce mijlocirea - Adunării, „aprobată. de Vodă, nu: av: nici *măeat un în-. 

ceput,de 6xecuţiune. ; rute îi aa se iii 
„Ba dimpotrivă, poerii chibzuiră că, pe „1ocul ales: şi i cumpărat „anume. 

pentru clădirea. t6atrului, eră niult: mai “nemerit să: se 'ridice-: un''mo:» 

nument în on6rea Generalului. Comite Kisseleft—fostul deplin 'împuteir=: 
riicit President: în! “Principate—ca prinos. de recunoscinţă:: din partea! 

poporului; pentru mârile servicit'ce-i adusese în' timpul” ocârmuirii “sale; 
Acâstă idee—răsărită între dînşii; negreșit, prin: îndemnul Consulului: 

rusesc, duşman al ori-cărei insțituţiuni publice de libertate: şi:de] progres 

la noi, — luă chiar. forma unei dorinţe generale a ării, când îu astfel! 
e 

  

„i joia . E : - pp 

() Urechiă, ze, seolelor, TI, p. “192. — “ Amatele Parlaniintăre pe 1810. ; 
- (2) Ar fi fost fără! îndoială,! o târdie, dar totuși dulce prilejire de mângâiere pentru! 

Ioan Cânpinenu, care: zăceă închis la Plumbuita, victima dev otamentului săi pentru: 

causa, națională. şi pentru. sprijinul cel d6sinteresat și : călduros ce dedese teatrului.: 

Ar „îi: fost o indirectă răsplată, hărăzită lui Eliade, pentru. ostenelile, grijile, per- 

derile, şi jerttele. mater iale-—pe lângă. tot felul. de jigniri sufletesci, ce avusese, ea 

Dea 

_răii-voitori, ai lui şi ai “binelui obştese. In adevăr, î în Martie! 841 el fu denunţat de: 
faimosul doctor. 'Tavernier. „(cel - .căre ridicase. în :sînul Societăţii secrete: din 1837; 
incidentul cu' Sarsailă,: în urma'căreia s a disolvat Soc. filarmonică), și. acesta sfă- 

tuit de. Billecoeg, Consulul frances, că conspiră împotriva lui Ghica Vodă. Eliade, pe; 
atunci” etor al şcâlelor, fu ridicat de acasă, închis în temniţă, iar hârtiile lui puse 

„sub pecete. Nu ședi, în adevăr, decât 6 ore închis, dar totuși, până să se lămu-" 

r6scă. lucrurile şi pâte chiar mai târgiă, el rămase în cugetul Domnitorului vinovat 

«de a se află în capul unei societăţi secrete politice, cu scopuri vrăjmăşesci asupra sa». 

(Vegi: Curierul Românesc, No. 36 din'11' Mai 1841, 139 și + urm. ». pEecur, şi suple-! 

mentul frances al acestui No.) Si e oi : i 

Ar fi fost, în sfirşit, o cale deschisă 1argă şi sigură, acelora î cari “drin  înclinairea” 

şi talentul lor s'ar fi” devotat 'culturei * artei dramatice,. fără să 'mai' aibă“ “temerea! 

că, într! o bună” di, dintr'un'capriciii sai'o iscodire Gre-care, se vor „pomeni aruncaţi, 

pe drumuri, victime ale propriilor lor credinţe şi aspiraţiuni. mi di ai
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exprimată, prin organul :.Obşteștei: Adunări, cătro: Bibescu Vodă, în 

prima sesiune legislativă a anului '1843. 

Noul: Doimnitoi, înțelegând: însă că cestiunea <elădirii teatrului în 

Bucuresci, este-un licru care privesce nu numal la folosul acestul oraș, 

dar a:tot n6mul :românesc;'prin influenţa isbăvitâre co va ave atât 

asupra':bunelor: năravuri, cât și. asupra dosăvîrşirii limbei naţionale 

şi: desvoltarea literaturei românescă», orîndui o comisiune, alcătuită din 

Marele:'Vornic Barbu :Ştirbei, Marele Logofăt Iancu Filipescu, Logo- 

fătul. Pladimir Blaremberg, inginer al Statului, Clucerul Pelrache Poc- 

naru, efor al.şcblelor, architectul oraşului şi Adjutantul domnesc Pu- 
rucicul I. E.. Florescu, cu încredințare de a îngriji «pentru tote pre: 
gătitârele lucrări ale pieţii, care se va numi Piaţa Kisseleff», şi cu în- 
sărcinarea:de.a'.chibzui asupra măsurilor trebuinci6se pentru clă- 
direaunei:sale de teatru, tot pe acel loc, făcând şi tote pregqălirile 

cd la viitârea primăvară (1844) să.se pâtă începe lucrările. Se punei 
osebită îndatorire::acestei comisiuni de a luă înţelegere cu vre-un ar- 
chitect; dintre. cei :mai : însemnați,: din străinătate, ca să întoemescă 

planul teatrului. :<după:tomeiurile cele: mai priinci6so». 

- A ducându-se la .cunoscinţa  Comitelui! Kisseloft (1) hotărîrea luată la 

noi-.de ati: se ridică un monument, p6 o piaţă purtând numele stii 

acer pa pinul de judecată om de stat mulţumi călduros pentru 
! 4 adă de . ragoste, şi amintire din parte-ne şi rugă să se în- 

rebuinţeze sumele, destinate, pentru acest scop la facere de cișmeli 
publice, ca. .una din. lucrările de folos. obştese ce doresco drept sin- 

sunul monument ce i-ar fi plăcut, să i; se ridice în memoria Românilor 

it ea pater, rEmânânda e îndelea m 
arătânduă că; pe lângă co. 15.000 Po amănunţit către Domnitor, 
a 15.000 ++, prov 

ce «sunt. a se, adună pentru. teatru .la Sfat 
şitul anului :1845», parte :din donaţiunea făcută pri ajutor la zidirea acâstă. - în pia 4 prin testament, pentru 

autor „a zidirea acâsta,- de răposatul Constantin Manu (2) (asigurată 
în nisce munţi cumpăraţi anume), mat sunt trebuitori și alti 7.000 & i „Pe e), Mal s ori şi alţi '7.000 4, 

enind parte din fondurile 
ul orășenesc, până la sfir- 

(3) ar atunci: Ambasador al. Impăratului Rusici la Paris 2) «Alu | , . . . iza -19 s. 

răposatul a ai Și "Giurg 20va, din jud.. Buzăi, cumpăraţi cu banii lăsaţi de 
- ONU Pe seina: clădirii Teatrului. Naţional, se vînd în' trebuinţa acelei clădiri, de care s d e face cunoscut ii a 

Ss 

i îi 
de a. cumpără „aceşti: munţi. ohavnic s se erai ja MUturor do obate, ca dorite torului. Decembre,. în care .gile se va taca Tie la acest deposit la 2, 7.şi 13 ale vii- 

Depart.. din -Năuntru, D. Zoanidi, - icitaţia pentru a lor vîindare».—Director 

Oficial, No. 100, Novembre .22,,. "= No, 19.387, din 15 Novembre 1850. — Buletinul
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ca să se lărgescă şi, să se, niveleze locul, pe care :se.:va face construc- 

țiunea, să se înzestreze scena cu maşinăriile și decorurile cuvenite :şi 
să se mobileze într6ga clădire.— Bibescu încuviinţâză aceste propuneri, 

cu osebita și stăruit6rea îndatorire, pusă comisiunii, ca «să se încâpă 

ridicarea teatrului până la primăvara viitâre». (1) 
„Aceste. bune disposiţiuni. n'aveaă să-și afle, desăvirşita ; lor, îndepli- 

nire, cel puţin. sub domnia celui care. le orînduisc, căci clădirea . tea-, 

trului începută. tocmai în 1846, de. către, architectul vienez „Heft, sub, 
privigherea unei comisiuni alcătuite din Maiorul, J. E. „Flor: escu, Alea, 

Oreseu,, Vulpache. Filipescu, şi Const.  Poncovici, abiă. ajunsese, la faţa 
pămîntului, când isbucni. revoluțiunea, de la 1848. Lucrarea mai departe 

fu luată la 1850 (2), iar Teatrul Naţional tu inaugurat în 's6ra: de, 31, 
Decembre. 1852 printr? o representaţiune € de gală dată i în folosul săracilor, 
la care asistară.: Vodă Ştirbei cu Dâmna Şi întrâga.. Curte, "Consulii, 

străini Și elita. societăţii bucurescene. Spectacolul eră compus, dintr” un 

! vodevil: „Zoe Sai un. Amor romane, tradus. de Popescu, musica, de, 

principale, şi din câte-va scene de operă italiană, cu, „primadena Les 

niewska, baritonul Musiani și tenorul, Pinochă. (3) ii im ia) e : 

  

“U) Râgne de Bibesco! “par le Prince. . Bibesco, II, p. 141 et 199. aaa 
(2) Buletinul Oficial, din 1850, No. 52, publică «Iasciinţarea» Depari. din Năunthu 

cu-No. 8.810 din 'Iulie 3:. <Pe.s6ma' clădirii Teatrului Naţional din. Bucuresci, fiind: 
a se face în presusvia Depart. următârele licitaţiuni la 8, 10 și 12 Iulie şi anume: 
Pentru lucrul de dulgherie, pentru cherestcua : și scândurile. de brad, pentru un: 

- ailion de cărămidă. şi pentru pelra ;de. Rusciuc, după. lista: şi.condiţiunile -orîn-: 

duite de dA. architect. Heft,: se dă acâsta în cunoscinţa tuturor; doritorilor ete. ete... 

Aceste publicaţiuni sai. completat şi repetat prin Buleținul. Oficial, „No..54,din îi, 
Iulie, «pentru . 39.000 hârdaie de nisip»,. apoi în. anul 1851 prin. No; 21 și 22 din 9. şi, 

12 Martie, apoi în No. 75 din 7 Septembre şi 107, din 29 Novembre . acelaşi an, în: 
fine treptat cu înaintarea . clădirii, -în 1852, prin, No. 6 din. Ianuarie 17, pentru un: 

adaoș de cherestea, prin. No. 14 din Februarie.16, pentru bolovani. și pâtră: de Rus . 
ciuc, prin No..18 din Marlie 6, pentru, darea în -antreprisă a. <învelişului teatrului», 

prin No :63 din Iulie 18,. pentru «sculpturile din. antreuri şi foyere»: şi prin No.. „12, 

din August 19, pentru, «pavarea cu;pâtră a pieţei, ce se; întinde, în îaţa. teatrului, 

după orinduiala şi arătările. d-lui architect. Hefto.. 10 e 
(3). Bukarester “Deutsche Zeitung, No. 2- din 5 (17). Januari. 1853, p. 5: - «Teatrul, 

cel noii a fost inaugurat, în sâra de 31 Decembre (SyIvesterabend). Monumentul. este 
clădit într'un stil nobil şi într'adevăr, artistic,:proporţiunile îi sunt. potrivite. şi: dis-: 
tinsa-ă. simplicitate. e imposantă.. Dacă. privirea: generală pare din. afară..cevă- cam ; 

seri6să, ea surprinde în mod plăcut la intrarea în sală. Eleganţa,:. strălucitârea. lu: 

mină, veselia, ce, răsare. din tâte părţile ; frumâsei; sale, par.a înţeţi veselia: şi. plă- 

cerea şi sunt o dovadă nu numai de competenţa şi dragostea. de frumos a; arehi-. 

tectului, ci şi a Comitetului numit. de, guvern , pentru a supraveghiă construeţiunea 

=
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“Directorii antreprenori” ai “Teatrului celui :noii :eraii atunci Costache 

Curăgiale EĂ Și cu 1 Joan 4. Waghmann. 0 a 
. 1 pi j- ai 

> i - « >, Pt pp ae Ture 

Până când să se e înalțe însă îrumosul odificită al Peairului Nâional, 
tot” sala lui” Momolo, reparată” și «mai încăpătăre, mâă “comodă, mai, 
bine decorată» (3) de cum fusese înainte, eră. singurul local” în "care 

se puteai | da spectacole. în 'Bucuresci, - 
“Acolo” "Sănsoni, directorul „Operei Italiane, cu artişti de merit ca 
Heriricta,. ari, primadonă, tenorul Riciar di, basul Berleutis, bari- 
tonul! 'Santi, cu un „reportoriiă. noii și “variat, «cu decoraţiuni şi costume, 
bog gate, “i6te' întoemind un întreg: „mulţumitor», obţinti aşă. succese, în. 
cât, — “pentra a fi răsplătit de cheltuelile Şi, ostenâla ce-și 'dedeă să 
<îndesțuleze "dorinţa! privitorilor şi să întrâcă chiar nădejdea. publi- 
cului», — - guvernul! îi acordă. o subvenţiune, i iar Domnitorul îl ajută, de 
mai “multe '0ră, din. easseta: sa: personală: -- 
“Şi ai! trebuit, în: “adevăr, ca publicul să fie cu: dihadinsul ! adomenit 
de representaţiunile.. acestea, dacă înfocatul Cesar Bolliac, se într6bă— 
într'o dare de s6mă, asupra operei Linda—cu o nestăpânită mirare: 
«De. unde. es aceste fesuri. şi giubele, aste. chiulafură “şi. tatârcă,. aste 
chipuri uitate: Şi: necunoscute ?,; A ajuns. teatrul un: bal: mascat! Ne-a -a 

  

e. pateu a... 

In'ce privesce” acustica, iarăşi, teatrul pare 'a fi atât de bine chibzuit, în cât ori din 
ce: parte ă salei se 'aude în mod admirabil, ătât vorbirea cât şi cântecul, de; pe scenă. 
Teatrul cel noii din' Bucuresti este: fără” îndoială unul! din: cele mai frumâse teatre 
din Europa şi o “pod6bă' a “capitalei.” 'Are un “parter cu: 838 de staluri; împărţite în 
două categorii, trei rinduri de” loji frumos decorate şi de: “asupra 'o lar să şi încăp&- 
târe 'galerio, Decoraţiunile sunt opera lui Mâihldărfe: și au fost făcutei împreună cu 
maşinăriile scenei, tâte la Mannheim ; ; iar ar chitect al! monumentului este d-l ZIe/4: din 
Viena, care și-a ilustrât cu ondre debutul săii în acest gen de construeţiune.. a —eCând I. S: Principele Domnitor se arătă în loja! Sa, 
cu trei detunătâre rînduri da aplause, pentru a-i 
virea acestui frumos dar al iubirii de artă...» "(Tradiţiune verbală:: 0, I. Stăziceseu.) (1) Costache Carageale tusese' înălţat de Știrbei : la” rangul de Pitar, prin' Ofisu] domnese No. 1.143, din 10 Decembre 1831, pentru a-l răsplăti: de jertfele” şi munca ce: pusese ațât-pentru * Teîriviarca' teatrului: românesc în Bucuresci, cât şi pentru în- temsiarea' unui ăsenhenta' teatru în Craiova,! oraș la carâ: Domnitorul ţinea cu dâose- bire& şi căruia! moştenitorii” lui i-ai rămas: tât- deauna' forte iubitori. — (Birlotinaul Oficial No, :112, din''12 Decembre! 1851.) -:: i 

(2) Za "iPachmainia fu înăl 
peritru merite artistice. : :- 

(3)! Curierul "Roniântsc, NO.-6G7 din: 10 Septembre! 1843, titi 

întreg publicul, sculânidu-se, în primi 
i aduce omagii şi mulţumiri în pri-! 

lfat la ringul de Pitar, tot, 'de Vodă Știrbei, la 1886,
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cotropit: mahalalele? Cine desgrâpă. pe acești răposaţi în societate! Cine 
face.pe..acești. ruginiţi. să-și .. lase. prefer anţul cel-.liniştit,, ca să vie! pe 
lapoviţe. şi.pe;.geruri..de.!foc la teatru!!>...Şi; constată : că; farmecul. 
acesta ai. îndeplinit cântăreții şi carcuşul, cel; magie»: al lui Vest, ;., 
Lumea visâză la teatru! exclamă; el;;; tt regla ap ap 

-:Momentul, e,:decă, priincios, tărîmul e progătit şi Costache Caragiale, 
care — prin talentul săi, crescut şi desvoltat; pe scena din; laşi: — 
păşiă acum. în-fruntea, actorilor pămînteni,. puteă, plin de ard6rea.: altor 
isbângi, să..se întârcă. acolo..de: „unde. cu: şâse :ani, mai, înainte plecase, 
amărît,. să- “ȘI: „cate: norocul; durea !- eee ie foii PEM mia 
-: Faima succeselor. sale, trecuse de. mult la: noi: Şi de mult vechii luk 
dascăli îl îndemnai : să, se folos6scă: de împrejurările favorabile, pentru 
a.ridică. iar: scena. naţională. în. Bucuresci.. Făr' de'prilej, eră cu:greii 
aa, luat: hotăriîri: temeinice, şi: cine altul "mai uşor decât. dînsul Par: fi 

putut. înfiripă?,: e tei ceri petre zace ret fat leat e aj 

Joan Câmpinenu, paironul de. Cina eră, acum. la: „mare vadă. şi. 

sfetnic: de aprope. „al lui, Vodă;. Eliade; încununat de aureola. glorică,li- 

terare, eră în. fruntea. tinerimii şi: păreă arbitrul:bunului gust. iAristia;, 

fericitul traducător al lui. Omer. şi autorul, faimâselori Stanţe, închinate. 

lui Bibescu, eră poet favorit al Curţii; printre iboerii însufleţiţi; de 
dragul. amintirilor.trecute. şi. de.ayîntul propăşirii,: ferbeă, demult; ne- 

mulțumirea: «de a nu augi;decât limbi străine: pe::scena. teatrului; î în cea 
cea. mai: frumâsă epocă de maţionalitate»: Caragiale, cu..t6tă ; încrederea 

putea. să: vie,:prin urmare, căci, de. „pretutindenea, nu: .va „întimpină de: 
cât ajutorare şi. bunăvoință: size intii er aa tt 

„Nu. putuse veni mat: înainte, având. prea. strânse legăminte ŞI inda. 

toriri către acei cari îl îmbrăţişase. și] sărbătorise, ca pe. un frate, când 

cei de aici îl lăsase pe drumuri. . 

 Sosi în - vara anului! 1844. și “îu,:ce e drept, priit în "tot: locul. cu 

prietenie,. povăţiuit,! “încurajat și întărit în. păzințele, sale prin tăgăi 

duelă și nădejdi de tot felul.. Si i 
„Infăptuirea celor, dorite. şi trepuite fui însă. anevoi6să. “Din camarăgii, 

de altă: dată ..nici- unul. nu: se :mai: îndeletniciă- cu: țeatrul, „Şi greii:se 

alcătuesce v trupă: din: elemente : necunoscute și. mat:ales. neîncercate.; 
Așezarea, apoi, a unui gen de spegtacole joporale, '“alățurea: de, un! altul! 

(Opera), care, deşi mai "vechiă „Si fruetuos, are. e neojusul d de: a nui îi la, 

       

-(1) Curierul Romdnese, A No: 24 “din 1845 Martie. 23, dica: iGâna se cheltuesg atâţia: 
bani pentru trupe străine, a căror limbă nu, o 'cunsce publicul, a căror. inusică,; deși! 
mare, deşi divină,, nu 0, șimte el. şi a căr or într eţinere! e tâtă în „gr eutatea n6bilimii», 

i 

* 
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pedică” și îndărăpnără din' partea: stăpânilor: salei; stăpâni, căci, după 
multe':străgăniri, intrigi: şi: încurcături, Sansoni- perdând! tot''co' avea; 
direcţiunea- Operei: Italiane o luase! acum Momolo'î însuşi 'cu- Zenrielad 

Karl galeşa Dulcinee: a: Consulului rușesc; şi: firesce; vedeaii; în: “moul 

venit, un dușman primejdios al intereselorilor.:i: ii iii iii 

" Caragiale” nu-și perdă cumpătul şi'de:0o , parte norocul; de! cea-laltă 

stăruința, îl făcură să isbutâscă. : :::.. a DE ee ta 
“ Unii:din foştii elevi. ai şeâlei! AlarmoniGo: Şi câţiva. “tineri: vrednici 

și cu dragostea artei, ca'Costache Michăilenu care-şi lepădă dăscălia, Lăs- 
cdreseu îşi părăsi scaunul pedagogului,: Raliţa şi :Zinea : Mliehăilenu 
își lăsară acele şi unârelele“ la mahala, 'Caliopi (căsătorită eu! Luca 
Caragiale): sosi: fericită, iar Anesti : Cronibace, bărbatul 'gingaşei şi: mai 

târgiii: vestitei 'iMali:: Cr onibace, Scărlătescu, Lăzureniu,: “Toncovici şi, 
plinul de:diavolii'şi talent, micul Zorga' Caragiale se - strînseră: în: jurul 
lui ; iar Momolo, îmblângit, după primirea condiţiunilor i impuse; se învoi 
să-i dea sala:de doue ori pe septemână. Di e aia 
"După oimuncă ''de 'nouă lună în sfîrşit! trupa română. ide: ditătanţi 
debută'în:-sâra de 21: Martie! 1845, în piesa Furiosul-—:0' prelucrare după 
episodul : mebunului: de amor !  Cardonio: din Don: Quichote, făcută ide 
însuşi! Const. Caragiale. (2): aaa mamii iri 
-“-Abiă cu:0 săptămână înainte se dedese însciinţarea ca: «Morcuri “se 
deschid: representaţiunile: române» şi după trei! gile nu mai eră nici o'lojă 
nedată,: nică un scaun, nică 'un loc: neprins.: In” s6ra representaţiunii,: de 
la ş6se: c6siuri, sala eră. plină şi curtea teatrului:: asemenea: gemea: de 
privitori, ce veniaii. şi se întorceaii cu părere de ră i că nu:-ait' loc: S'a 
vădut : :în'“ multe rînduri! mulţime: la teatru: Şi: “locurile t6te 'date, însă 
nu 'şi-curtea,'nu să stăruiască publicul pe din afară. „până la 9 din 

II ut . “ carat ț 
(1) Iată aceste condițiuni, despre cari forte bine î Își: amintiă Jorgu, Caragiale ş şi, Cos: 
tache Dimitriad, cari le țineă de la însuși Costache Caragiale: 9) Bonificarea. unei .re- 
presentaţiuni din 4 în folosul Operei Italiane; 2) Plata salei pe s6ră 22044; 3 Aspra 
îndatorire de-a. nu representă nici o bucată lirică, de ori-ce natură ar fi; 4) Repetiţiuni 
pe. scenă să nufacă decât în igiua representaţiunii ; 5) Garderoba ş şi decoraţiunile se 
plătiaii după învoială şi trebuinţă; 6) Luminatul, ser viciul şi încălditul: priviau jumă- țate pe Caragiale, jumătate pe Momolo,iar musica eră plătită de trupa română. Li se făcă: concesiunea de a li se da mai târdiă musica militară, din ordinul Principelui chiar. (2) <D- 1 „Caragiale își începi operaţiunile sale fără nici un alt ajutor, ci rezemându-se pe. averea sa, pe sculele soţiei sale, pe cari le ipotecă î în aceșt sfirşit, şi pe sprijinul, compatrioţilor săi. In momentul când a-l Caragiale eră să 'se 'despere de 'executârsa proiectului, săi, un alt „membru al fostei, nostre trupe, d-l C. Michăilânu ÎȘI. părăsi postul ce ocupă şi veni să sprijine patriotiea întreprindere a d-lui Caragiale, sacri- ficându- -Şi spre acest sfirşit 6stenâla și capitalul adunat cu sudâirea feţei! i sales: (Ar- ticolul' lui N. Apolloni! din Curierul Românesc, No. 2 din 1845 Ianuariei7. i
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n6pte.:Initre 'acte's!a: anunţat că: «Luni: se-dă: : aceeaşi. bucată» Şi! de! a 
doua: qi: 6menii: începură:â:: prinde locuri. Causa. acestei mişcări, aces- 
lei- dorinţe, acestui iontisiasism nu: “trebuei s'o. spunem; ; 'fie-cine!o' cu-: 
nsce .că:'este limba: "română, e“'numivea :Toaty ulii: Naţional. (1). ::i::o 
--De.:astă dată dorinţa! şi aşteptarea: “tuturora nu rămaseră: fără îndos-; 
tulare:: Guvernul grăbiă: “aducerea! la: îndeplinire ă hotăririlor: luate; 
cu:doi :ani- mai: înainte; :în “privirea : clădirii 'teătruiluă. p6-locul:Meri-! 
şescilor şi Hanului: Filaret; 'iar '«în sentimentele :săle patriotice, Mâtele: 
Logofăt::Em.Bălenui pune: în ! circulaţiune o listă de 'subserieie "pentru: 
înformarea:-unei: şedle dramiătico; -caie în “puţine idile” adină 0 'sumă: 
de 600 e făgăduiţi de subseriitori (2) pe fie- care -an. 

rivnitoro d câte-va “mostoşuzuri. şi.artox, fa, însărcinat, a, „elaboră: şi o. 
schiță: de:proiecl (4); pentru âitocmir ca. unei! "șodle, al căreia” scop ta 
fi informarea nui: Ti cal" u Na afionial.: e al 

TE aa a tit si 

(1): Curierul. Romniesi, No: 24 dia. 1845':Martie '23- at E i ă 
i (2)'Aceştia' erai: M.: Logofăt Eni: Bălâniu 50 4; Logot: -1otii Bib eseu ici Adao 
Belu 100 +F, Vornicul Iancu Oteteleșanu 100 +£ și alţii cu sume mai 'mici până la! 123 
-:(3) In programul acestei şcâle se prevedeaii,; la: Ş: 45, şi “Misica vocală: și Deola- 
maţiunea.: — Curierul românesc, N6.-86 din 1834: Novembrei Buia tie al not 

(1) O schiţă de proiect pentru întoemirea unei sodle, al căreia! scop! va îi “informarea” unui! 

P tie pt F sii pt      

      

  

  

  

"Teatru. Naţional, 2 merg Dee za aia gta ru 

s I,:Acestă: cola se va ţin6: în vreme do''trei: ani; prin ajutor bine- voitoriler” ama! 
tori ce se vor:subserie: pentru sprijinirea CĂ. ip ia ri 

. IL.-Fie-care subscriitor, :ce'se va: înserie'ca mădular 'al însoţirii: ajutător,, se va 
îndatoră că:va da necontenit făgăduitul ajutor în: vreme: de trei ani, “ 
„III. In :şe6lă :nu.vor fi: primiţi” jună: decâi':din “cei ce ai! "trecut şeGlele': că puţin: 
până: la al:3-lea 'clâs de umanidre; i iti die stiri ! 

IV. In şcâlă se vor predă învățăturile următore; i: 
Anul întâii...1.. Repetiţiune la gramatica românâscă şi începuturi de limba italiâăă. 
2. Regule de stil Și analisarea.bucăţilor dramatice mai. însemnate antice şi: moderne; 

3. Inv&ţarea şi celirea a,mai multor, scrieri. însemnate. după o: dicțiune: just- -ddin- | 

nilă, după sens şi după: vegulele. e punetuaţiuniă.și ui ati ied ați 
„4. Musica „vocală. ... i În sira e ra largi > = iri bi 40) i A 

   

       

     

    "2. “Lecţiuni de estetică. ct tragi at 
“3. Danţul. * ia 
Anul al treilea. 1. Urmare de musică și lim ba imn , 

"2, stori ia dramatică” şi a celor mai faimoşi artişti. 

  

“4. “Scrimul: (Scrima).' i ot îm . Pai 
-V. Se'vor alege 20 de şcolari cu i plată cari, | atiiia” ce'vor da rodi: îni “vreme de 

s
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„: Economia generală.a acestui. proiect. se asem&nă cu organisaţiunea 
şedlei de la 1834, cu deosebirea împărțirii mai raţionate Şi desvoltarea 
treptată, în. curs, de;trei ani, a: materiilor învăţămîntului, care de astă 
dată eră şi mai.desvoltat. In colo, aceleaşi . îndatoriri. şi aceleaşi. dis- posiţiuni,pentru:soţii ajutători şi pentru elevi ca în statutele şi regula- | mentele vrednicei de pomenire Societăţii. filarmonice. Eliade, Câmpi- nenu şi, Aristia puteai, după ani de desgust şi desilusiune, să fie acum. plătiţi „cu..prisos. de. tot. ce; suferise, „dacă. opera: lor. reînviă după. 10 ani aprâpe aceeași, sub: un „regim de: libertate; a. acţiunii, cel : puţin aparentă., Gener6sa încercare n'aveă să aibă însă reuşită „neînțelegerile 

, 
ai o... „i Ma 
ii 

  

6 luni de 'disposiţiune şi de talent, se vor supune prin contract de a urmă necon- tenit în' vreme! de'trei ani: învățăturile: arătate Şi că după 'acâsta vor îmbrăţişă' ca- riera dramatică ca 'actori aci în vrema: de câţi-va ani, si i N „VI...Se, vor. alege asemenea 10 fete, -nu 'mai mici de:12 ani, nică mai mari de 16, şi se vor aşeză întrun pension spre învățătura: celor următâre:.. Va Limba română cu gramatică, limba italiană şi francesă, musica vocală, lecţiuni de stil şi.estetică, cum și danţul, şi. vor fi supuse la aceleași îndatoriri ca și băeţii.. “VII. Clasele sus Însemnate, ale băeţilor. vor. îi slobode la ori-ce auditor; saii şcolar de din afară. RR CEI LEII E a ÎI „VIII. Şedla se.va aşeză după 0, programă, în care se va arătă rînduiala învăţătu- rilor în gilele săptămânei şi la cesurile 'hotărîte, cum și disciplina” și regula sub cari, se „.vor..supune, școlarii.. i tace Pa ae aa IX. Unul din profesori va fi însărcinat cu slujbă de Provisor, a cărui îngrijire va îi dea ţing disciplina între școlari: şi a priveghiă : spre pază cu scumpâtate a programei învățăturilor şi la Venirea cea regulată a şcolarilor în șc6lă. : „X. Nică, unul' din şcolari saii şcolare nu se va socoti de actor decât după trecerea claselor arătate :în vreme de trei ani. Până atunci însă, la sfirșitul anului dintâiă, în: exerciţiul ce vor av6 despre buna cetire,. vor învăţă o bucată dramatică -cu care se vor sui pe scenă ca diletanţi, atât pentru exercitarea lor, cât şi spre dovadă către public despre sporirea. ce fac. IE ED 
: 4 

d-lor Logofătul Em, Băl6nu, Vornicul 1. Otteteleşanu și: Paharnicul ], Eliade. XIII. D- Otteteleşanu va fi și cassierul răspundător al venituriloi: sirînse de la rîvnitorii subseriptori..'. a DE aa e „XIV. Pe lângă cassierie 
putul fie-cărui an de strin 
irea şi întrebuinţarea lor. 

se va alătură un ajutor cu plată, care. va îngriji la înce- gerea banilor și va ţin6 socotâlă lămurită despre cheltu- 
_ XV. Câţi vor contribui ca soţi ajutători se vor face cunoscuţi -prin. foile publice 
întru recunoscinţa generală, vor. av6 dreptul a. cercotă :şc6la, a cere :tot-deauna 
programa învățăturilor şi a ved6 dacă se urmâză potrivit condiţiunilor pe cari s'a 
întemeiat acăstă şedlă,, vor. fi socotiți ca făcători de bine ai limbei şi literaturei ro-
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şi: încordările dintre 'boeri; Obştâsea: Adunare şi Vodă, abătând,: mai 
la fie-ce moment, atenţiunea: şi activitatea: tuturora :pe căi cu totul 'de- 

părtate de cultura şi încurgiarea arte dramatice. Bunăvoinţa: nu'lipsiă 

nimănui, ci mijlâcele îndestulătâre şi energia şi stăruinţele punerii: în 

lucrare -eraă' mărginite do împrejurări, şi de Îirea: învăpăiată,: dar nes- 
tatornică, a Românului..: ti ie it otet tii 
“Representaţiunile * ctrupel. do.- dilotanţie. 'se urmait' totuşi: regulat! de 

două ori pe săptămână şi, cu t6tă robia Operei Italiane; ce 'le:stingheriă 

mișcările, mergeă 'încet,. dar. nu fără 'isbândă,: tot: înainte. Alternând 

lucrările seri6se. cu cele comice, repertoriul lor;'deși nu: prea : “bogat, 
eră plăcut Și aveă darul să aţite oinulaţiunea : între: tinerii: scriitori, cari 

  

Pi ÎNCEP i li i, mi ze, 

mâne şi, la cea dintâi representaţiune şi cântare în cor a; a. seolarilor. acestui aşeză- 

mint, se va intonă un imn spre lauda lor cea meritată. 

Insemnări. —I. Spre întocmirea acestei şeole, plata profesorilor, a şcolarilor, „ți- 

nerea în pensionat. a “dece fete, încălditul şi Iluminatul așezămîntului,: cum şi. alte 

cheltucli, este neapărat de trebuinţă 'un venit asigurat cel puţin 50 mii lei pe an, 
, Se alătură aci o schiţă. de budget prin “aproximaţie al acestor: eheltueli, Lei 

' . ei pe an 

Protesorul de gramatică 'românâscă, cetire şi declamaţie - 2 000 

    

„Idem, de stil şi de estetică .. . . . . m. cc... ce one e 2.500 
"Idei, de limba italiană .. ... ai ae e ae n, 2.000 
_Idem, de musică. . eee ee ne a e. 2.500 
" Analogul, pr ofesorilor de danţ şi scrimă în anii ccă. doi din urmă i socotiți Ra 
câte' 1.000 lei pe an... ea. [aan aie ee 11,833 
Adaosul la unul din profesorii cu însărcinarea de provisor ; Pe Pa 1.000 

- Adaosul la unul din profesori pentru declamaţia dramatică, urcarea. bucă- N 
ților pe scenă şi însărcinarea de regisor, în vremea representaţiilor. . e sia, 1.500 

„ Chiria casel. . o ae a aaa ase 2.000 
" Lemne, lumînări şi altele. e ee cea me eee a eee, 1-00 
„Un slujitor e e e ai = RE. 600 
Plata pensionatului pentru dece fete câte 1. 000 lei | Da „10.000 

"Musica la fete . ... cs. iii eee. | a "1.500 
“Limba italiană ea ae ee o mea 01.500 
“Danţul. ee ae... eee . . DECE Rcaai 0 
Plata 'a două-geci școlari, câte doi galbeni pe lună ase e» 115360 

“-Plata unui scriitor sait grămătic pe lângă eforie... a. „7.3 2.000 
Alte cheltueli, precum hârtie, cărți șia... n. 5 i „ee n a a 2.000 

! . Total DR 50.593 

au. Spre împlinirea sumei de 50 mii Lei, cu, care se > pâte începe acâstă. şclă, este 

chemată rivna şi generositatea naţională; sunt chemaţi acești generoși Români, ce 

au fost în tot-deauna gata a sprijini şi însuși întocmiri şi așezăminte străine, : cu 

cât mai „vîrtos un aşezămînt atât de naţional, din care se aștâptă o şcolă spre în- 

„dreptarea năravurilor şi formarea limbei; pentru că teatrul este cunoscut ce prefa- 
ceri şi ce îmbunătăţiri făcă între t6te naţiile ce sciură-a-l întrebuinţă cu folos. Se 

alătură aci câte un bilet şi amatorii vor, bine-voi a; se, subscrie cu suma anuală, ce
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începură. să: producă ;bucăţi ușore, unele; dar. în mare:parte nu. lipsite 
de merit. (1) Pana:plină de mușcătâre ver vă:a lui C. Bălăcescu aveă să le 
dea :0.: bună. educaţiune. (2), comedie -de -măravută .;românesci,;: cea 
dintâii;: care; împreună cu /orgu de. la. Sadagura. şi cu Creditorii :lui 
Alecsandri, va descoperi publicului un colţ-al societăţii n6stre de pe 
atunci. Creâinciosul şi iubitorul de teatru Joan, Vernescu va: traduce 
Recrulul rescumperat; Lebhliu,;:Capul de operă necunoseul:; mai: târdiii 
Costache. Halepliu va alcătui Nunta de. la - efeleiă, iar: “Costache -Cu- 
”agiale, poet. şi. scriitor dramatic el însuși, va compune Desertorul sati sluga. îsteță şi. comedia. atât. de.hazlio. 0- soartă : la mahala (3), care . a: rămas :ca.un eveniment deosebit în analele teatrului. Costache Faca scrio—imitând pe Molidre—minunata satiră în versuri /ranţuzitele, care: și până: adi 'e un model frumos de literatură dramatică. i. . Su 
  

  

E vor primi spre a susţine acest început: și a.0 trimite la redacţie, după care se va face'o listă întrâgă şi se va publică! spre sciinţa. tuturor și vestirea bunului început: III. Iniplinindu-se suma irebuinci6să spre începere, d-nii subscriitori vor! fi în- vitaţi într'o gi și la un loc hotărit, sprea luă în cereetare schiţa acestui proiect şi, dându-și fie-care părerea, spre.a.put6. perfecţionă după dorinţa binecuvîntată a „cunoscâtorilor amatori. ai DE ;. (1) Caracteristic e faptul representaţiunii, daze de trupa română în sâra de 1 Iunie 1815 (s'a jucat Recrutul riscumpărat; în câre debută Iorgu Caragiale şi Zinca Michăi- I€nu) în beneficiul, nenorocitului Sansoni, fostul 'director.al Operei Italian, ruinat înj teatrul lui Moinolo, care-i luase, împreună cu primadona, Henricta Karl, locul. «Fiind acâstă representaţiune dată în beneficiul. familiei părăsite a fostului director. San- soni,—care, prin cheltuelile sale cele nemăsurate cu veniturile, ajunse în cele de pe urmă într'o desăvirşită scăpetare, fără a lăsă păgubitor pe'nici un artist din trupa sa publicul simţitor chemă mai întâiii pe diletanţii români —culmaţi de. aplaude şi „de mii de flori—pe scenă, a le mulţumi de fapta şi de jocul lor, și. apoi chemă, şi pe d-l Sansoni, pe care-l primi în aplaude», dice o cronică teatrală de atunci... „„. (2) Representată pentru întâia Oră la 28 Iulie. 1845, cu fârte marc succes. < Costache Caragiale, în rolul Măzărescului, a făcut publicul a se țin6 neîncetat cu mâna! de inimă de ris; Lăscărescu, în acel al lui Briganovici, ne-a făcut să vedem un iip de basă? de jupân boerit cu lGte virtuțile și ridicolele sale; C. Michăilenu, în rolul lui „Galanteseu, a sprijinit piesă şi a. făcut de. minune contrapunetul şi pe rivalul Mă- Zărescului; PRaliţa Stoinesca (Michăilânu) ne-a făcut o. Catincuţă de minune, Sa. în- trecut mai mult decât tot-deatina în rolul de subretă; Caziopi Caragiale, deşi nu "ne-a arătat cu adevărat pe Flisafta, a cărui educaţiune începe de la a-şi schimbă numele Elisa cu tite smarfurile şi caricaturele în mahalalele franţozite. Fie-care personagiii în comedia! asta îşi rostiă. jargonul săi: Denioasela eşită din pension ne încâreă cu galicismele sale, date prin idioma fanaro-grâcă, jargon Obicinuit prin tote sal6nele n6stre'contimporane, nu: numai! între dame, ci și între bărbaţi cu mustăți şi cu barbă, 'ce trece de limbă ' curată. Măzărescu, Briganovici, Galantescul' îşi ati “asemenea jargonul lor, numai Catinca şi Iacov își vorbese mai” curată limba părin- - “tescă. Curierul român Iulie 1845, e ee Ea *43) Jucată pentru prima Gră în Novembre 1846; întinsa debută Luca Caragiale 
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„Fusese de ajuns să se:deschidă : uşile teatrului, : pentru. ca. musele 

inspirate să reverse darurile lor: asupra celor aleși; şi ;să: iasă, ca. din 

pămînt, autori,. critică, actori, întrecându-se care :de care să: alunge în- 

tristarea şi: urîtul de pe fruntea aprâpelui şi să: răspândâscă, cu pilda 

bună şi cuvîntul isteţ, voioşia şi seninătatea în inimi.:(1) ut 

.. Setvede. însă. că genul: acesta — de -alt-fel inferior,—de comedii luate 

din mijlocul nostru, nu făceă să: vibreze : în deajuns c6rda simţitâre 

a publicului —mai, mult sontimental decât intelectual, —de vreme „ce în 

plinul: lor - succes. se: 'ridicară: glasuri: pentru: a. reclamă - «preferința 

dramei asupra comediei». (2) Aşă, unul arată, cu părere. de rău, că 

în «patru luni de.când s'au: „început: representaţiile. (Novembre: 1846), 

tote piesele câte s'ai jucat aă. fost numai comedii» (3);; altul susţine, 

că, din dramele, representate altă datăpe scena: grecâscă- «s'a r&sfrânt 

idea :de „teatru. între, şcolarii marelui-Lazăr» (4) ; iar'un al treilea :lăsă 

să se. înțel6gă că: dacă lumea n'a: umplut sala.» teatrului cu prilejul 

unei representaţiuni ;de binetacere, pricina. o fi fost-—între :altol6— că 

se; jucaiă: două „comedii, anume Desertor ul și Creditorii. (5) Credinţa că 

barbatul Caliope. Găragiale, Şipărinte al lui Taon Cavagiale, vestitul autor dramatic de 

adi. Luca a rămas însă puţin timp în teatru. Ca edificii, ca 'corână a pieselor române 

se:presintă Soarea' la mahala sai Amestecul de idei... - sujet veritabil, 'sujet: bine 

meditat şi care atrage. cele mai mari elogii autorului. Intriga. ni-'se arată atât bine 

nimerită. cu. morala naţională. Coconu. Eftimnte, representat de autor, e chiar o anti- 

chitate, ce ne:rapelă (?). civilisaţiunea secolilor fanariotici. Nici o faptă naţională nu 

atinge gradul perfecţiei care „merită acâsta. “Când ajungem, la d-na „Raliţa, în meta- 

mortosa' Cocoanei :Mândica, trebue să 'mărturisim că' actriţă română de acest fel 

c'0 'raritate;..: Cei-l-alţi - actori: şi-a jucat bine rolele, cu deosibire d-nii Iorgu şi 

Luca Caragiale; „pare că e un dar al familiei, ca toţi mădularii ci să.se bucure 

de uii talent pe care Românii sciii al preţui..... Părerea" mea este că începuturile” d: luă 

Caragiale sunt acelea ale lui Aoliăre,. fie ca și urmăririle” să “egale pe, “alo” imorte- 

, luluă (2) autor fvances. (C: 1. Vernescu în 'Curierul român, 1816, No. 87, Noenibre 12.) 

“(D) “Cesar Bolliac diceâ: «Influenţa, Teatrului Naţional a început a se simţi în lite- 

ratuia, ri6stră. "Coconul Iorgu de la Sadagura, Buna educaţie şi Sluga. îsteță sunt 

irei piese cu “totul: originale, cari. vedurăm pe scena român6scă din capitala n6stră. 

” Dacă vă fi să socotim progresul! artei dramatice la noi pe. "deosebirile. ce "Vădurăm 

în. aceste' trei piese, ne vine să “credem! că arta dramatică v să ajungă într'o gi a 

fâce' partea cea mai însâmnată a literaturei n6stre». (Curierul, Roniân., „No. 21, Martie 

30/46, p. 107.) : 
(2) Ibidem, p. 108. Acelaşi Bolliae rdcomândă însă că buiie ae 'representat două. 

dranic iraduse: una dir franţuzesce: Campanatorul (!) de la Sf. Paul (Bouchardy), 

de P. Teulescu; alta din grecesce:' Polizenia (L. "Rizo), de A. H. -Zottu. 

(3) Ibidem, No. 90, Novembre 26, p. 338, — Cu acâstă ocasiune P. Teulescu Teco- 

rhândă dramele: Francisca de' la “Rimini, Filip, Orest, tradușe de S. Marcovici. 

(4) Curierul Românesc, No. 21, Martie 30 din 1846, p. 108. | is: 

(5) Vinterhalder, într '6 cronică asupra, stării teatrului, la 21 August 1845 2 Re
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învăţămintele: dramei, înalţă: şi purifică sufletul, po când spiritul şi vo- selia comediei îl :ademenesc:numat 'şi-l fac: vremelnicesce să “petrâcă, vâdiă,. trăinicia : vechilor: înrîuriti''şi “deprinderea "publicului, adăpat atâţia 'mari: de ani, cât fusese lipsit''de o'scenă roniână, la: isvorul me: lodramelor italiani ii iii, i iri uta a "" Cu :t6te :acestea “Caragiale' reuşi 'să atragă! chiar 'bunăvoinţa: Dom- „Bitorului. asupra “trupei sale, și însăşi dușmana - Iu; Henrietă: Karl, directrea Operei; îi. înlesni prilejul: de-a câştigă: “acâstă- înaltă «pro- tecţie şi încuragiare, care 'deșteptă -în 't6tă nobilimea -interesul “despre: existenţa. teatrulu; român». (1) Eră':să 86 -deă' «Lucia»; în: beneficiul tenorului Riciarai,: «care: pe “scenă; prin jocul şi glasul :săă, ' supuncă simţirile»!: Artistul fiind torte apreciat, 'socieţatea cea mai al6să aşteptă şă-i dea 0 dovadă de simpatia și:adimirărea' sa: Vodă făgăduise că 'va fi de faţă cu:tâtă Curtea: o adevărătă Și strălucită sărbătâre.:Riciardi însă cade bolnav în giua representaţiunii.: (2). Spectacolul nu se pute, cu nici un chip, amână, tâte Jocurile fiind fârte scump: vîndute și direcţiunea ne- îndrăsnind să înfrunte imputările ce i-ar ti venit de pretutindenâa-“Tro- buiăo grabnică soluţiune, alt-fel și-ar fi compromis, creditul Și situaţiu- ncâ. Caragiale, Simţind ce fol6sg ar put6 dobândi jucând înaintea unei asemenea public; se oferi să-i. scape şi “propuse să jâce, cu trupa lui, o comedie, iar artiştii italieni, să cânte, în deosebi, bucăţi de Operă. Neavând în --cotro,: Momolo şi Madame Karl „primiră, chiar bucuroşi, combinăţiunea, şi sâra, cână teatrul «scânteiă de focui luminilor şi al: giu- vaerurilor», se anunţă publicului trista întîmplare şi silita preschimbare 

Pta, şe ata ne 

a representaţiunii. Unii, mai uşurei, protestară, alţii, dimpotrivă fură ÎI N EC aa a Pa, EI .. a presentaţiunca fusese dată în folosul familiilor cară. își perduse avutul în focul ce mistuise Hanul Grădiștnului din Capitală: e (1). Bunul nostru prinţ, cunoscând. sacrificiile acestor: adevăraţi Români (C. Cara- giale şi C. Michăilânu), visită cu venirea sala teatru . încercările lor, le înicurajă, dându-le şi un ajutor. de dani. (N. dApolloni, 1815, Sept. 28, €. PR. „din. 1816 No. 2) (2) Costache Caragiale, vădând îmbulzirea lumii la representaţiunea dat iul lui Riciardi şi mai ales preţurile ce se plătiaii pentru locuri, căută jOce direcţiunii, care-l persecută şi-l amără atât—0 festă bună, iar pe de alta să cerce norocul de nu cum-va ar put profită jel şi ai lui de tâte pregătirile ce se făceaii pentru socotelă Italianului. Așă, în ajunul chiar al beneficiului, poftind pe Riciardi la masă, - îk dete, între altele, licurini, săraţi şi sardele rusesc cu ardeii să mănânce, «ca să pOtă lunecă Drăgășanul de 5 ană, mai lesne pe gât>— și-i plăceă vinul de Drăgăşani tenorului, că băă și mâncă fără. să-şi mai dea rînd gurii.—A! doua gi eră aşă -de răguşii, că nici putea vorbi, dar-mi-te cântă: Festa reușise pe deplin şmecherului de Caragiale, iar contractul lui Riciardi îu resili at. .şi Afe ontresor, meuitatul' Montresor (care fu 'tenor al Operei şi muri în Bucuresci—de unde nu mai putuse plecă tot de. dragul vinului bun și eftin—controlor la uşa teatrului), fu adus în locul lui în sta- Siunea anului 1846. (G. z. Stăncescu, tradiţiune verbală) 

. dată în benefi- 
pe de o parte să . 
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mulţumiţi de ninierita alcătuire, şi -perd6ua se ridică asupra: scenei de 
nebunie a Lucici, în căre:Madame'Karl fu superbă. Santi cântă o arie 

din . Belisarie, iar : cdiletanţii români»: jucară :0 bună: educaţie, care | 

stîrni furtuni de. aplause. şi. deşteptă: un aşă de:.mare. entusiasm,; în 

cât:Vodă chemă: pe Caragiăle, îi mulţumi şi.hărăzi. teatrului:o . sumă 

de 5.000 de :lci. codată pentru tot-deauna»,: prin::Ofis: domnesc. (D.. 

In'urma: acestei isbânde, Caragiale se scutură-de îndatorirea ce avcă 

„de'a: bonifică :una:din pâlr 20 - rep? 'csentațiună, pentru Opera . Italiană, 

rămânând: câ pentru 35 4 ipo:sâră' să i'se'deă :sala iluminată: şi în- 

călgită, decorurile şi costumele ce i-ar trebui, iar orchestra, sub direețiu- 

nea lui 'Wiest, eră plătită: pentru. fie-care. spectacol» deosebit... :--iiii 

:"Trupa'română, sprijinită acum de t6tă lumea (2), mergea Drogresână, 
scriitorii: îşi dedeaii îndemn: să- producă lucrări plăcute,: iar. Costacho 

Caragiale. şi:C: Michăilânu : șe 'distingeaii: din ce: în? ce: “mai: mult prin 
creaţiuni: de roluri sensaţionăle:- a ti a tri) 

„"Aşă în Gil Blas, comedie în trei. acte, tradusă. de Scarlat Fălcoianu 

şi în: Zrei-Jeci de ani din :vicja unui: jucător de.: cărți, dramă: în cincă 

acte, tradusă; de. Coust.: Negruzzi, amîndoi' se ridicară mult -:de-asupra 

camaradilor lor, atât prin :modul: cum 'înţeleseră, cât::şi prin 'acela: în 
care își interpretară rolele: Raliţa Stoenescu -(Alichăil6nu), alături - de 

dînșii, dovedi o -aşă putere dramatică în cât «spectatorii, uitând: că în:- 

tîmplarea 'erâ.:0 închipuire, pentru ceea ce se: petrecea înaintea lor 

pe scenă : isbucniră -într'o unanimitate: de aplause, i în. care :se: audiă 

numele:. Rafița /:Michăilenu !» (3) : i: 
“Tot Michăilânu, . în Jarvis, dramă în două acte, tradusă de ioan: Rosal, 

sub o modestie exemplară, dă. prilej,. de câte-ori -j6că :în. .rolg. potri- 

vite caracterului d- sale, a ne , încredinţă. 'de. talentul să&ii. teatral». (4). 

  

(1) Ioan Oteteleșanu, pe atunci Ministru de Control, eredâna î însă că prin. acest 

«odată pentru tot-deauna» vroiă să se înţel6gă 0 subvenție anuală», regulă lueru- 

rile ast-fel că de atunci <trupa de diletanţi români» primi suma “de '3.000 de "lei în 

fie-care an. Vegi «Condica de Ofise domnesci» 1848, a desfiinţatului Ministeriii de 

Control. 

(2) A. Apolloni cronica teatrală din Sept. 1845:: cAstăg,, când se represintă pe 

„scena nâstră, și în limba! nâstră, entusiasmul român face ca nică o lojă a teatrului 

să nu fie deșartă și nici un loc neocupat.> (C, Ry: No. 3, Ianuarie 7. din 1816.) Acest. 

Apolloni eră director de pension de feie în: capitală şi apoi, "un aprig luptător na- 

ţional' la 1818, cuprins în lista de proscripţiune dată, prin nume firman, de Portă, 

" Principelui Stirbei, la urcarea sa pe: tron. 

(3) C. Caragiale jucă pe Gil-Blas şi pe fiul lui Georges, jucătorul de: cărţi; “Mi 

chăilenu pe Rolando şi pe Georges; Ralifa pe soţia ui Georges. (6. R. „No. 10: din 

3 Septembre 1816.) îi 

(1) Cronica teatrală din 12 Novembre 1815. (c. R., No. 87, p. 315.)
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"+ Cu: prilejul :sosirii! sale în -Bucuresci,, Domnitorul. Moldovei;: Michail 
Sturdza :dăruesce. Direcţiei diletanţilor.; Teatrului Nafional o sumă. do 
60 +, catgratificaţiune (1).pentru «cea cu mult talent jucată piesă naţio- 
nală'de circumstanţă, întitulată :. Meșterul: vechiâii. și. Meşterul notă saii 
21: Aprilie 1846, în care! s'a “celebrat de-odată: sosirea: M. S. Prințului 
Moldaviei: şi:'aniversară;. numelui. Prea Tnălţatului nostru Domn»: (2) 
„Pe lângă :cel-lalţi actori,:; trupa -:mai căpătase în acel. an - pe::Pavel 
Stoenescu, bărbatul” Raliţei "Michăilânu, căruia într?o cronică: teatrală i 
se' spune că: 'cde. şi-ar :înv&ţă rolele” mai: bine .-pe din afară, ar..jucă 
cu.mult mai. bine>; pe: A: ; Copoprimo, . despre . câre : aceeași - cronică 
dice: «şi-a. jucat rolul:aprâpe în. periecţie; are. un .talent : netăgăduit 
Şi: direcţiunea -a. dobândit : într'însul : un “actor, .care. fără îndoială '.va 
câştigă favorul publicului».(3); şi pe: d-şra Zoe Manalescu, căreia ii se 
aduc mulţumiri: pentru chipul cum și-a.jucat rolul-în drama Jarvis.:(4) 
Greşala ce se impută lui Stoenescu eră imputabilă și altora.mai- vechi 
pe: scenă” şi mai în-vagă- decât dînsul::De alt-fel,:a nu-și înveță rolele 
a fost păcatul originar.al actorilor. noştri, care încă: astăgi mai: dăi- 
nuesce;:.de: aceea -miistrările ce: li se -făceaii. la :1846--ati păstrat. un caracteristic interes de actualitate. :«Nu no putem opri: de-a mărturisi — 
diceă criticul de: atunci—adevărata- nostră: mâhnire: pentru îndrăsnâţa 
“înfățișare pe scenă: a d-lui. Lăscărescu şi Cronibace cu. rolele. 'atât de puțin “premeditate şi mai cu .s6mă când: amîndoi tot în - acâstă:. piesă 
s'ai-urcat pe. scenă de-mai. multe ori. Direcţia Teatrului: N aţional.. cu- 
n6sce, fără îndoială, datoria “sa; este. da mirare, dar, cum, pOte :.avâ 
“curagiul: de-a ertă diletanţilor: săi. acestă -îndrăsn6lă, care, pole, dacă ar fi: fost 'pentru' întâia :6ră, am fi: trecut-o Şi: noi: cu vederea... .cine pote asigură direcţia'că; publicul! nu-va perde. într'o :sâră răbdarea ? Nu este re în dreptul de a'flueră când. nu-i place, precum este în acela de a aplaudă când: simte mulţumire ?> (5) 
.„ Luerul deveriise îngrijitor, prin urmare, şi acâstă aspră lecţiune' dată 

  

(1) Curierul Românesc, No. 35 din 29 Aprilie 1846, p. 135, E ;(2) Ibidem, No. 33 din 23 Aprilie, p. 134. eS6ra, în ajunul Sf. Gheorghe, Ja „teatru s'a. dat.o mare representaţie. Cu două .dile și mai înainte Jojile “Şi parterul erati prinse. La 8 câsuri MM. L.L. Prinţul Moldaviei, Prea 1. N. Domn George Bibescu, M. S. Dâmna şi Prinții Domnesci. ai. Moldaviei ai venit la teatru. și fură primiţi, în sunetul musicei, cu aplaude și aclamaţiuni entusiaște», După-ce trupa română jucă piesa de cireumstanţă, «prin artiștii italieni s'a cântat un imn de ocasie, compus de â-! Lago Martini.» Teatru sa sfirşit apoi cu Lucia de Lamermoor... .. „_:(8) Winterhalder, cronica. teatrală din August 1845, .... - (4) Cronica teatrală din Novembre 1846. 
(6) Didem, ., e. 
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căpeteniilor trupei “arătă „că: ori. ei n'aveati: destulă: autoritate asupra 

celor-lalţi, pentru : a-i: face . să-şi. iîndeplinscă cursfinţenie; datoriile, 

ori, asiguraţi ;de. concursul: :Şi de: bunăvoință :.publică, dedeaii puţină 

îngrijire; la : : învăţarea rolelor: : și studiati: piesele; în::;mod.pripit,: fără 

observarea nuanţelor,: fără scâterea în:evidenţă :a-părţilor: interesante, 

fără îmbinarea desăvirşită şi firâscă:a- tuturor: puterilor, cati, numai 

ast-iel, concurg la întregirea şi „vivificariea acţiunii. ih fst oeore ri 
.. _ far. peer E tt 

    

  

Ta Septembre. 1846, faimosul prestidigitator Bosoo- „din 'Purin, sosind 
ăe la Vi iena, dădă,patru representaţiuni «de. arta':cea: veche :a: magiei 

egiptene», la cari tot publicul capitalei s'a grăbit să-sa'ducă, rămânând 

în uimire pentru atâtea: nepomenite,; minunăţii. pita Prag Vii 

„Cu. acest. prilej. se constată, că: <lumea iubitâre: de: spectacole, înmul- . 

țindu- se şi ne mai putând, încăp6, tâtă în, sala, cea mică: a ; teatruluj, 

nică. odată marii artişti. nu -vor segiurnă 9: mai; mult între noi: până 

când nu vom ave o sală mare unde.să intre mai, multă, iar preţurile 

să fie mai scădute, ca să-și pstă, află. artistul socot6la».. (1) ;::insiuţz) 
In s6ra de. Luni, 9 Decembre, acelaşi . an, Frantz... Liszi,. «deul: pia- 

nului», dete întâiul săi concert,. asupra. căruia Cesar, Bolliac, într'un 

articol entusiast, observă; că, «din societatea; frumâsă. a .capiţalei, -trei 

sute de pers6ne. au primit pe artistii în: aplause, şi: îisionomia-i inspirată 

Sa animat în cercul adoratorilor». i cip e tza a e piei 

-Cu tâte.. acestea, abiă. 200 .de; persGne. din acestă societate îl. puteati 

înţel&go- și mai ales puteai plăti cei 2 + locul în sală, «pentru, casă 

asculte -un cs numai un artist. De aceea, dacă.un: triumf; de-tot. ce e 

mai tînăr. şi mai. simţitor, într'o ;naţie , pote. lăsă ;0; suvenire mai-:plă- 

cută. decât, câte-va. sute de galbeni, atunci. nu; suferi, domnule -Lișzt, 

.ca t+6tă tinerimea română să..dică: Liszt.a trecut pe la-noi, dar, ani 

„avut mijlâce să-l audim»: Cu alte cuvinte, dacă vrei să fii priceput și 

simţit, scade preţirile, căci dintre :ccă bogaţi puţini: te. prețuese, deşi 

toți pot plăti luxul'unui bilet, cât de scump-ar fi. (2) i tii d 

2 îsi : . gr e peri . 

“U) Curierul Românesc, No. 14 din 21 Septembre. 1836. --Orficiosul pr etinde' că Bosco. 

“aveă 30: cheltuială pe di şi-a tr cbuit să stea o lună ca să potă da patru representaţiuni, 

(2). Curierul Roinânese, No. 13 din 7 August 1847, pag. 59. — Asupra valorii ar 

tiştilor cetim într'o cronică a lui Iancu Gănescul următâr ele: «Mar ţi, la 14, sa re- 

presentat opera Bărbierul din Sevilla, D-. Mâroquelli a jucat torte. bine rolul lui 
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"Nu se: scie dacă. deul' pianului i-a ascultat ruga. : i - “Trupă italiană nu eră însă mai puţin sprijinită decât cea română. ;... Operele, bine cântate şi cu:6re care lux puse în scenă, atrăgeaii lumea nu numâi'.prin farmecul pod6belor: şi: al:musicei, ci și” prin îndemnul societăţii: :elegante. de a'se întruni, :-aprâpe:: întrâgă,. la spectăcolele străine, da-modă, atuncica 'acum. Cu 'osebire împressa Henrictei Karl tu norocită din acest punct. de -vedere, „căci pentru a treia Gră-o: ve- dem inaugurând stagiunea anului 1847—1848 cu un personal numeros -de artişti şi cu făgădueli de lucrări noug «pentru a corespunde aş- teptărilor unui publice atât de cultivat şi al cărui gust perfecţionat este atât de cunoscut». Atunci fu adusă Carlotta Griffani, primadona seria absolută, care doi ani mai târdiă eră să facă furori la Peters- burg, sub înălta protecţiune a faimosului bancher Baron Stieglitz. Lângă dînsa: ai cântat - J/argherita "Lizzoni şi contralta: Elena “Rho, care se'mărită .cu 'dragomanul: Consulatului. rusesc, AMontresor şi Land, primi tenori, cum şi Tozzoli, basul profund, angajat la 1850 la Covent „„ Garden la- Londra, apoi: director al Operei la Iași, și baritonul 4/aro- qauelli, îluerat la al doilea debut în Favorita. e ie i îi “'Operele neexecutate până atunci la noi, puse în repertoriul acelei siagiuni, erati: Favorita (Donizzeti), Templiarul (Nicolay), Vestala (Spontini), „Nabucodonosor (Verâi), Liiisa Strozzi (Saveli), Turcul în Halia (Rossini): şi Matrimonio Segreto' (Cimarosa). () Da “"La'15 August'se deschise şi a treia stagiune a diletanților români prin dou 'comedii, cari însă par a nu fi mulţumit critica de pe atunci, mai în drept negreşit a cere ds la nisce actori atât de” susținuți! şi îmbrăţişaţi de public o cuviinci6să întocmire, decât ar. fi putut -pre- tinde” de la alţii, lăsaţi în' voia' întîmplări, - tără talent, fără: sprijin, fără experienţă.  . - . a a ae Aşă în 'Duelurile sas împețilul provincial se impută. lui 'C. :Cara- giale de a da «puţină îngrijire bietalui “spectator, pe care îl: face a perde ori-ce ilusie,: prin malta ezageraţie ce pune în jocul s&i>,;: iar celor-lalţi actori «defectul de -a nu-şi sci robirile, care. parcă sar facă învep. e i a: sa In Orispin: rivalul stăpânului. scăi, Iorgu Caragiale . ceste departe de a fi în stare să figureze: pe scenă, când are lângă dînsul pe Anesti 
. . 

. - 
. pa . » a 

. 

Figaro şi fu aplaudat; damicela Carlotta Griffani făci pe Rosina să cânte cu mare artă aria: Una voce pocco fa; domnul “Tozzoli execută cu aşă nemerire rolul lui Don 
calumnia, precum a cântat-o d-lui; d-i Leoni jucă f6rte bine rolul lui Don Bartolo şi aduse mulţumire tuturor.» (Curierul Românesc, No. BA Ia (1) Curierul Românesc, No. 94: din 14 Decembre 1846. 

  

    
Basilio, în cât putem gice că de mult n'am audit aşă de bine să se cânte aria: Za
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Cronibace, căci! nu: eră de loc în. rolul : d:sale; jucând. pe Crispi. D- 
Scărlătescu. cetise f6rte' puţin rolul d sale.:(1). : e ție 
Un nenorocit: debut,. prin. urmare.: Cu cât. mergeaiă: înainte, cu :atât 

defectele. inerente, unei ..organisări::neîndestul de închegate. şi: unei 

pururea grăbite.:puneri în:. scenă se: accentuati; diri- ce înce, scoțând 

mai. bătătâre:la ochi..pe: cele; două, de cari marea mulţime: a artiştilor 
noștri dramatici vor:suferi. fără speranţa: tămăduirii,: adecă. ezagera- 
fiunea şi nesciința rolului. Şi cu..tâte acestea:eră o ;peri6dă de luptă, 

de .luptă' pentru isbânda cu. ori-ce preţ, pentru. isbânda.: premergătâre 
"- cuceririi, peri6da prin care treceaii diletanții noştri, neţintind 'la ini- 

mic: mai puţin, decât prin silinţele, ..prin talentul, prin: reuşita, loi să 

învăpăeze :entusiasmul. publicului pentru. arta şi: literatura: dramatică 

naţională. Da tatei iai isa a aa tt 

Mijl6ce pare că, aveaii îndestule, consciinţă luminată şi energie sta- 

tornică nu dovediaii însă, dacă după trei stagiuni; în loc să părăsâscă 

nisce. rele deprinderi ertate: începătorilor,;. ei.:se: înglodait mai mult 
întinsele, făcându-și-le un. înveț. :Singurul dintre ei, tînărul Anesii 
Cronibace, care «merită stima şi. adoraţiunea publică și-i cunoscut pentru 
minunatul sâii talent de comic». El jcă:pe:cât se pote de bine în' 

piesa Amestecătorul în tâie, el cânţă cu. aceeași ocasiune Cavatina din 

Belisarie: Trema “ Bisanzio, iar:publicul, care-l! iubesce atât de mult, 

îl .primesce :pe: scenă în mil de âclamaţiuni entusiaste, ce se reînnoesc 

după.ce:și termină cântarea, ast-fel în cât eşi triumfător... «și n'a vădqut 
nici Veneţia nici. :Milanul, .nică -i-a întins cine-va: mână .de ajutor, ci. 
singur: a. sacrificat. micul săi apuntament, spre a-și plăti un: profesor; 
de.:musică. și a. muncit. nopţi întregi: spre. a nemeri 0 notă, spre. a: în-. 

vă&ţă o.'arie». (2) -.. tu ate betia ii puii 

„Dar este o „eprosentaţiune- beneficiul directorului trupei: C., Caragiale 
—-în; care toţi își îndeplinesc de o.potrivă bine datoriile; «pentru că tâte 

rolurile aii fost bine împărţite, iar. beneficientul »:şi-a-pus:. t6tă;silinţa: 

spre a exercită pe actorii cei mai puţin tari». Ac6sta este. drama 

Omul: din codrul negru. :Pe lângă Caragiale şi. Michăil6nu,: cari -<s'aii 

arătat întru tâte la înălţimea 'unor. atât de însemnate, şi de. grele .ro-: 
luri», se. distinge Serghie, «care, de. unde până. acum. eră socotit cu.un. 

talent: de. a; doua. mână, astă s6ră „ne-a făcut să: credem că:este. un. 

actor,format, a egalat în joc pe. C; Caragiale şi s'a înălțat la: un grad; 

„de unde îi urăm.să nu se mai cobâre..... D-l Serghie s'a întrecut:pe: 

“ (1) Curierul Românesc, No.'34 din 20. 0ct.-1847 — - Critica e subscrisă de” Iancu 

Gânescu. | i ii zi 

(2) Ibidem, No. 41 din Novembre 17, e
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sine în astă s6ră».:.Cu: micul: defect; de a' nu-și fi:<modulat tonulicâna recită lungi monologuri», itînăra dâmnă N. :Ș/efăneseu a plăcut, fiindu-i «atât ;costumul 'cât; și aerul! potrivit:personagiului :ce represent». Apoi Lăscăiescu,: Cronibace, Luca. Caragiale, :Seracin, Maniu şi Scărlătescu <a jucat. rolele .d-lor. pe.cât se: pote mai-.bine». (1): Un -sucees, meritat. 
de' astă. dată; fiind-că :a':venit în: urma::unei: munci: inteligente. şi stă-: ruitâre,.sub 'condiicerea.:unei: voințe. înteresate a ''isbuili, ba. încă atât: de “interesate''că jcriticul :îl-r6gă-.csă-si dea-'acâstă. nobilă. 'ostendlă și când: nu:e beneficiul d-lui, :pentru: progresul teatruliii :şi lauda: direc: ter. torilor oii it te EREREE : E pete 
::Oh!, cât :de':adevărâte! şi :de vecinie actuale: sunt cuvintele acestea: și cum; ele':oglindesc: firea şi deprinderea. actorilor: din. toţi: timpii !. tnt 

N RI TEZE matei "pp RE IDE i 

    

  

      

Apoi nu a avut poetul dreptate să dică: za ae 
ii 1. Interesul, interesiil; âcâgi mată Dăninegetj îi ie iai ui "EI a: stat pe'lume "ntâiii ! ti ta tat 
ti ieri sili BI-la“binej:6l lat ăi! - i 
Sieu a “Te. îndâmnă: și: te pârtă;:.-. tt ii iei ep otto ta EI îți: stă la căpătâi, :; a 
DE te stia u-EL: a. omenirii ;s6rtă, a 
io sutime sri. 1 Ozidică, şi-o cobâră i, „ui PDA 
iturgii tn mia Pteresul 30%,dă sviâţă,, interesul te omâră! ici 
„"-Strălucită “serata .Oporei. Italiane de la 19 Ianuarie 1848, în -beneficiul: tenorului:Montresor;'cu: un fraginent: de'operă -cintonat de Ioan Wach- mann,; 'ce: aduce! aminte Româniloi . acea .:bărbăţie ; memorabilă: ae: Ia: Călugăreni :: (ce 'singură în istorie: se: pote. asemănă: cu:: Marathon -şi Salamina), unde se: perdi o armată:a. lui Sinan de: 200.000 6meni îna:: intea unei mâni de Români». (2) Eră un tabloii în versuri libere; cu 3 mică scene, în: care cântau -Michaiii, Buzescu: Şi corul, figurând “pregă- tivea 6stei: român; ce de la icortul: Domnitorului și. cu: acesta înfrunte plcă la: luptă: Se-gico :că impresiunea -a. fost; însufloţitâre işi mimica: preaireuşită, ii: ARDEA IDD IER ae a a 
:::Dar dilele: trec: şi 'nu'-se':as6mănă;;: împrejurimile se 'perindâză. 'lă- sând -rar: câsul. de:odihnă să fluture peste lume;'nenorotirile ne isbese când trăim mai fără grijă şi le aşteptăm mai puţin !: După atâtea Şi atâtea: sbuciumări, care-l surpase din. temelie, teatrul .abiă se ridicase,:când-fu: din: noii: lovit, în: mod 'crunt. şi: nedrept.: Pentru “întâia Gră:mârtea :se: furișă pe iscenă şi răpiă” pe. cel: mâi' meritos, pe cel: mat talentat şi 
" (1): Curierul Românese,: No. 46 din: 4 : Decembre.-—Amîndouă. aceste articole: sunt scrise de George Creţianu. 
(2) Zbidem, No. 5 din 19 Ianuarie 1848. 

2. 

ms) 
Baa , “, cai Pa e SA 
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mat. iubit: dintre tincrii: artiști, :pe'Anesti Cr Onibace. «E xcelentul „CO- 

mie, ale 'căruia naivitate şi matural încântaii pe spectatori. de câte-ori se 

arătă pe scena română, mari de un atac de; apoplezie, după ce: jacă- 

mai întâiii în: rolul :lui: Kadein ;-din Furiosul, cu..cea mai. mare; mul- 

țumive a: "publicului, după' ce :luă! cele: mai: meritate; aplause»: Vestea; 

lăţită de. grabă în oraş, umpli pe toți. ;de-:gr6ză işi durere, iar i<Ro- 

mânii şi ork-care străin avi ocasia a asistă Ia vepresentaţiunile, în 

care acesta fu înrolat, se întrecură a contribui spre a ajută pe trista 

sa familie, atât în ale înmormântării cât şi în altele!!....:0 mulţime 

numerâsă luă parte la îngropăciunea celui mai de. frunte comic al 

teatrului român. 0. A. Rosetti rosti un cuvînt din partea lui C. Cara- 

giale, după dînsul: „junele,; Vernescu; gise, altul, cu, cea. „mal adincă, du- 

rere;. iar: când eră.să,se depună, şicri iul: în mormînt,,, Vasile, Maniu, U), 

cunul din. delori, , camarad, „precum se, cuvine ŞI. dotat cu simţirinte 

adevărate, june. ce :p1; omiâte. mult: în. ar ta. dr amalică, cât şi în, litera: 

lua nostră, ceti —cu cea mai înfocată durere — un al treilea” cuvînt 

funebru, în care. se; “arătă tot, ce.perde ! Teatrul Naţional, familia. „TBpo
- 

satului, Şi: simţita : întristăciune ce a, lăsat î în inimile. camaradilor, sti», (2) 

"Era întâiul doliii ce învăliă. cu negru fruntea teatrului” românesc, 

cu .atât, mai. dureros, cu, cât stinge, vi6ţa. unui: tînăr. în “vârstă, de: '80 

de, ani,.răpiă.. scenei. un. talenţ,, puternic şi, sdrobia. inima, celor. cari 

încununase. cu strălucite speranţe capul. distins și. vioi al "valorosului 

artist !, Eră par” "că: 9; tristă; prevestire. a evenimentelor . ce în, curînd 

aveai. să. frămînte, ţările, ntre, "ȘI: să, închidă, din noii. “ușile, 
teatrului, 

din. noii: împrăştiând pe, actori — turmă rătăcițore, — în tâte părţile. 

+ Vi&ţa. şi, activitatea tuțurora.. strămutate pe. scena. cea 
mare a “politi- 

cel .vor..fi: prea, absorbite, “de, împrejurări acum, pântru , a se mak înde- 
Dale 

letnici cu alt,cevă. decât. cu. înteresele publice, Patiinele Și, nărâvurilo 

omenirii nu.se; vor..mai întăţișă, sub iasca. draiiiei sai a "comediei, 

ci; g6le; de; oră: -co,. „pod6be. şi. însușiri, . se vor, arătă! asemenea, Eumeni- jiu ii! 

  

DE a i Pi si nare tar aceia ţi 

(1) D-l. Vasile Maniu, adi un. verde; patra “de;70 de.. ani i trecuţi, dar i "inimă 

tînără şi plină de foc patriotic, a fost, Junsă, 'vreme "magistrat, deputat, "av ocat, ete, 

ete, Adi, e. membru al Academiei Române și. scerotar, âl Seoţiunii Istorice, A: scris 

piese de teatru şi “monogtăfii istorice. “! a bateti ai ni 

(2) Curierul "Românesc, NO. 16 di 26: Febr. 1818; i i Mi on 

“Diseursul:funebru'al d-lui V. Maniu: :publicat: în. „No, 17 al. Guarierauluie. ca 

: Cu ocasiunea morţii lui Cronibace, se răspândise, sgomotul e că Var îi otrăvit Italienii, 

cărora, prin talentul, săi şi prin, dragostea publicului, pentru . dînsul—imai numeros 

Ja representaţiunle românesti, în cari el jucă necontenit, decât la cele de Operă —le 

făcea o forte. păgubitâre concurenţă, da din n norocire lucrul nu s'a putut adeveri.i =: 

(Trad. verb." C. [.iStănceseu) - * ta beat tati iti ..
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delor, cu 'gura băl6să şi: cu şerpi încolăciţi în :plete, de lumina.:'dilei, 
Musa “teatrului, trufaşă ori „veselă, nu va: maj - „ademeni  Simţirile, iar 
opinea” va: înlocui. coturnul. Ra aa i 
“:Revoluţiunea va face să Dată î în poptul fie-e căruia inima unui” cetăţi 
liber şi lupta: pentru. redobândirea drepturilor poporului - va. fi. datoria 

de căpetenie! a: „bunilor patrioţi. aa ura - : 

  

Dacă, î în! adevăr! “văscola! de! la 1821, rupând legiiturile ce ne uniai 

cu Fanarioţii, veînviase domniile pământene, poporul'- — în numele şi 
pentru ridicarea: căruia se făcuse „mişcarea—zăceă ca mai: înainte, î îm- 

povărat, de tâte nevoile: și lipsit de bunurile cu prisoș, hărăzite: numai 
celor de. sus. i . i a 
"Trebuia. dar” o "'Sguduituită puternică, ponei. a: 1 desrobi şi, a-l. așeza 

de. o potrivă îndreptăţit şi pe: dînsul pe. aceeași tneptă, la un loc cu: cej- 
lalţi fii ai patriei. i ai ia 

Ideile de înfrățire şi de neatârnare,: năzniinţele la: libărtate, « ce însu- 

fleţiati pe, înainte- mergătorii civilisaţiunii apusene, cuesriseră! cape: 
tele luminate” şi inimile. iubitâre de n6m de la noi, cară lucrati : pregă- 

tind tărâmul. de luptă şi așteptând prilejul înfăptuirii şi al isbândei.: 

“ Tndemnul! pornit din Paris şi întărit de exemplul celor ce se petreceaii 
la, "Românii din Ardâl aprinse numai decât focul între ai: noştri-—cari, 

constituiți în Comitet revoluţionar, propuseră în două rînduri luă Vodă- 

Bibescu să se pună în capul lor. EI le răspunse, că nu e încă 'sosit 

timpul pentru asemenea lucruri, şi luă măsuri de a “împedică întin- 

derea acestei „mișcări.. In diua de. 9 Tunie se ridică însă la: Islaz 
stâgul libertăţii, adresându:se poporalui! român o: proclamaţiune;! prin 
care eră îndemnat a se sculă <nu pentru o luptă de partidi, nu pentru 
a rupe, legăturile exteri6re, dar „pentru a pune un răi reâlor. ș Și. a line 
în, respect pe. “duşmanii ordinii publice». 

La 11 Iunie, căpeteniile răscâlei, însoţite de “peste 10. 000 de ment, 
duc lui Bibescu acâstă proclamaţiune, cu :o adresă, prin. care e. rugat 
<a se pune în: “fruntea mișcării de: liberare a' poporului român». şi'a 
subsemnă proiectul de Constituţiune ce se 'alcătuise de către. comitetul 
patriotic. Domnitorul îlsubsemnă şi alese un Ministeriii cerut de: popor 
dintre inembrii. partidului revoluționar ;—dar, simțind că. n ar. pută în-, 

_îruntă primejdiile neînlăturabile, dacă ar conduce.o- mişeare:a. căreia 
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neputinţă :de: isbândă' el::0 prevedeă,i.nică ar avâ chip să-şi păstreze 
“tronul. fără: de. a: sdrobi o parte: din popor,pe faţă pornit contra Ru- 
șilor, şi mai:ales având o 'slabă: încredere în: sprijinul: îndoelnie al ar- 
matei, — după trei gile. părăisesce de bună voe: tronul: Și Mera Şi se ro- 
trage în Transilvania; (1) ie rii 

” Un: guvern provisorii,:cu' Mitropolitul.i în cap, ieă atunci administra - 
țiunea îi în mână, iar după 3 luni, în urma "neînțelegerilor şi greutăților ai- 
năuntru şi a uneltirilor Rusiei în potrivă-i, este silit a părăsi puterea; | 

„iar: armatele: turcesci, -vărsând: sângele ostașilor români, şi cele rusesci 
ocupă:"Ţ6ra- Românsscă, stabilind Caimacam De Constantin Caniacu- 
zino, sub ocrotire ea baionetelor lor. 0). ini ii 

size pt : 7 ———— îs DE a Da .. e e Ei 

„ji (0). Primul. coinitet. revohujionar. eră: alcătuit din c. a. Rosetti, Ion, „Guica, fraţii 
„Golesci “şi, Maiorul. Voinescu, iar. după urmăririle la -cari fu supus. “din. partea. lui 
Bibescu se. întocmi un-al doilea. comitet, care fusionă. cu cel dintâiii și eră compus 
"din Ioan Eliade, frații Golesci, Dimitri ie şi Ioai Brătianu, Chr. Tel, G. Magheru, 
C.A: Rosetti, Ion Ghica, Const. şi Wie Bălcescu; Maiorul Voinescu, Cesar Bolliac,ete.. 
Ministeriul de la 11 Iunie eră înjohebat din: W. Golescu, N. Bălcescu, Tell, Eliade, 
Magherii, Ştefan “Golescu, “Polcovnicul Odobescu şi C. A. Rosetti, prefectul poliţiei.— 
“Ioan Brătianu istorisesce, — în nisce note ale: sale asupra :zâtor-va episâde ale re- 
voluţiunei, —că,- când el: a propus lui: „Vodă pe Rosetti, Bibescu se întOrse e spre dînsul 
întrebându-l:' ar Daia 

: 3 —" «Care Rosetti $ iai Eai N tat 
:— «Cel de la puşcărie (căci Rosetti, bănuit de conspirator, eră închis) Aăria- Ta, răs- 

punse Brătianu și, neavând ce face Bibescu, puse şi pe Rosetti pe listă» (6 Colescu- 
Vartic; Zile Revoluţionare, 1848,.1 vol. Buc,,: 1896.) .: Di 

In guvernul provisoriii din 1848 intrase: Zliade, Ștefan Golescu, eu, Magheru. şi - 
Scurtu (negustor); având ca 'secreiari pe':0.-A. Roselti,. Alez. : Golescu şi Ioan Bră- 
ian: "Acesta, mai târdii ocupă postul de prefect al poliţiei: capitalei... ; i, 

Din cele 30 de familii: boeresci din 'Ț6ra-Roinânâscă numai 7 aă;luat parte. la revo- 
luţiune * şi anume: Filipescu, Ghica, . Kretzulescu, Bălăcânu, Câmpin6nu, Golescu şi 
Grădiştânu. Tâte: dintre vechii: boeri: naţionaliști:. (Curierul: „Românesc, 1848.,—.1. 

Eliade, Memoires.--A.:D. Xenopol, :7st: Rom, VI, pp. 378—416);...,, a. 

(2) Comisar al: Rusiei. eră Locot.General. Duhamel, iar al Turciei. Suliman, Paşa, 
apoi “Puad Eiffendi.. Comandanți: ai armatelor. erait. Omer Paşa. la: “Turci şi Generalul 
de infanterie Adjutant: al Impăratului- de Dhiders la Muscali. ! 

“Ciocnirea între Turci 'şi pompicrii români s'a întîmplat, în. diua de 13 Septembre 
1838, in următorul” mod: Turcii: intrară în Rucuresci. în „trei col6ne, dintre, cari una 

prin bariera de la Michaii-Vodă, pe unde se află: cazarnia din Dâlul Spirei. Soldaţii 
români aveai ordin a se întruni cu compania pompieri:or în curtea aceleiaşi. cazărmi 
şi, punându-se în rînd, să primâscă pe Turci cu onorurile cuvenite şi apoi să se re- 
tragă, cedându-le cazarma. Când. soldaţii: :aflară că se apropie Turcii, se înșirară în | 
curte 'şi, când Turcii” sosesc în dreptul €i presentară ârma, fără ca aceştia : să-i îeă 
în băgare de semă. i : „i EI i 

” „ Compania pompierilor, care întârgiaso- puţin, tocmai atunci: veniă, ca, să între. în 

curtea cazărmii, pe dinaintea căreia treceai Turcii cu mare .repegiciune, cu fitilurile 

% 
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"Dar, în urma Convenţiunii: de'la Balta-Liman,: Barbu Dim. Știrbei. 
este numit, la 10 (22) Iunie 1849, Hospodar al Valachiei, de către amîn- 
două Puterile cari înăbuşise răsedla din: ţâră.: Deşi însufleţit :de:cele 
mai gener6se simţeminte, Vodă Ştirbei trebui, de la începutul domniei 
sale, să se închine expreselor voințe ale celor. două. Puteri protectâre, 

săvîrşind -ast-fel fapte, pe cari—fără acâstă .mijlocire—el,. spiritul larg 

și. progresist, caracterul energic: şi::prudent,. nu le-ar fi. săvîrşit-. nică. 
odată. Numai: cu acest chip se:pâte explică —nu însă :şi îndreptăţi— 
executarea ordinului. de expulsiune din;sînul patriei— dat. prin: anume 

“firman- împărătesc — împotriva: celor "mai călduroși. și mai. "devotați 
mădulari ai partidului naţional-demoecratic, cari luaseră o.parte hotări- 
tOre şi îndrăsneţă la evenimentele revoluţionare de la 1848. (1) 
Printre dînşiă- găsim — din nenorocire — pe; toţi sprijinitorii teatrului 
român, -precum:. Ioan Eliade, C. A. Roselli, Ion Ghica; Cesar Bolliac, 
Gr. Grădiştânu,. 1. Voinescu, Costache A” istia, Ac. „Ipolloni, Din. 
Bolintinenu, aşă că, după, tocul cel 1 mai mare din. 1847, eare ruină o 

aprins lângă tunuri şi 'se așezaiă în câsta cazărmii, în posiţiune awneninţiitore. Gă- 
pitanul Zăgănescu, comandantul companiei pompierilor, comandă" atunci pas gim- 
nastie şi-şi deschise drumul printre Turci,: tăindu-le. rîndurile, la drpta şi la stânga. 
Turcii ordonară ca toţi ai lor despărțiți la drâpta să trâcă de partea stânga; în 
graba lor, un soldat ture se împedică și, lovindu-se de un soldai „român, care eră 
la e6dă,:căgi.. Uni ofiţer ture lovi cu sabia .pe' soldatul român şi un alt. soldat ture, 
imitând pe oficerul' săi, descărcă puşea asupra unui. pompier, care "cădiăi mort. V&- 
dând Zăgănescu că se află în n faţa tunurilor, comandă să. srăbâscă 'pasul,. -spre a se 
apropiă de cazarmă. .: . pa n 
"Când mai mult de jumătate din colnă. trecuse  direcţiunea tunurilor și când Turcii 

trecuse cu toţii de-a stânga, un tun fu slobodit, deschidând un lung drum :prin co- 
I6na română; loviturile se repetaii, ucigând pe mai mulţi pompieri.: .«.-, 
:. Descăreăturile” puscilor şi ale: carabinelor. urmară. pe ale tunurilor, iar. Românii se 
aflaii acum. după zidurile cazărmii. Omenii încareară puscile, Zăgănescu comandă 
îoc, dând mai mult de troi descărcături. în Turci; dar miţralia turcâscă causă, Ro- 
imânilor mult râi. Când 'se descăreaii tunurile, pompierii se. culcaii .la pămînt, Şi, 
disperaţi, sculându-se,. strigară: Pe tunuri, băeţi; „că: ne prăpădese. Dintr'o săritură 

"se aruncară asupră-le și tuniirile încărcate, gata de a da foc, cădură în niâna lor; 
ei Ie întârseră spre Turci şi le descăreară întrînşii,. Atunci se făcă „acea „ucidere 
cumplită, de care Turcii s'aii plâns, căci mitralia nu. se opri decât. în trupuri ome- 
nesci, — (I: Eliade, Memoires, p- 331, relaţiunea căpit. Zăgănescu, făcută. la ancheta 
orînduită de Consulul engles.)-. a ta Ta 
„Asupia acestui incident sait compus a tablouri dramatice. de e. 1.  Stănecset, re- 

presentate pe sceria: Teatrului Naţional 'din : :Bucuresci.: 
(1) Acest firman imperial, între altele, făcând: alusiune la arderea de către popor 

a Regulamentului Organic în curtea Mitropoliei, sub ochii chiar ai lui Neofit Mitro- 
politul, şi voind: să dea: negreşit o satisfacţiurie -Rusici, a cărei cucernicie fusese, pe. 
semne, 'giav rănilă prin fapta acâsta. revoluționară,. criminală, diceă: <Aceşti indi- 
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mare din publicul devotat scenei naţionale; după 'revoluţiunea din 1848, 
care închise teatrul și. risipi pe actori în cele patru: unghiuri ale. ţării, 
acâstă silnică: supresiune:a:; povăţuitorilor. şi statornicilor. săi, prieteni 
eră- pote cea: mai: cruntă. lovitură. ce putea primi'el, tocmai când. aveă 
destul. :de:măgulitâre, nădejdi: de'o.viâţă rodnică şi ticnită.. i tii 

De aceea, timp de câţi-va ani, capitala nâstră. se -va:mulţumi, “fără! 
de. xoe. negreşit, cu -representaţiuni de tot felul, date de! trupe străine; 
ori: de artişti călători—celebri: saii:nu,—fără că o: singură. dată să potă 
auqi: limba, românâscă. pe .scena!. <şandramalei: lui: Moinolo>,:cum :-ît 
dicea criticul. Cesar Bolliac, când: nu eră bine dispusi! ci ii: tutti. 
“După isbucnirea : „vevoluţiunii,: Costache Caragiale; Const.) ienăinenu 
Serghie, Lăscăiescu,. Pavel Stoenescu cu: mevastă- -sa.: “Raliţa,, Zoe, Ma- 

„nol6sca.. şi” alţii se duseră la Craiova, unde, 'de la: început, îmbr iţoşaţi 
şi ajutaţi de marele: boer. Filişanu şi de Pera- Oprany obținură voia 
autorităţilor locale a jucă teatru într'o sală din șcOla cea mare'a, Otte- 
teleșanului. Pe lângă actorii veniţi: din Bucurescă, Caragiale! şi Michăi: 
lânu' îşi complâtară trupa cu câți-va tineri, cari jucaii de plăcere'priii 
sale saii grădini publice (aceştia! fură: Io Scări, işorenu (Theodorian); 
Corcovânu, “Cocri,: Filip Tehovenu, Ioan Peltyeseu (Fedeleş), Grigore! Io- 
nescu şi Catinca Michdiasca,: Anica Pişea, DMariţa Bădescă) şi umară 
o stagiune întrâgă, până la. 1849, cu: vodeviluri, “comedii și cât: va 
drame uşâre.. In tmna anului următor ei jucară DB Baba: IIâvi ca, adusă de 
„Halepliu de la Iași şi pusă în scenă :cu'6re-care îngrijire, care plăci 'u 
osebire publicului, aşă că ar fi putut formâ'0 : 'serie fiuctudsă'de” spec- 
ftacole, dacă. Vlădiea: do la: Rîmnic — pe'atunci în! Craiova-“nii': află că . 
actorii, într”o şeolă publică, întrun local de morală: şi do cultură ! a 
religiunii. şi! a credinţei, îndrăsnise, la actul! din: urmă, 'să! scotă- doi 
draci din cazanul vrăjitrei, cari o 'r: ăpiaii la iad. Scandal, “piotestare 
şi ameninţare, 4 de aturisenie, prin urmare, «dacă se Vor mai: îngi sădui 

i 

  

bi i. 2 , i m , 4 . ii ti 

      

. ? .. : ; . . AR a e ser i Ra a LIRE “i îi 

sigi. e cară ait luat « o parte activă la  lurburările „din. Valachia, : nu pot, fi decât vătă. 
mători liniştei! ţării, nu aii voe 'de a se întOree în Valachia.. până când nu ni. se va 
da încredințare (Rusiei şi Turciei) că nu mai pot, fi primejdioşi !! LILI 
“Iată numele lor: Ioan: Eliade, maior Tell, ' Nic: “Golescu, Ştei: Golescu, c. Boliăc, 

Gr. Grădiştânu, C. A. Rosetti, Ioan Bălăcânu, Const. şi Nic. Bălcescu, "Gr. şi N. Ipătescu,l 

Joan Voinescu, Dim. Bolintin6nu, Alex. Zanrie, Ioan Snagovânu, Ioan şi Dim. Brătianu, 
Ioan. „Ionescu, Deivos ofiţer; de pompieri, N..Apolloni,. C.: Aristia,:G. Magheru, căp. 

Pleşoianu, Const. Romanescu, Alex. Golescu, Const, „Filipescu, „Ion, Ghica; Radu „Go: 

lescu, Popa Şapcă, Petrache Merişor, Al. Paleologu, Dim. Kretzulescu, Pereiz. (Journal 
de Rukarest, No. 35, 8 (20) Dulio, p. 138. — Amintiri din pr ibegie, de Ion Ghica. — 
C, Colescu-Vartie, op. cit)": ma e pi | aa i
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nisce asemenea nelegiuiţi a:pângări mai: mult .cu- şmecheriile lor :un 
aşezămînt menit: numai la crescerea: şi buna :cducaţie: a.tinerimito.::::- „ Vlădiea găsi. urechi bine.voitore şi bieții: actori - fură dați: afară din: păreţii. şcâlei şi lăsaţi: pe: vreme. de 6rnă :la-voia: întîmplării. Suferiră. mult și duseră. lipsă de cele trebuinci6se; până când, tot prinimijlocirea: boerilor. cu dragoste de teatru, din. localitate,::isbutiră să se: clădâscă un teatru de bârne și .paiantă — ca cel. al lui: Momolo—pe' un loc,vi-: ran de lângă șcSla lui Lazăr. Otteteleşanu; în care, pentru stagiunea anului 1851—52, Michăil6nu, rămas singur director, aduse dela-'Tirgu- Jiului pe cele trei surori: Raluca, Măriţa şi Păulina Stavreseiu. și .jucă aprpe, acelaşi repertoriă pe care-l jucase;;mai. înainte .: la. Bucuresci, Iniţiativa înfiinţării. de teatre românescă în judeţe. nu revine numai lui Caragiale şi Michăil6nu,. căci încă de la 1847 C.D. Aricescu .ridi- case o scenă în Câmpulung, pe care se jucaii vodovile de ale lui: Vasilie Alecsandri şi câte-va comedii de .Moliăre, traduse.. Imprejurările: poli- tice îl siliră să nu; se mai ocupe de arta dramatică. şi tocmai la 1851 adunându-se. o mică trupă — formată. din iimpiegaţi şi tineri. boerenașşi, „cari; văguse pe actorii de la Momolo şi se siliaii, să-i “imiteze cât mai bine, — deschise din noii. teatrul,.pe care .de astă dată.se' dădură. mai multe lucrări. originale, ca: Wega rea, Peţitorul, “Boerul Vlăduţă,: îm- preună cu drame. şi comedii traduse de Aricescu saii. de:alţii.:(1),ș. -. „Se .gice chiar că.vestitul :Teodor Teodorini, prieten intim cu. dînsul, supărat pe camaradii. săi din Moldova, jucă de câte-va. ori cu un: mare succes şi: eră aprâpe să rămâe acolo, când fu chemat iar 'la:Iaşi, :apoi la. Bucuresci, de «unde -Pera. Opran îl angagiă pentru Craiova: în :1833 ca director. artistic, .. | ae URII i ei - i cit C. Mihăilânu, făcâna însă rele afaceri, :părăsesce ..Craiova:.și vina în  Bucuresci, unde la Februarie 1854 ieă, împreună cu Millo; direcţiunea teatrului românesc din sala .Momolo. a ci Direcţiunea teatrului din Craiova o ieă Pera Opran, având de director artistic pe Teodor Teodorini, iar şef de orchestră pe Eduard Wachmann. - După Opran, direcţiunea trece în mânile luă Teodorini, aprâpe cu acelaşi repertoriă. Sub dînsul Nini, Valery se duse pentru întâia 6ră la Otaiova, unde. se. mărită. cu, Iancu, Gănescu, mai târdiă, şi în 1858.rămase. di- recţiunea _ţeatrului asupra lor.. a etc ca it „Dar acest teatru arde. în Ianuarie 1856, împreună ce şi costumele, și, actorii r&mânând pentru: a: doua '6r 

1 

, Pee , 

atat i) 

u i6te: decorurile 
ă “fără” căpătâiu, 

ce aveă in 
Teodorini, după un an, cumpără „cu micile. ecoiioniii 

r 

    

   (1) A. Strajanu în Enciclopedia Română, fasc. 3, p. 256. 3 
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şi,:: ajutat. de. -câţi-vă: bărbaţi de .inimă,. între cari Filişanu îi date :tot 
materialul 'trebuincios, clădi. teatrul. ce -pârtă numele săii;.:po: care; 

_sunt.câţi-va ani, celebra cântărâţă Elena Teodorină, fiică-să, îl reînnoi, 
dându-i: confortul. şi ; perfecțiunea. artei: moderne.. Acest: teatru . este, 
agi. subvenţionat de stat şi: pus, în: virtutea legii. „de :organisare:: a 
teatrelor; sub: administraţiunea unui comitet de: trei persâne, având: pe 
artişti .. constituiți, în Societate * dramatică, ca cei. din Iași. şi. din: :Bu 
curescă. (1) i; mite eat tat ai 

    

    
“Tai acâstă - a. „doua! fosă. a existenţei. teatrului; nostru + mai: nu ;avem 
progrese de constatat în literatura dramatică. Afară. de câte-va comedii 
şi ivodovile.originale,; tot: teadueorile, şi acelea. forte: puţine nioub, 'ai 
alimentatiscena. ii ui : Et tei baia 
Gu. înlesnirea în sporul. învățăturilor, cu 'încuragiarea. și: prețuirea 
talentelor, cu dragostea.:şi; gustul ce începuse să: se: 'vădâscă: “pentru 
cele frumâse şi mai vîrtos cu îmboldirea co dedeă succesul, ar fi trebuit 

„ca producerile şi faima; scriitorilor..să întrâcă de: astă dată pe acelea : 
" din vremea Societăţii filarmonice, îmbelşugată doar în rîvnă, în căldură 
patriotică şi în alte năzuinţe. Cu tote acestea numărul lucrărilor a: fost 
mărginit. şi-val6rea lor departe. de: “bunele, nădojei ce  resădiso la i în- 
ceput ;în inimile . tuturor». cip În .: : 
„Nisce comedii cu pretenţiuni do. a zugrăvi o societate: gi a; i biciui 

relele năravuri,. cari. nu arată. decât uriciunea.: de din 'afară! şi atacă 
numai deşănţarea aparentă ori schimonosirile: întîimplătâre,- fără a pă- 
trunde în. adîncul sufletului omenesc, fără a-i descoperi . stricăciunea 
şi a'trece cu. ferul roşu peste părţile putrede, pot; fi un strigăt de în- 
dignaţiune în faţa unei priveliști ce rănesce simţirea saii vatămă. ochii, 
dar nu ai, din: punctul: de'vedere dramatic, o rămâetâre însemnătate. 
Ele, neînfăptuind caractere vii şi firesci, nu prind: lupta patimelor ade- 
v&rate, nici statornicesc hotarul între. binele şi râul lumii reale, ci, dând 
mişcare unor păpuşi fără vi6ţă. de 'sine,- plăsmuese jocuri amăgitâre 
de umbre şi lasă mintea.să se sbată: stingheră : în golul nedoiniririi. 
Căci faptul de :a pune în:scenă un: Ovreiii, un Grec, un N6mţ vor- 
bind stricat „românesce, a a întăţişă tineri întorsşi i din năuntru, ori fete 

" (1) La 1860, Consiliul Ministrilor aprobă statutele unci Societăţi anonime cu ac- 
țiuni pentru construirea unui teatru în Craiova.
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eşite din pension, cari să-şi desprațiiască -patria și să-și -scâleie:'îna- 
dins' limba;“a face po doiisoți.să-şi arunce unul altuia 'cele: mai: jos- 
nice: învinuiră şi pon6se şi a: sc6t6 din 'tâte acestea. prilej de batjocură ori de silită veselie, însemnâză a.ridică:un cusur nenorocit, un -tie, la: înălţimea unui :elemient comic și a. face dintr'o împrejurare, : negreşit; 
regretabilă,: dar absolut: personală, :0 pildă. morală:. de obştâscă învă&- țătură.:Nu din 'tot.ce. e ridicol':saă urit. se. pote înfiripă o' comedie; 
precum nu numai înduioşările şi grozăviile 'contribuesc la alcătuirea dramei și tragediei. - | / 

Trebue o legătură sufletâscă, care să dea vi6ţă proprie persânelor şi împrejurărilor puse în scenă, un interes real sai un scop înalt care să ne aproprie de dînsele, o putere firâscă de acţiune, pentru ca im- presiunile co vor r&sări::dintr'însele să:ne pătrundă:şi să ne:misce, iar înrîurirea ce: ar av6:să:ne fie pururea folositâre;::...:.. » ui i Altfel teatrul n'ar mat: fi decât un zadarnice «joc. de icâne și de glă- sură tremurate», menit a ne face să ridem fără causă “vrednică de:riîs, ori: să: plângem fără îmboldirea nici unui-simţemînt, fără trebuinţa. nică unei emoţiuni. Dar aşă erai vremile, aşă erai Smenii, şi ori-ce lucrare cată să fie:judecată în marginile în cari s'a săvîrşit; de aceea; în reper- toriul' statornic, în: zestrea artistică a scenelor: nâstre, n'â: rămas nici una! din acele :produceri, nu-și mai amintesce nimeni: de asemenea în- deletniciră, ie a a „ȘI totuşi. comedia .a răsărit la - fie-ce popor şi s'a desvoltat,. puţin câte puţin, îmbrăcând forme și luând prefaceri .pe potriva timpului şi împrejurărilor în cari s'a. produs. Aşă, începând cu imitarea miate- rială a infirmităţilor. trupesci, ea își bătăi joc mai târdii de 'slăbiciu nile: și înclinările ruşinse oră grosolane ale omului; apoi de la ceasuri și -pers6ne isolate treci la acțiuni şi fapte colective, pe câri. le.înfăţişă „tot atât de. gresie şi de stângace, precum 'erată şi icânele. vieţii după care le imită. Ra , E DI II a Doo 
„: Elementul intelectual nu-i veni decât cu plăsmauirea subiectelor închui- - puite, într'ajutor; atunci se dădi fabailelor Şi: născocirilor. de tot felul intrigă luate din vița reală, cu tâte că "persânele comediei, încă necio- plite, htaveaii altă menire decât să provoce risul cu ori-ce. preţ. Acâsta tu-peri6da ci cea mai s6rbădă, deși :cea mai lungă, în. care, nu: fără cădere, am put6-aşeză lucrările despre care am pomenit mai. sus. (1) 

. 4 

. 

  

(1) Pe lângă acestea, notăim încă pe cele următâre: Amelia sai Victima amorului, dramă în 3 acte de Vasile Maniu; Badea Defterei, vodevil întrun act; Michaii dramă în 3 acto; Bunul menaj, comedie întrun act; Mariana, dramă în 3 acte, de Joan JMavrodolu, Furii Prinși, comedie de Ioan C, Lerescu, ete., ete,., - 
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„“Dar subiectele alese 'mai cu pricepere. şi observările "comice făcute 

mai cu. pătrundere, dădură: după acâsta: comediei —prin introducerea 
maximelor. şi. preceptelor; morale în “cursul. dialogului, — aerul: unui 
apolog..spectaculos, din..care  reeşiră adevăruri. morale . sait .religi6se 

pentru public.:Acâsta fu peri6da dogmatică, pedantă, caro luă faimosul 
precept ridendo. castigat .mores, drept. o :axiomă -de' edueaţiune şi de 

prefacere: a. năravurilor + cu ori-ce: preţ. : i 
--.Legând, apoi, -vi6ţa şi activitatea . individuală. do. “pe scenă cu: idea 
piesei -şi lăsând ridicolele fie-cărci pors6ne să. reiasă, fără scirea ci, în 
faţa publicului, comedia. deveni. o .petrecere literară, :în care! fio-ce 
surîs: ascundea un învăţămînt;: Pentru a desfătă-—ast-fel—şi a ademeni 
sensibilitatea spectatorilor; săi, comedia: trebui să. se ocupe de realită- 
ţile :momentului,: să opună chiar realităţii:.un ideal : de: .convenţiune, 

să fie: o lucrare > de: artă. Si să dea isului o: însemnătate : filosofică și 
morală. ;.; a i ata ați, - 

:.De aceea, niimie. nu e mai nestatornie: docâţ; comedia: : aa 
Fie-care popor are veselia sa—veselia najională,—po e care străinii 

şi chiar consângenii, trăind - despărțiți :de: dînsul,'nu o pot, pe de-a în- 
tregul, înţelege. Aşă, o mulţime din glumele: şi alusiunile Cocnei Chi- 
rițeă: nu:pot fi gustate: decât de: Moldoveni, Bucovinenii cu greii:vor 
putâ pătrunde spiritul din ;Serisdrea perdută, “fiindcă. aceea ce ne far- 

mecă :şi:ne 'înveselesce:pe noi lasă pe cei: din Basarabia ori din Arde! 

cu:totul' reci şi nedomeriţi.  - i: ::: Di 
--Aci puterea 'de apropiere şi de insufleire â limbei nu esto de ajuns, 

pentru a: stîrni rîsul şi a dovedi înrîurirea unei forme cu totul parti- 

culare a-vioiciunii, a năravurilor, a vieţii n6stre, cu totul altele decât 

ale fraţilor noștri, | trăitori “pe lângă noi,: dar atât de departe:de sînul 
nostru.: Căci. numai adoptând spiritul local și reproducend icânele la 

infinit variate ale traiului, comedia pâte să ajungă la poiri va publicului 
săii şi înrîurirea ei să fie netăgăduită. a 

“Iacă “în China, unde : inteligenţa - administrată de Mandarini nu 
aspiră decât a continuă tradiţiunile strămoșşesci, comedia este o poesie 
praclică, un ! curs “de morală, o şeâlă de virtute. In: India, unde 

Nirvana. pare a fi 'raţiunea'şi răsplata vieţii, comedia nu e decât 

o ':legendă."misteridsă și mitică. In anticitate, unde, dimpotrivă, în- 

dividualitatea: domină, vedem pe Greci, preocupaţi de binele ab- 
solut, întreprindând pedagogia vieţii la Atena; Comedia eră încăl- - 
dilu de simfemăntul- patriotice şi aplică celor deveniți un scandal 

oră un pericol pentru: cetate ostracismaul ridicolului. La Roma, 'co- 

media, neavând un carăcter naţional, șovăiă. între glamiele grosolane
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ale vesclici poporane şi între finețele nepricepule ale spiritului grecesc, Cu: creștinismul-ea deveni . pidsă şi ţinti la .edificaţiunea "auditorilor; nepermițându-și. să. riqă. decât doar de dracul. De:la epoca Renascerii îne6co ca își oglindesce intrigile şi jocurile. de scenă în obiceiurile :şi civilisâţiunea- timpurilor: ce: i le inspiră şi devine: unul :din: elementele de cultură, .la care 'adeseâ fac apel cei asupriţi. sai. cei: slabi, “pentru a se plânge contra nedreptăţii, a strigă contra: împilării,: oră: a-şi bate joe.de cine nu le' dă mână de 'ajutor.. „De aci ':se născi': comedia: ten- dențidsă şi comedia politică, una: cu: privire la: nărâvurile !sociale, cea-laltă la năravurile publice, despre.cari:am: avut destule : exemple în teatrul nostru; nici unul : însă: remâetor,. fiind. itâte “întemeiate: pe impresiuni ori pe neajunsuri” momentane, deci -trecătâre. iii. | “Dar. nici-valdrea artistică: a «diletanţilor»: nu a lăsat: amintiri 'vred- nice: de laudă; afară. qe C. Caragiale —-:şi acesta nu: în'tot-deauna, — de Anesti Cronibace și de Raliţa, mai nici unul dintre cei-lalţi — nici chiar C. Michăilânu și Serghie, 'lăudaţi când și când-- de. criticii: tim- pului, — nu a trecut .peste- hotarul. mediociităţii. Dea ::Un. defect : comun tuturora - eră. mania :exageraţiunii. Și. nesiguranța despre celo ce. avea de:spus. ori de: făcut: în scenă... Cultul sunorului şi lipsa de unitate:a jocului. aii fost din început relele de. căpetenie, de câri până adi: încă: sufăr, pe lângă: multe. altele, - actorii Tomâni, .Şi-cum să nu fi: fost ast-fel, când, afară de: o.îndrăsnâţă îndemânare— numită de ei talent.— o învăpăere firâscă a-tinereţii sati u nâmului.— care i-a împins tot-deauna dincolo de: realitate, — de sărăciă de expe- rienţă și de modele—ce-i făcea să. se, socâtă originali—acești «preoţi ai templului artei» aă avut mai multă presumţiune. decât temperament, mai: multe pretenţiuni decât pricepere şi, pe de-asupra; acestora,-o ne- păsare, absolută despre firea şi înţelesul lăuntric. a] rolului, pe. care îndelung Pai îngânat cu glasuri  tremurate Și.:cu întonări patetico sburlindu-şi părul și dând ochii peste cap.. . . pa tu, „Alecsandri, care a lucrat atât de mult pentru teatru, care a contribuit ca director, ca autor şi ca om cu mare vagă,.în țâră, pentru îmbunăţă= țirea şi înălţarea lui în tâte privirile, iată ce ne spune despre actorii din Iaşi şi Bucuresci, tocmai din: acâstă epocă: «Jocul actorilor. este în gradul cel :maj înapoiat, în cât ori-ce piesă, bună sai 'rea, spirituală saii prâstă, are aceeaşi s6rtă: ea-i măcelărită fără milă! Amatorii „cari. se- urcă -pe scenă lipsesc de ori-ce cunoscinţe despre arta drama- tică, de ori-ce educaţiune pregătitâre pentru: cariera do artist, Ma «Cum să intre în rolul de rege, de ducă sai de. simplu gentilom, un biet scriitor de la elorie, care n'a. ceţit nici g istorie, nu a luat lecţii
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de; declamare, şi; nu-şi bate. capul să studioze caracter ul personagiilor 

ce este însăreinat-să. represiule?.: Cum. să însuşâscă noblețea ereditară 

Şi, manierele.. distinse „de. ducesă. o;biată: copilă; din; mahala,:care n'a 
vădut nici odată, un salon. aristocrat?.., : Lipsa:de modeluri îi:obligă:a 

creă rolurile. după o închipuire. tot-deauna greşită :şi,- câţ: pentru: de-: 
clamarea acelor roluri, că ;se, mulţumesc. a le; recită cu o. repegime 1R0- 

notonă, fără pause, fără. intonări. variate, fără. uqtural: mai: ou: semă. 

Unii. însă, cari se cred -artiști, cad în. excesul contrar,-sbuciumându-se 
ca;nebunii, mișcându-și braţele ca. telegratele. aeriane,. întoreând 'ochii 

furişi; ca: motanii. înamoraţi. şi. răenind « cu..aşă” furie: că; publicul se. în- 

tr6bă: ce. i-a apucat? pie ea ta tre re Et 
«Când intră pe scenă; şi: se, „găsese” în. n faţa. publicului, s&rmanii, staă 
buimăciţă . de, uimire, uită, molurile, . „bâiguese-rîn .loc:să; dea: replica, 

țin braţele morte,, picidrele. țepene, și, vădându.i,, crede cine-va că: 'aşistă 
„la un spectacol de, automaţi,. ale căror; mașinăriă, ar. fi ru ginite.-Tineriă 

amorezi își declară amorul tot pe:acelaşi țon cu care arcere'un pahar 

de ară, .şi.toţi în genere 'se abat din calea-adovărului. Singurele. roluri 

necaricaturate : de dînşit sunt acelea de Gmeni: de rind,;-lachei, argaţi; 

precupeţi, boerănași proşti de la ţâră, jupânese, mahalagidice, 'ote;:ete; 
„„«Costumele, ca . şi decorurile, presintă. adesea anacronisme -neertate: 

Scene de.codru se petrec în pieţe de oraşe,:scene de salon în grădină etc; 
Şi: în ele se agită, automaticesce marchisi, în costum, de paiaţe,:.dame 

din; secolul XVI: îmbrăcate "după; moda, de astădi,. cari; se.;sărută: în 

gură .şi adese-ori, vorbesc, cu dosul. întors: „la publie, sau îug i în culise. 

dacă şi-au uitat rolul: ai ua e E 

«Publicul asistă cu nepăsaro la tâte aceste. motoţii, căeă nu are , idee 

de :condiţiunile, unui. bun teatru. şi, co: e trist, el pare mai mult dispus 

a.gustă, farse grosolane saiă drame apelpisile decât. piese ide. înaltă 

comedie. Pentru el, un individ ce,,se ştrîmbă ca o,momiţă,, sai strănută 

lung; „des şi tare, e.un actor de talenţ —, deși nu-l numesce actor, ci 
caraghios; —asemenea. ol dă diplomă. de „artist, însă artist cu. ducă-se 
pe pustii, acelui. ce, sub. pretext de a fi dramatic, îşi sburlesce părul 
vîlvoiii, scrîșnesce, din . dinţi,.. geme, ţipă, rage,. se bate de  păroli - se 

trântesce la. pămînt și se sbuciumă ca un epileptice.» (1). pe 

„Tabloul e prea viii, prea complet, prea mohorit, pentru. a cercă să-i 
mai adaog umbre sait să-i lămurese adineul. temeiurilor. şi:al cuprin-, 
sului. Alecsandri a fost un maestru prea mare, un Român prea cu căl- 
durâsă iubire de tot ce.eră alţării și al n6mului, un artist prea sincer 

(0). V. Alecsandri, Teatru, ed. 1875,-v vol. I, Prefaţă, PP. XI şi XII, , 

Analele A. BR. — Tom, XĂ, — Memoriile Secţ. Literare, si
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și un observator prea luminat, pentru. a nu. fi zugrăvit —: cu inima strinsă- de. durere; nogreșit,— dar iîntocmai' cum: a vădut, a audit'şi a înţeles,- ăcâstă: icGnă, atât de trist mişcătore, a scenei naţionale, despre care târdiii; forte târdiă, în mijlocul 'entusiasmului. şi al-succeselor sale 3 "dramatice, îşi va schimbă în bine părerea... ::. i. ii i -Revoluţiunea: de la 1848, :cu tâte împrejurările: răsărite'dintr'însa; frământând minţile şi inimile, turburase şi traiul şi deprinderile. Omenii ocupați şi preocupaţi: de: cele :politicesci- nu: mai aveai: nici: vreme, nici. îndemn::voios -să se. îndrepteze: şi 'către alte — may blânde şi :mai pacinice--îndeletnitiri:' Apueaţi de: vîrtej, ci mergeaii fără odihnă în: cotro îi mână vintul, până ce într'o qi cădură iar în braţele străinilor, cari: din. noiă-îi 'momiaă'cu: făgăduinţe de: fericire. a „„Neputincioși,- ei: plecară capul” şi, ca 'vinovaţii,. priveghiaţi de aspri străjuitori, so” întârseră; la cele - pentru veci lepădate'. în: urmă şi iau își luară drumul cel. vechiă;: bătut :de atâtea poveri, stropit de atâta. sânge, şi.:lacrămi. Şi iată Românul 'silit să stea: și să facă, la' vatra: şi. pe- pămîntul lui, nu'cum bună i-ar fi fost voia, ci după::placul - celor pe cari îi slăviă ca protectori şi cărora jertfată- şi slujba 'li se părea şi:cu' cădere şi nici odată depline; ca! săi îndestuleze!.:.. Şi. iată, cei mari şi-cci mîndri coboritori, pe căi strălucite,-din moşi strămoşi plini de -îală, siliți să-și înddie mijlocul şi, silnică; genunchii să-şi frângă,—ci cari nu-:văguse pămîntul docât să-l stârcă de bunuri, —acum cu faţa în țărînă, bătând la metariii, că: doar Ghiiărarii şi Pașii, stăpânii lor şi al s6rtei, cu :gânduri. și mâni milostive 'să-i scâls în pici6re,- să-i pârte în paradă alături, prin faţa poporului placid, şi pururi S'aţiţe întrînșii nădejdea şi: setea măririi ca 
“Nici un glas nu se ridică, necăjit, să turbure. armonia neîntreruptelor osanale, nică un braţ ameninţător nu se deslipiă de smeritele peptuniă - De-sus până jos; înclinați fie-care înaintea mai. marilor, ar fi putut alcătui o ciudată piramidă, în vîrt cu Duhamel, singur în piciâre; iar:de la! „dinsul, treptat până la temelie, toţi, dar: toţi, boeri, cinovnici, negustori, breslași și țărani, stând încremeniţi, unii cu capul la călcâiele celor-lalţi!... "RI... din cele ascunse. în inimi crunţ frământate, din răsvrătirea cu- getelor greii răbdătâre de sarcine, din.-viile îndemnuri! de: luptă "ceh sânge deștâptă mânia... nimic nu r&sbaten afară, nici tremură în rada privirii, nimic nu încordâză iar mușchii vînjoşi cu alte prilejuri, nici faţa—sub masca-i de zîmbet acelaşi și acelaşi la tote -— nici ea vesti- tre: oglindă, de'silă ori de t6mă,. acumâ- nu maj răsfrânge nimic” din lăuntricul sbucium ! | N 

. Un trup plin de tâte însuşirile vieţii, cuprins de o așă amorțâlă ? 
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Lucrul .nu. prea eră: cumpănit;- ca să fie firesc: işi! 'să ieă'forma tiparului 

de . atunci, :spre “înfăptuirea :: adevăratei! fiinţe a " n6mului !:: “Mlădioşi 

cu: ' împrejurările, . îngăduitoră cu: nevoile! momentului, “Românii, ipâte 

mai dibacă decât. norocoşi, își călcait':şi:de astă dată pe inimă şi, cur: 

tenind pe Ruși,:pe: Turci,::pe:cei: din: afară; :pe cei: dimprejur, căutaii, 

în urmărirea: unui ţel mântuitor=-să se siroodre' numai fără vătemare 

printre atâtea: primejdii. ii ceai tt e it aia 
„Deci, nu. în asemenea, vremuri, nici cu. Drina dorită, ar fi putut stră- 

: bate, 'duios ori puternic, pânăi în: “adincuri, de suflet, viersul 1 doșteptător 

de. simţire,: .... aa tt e e tatea ta ma be mă i i 

a Vodă, pacea în prâjmă, domnescd..; -., iii id 
| ui „Şi tOte-ţi: par adormite, : pi DEE 

pam a Pina smait  Deşi într'ascuns clocotesce 

i Mânia î în inimă: robite!.: 
pate RDI i ERE a 

. 

  

   
    

    
i Inot: ș şi uşor! pune- fă. pasul! e 

Căleând suitârele opta, ii 
Şi”? n "cântul tăi, molcom fă: “ţi glasul, 
"Urgia să iau se deştepte!.., pacii 

Cum: dice poatul, cântând pe cei slabi şi Do: cei vantuiţ do povaia 

„nevoilor și a' îinprejurărilor, pe victimele ambiţiunii şi ale selosiei celor 
mari şi. puternică. 

„Şi iată. că pentru a treia Gră, în "mai Buia de. 20, de ani, politica şi 
ocârmuirile străine alungail . iar Musa.română din teatru, . ocrotind şi 

făcând să . prospere tot soiul de alte îndeletniciri artistice, numai pe 
alo n6stre nu. :-:--: ' : 

"Aşă în întreg anul 1849, —pe lângă banchotole, seratele şi “balurile 

ce- și dedeaii, nu numai 'căpsteniile, ci chiar, Și sergenţii (03) celor două 

  

(1) Journal de Bucarest (1819), Joi 17 Martie: «Sub- oficerii: regim. do infanterie 

rusă “Modliu,. care la 1832 luptase alături de armata otomână în campania contra 

Egiptului, ai dat, în :manegiul lui: Beizade Costache Ghica, an banchet soldaţilor 

Turci, iar Duminică, la 20 Martie, sub: oficerii trupelor de cavalerie ai oferit. un 

alt banchet sub- oficerilor şi soldaţilor de cavalerie turci.» (No. 4). 

'Locot.-General en chef de Liiders dă la 2 Maiii o serbare strălucită în vila Const. 

Cantacuzino Comisarilor Imperiali, Generalilor şi ofiţerilor superioră ai ambelor 

armate, Consulilor Străini, Caimacamului, Ministrilor și nobilimii. române, cu care 

ocasiune's'a tras un foc de arlificii de o frumuscţe.şi o varietate uimitâre. (No. 16.) 

„Fuad-Efendi, Comisar Imperial Otoman, dă, Vineri, la 20 Maiit, un mare şi splen- 

did banchet diplomatic Generalilor Liiders, Duhamel, Omer-Pașa și celor-lalţi Ge- 

nerali ai! aminduror armatelor, Ministrilor români, Consulilor străini şi Caima-
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armate ce, ocupat Principatul— nai fost decât: concerte (1), :represen: taţiuni ale: Operei Italiane; sub direcţiunoa lui Papanicola.(2),:şi câte-vâ spectacole. „teatrale. de societate, în, limba. frăncesă, „unele: în ::folosul refugiaților din Transilvaniaj:unde Ruşit și Austriacii so. băteaii cu Un. gurii (3), „altele; pentru s&rbătorirea. aniversărilor: imperiale, ori d. colo- brăriă isbângilor .repurtate, de armatele : Ruşioi: peste -munţi.:Anul ur= mător sc 'asâmănă, cu puţină deosebire, acestuia ::. Opera, mai “ales, 

    

camului țării, carg a ridicat primul pahar în sănătatea A: S: 1. Săltanului Mahomet-Burhan-EI-Dinn,; fiul Suveranilui Abdul-Medgiă.: ge Aaaa -La 15 Maiii se dăduse la Buzău o serbare câmpenâscă în păduricea de lângă oraş, 

NO născut 
+ Data 

organisată de regimentul rus de Uhlani de Îassau cu mult gust şi.cu o mare bo- găjie atât de jocuri, cât şi de'mâncări şi 'băuturi: (N0.'22 și:23.) , Omer-Paşa dă la 21 August, cu ocasiunea licenţierii armatei imp. otomane de ocu- paţiune, o mare s&bătdre la Băndsa, .la -care ai 'asistat, pe lângă noul Domnitor Știrbei (numit la 10 Iunie acel. an), tote notăbilităţile “străine şi indigene. (No. 48.) Ştirvei- Vodă dă un mare bal, Marţi 6 Decembre, cu ocasiunca aniversărei dilei 1 u- peratului Rusiei Nicolae I, la care, pe lângă elita societăţi române, luară parle și căpeteniile oștilor, Consulii străini, : Principele ; Miloş.; Obrenovich al Serbiei şi Principele Sturdza. (No. 19.) j aa ra 3 (1) In sâra de2 (14) Aprilie se dădă, în sala. Teatrului, de către trupa Operei Ttaliane, un concert spiritual, compus din Stabat Mater de Rossini, cântată în mod admirabil de către primadonă' Biava, contralta Bron, baritonul Fortuna, tenorul hossi şi basul: Marini; apoi simfonia: eroică, cu „orchestră, de Beethoweri: şi un 'Ave Maria, compus de „Tegișorul.:operei „Penazzi, . executat ;de. orchestră, şi: de. coruri. (Journal de Bucarest, No. 9 din 8 (20) Aprilie) . * n a A „.Concert de binefacere, în, folosul fostului artist Rouniger, dat în sal6nele Princi: cipesci Ecaterina Ghica, cu "concursul d-rcă: Olga Ghica, care a exceutât! pe: piâno un capriciii de: Chopin și-o faritasie din' Lucia. de Liszt, primadona Biava'a'cântat o.arie. din.7 Due Foscari şi d-na 'Bron un dud din Nabuchodonosor; cu d-l M., apoi însuşi ROnniger o arie germană. (Ibidem, No. 12 din 19 Aprilie) DR Concertele Pianistei d-ra Lehmann; al. aatistului Folz, în sala Bossel, cu con- cursul lui Wiest, al dâmnelor Bron şi Tozzoli şi al basului Marini; al li Zzenri Fortuna, dat la 12 Tulie, cu concursul personalului Operei şi al lui Wiest. o Concertele poporale ale lui Wiest, date în fie-ce Sâră pe timpul verei, în faimOsa 
grădină a lui Warremberg, apoi, în diferite ocasiuni, concerte personale ale eminen- tului violonist, date în sala Bossel, și mai ales acel dat la 19 Decembre în sala tea- trului, cu concursul artiştilor Operei, dintre cari primadona Cuzzani sa distins atât de mult: (Journal de Bucarest, No. 84, anul 1849.), N a -(2)' Opera Italiană. sub direcţiunea lui Papanicola, începă vepresentaţiunile sale.la2 
Octobre cu opera Aiila, în care făcură impresiune bună primadona Cuzzani şi te- norul de Pechi, după 'care urmară. Lucia, Puritani, Iucrezzia Borgia cu basul de 
la Torre, apoi Sonnambula în care tenorul Sacherro tu mult gustat, Bărbicrul din Sevila cu d-ra Aansui. în Rosina, d-nii Grandi în Bartolo şi Borger în. Figaro, (Journal de Bucarest, No. 62, 18,14 şi 78) 

Mae (3) In serile de 21 şi 23 Martie se dădură, în folosul refugiaților români din 'Tran- 
silvania aflaţi fără mijloce ds existență în Bucuresci, două _7epresentaţiuni teatrale 
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este în “fl6re,: “Concertele, afară: de. ale lui : Wiest, : "sunt! mal ra ri: ), 
iar. teatrul: român începe'târgii, iei e te AI 

Un teatru. de :automaţi din ? Nirnberg: înlocuesee în' 27 Aprilie: trupă 
Operei de abiă plecată și. are,:sub iscusita direcţiune” a mecanicului- 4; 
Sleindi, un succes: extraordinar. Publicul capitalei nu mai văguse-aşă 
inteligente, -graţibse şi ascultătâre [ păpuşi, cari-i: jucail s scene: „din vieţi 
cu. o realitate fi 0. . isteţime, vrodnică: de 'mirare. (2). ii 

Muma ata) o col puf ca i   

în limba franocsă,3 în care! Ss vaii jucat două vodeviluri: ae amaţoră din celita: societăţiia. 
In. ele a jucat: şi d-l Gr. 'C. Cantacuzino, fiul Caimacamului 'de pe atunci! şi fost 
atâţia ani_ Director general al Teatrelor. „Pe lângă aceste vodeviluri :fârte. spirituale, 
D..A., un, tînâr ofiţer rus, serisese.o comedie plină de „veselie, în. care. însuși; aveă 
rolul principal, iar d-na D., cu fârte „mult „spirit, graţie. şi cu,o,voce plină de farmec, 
cântă” deliciosele melodii naționale rusescă, Ambele representaţiuni ai produs 7004, 

(9Ă representaţiune dată! de trupa, română din a Iaşi, în același Sc6p,. „produse 1002 Iei, 

(J.. de Buc. No. 4 şi 6) ! aia | miti 
-: Fuad-Efendi dădu la 25 ai, în'on6rea nascerii unui fi Sultanului, o-'mare ser- 
bare, în. Palatul și în grădina Englesă, iluminate în-:mod' îeeric. O scenă: ridicată 
caprin minune înfăţişă spectatorilor un Proverb într un act de. Alfred:de; Musset, 
executat, de trupa francesă din Iași şi d-ra Amy Rolland în, aşă mod în cât sufragiile 
unanime ale spectatorilor îi fură câştigate. După acâsta Herculul profesor . “Baron 
ă: executat nisce :miraculse exerciţii: de'forţă şi gimnastică. (Ibid.: No: 23.) - iii 

Trupa francesă. din Iaşi dădu iarăși în sala Momolo o 'serie de: -representațiună 
cn începere.de la 3 (15) Iunie. Se jucară comedii,:vodevile,. drame, între-cari Afiste: 

rele Par isului Şi Matilda, D-na din, Si, Tropez. Printre artişti eră d-ra Amy Rolland; 
cântărâţă : şi comediană, Angele, tragediană, Jules, subretă și. ;cochetă, şi Letellier, 
duegnă; d-nii " Delmary, “directorul trupei, tînăr amorez, Gatineau (care a fost „re 

gisor 'al Teatrului Naţional 20 de ani), comic, Segui, prim rol f6rte, Valery, comic but, 

Peyron, comic tînăr, şi Jules, al doilea amorez.:Ea a părăsit Bucurescii la finele lu- 
nii lui. Iulie 1849, întorcându-se la Iaşi. (Jurnal de 'Biicarest, No.::41.) i: ia 

“(1) Balurile mascate din sala Bossel şi Pigue-nique-urile erait f6rte visitate. Lumea 
cea mai al6să își, dedeâ întîlnire 'acolo.. Bufetul eră inut, de d- -nil. „ Alezandru şi 4 Mi 

: coletti; intrarea eră 3 sfanţi. — (J. de B, No. 85 din 180.) | r 

i Representaţiunile Operei. continuară cu acelaşi succes ca maj. înaiiitei 1 dute "oscar, 
daţi la 14 Ianuarie 1850 în .beneficiu! faimosului - bariton Măriui,: ai avut un enorm 

succes.; Atilla fu din. noii dat în folosul săracilor la 19 Februarie: giua, apoi Ja :19, 
Martie, iar. în beneficiul. lui :Marini, o repr esentaţiune.extra-ordinară compusă din: 

opera, Ernani, I-ul act din Atilla. și un duo de viGră și, flaut executat de Wiest, şi 

Folz. Vin iarăşi 7 Lombardi, dată de două ori pe, rînd, 4 due Foscari în benefi- ” 
ciul tenorului de Vecchi, apoi iar "Lombardi în “beneficiul primadonei Cuzzană la 9 

Aprilie, când se şi închise stagiunea Operei.— (J. de B., No. 89, 107, 111, 113 din 1850.) 

Pentru sesonul de vară trupa francesă a lui Delmary jucă la „Momolo, e ca Si în - 

anul precedent, acelaşi repertoriii, cu același succes. : : 

“La 25 Aprilie, d-na Cuzzani dete un “mare concert în sala Bossel eu concursul lui 

Wiest și Folz. —Ar tiștii avură mare câștig și succes strălucit. [CA de 8, No. 412). 

(2) 'DRukaresten Deutsche Zeitung, No. 33 -din 27 Aprilie. 
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„*Faim6sa .primadona Henrieta Kari, în unire cu tenorul Riciardi şi II. Perlendis, caută să se asocieze pentru a „aduce o trupă:de-Operă-:<cum. încă. nu:mai fusese în; Bucuresci». Şi-ŞI anunţă cu : încredere -acâstă hotăriîre, întemeiându-se pe bunele 'amintiri și-pe dragostea ce dobân: dise, cu :vrednicia şi talentul: lor,. la noi, mai nainte. (1)... -... a -: Sub impulsiunea. energică a lui. Vodă. Ştirbei se întreprind în acest an mai multe lucrări de edilitate: publică şi :de înfrumusețare a. eapi- talei şi a împrejurimilor ci. Grădina Cișmegiului va fi lărgită, curățată, îmbogăţită. cu arbori şi lori, lacul scurs și preînnoit, movila cu peşteră construită—în principii pentru a servi. de piedestal unei statui a' Dom- nitorului,—tienit loc de odihnă şi de privire a cetăţenilor. Un grădinar n6mţ, adus anume, trase aleele şi luă direcţiunea acestui pare minunat, pe atunci î6rte în fâvore, agi aprpe părăsit de buna, Societate. Pa- Jate mari şi frumâse se clădese saii se repară, precum : Teatrul Na- ţional, Palatul Principelui Domnitor, casele lui C. Cantacuzino, Filip Lenş, Al. Plagino, Iordache :Filipescu, fără de'a pomeni de monumen- talul palat al fostului Principe G. Bibescu, care, de la coborîrea sa de pe bronul țării, 'steteă aprâpe: închis. Pe piaţa de lângă Vornicie se sapă un avuz și se  clădesce 0 fântână. Se repară şi se zidese biserici îrumâse. Podul. Mogoșcici va fi din noii pavat cu «caldarîm. de pâtră din. Rusciuc», asemenea Podul Caliţei, Podul Beilicului şi Podul Ti. gului de-afară; iar. Alea lui iKisselef,: cu copacii ei vergi şi r&co- TOȘĂ, cu : grădinile sale umbrâse şi cu 'cele câte-va vile boeresci, se: mGnate ici şi colo, în' mijlocul unor largi şi bogate parcuri, e nu numai loc plăcut de întîlnire al nobililor,— cari, în elegante trăsuri, o însufleţesc prin. repegiciunea „celor mai. frumoşi. şi mai..de. preţ armă- sari,—ci și iubită: privelişte a poporului, smerit Şi cuviincios, cătând cu ochi rîvnitoră la atâtea şi atâtea minunate vodenii. i Pe lângă chioscul ascuns între. flori, la mese rotunde şi albe, câte doi, .câte.trei, femei şi. bărbaţi, ascultă pe Wiest şi aă lui,— cum gie din Viori şi. din, trîmbiţe,— gustâna din pahare subţiri sorbete ori. vutci în: gheţate ; iar: n6ptea, la zarea -de lună, departe de sgomot:şi 'pasuri, părechi,. părechi 'se strecâriă rîgend și glumind -prin tufișuri, căci 'dra- „Sostea parcă răsare din fie-ce.frâmăt de frunză şi, fie-ce “ş6ptă. în sărutări se stinge şi, "n strînsuri în braţe. (2) Ia ia 

y 

Sa 

(1) Zbidem, No. 38, din 15 Maiă, | a m „(2) Bukarester Deutsche Zeitung, No. 43 din 1. (13) Iunie 1850, vo scua Kisseleff dice: că nu e de mirare să se vagă şi câte 60 diua, în nori de praf, încâce şi încolo, chip să icâ persânele dii 

  

rbind despre şo- 
9 echipagii. alergând, 
htr'însele aer curat (?);  
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„.-In:mijlocul: acestei vide :aleă,. după dorinţa.Măriei Sale, un noi palat 
va:să se înalţe..Un palat de. vară, încăpător, frumos, încunjurat, de o 
pădure într6gă de copaci, cu crengi lung purtătâre de umbră, 'cu apă 

căgând în fântâni, oră sus săltărâţă:la:s6re, un palat în care. cu. voe 
bună să intre cel jăluitor şi cel.poftit la :petreceri, de o'potrivă. (0). 

+ In: oraş desfătări -numerâse şi felurite (2), între cari. representaţiunile 

trupei lui Costache Talepliat airăgeai, i în sala teatrului, o mulţime, din 

ce în.ce mai entusiasţă.. i ti a ate 

“Elov.al lui: Millo, căci de. la dînsul-— singur. mărturisesce-—(3). studii 
«mai lămurit arta teatrală şi. înv&ţă stricteţa prin care se ţine o. trupă 

spre înilorirea. unui teatru», Halepliu,. în. urma unor : neînţelegeri cu 
Maestrul săi. Și, mai cu s6mă, după <pîra « ce Întinsese, împreună cu 

  

ata si, ; ; e tit ti iu 

că grădina eră închiriată lui Ț7. Prueziuski,; care fiicuse. tote, e, jorttele. “pentru a atrage 

şi.a mulţumi. pe public. „Intrun. ehiose—închis într'o parte—Wiest, cu; :orehestra luă 

cântă diua şi. „sâra. La stânga aleci se află, butetul, în „care primul cofetav din Bu- . 

curescă servesce tâte soiurile de răcoritâre, iar alături se întinde” sala, de mâncare 

dcoperită cu frunze, așă că cei ce vor pot mânecă în” grădină, 'cci-lalţi în' sală. La 

vremea prândului o mulţime de lume veniă să mănânce acolo, ascultând musica: 

Interesant.eră că antreprenonul grădinci instalase și băi: calde şi. reci, cară pe. vre. 

mile, de vâră eraii fOrte. căutate. 

(0. Vestitorul.  Romdânese. din. 8 Lulie, 1830. —  puliarester. “Deausene Zita 9, So. za 

din 10. (22) Iulie. 

7(9) Menageriă de lei şi “de: tigri (ai curtea teatrului) a ui. Benoit adica, a 

căruia fiică, de o rară frumuseţe, făceă exerciţiile cele mai periculâse în cușca fia- 

relor. sălbatice; -Zeutrul de maimuțe şi. de. câni (din sala Slătinânu) al aceluiaşi, Ad: 

vinent; mai târdiiu: Opera Italiană, care tol: sub! direcţiunea lui Papanicola; (tenorul 

Ricciardi, Ferlendis şi 'Henrieta Karl, care se, lăudase că vor aduce. o trupă extra- 

ordinară, nu putuse să-l surpe, având contract cu; Momolo pe 5 ani) aveă artiști ordi- 

nari, afară de primadona Cuzzani şi basul JMarini--și făceă trebură slabe (Bukarester 

Deutsche Zeitung, No. 84, 92 şi 98, din 1850) ; Zeatru' Francez, sub. direcţiuneă lui Th&o- 

dore, urmă, cu succes mai mult de stimă, 'speetacolele sale. (1bid.; No. 40 din'22 Maiil.) 

: (3) Serisdrea luă K. Halepliu (Bucuresci 1. Aug. 1851) adresată redacţiunii, diarului 

din. Jaşi Zimbrul, ca răspuns la cele arătate de T.. Codrescu în foiletonul. aceluiași 

"diar (No. 2 din 5 Iulie 1851), cu privire la oprirea lui Millo la hotarul Munteniei, dicând; 

aD-1 Halepliu, d-na! Raliţa, d-ra Marița, cred .că nu vor fi ingraţi, sprea nu-și aminti, 

că publicul a fost: forte indulgent pentru jocul lor. şi că pururea ai fost îmbrăţio- 

şaţi și îndemânaţi' la beneficiile lor. în. alesul “pieselor: Dacă pâte d:lor aă avut xre-o 

nemulțamire cu vre-un artist 'moldovân,. asta nu .pâte pune în „răspundere pe pu- 

Dlicul întreg, 'imputându-i-se” că nu ar fi'el ilantrop.;.>. In acea seris6re, ale cărei 

principale rînduri le-am: reprodus mai. sus,: Halepliu „declară că,-«după; ce studiiaiit 

(arta dramatică. de la Millo) și primiiă de la d-na Marița Constantinescu. şi: de la-d-l 

I: Apostolu piesele ce i le-âii dat, în tovărăşia ce-am avul în vara trecută, pre: 

cum Baba Hărca, Nişcoreseu şi altele, le representaiii aici»  (Bucuresei): » (Zimbrul, 

No. 19 din-3 Septembre' 1851.) - Pi ri 3 

.
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Raliţa Stoenescu, asupra! lui Gheorghe” -Răducănescu.--și' Emanoil: Bo- 
tezatu, că: ar :fi uneltit. îi se luă o sumă de 65 țț+>—pe care: poliţia o 
împlinise de: la acel: Răducănescu. și le-o: dăduse în: mână (1) — părăsi 
Iaşii.::Hotărît: ca: să aducă: vodevilul (negreşit naţional) «şi în: pălria 
sa, spre: ruşinea :celor ce' nu voesce pe»fectarea artei 'teatrale», se iînto- 
vărăşi cu Apostolu, 'Marifa Constantinescu, -Ivolschi şi câţi va 'tineră 
diletanţi. și, mai întâiă în':arena' trupei neniţesci de :Ja Grădina. cu 'cai, 
apoi în teatrul,lui Momolo, jucară Baba Hârea, ' -Nunta Terănesciă, 
Nişcorescu, Şoldan'Vităzul, Pensionul fetelor, Copilul lui Arleguin, Prin- 
cesa de Kakambo (a lui Kotzebue) şi Insurâţeii. Succesul lor.fu întru tâte 
strălucit, mai' ales: Baba Zlârca,—în care Halepliu jucă rolul:Vrăjitârei, 
“Apostol pe a lui Lascu, Ivolschi pe a lui: Chiosea şi Marița pe Vio- 
rica,—-înebunise cu desăvîrşire lumea. Intrarea carului cu zestrea şi 
druşcele: miresei, cu: ţăranii: învîrtind: hora, :pocnind :din' bice, descăr- 
când. pist6le 'ca la nuntă, şi tabloul final, când''îngerul, 6șind' din :ca- 

„Zanul fermecelor, cunună pe Viorica cu iubitul ei, în mijlocul luminelor 
focului de bengeal, sculaii—se spune —pe spectatori în, picidre, cu strigăte 
de ura, cu aplause,.cu aclamaţiuni. ci e a 
“ŞI, cu t6te'acestea,. mijlOcele lor artistice eraii fârte mărginite. Aşă cum 
Apostolu şi Constantin6sca adusese din Iaşi numai textul;: nu şi musica 
pioselor ce jucati, actorii furi siliți să cânte părţile lor din memorie, pentru 

„ca: musicanţii să le transcrie şi punerea în scenă să se pâtă îndeplini. (2) 
  

(D) Gazeta de Moldavia, : No. 55 din'12 Iulie 1851, -p. 223:-:«D-l Halepliu şi d-na 
Ralița Stoenescu, actori de la Bucuresci, în' epoca: când erai angajaţi în teatru din 
Iaşi, au fost întins o pîră asupra! d-nii Gh.: Răaucănescu și Emanoil Botezatu, pe 
cari i-ai pirît că, împreună, ai uneltit a Jî:se luâ.o sumă de 65 A. Acâstă causă; tre- 
când. prin t6te instanţele competente, judicându-se în urmă şi de.Divanul Domnesc, 
a căpătat Inalta întăritură. "Din “lipsa -dovedilor;: care chiar. piîriţii nu ai putut în- 
făţoşă, sentința rostesce nevinovăția piriţilor.şi alor reabilitaţie. şi tot 6dată pune 
asupră. Depart: din Năuntru îndatorire ca, prin mijlocirea celui din 'Ţera-Românâscă, 
să aibă a reclamă de la-d-l Halipliu şi Ralița 65 4F, spre a se reînturnă d-l-Rădu- 
cănescu, de la: carele poliția a fost împlinil atunci acea sumă.a iii: si site rii 

(2) Baba ârca, operetă feerică în 2 'acte şi.3 tablouri. de ..J/ateiză, Millo, a fost 
pentru intâia Gră jucată la Iaşi, în Ianuarie 1849, cu următ6rea, distribuţiune a_ro- 
lelor: '4fîllo. (Baba: Hârca), Teodorini (Chiosea),:: Nicolau (Lascu),. Lukian:(Nâgu), 
Gabriela (Viorica), Nini Palery (Ingerul). — (Vegi: Albina Moldovei, No. 8, din 27 
Ianuarie, pp. 29 şi 30.).— Ed. Wachmann mi-a povestit despre.represenitaţiunile Babei 
Hârcei! de Halepliu, descriindu-mi minunarea publicului când a-vădut, pentru prima 
Gră în Bucuresci, focul bengal, pe care-l aprindeă :<cu mare 'meşteşug Ivolschi,-de 
la care apoi învățând şi eii, diceă Wachmann, aprindeam. în fie-ce. s6ră acasă:foc 
bengal de tâte culorile, chiar verde, deşi costă mai Scump-+.—Vegi şi scrisdrea lui 
Halepliu din No. 19 a Zimoruluă de la 3 Septembre 1851 — Apostolu şi, Marița r&ma- 
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Publicul s6 :bucură: însă, fără să simtă: măcar. aceste: > lipsuri, de fo- 
ricitele. intrupără ale atâtor scene, datine, chipuri şi năravuri din: vi6ţa. 
românâscă, pe cari --în -măgulirea - isbândirii sale—- -Halepliu puteă' să 
dică: .«le -representaiii aşă: de bine, în:cât împrăștiaiiă pe de.0. parte 
faima d-lui Millo, iar pe..de alta. făcuii a adoră -ori-care.. Munlen 

„scrierile confraţilor ihoștri : Moldoveni. »(1).. tt aa i 
: Numai ast-fel putea să-și. arate el «profunda. veounoscinţi către: îi- 
aintropa îmbrăţişare şi incurajare a publicului Moldovân, care-l: făcuse 
(.nesocoli: ori-ce cabală encinicală şi a luă: curaj să facă şi el. cevă 
în:patria luă...» (9) DEC ete ia 

": Din- cuprinsul acestor-—ale sale proprii—cuvinto; so: înţelege ci că a 
lepliu fusese, de zavistiă :şi do :iscodiri, silit să. se „despartă de Miilo, 
să. so. plângă împotriva lui şi să-și . afle'mângâere în dovedile;de sim- 
patie şi de sprijin ce primise de. la:public, cu. tâtejcă în pricina da- 
raverilor bănesci cu. Răducănescu şi..Botezalu 'aveă să 'fic. osîndit, şi 
„el şi” Raliţa, la înapoierea: banilor: 6). duaji: de. dai acei. Gineni;: calom- 
niaţi pe-nedrept..... .. ii , d ti 

Costache Caragiale, care de. la începuit se simţiso stingherit î în dos- 
tăşurarea calităţilor sale 'dramatice pe o scenă atât de modestă ca cea 
din Craiova, trecuse cu bucurie! direcţiunea în - mânile: vechiului: sii 
tovarăș Michăil6nu şi se întorsese în Bucuresci. Aci; deşi lipsit de . 
mijlâce, dar încregător în“ energia și talentul sâi, sprijinit, mai: cu 
s6mă, de! speranţa: că fostul Mare Vornie Barbu Ştirbei— acum" Dom- 
nitor al.ţării —-care. încuragiase şi ajutase: întreprindere oa . Teatrului 
Naţional la, 1845, nu-l va părăsi nici „de astă “dată, se puse fară” preget 

  

  

seră în Bucuresci şi se: angajară la Caragiale. Ei se iubiati, amîndoi: tineri şi fvu- 
„moși, deși actori mediocri de- -ocamdată, dar aveai glasuri forte. frumâse. Se că- 
sătoriră chiar, după 9 luni însă — în urma unei neplăcute surprise - -se despărţiră, 
Apostolu plecând la. Iaşi, iar. Marița. Constantin$sca? (Blonda)” rămânând î în „Bucu- 
resci.— Tradiţiune verbală: £d. IPachmann,' C.: I. Stănceseu.. !, --* i 

(1) Acâsta ca răspuns.la insinuarea lui :T. Codrescu.. din Zimoiriul (o: 2, Tulio. 5 
1851), care giceă: <Pâte fi că ori ambiția. d-lui Millo — ca compuitor de piese și ca 
artist dramatice — a fost ce Pa îndemnaţ să mârgă la Bucuresci, ca să represciteze 
între, altele piese ca: 'Baba Hârca, Doi însurăței, Nişcoreseu şi altele, cari fără a 
Fi tipărite s'a vădut afişate şi Jucate în Bucuresci. A lua pioprietătea. cui-va fără 
de voe-i și a o speculă se. numesce îmi pare furătură: Spre a înfruntă .pe nisce 
aşă Prudoniştă în faţa publicului din Bucuresci, -d-l Mill. îşi făcuse idea de îi merge 
în “România, însă, din nenorocire, : acei -domnişori vor put a 'se bucură în: pace, 
folosindu-se nepedepsiţi de dreptul altuia, căci i autorităţile de peste Milcov” stavilâză 
păruta concurenţă a d-lui Millo.» : . 

(2) Vedi Scrisârea lui: Halepliu, loc. cit. : 
(3) Vegi Gazeta de Moldavia, No. 55: din 12 Iulie: 1851, loc. cit.
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pe lucru. Indemnat de dragostea ce. deşteptase. în publice încercarea 
-Tui Halepliu,. își întocmi și el o: mică frupă şi, în fruntea ei cu Ioan 
"Wachman, începu, la: Novembre 1850, representaţiunile românescă, de 
câte două ori pe săptămână, cu. mici comedii, cu farse, cu vodevile 
şi drame mai mult traduse decât originale. (1). ::._ i 

De altă parte, temeiul întovărășirii lui Caragiale cu -Wachman eră, 
pe lângă: dorinţa de-a fi alături cu un bărbat de talent, fârte apreciat 
şi cu multă trecere în. Societatea înaltă, şi. interesul' de 'a av6 la. în- 
demână pe un maestru şi fertil compositor de musică,. pentru cuple- 
tele comediilor și pentru melodramele, fără de cari. nici că se putea 
representă cevă pe scena n6stră, într'atâta publicul fusese deprins ca 
„cântecul de neîntreruptul şir. al Operelor italiane sati: germane şi do 
săltăreţele şi mai .ales:slobodele la gură vodeviluri franţuzesci. Dacă 
ar fi'stât el să .plătâscă deosebit musica . fie-cărei. bucăţi a reperto- 
iului celui atât de variat în spectacole, ce eră dator să aibă, pentru 
a mulţumi gustul .privitorilor, nu i-ar fi ajuns o avere întrâgă şi mar 
fi putut reuși să aibă composiţiuni originale, pline de simțemînt na- 
ţional şi de cea mai al€să și mai bogată fantasie,.. - Sa 

Isteţul Caragiale sciă ce face, căci în curînd aveă să aibă pesto .40 
de vodevile, 15 operete” şi, 35. de.drame şi comedii, completate cu 

  

(1) Bukarester Deutsche Zeilung.—In de obşte. stagiunea . teatrului românese eră „de 8.luni, începând de la 20 Septembre şi mergând până la Iunie, alte-ori se pre- lungiă până la Iulie chiar. Acâstă primă stagiune, 1850—1851, fu numai de 7 luni, cu începere de la Novembre, din causă că tocmai atunci C. Caragiale putii să obţină au- torisarea Guvernului de a da representaţiuni românesci în teatrul, în care Papanicola cu Opera lui eră aprope singur stăpân și nu doriă nici decum să aibă o concu- “renţă alături de dînsul, iar Momolo. îi eră lui favorabil. Caragiale, prin mijlocirile şi sprijinul lui Zancu Manu, î6rte influent și la guvern şi la Ruşi, isbuti să înlăture tote greutăţile şi să încâpă representaţiunile sale, anunţate cu o lună înainte şi aştep- tate cu mare nerăbdare de t6tă lumea. Contractul dintre. Caragiale şi Wachman eră lucrător pentru cinci ani, deşi la 1853, Martie 28, s'a desfăcut tovărășia, rămâ- nând Caragiale singur director, apărând însă, pentru acestă primă stagiune, pe compositorul şi șeful” de orchestră Wachman de «a contribui la vre-o pagubă ce se va întîmplă direcţiei», tocmai fiind-că asezonul- acesta teatral se socotesce numai de 7 lună, adecă acelea în care se vor.da representaţii : .»—Contractul de tovărăşie dintre Caragiale ŞI Wachman, cuprins din 10 puncte seris de mâ ț e adi în posesiunea d-lui Ed. Wachman, care a bine voit a-mipune la disposiţiune fâte hărtiile şi scrisorile tatălui scii: referitore la mişcarea artistică din Bucuresci de la 1850—1563, când a încetat din vi6ţă, în urma unei scurte boliri de friguri titoide. Cu o pietate și o dragoste vrednică de. cea mai mare pilduire, d-l Ed. :Wach- mann păstreză și colecţionăză tote serisorile şi documentele privitâre la musica și arta teatrală din România, câte i-ai fost adresate saii a putut cun6sce, de când se află şei de orchestră al teatrului din Craiova (1853 Septembre) până în diua de astăgi. 

na lui Caragiale, 

  
om
a 
a
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musica lor, de harnicul şi devotatul artei sale tovarăș, de care avcă: 

să. tragă folos: nu numai el, « ci tote teătrele- din seri de: atunci până 

acum. - i 
Socotâla nu 10 fu nici decum greşită, “find: că Vodă Ştirbe ci 10 dete, 

în ' dese :rînduri, dovegi de bunăvoinţa:-şi generositatea sa, așă că, 

pe lângă interesul, ce: le -veniă. de :sus,:. adăogându-se. şi cel. co 

sciuse a deşteptă în :inima publicului, : afacerile „rupe! mergeail- pros- 
perând din tâte privirile. ie e e e pu 

E: drept că-și dedeaii mari. silinţe şi -nu: scăpaii.. :nici un. bun” prilej 
pentru “a ..mulţumi pe t6tă “lumea. De pildă :Master.. Chapmann, -un 

artist-gimnastic de la Asilez y-teater 'din' Londra, trecând de la Iaşi către 

Constantinopole, fu angajat de directorii teatrului: românesc «să-facă 

între : acte : producţiuni de forţă, :de. echilibru, de înaltă. şi măiastră 

gimnastică, ceea ce provocă nu: numai: aplausele. și :admirarea publi- 
cului,: pentru graţia şi înlesnirea cu care eraă:făcute, dar producea 
îngenioşilor directori mai:mult 'decât satisfacțiună curat: ar (istco», 

Sala ca şi. cassa eraii tot-deauna pline. (1) : DER 

“ De'alt-fel trupa cresceă şi se: îmbunătăţiă din di în di. 2)" Gto ele: 

mentele tinere, talentate, câte 'se: vedeail unde- -va în ţ&ră, eraii atrase 

de dînsa şi, treptat:cu debuturile :lor, se măriă şi trebuința întinderii 

şi mai ales a înălțării repertoriului început cu mici şi uşre comedii, 

cu vodeviluri, ale cărora cuplete se cântaii fără musică hotărîtă anume, 
ci din memorie,.pe: nimerite, de către ;actorii —, cu saii fără glas, cu 

„sail fără gust, ori. simţ: şi pricepere — numai : sgomotul să nu fie prea 
ii i. . LL ai pi 

  

(0 Bukarester Deutsche Zeihang, Yo. 90 şi 98,din 1850. = Acest: : Ohăprnann a plăcut 

atât de mult că! s'a pr odus „şi în stagiunea următâre, şi anume la 26 şi 30 Sept. și 

la 3 Octobre 1851, cu cel mai "mare succes, tot odată cu trupa română, când se 
dedeaă. piesele: Duelurile, Artur şi Petra din casă, în gilele arătate. : : - - 
(2) Ea se compune la început din: Costache'şi Iorgu Caragiale, M. Pascaly (elev 

„al lui C. Caragiale,. încă de când aveă «trupa de' diletanţi», la 1847), Joan Mincu, 
Bileiurescu, Sterică Dimolescu; Economu. Peste un an vor! veni Daniil Drăgulici, 
Teodor Teodorini (acesta-pentru puţin timp), apoi C. Dimitriad (tot elev al lui C. Ca- 

ragiale din «trupa de diletanţi»), Gestian (profesor de musică vocală la Sf. Sava, “ca 

şef al corurilor Teatrului: Naţional şi actor). Halepliu (după ce „va jucă singur prin 
judeţe . cu trupa adusă de la Iaşi, în vara "anului 1850), Lăscăreseu (credincios de la 

început vechiului săii coleg din Şe6la filarmonică), Jlateii Millo (în repr esentaţiune), 

Ioan Poni (asemenea), Joan Vlădiceseu, ' Costache şi Stefan Michăileni, (după ple-: 
carea lor din Craiova și' desfacerea 'de' vremelnica tovărăşie cu Millo la direcţiunea 
Teatrului celui vechii), Gattineau (ca dănţuitor și dirigent-al baletului), Săpenz 

Apostolu (băiat frumes şi cântăreţ excelent, adus de Halepliu din Iași), Ivolsehi, . 
_ Pavel Stoenescu (după prăpăstuirea direcţiunii lui Pera -Opran de la Teâtrul din 

Craiova), şi alţii despre cari se va pomeni la timp; iar ca feniei, la început eraii: 

10
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displăcut; (1) iar dramele: lor, dacă nu: tâte 'erunte; şi încordate, : cole 
mai multe nu tocmai adînc şi ispititâre simţirii, nici. cu multe pod6be 
de nuanţe. Drame de simţemînt brutal, precum comediile erai de o 
veselie mai adesea grosolană. (2) e pre] 
“Lipsa aprâpe totală do cunoscinţe musicale a actorilor. noştri; silin- 

ţele ce-și dedeaii acum. directorii. scenei- roniâne să întoemâscă un re- 

pertorii liric, atât de plăcut tuturora, greutatea 'ce întîmpinai de a-şi 
procură elementele trebuinci6se pentru acâsta, deteră puternice îndemn 

“lui Wachmann şi lui -WViest — protagoniștii artei musicale -la noi — 
să-și reînnoiască mai cu rîvnă vechile lor stăruinţe pe lângă Departa- 

“mentul Credinței și Instrucțiunii publice şi chiar dâ-a dreptul la Dom- 
nitor pentru îifiinfarea unei şedle. de musică: Vodă Ştirbei mai primise 

«planul pentru unui conservator românesc, spre înăintarea: musicoi vo- 

„eale»,pe care-l trimisese Eforiei şedlelor cu resoluţiunea : «Dorinţa Ne-ar 
fi să încuragiăm Teahul Naţional prin: mijl6ecs putinciose şi mai mult 
practice, căci în nică o parte nu'e şe6lă peritru-profesiunea de actori», 
dar Eforia pune, pe adresa cu: No. 343 din '27 Ianuarie 1851, prin care 
i se trimite proiectul do către: Secretariatul de Stat, încheierea urmă- 
târe:. «Eforia va chibzui asupra acestui. proiect,. dupe ce va întocmi 
tâte' şedlele, după cum şi cea de 'agricultură şi de arte, pe care o so- 

7 —— 

Mali (Amalia) Gronibace (nevasta vestitului artist Anesti Cronibace, mort la Februarie 
1818, după representaţiunea piesei «Furiosul»), Luzița Teodorescu, Caterina. Michă- 
îaseca, apoi Fani Tardiny (Lialiancă de origine, venită din -Galaţi, care debută în 
drama Idiotul, lângă Pascaly, cu un f6rte mare succes, la 1851, și rămase în teatru), 
Marița f'onstantinescu (Blonda; venită cu “Halepliu: din Iaşi, rămasă în 'Teatru 
Naţional), apoi Ralifa Stoencsea, Merișesca (venită .cu Millo, -â jucat în represen- 
taţiune), Niny Valery (vestita cântărâţă, copil răstăţat al publicului bucurescân, ve- 
nită cu Millo din Iași şi rămasă rhult timp în teatrul capitalei) și altele şi altele. 

(1) Tradiţiune verbată: Fd. Wachmana. ec Aa 
(2) Representaţiunile trupei române din stagiunea 1850—1851 sai început cu vode: 
vilul Grădinarul orb. sau Aloiul înfloril - (Kotzebue) iradusă de Ioan Văcă 
după care apoi a urmat Doi Cofeari de C. Caragiale, comedie cu cântece, Buna 
Educaţie de C. Bălăcescu, Furiosul adaptată. de C. Caragiale, Veneţiana, aramă tra- 
dusă, Otrăvitorul,. idem, de Teulescu, O comdră și Claca 'Țerănescă (de Iorgu 
Caragiale), amîndouă vodevile, Jertfa lui Avram, “melodramă, Jucătorul de! cărți, 
idem, Invierea morților, vodevil de Const. Caragiale, Cesul de scră, dramă (Kotze- 
bue), tradusă de Ioan Văcărescu, Bravo de Veneţia, melodramă, Pâtra' din casă, co- 
medie de Alecsanări, O soare la mahala, Idiotul (pentru debutul: Fâriei Tardiny, 

ința, Sperănţă şi Ca- 

ăcărescu, 

„care a avut, împreună cu Pascaly, un î6rte mare sueces,) Cred 
ritatea, melodramă ete,, ete. — (Acte și scrisori ale lui Ioan "VWachmann, pe atunci 
director al Teatrului. Naţional.). E o  
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-cotesce mai de întâiă trebuinţă pentru obşte». Deci propunerea fusese 

dată la o:parte... . pe 

. “Pe. proiectul. celor doi artişti, —. cari, voind să ovite un -ofus din 

causa lipsei. de fonduri, întemeiaii şedla lor. pe subseripţiuni benevole, 

reînfiinţână ast-fel o nouă «Societate filarmonică», — Domnitorul puse 

o -apostilă mai favorabilă, dicând: «Acest stabiliment bine întoemin- 

„du-se pote să producă celo mai folositâre resultaturi, mai ales pentru 
Tealru Naţional. Eforia şedlelor va luă în osebilă.. văgare de semă 

cele aici expuse în alăturatul proicct Şi, notărînd basele cari să cheză- 
şuiască viitorimea acestui. aşezămint, ne va vaportă, spre a-i da tstă 

putinci6sa încuragiare». 
:Etoria,. pusă astfel în mişcare, trimite, « cu adresa No. 1442 din a 

Februarie, Departamentului bisericesc anafora către Domn, prin. care 

îi supune din noii proiectul Wachmann- Wiest, cu adăogirea unui co- 

mitet de 3 membri, luaţi din.deosebito. clase ale sotiotăţii, pe lângă 

care Wiest figură. ca membru ajuţător. Acest comitet aveă numai me- 
nirea de a adună subesripţiunile şi-a întocmi materialul şelci de mu- 

sică.-. Totuşi, până-la Decembre, nu. se face nimic, .cu tâte. repeţitele 

mijlociri ale ;celor doi. propuitori pe lângă 6monii influenţi, pe lângă 
Secretarii de Stat şi chiar la Principesele, fiice ale Domnitorului. In 

sfîrșit, la: 17 Decembre, cu ofisul No. 1.749, Vodă aprobă. înfiinţarea - 
Conservatoriului de musică: şi. numesce membri. ai comitetului pe: Vor-. 
nicul Joan. Otteteleșanu, Ludwig Wiost, Paharnicul Şlofan Bellu şi Pa- 

harnicul Joan: Samureaş. (1) 
Incorcarea reînfiinţării unei «Soeictăţi filarmonice» Dasată pe “contii- 

buţiuni personale nu avi însă nică o isbândă, fie-că împrejur: ăvile, fie.că 
fivea şi deprinderile n6stre sunt vinovate de îndărătnica nepăsare, ce 

face că iniţiativa privată şi asociaţiunile nu găsesc, nici astăqi chiar, 
un. tărîm priincios la noi. Şe6la acâsta aveă să se înființeze 12 ani mai 

târgiă, de. către guvernul lui Cuza-Vodă și atât Wiest cât şi W achmann 

-aveait să fie coi dintâi ai ci profesori. de musică. (2). 

Stagiunea teatrală nu se sfirşise încă şi se vestiă pretutindenea ve- 

nirea lui A/illo şi a, lui Delmary ca să joce, pe timpul verei, la noi. 

Diarele moldovenesci dădusoră acâstă scire încă din Aprilie, bucu- 

rându-se că, dl Millo. cu trupa sa va: face po Bucuresceni. să vidă 

" V. A. “Urechiă, Istoria Scglelor, “7, o: 60 şi GL. 

(2) Idieru, Istoria artelor frumdse, ed. 1898, p. 403.
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şi să: plângă ' românesce, -pe când aristocrația ' acestei capitale. să se 
crâdă, la representaţiunile d-lui Delmary, petrecând serile în Paris».-(1) 
“Millo însă, pe care-l. vedem jucând în sâra de 2 Maiii într'o repre- . 

sentaţiune dată' de. «Societatea: coa alâsăs:: din. Iași <în' ajutorul celor 
arşi din: Păcurari», împreună cu Vasile Alecsandri, Const. Negruzzi şi 

dâmna Esmeralda Mavrocordato, în «Poetul: Romantic» şi cu A. Ma- 

ovocordat,::Russo, Ioan şi N. - Cantacuzin,. A. . Sturdza ete. în «Nunta 

țărăn6scă>, nu puti plecă decât pe la sfîrşitul „lui Maii, pe când 

Delmary își şi începuse representaţiunile în sala Slătinânu, lăsând în 

locu-i, la 'Iași, Opera italiană sub 'direcţiunea basului buf Tozzoli. (2) 

Fibra patriotică, vibrând de astă dată cu cea mai măgulitâre mîndrie 
în faţa ilustrului artist moldovân, va face să tacă :ori-ce simpatii avu- 
sese mai înainte publicul pentru artiștii. străini, pe cari :cu ochi dis- 
trași, cu inimă îndoelnică şi cu mai puţină . mulţumire, își va da în- 
demn să-i privâscă, când “talentul cel mai desăviîrşit, -.verva cea mai 
naturală, firea şi educaţiunea artistică: cea: mai minunată, Millo, îl va 
atrage, îl va fermecă, făcându-l să uite tot şi să-l pretere ori-cul. 

Eră un eveniment însemnat în istoria teatrului sosirea acestui maro 
actor în Bucuresci. El:nu numai că avea 'să- înfăţişeze tipuri. şi' ca- 

„ raetere rupte din chiar trupul societăţii nâstre, ci :făceă, pentru întâia 
"Gră, să răsune aică glasul vesel şi. simpatie 'al Muse. lui . Alecsandri, 
care, ridicându-se gingașă, fir6scă, ușră, de-asupra înduioșării: făţar- 
nice ori a patosului sforăitor al dramei, învioră, răcoriă suflete şi minți. 
Un gen noii aţiţă de acum interesul, dând scenei române un farmec atră- 
gător. O lume cunoscută, cu deprinderi şi cu păcate ce isbiati dilnic ochii 
mulţimii, o lume unde fie-care puteă să-și. vadă chipul sai faptele, se în- 
făţişă publicului, impunând nu numai atenţiunea, dar. provocând Şi cri- 
tica; comparând cele ce i se desfășuraii în faţă cu acele trăite dimprejur. 
“Do aci o legătură mai intimă stabilită între scenă și dinsul: o 'sti- 
mulaţiune mai vie pentru actori de-o parte și un îndemn mai:'bine- 
voitor pentru privitori de alta. (3)... . 

i 
——— 

n 

» D. 133. Foileton: Migrarea 
aţional din Iaşi, aduceă cu sine 

4 ), pe: Nini Valâry, pe Th. Teodo- 
a tineri pentru rolele mărunte. (Zimbrul, No. 80 

(1) Gazeta de Moldavia, No. 30 din 16. Aprilie 1851 
artiştilor. Afillo, pe atunci director al Teatrului N 
pe 'Merişesca, pe Gabriela (mai târgiii d-na Lukian 
vină, Nicolau, Nic. Lukian şi câţi-v 
din 30 Aprilie 1851.) - 

(2) Gazeta de Moldavia, No. 35 din 3 Maii 1851, 
de a ajunge la Bucuresci, la Roman, 
bânese, Ia 

(3) Zimbrul, No. 34 din 25 Octobre 1851, în foileţon : 

lau. P. 143. — Millo a jucat, înainte 
Bacăii şi Focșani, pretutindenea cu mare folos 

Teatrul moldoven 'în Bucu.  
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Nimeni-la: noi nu a realisat, în mod mai complet. decât Millo, idealul 

unui artist dramatic, cu . defectele şi calităţile pe cari aceşti «copii: 
răsfăţaţi ai talentului» le ai cu prisos, în ori-ce direcţiune i-ai îudreptă. 

Cheltuitor :de bani, ca de: spirit, încredător în sineşi, în - întîmplare, 

fatalist, - deşi sceptic până la -cinism, ingrat, cu tâte că nu eră om r&it. 

deprins cu bunul; prea bunul traiii, cu tâte: că -vecănie eră în lipsă, 

nimeni nu-i călcă pragul casei şi-şi mută locuinţa la fie-ce şâse luni, egoist, * 

căcă ma lăsat nici un'elev după diînsul, darnic de făgădueli și sgârcit. 

“de sfaturi bune, el eră vorbitor. interesant, observator vesel, dar r&u- 

tăcios, prieten tot-deauna gata să câră servicii, amabilpână la linguşire, 

afectuos cu câţi-va intimi şi indiferent până la crudime cu cei de la cari 

nu'puteă să: aștepte-nimic. Artistul cel mai: natural pe. scenă, omul 

cel: mai prefăcut afară din.teatru. Ca-să-l îndupleci 'la cevă, trebuia 

săi fii sai puternic, sait bogat; iar când îi făceai bine, el-e ră cel dintâiit 

gata să-şi Dată joc de tine. Fantastic, îndărăptnic şi intolerant când eră: 

vorba 'de. arta şi de pers6na'lui, a preferit; să umble din oraș în oraş 

t6tă „viţa, urmărit de creditori şi de cămătari, numai pentru a fi cl 

singur geul adorat al unei-trupe de strînsură, pe care o mână cu călcâiul 

în 'câste, decât să troneze, în t6tă maiestatea” lui de'-artist genial 

şi de fecior de boer mare (1), între camaragi de talent şi de omenie. 

  

resci, dice: <Aţi fi audit pâte impresiunea, ce a lăsat în inimile tuturor Bomânilor 

din 'capitala nâstră, trupa fraţilor noștri Moldoveni, aplausele cu cară s'a primit inge- 

ni6sele piese originale cari — prin baterea viţiului şi liberul condeiii ce le caracterisă — 

împliniă dublul obiect al artei teatrale, adecă prin amusare-baterea unui viţiit sail 

ridicarea unci virtuţi. E de prisos a vă spune via simpatie și aprobare, ce s'ait dat 

d-lui Afillo ; la apariţia sa în publie, am aplaudat cu entusiasm pe acest artist român, 

co unesce atât de bine întreitul caracter al unui bun actor, adică: talentul, desvol- 

tarea şi ondrea... . .: Mai înainte-de tote, cele mai multe piese : moldovene sunt 

sub formă naţională, având un subiect naţional. Acâsta a făcut de s'aii primit cu 

entusiasm de publicul nostru.“ Acâsta corespunde destul de.bine cu necesitatea su- 

premă ce avem toţi Românii de a susţină, ori-cât vom put, opere naţionale, spre a 

r&spândi gustul naţional, a întipări cu trăsuri plăcute obiceiurile şi tradiţiunile nâstre 

şi a cântă faptele străbunilor noștri. ;-. . » Cântecele naţionale, epigramatele inge- 

ni6se unite cu talentele d-lor "Millo, Lukian, Gabriela, ce sciitra se identifică așă 

de bine cu persânele ce representeză, dait un gust destul de: bun acestor. specta- 

cole: Hornari, Tuzu Calicu, Doi morți vii, Cei doi urşi, Baba Hârca, C.C. Chirifa 

ete. De altă parte, „gesturile' puţin modeste și dicorile prea siluite, dure şi trivi- 

ale, nu produce decât desgust și sunt numai o afectare: comică.: Acâsta se întimplă 

însă prea'rar. şi: meritul d-lui Millo, precum și frumuseţea pieselor, le făceau puţin 

simţite... .-. » (Un Român din Bucuresci.) A a: Aa 

(1) Mateiă Millo îu nepot de fii al poetului-satirie moldovân Vel-Banul . Matei 

Millo, care, împreună cu Beizade Dumitrache, fiul lui Grigorie Ghica Vodă (cel tăiat de
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Și. cu t6te” âcostea, câtă putere de întrupare ..vie, întrâgă, stăpâ- 
nitro, în tipurile şi caracterele ce înfăţişă .pe :scenă! Ce foc, „co 
tinereţe, ce energie, în chipul cu-carejle făcea cl să se misce, să trăiască! 
Cum, răscolind. adîncul sufletelor, sciă să.dea fie-cărui rol . firea: lui 
adevărată, însemnând -par'că. pe frunte .făfărnicia lui Kir Gaitanis, 
"șmeehenia lui Moise Ovreiul, amărăciunea Paraponisitului, prostia Pa." 
-raeliserului, înduioșarea. lui. Barbu Lăutarul, a /0tă priceperea Mamei 
Angheluşa, spaima lui: Herşeu Boccegiul, ridicolul-pretenţios şi vulgar. 
al -Cocdnei: Chiriţei, slugărnieia Kerci Nastasia, bunătatea şi blânde 
lui: Moș Odinidră, zăpăedla lui: Gură Cască, tinerețea. amorsă cu ori 
ce pref.a Muscă de la Burdujeni, dragostea de nâm: alui Tuzu Calicu, 
voinicia. fricâsă dar fanfaronă. alui Kire Serdar... nemernicia unuia, 
îngâmfarea altuia; umilința celui-lalt, pe toţă cei din trecut şi din vremoa . 
de faţă. făcându-i el cu “vorba. și cu gestul, ca. pe o galerie însuileţită 
de. tablouri, să. tr6că'-de:a rîndul pe: dinaintea n6stră..: 
-Ca Moliăre, autor,. actor şi director tot de-odată; tot ca dînsul nu avi parte. de dragostea. şi îngrijirile. familiei, trăind cu străinii și printro străini, cari-l- speculaă, fără ruşine, punându-l, pe dînsul-—pe stăpânul 
genial—să umble, până la adinci bătrâneţe, supus şi smerit, din om în om cu mâna întinsă, ca să vîndă-bilete pentru.: beneficii. 'Tristă omenire!... “Tot-deauna încurcat şi înglodat în daraveri de bani, plecase din Iaşi să-şi c<dr6gă bosuiocul>, cum aveă obiceiii să gică, la -Bucuresci. Strălucita sa. reputaţiune trecuse de. mult însă hotar 
mai vestea sosirii lui înteţise neastâmpărul şi nerăbdar 
Fie-care se. fericiă să vadă în cur 
Millo, jucând, cântână, căci, dac 

ul la noi şi nu- 
oa în t6tă lumea. 

înd, să audă pe J/illo, pe faimosul 
ă Halepliu — care nu fusese: decât o 

Turci în Beilic), a studiat în Academia din St.-Petersburg și a ocupat Situaţiuni înalte sub Const. Moruzi, sub Alex, Mavrocordat, sub Ipsilante, sub Vodă Alex. Calimaeh, până la mârtea sa, întimplată la 1795, fiind în vîrstă de 45 de ani.. EI sciă. limbile :.ru- sâscă, grecâscă, francesă, eră om învăţat şi, afară de scrierile lui. politice—adi aflate în păstrarea strănepotului, săi, d-l Mateii Millo, fostul: primar din Fălticeni, — s'a ocu- pat cu matematicele și a scris chiar un tractat: de aritmetică. A avul o fiică şi un fii, anume. Vaşile, care a fost tatăl lui . Matei (artistul aramatie)' și al lui. Alecu Millo (fost prefect, primar Şi deputat), e Da Mateiii Millo poctul eră e! însuși fiul lui: Pnacache Millo, starostele de Cernăuţi, din. 1792, de origine frances (după adeverirea d-lui de Castellane, ambasadorul Re- gelui Francici la Constantinopole, care întrun raport dice că Gr. Ghica Vodă <avait fait complimenter' Mr.. des All&nes par le Seigneur Millo, originaire francais, qui est ă son service») şi a Saftei, fiica Marelui Logofăt Andrei Roseti a Marici, fata Marelui Logofât Sandu Sturdza. Ast-fel Millo actorul cră aliatul şi coboritorul fami- liitor celor mai înalte ale bocrimii moldovene. -—: (Un poet moldovâni din vecul XVIII de /. Zunoviceanu, membru corespondent al. Academică Române, 1899) ...:; sa 

    

1
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s6rbădă copie a' maestrului“ în: Baba Hârca, în: Nişcorescu, în Kir Gae- 

tanis— făcuse âtâta sgomot; şi provocase atât ontusiasm, ce va fi când 
maestrul: însuși, în 'Garne şi în ,6se,. se :va arătă pe.scenă 21... -.... 
“Mai înainte însă iată-l.oprit;de apele Milcovului» la Focşani, unde, 
«până .lă scăderea; lor, trupa hotărî. să; dea câto-vă reprosentaţiis: — 

O: mare: magasio: do. sare, atunci: deşartă, fu: repede : transforinată . în: 

sală de'teatru, acoperindui “tavanul şi pereţii cu- pânză: de America; 

un. boidoiii:de bârne, ciritei: şi copăcei tufoşi de la pădure, închipuiră 

scena şi: “culisele, dintre cari eşi: Șoldan Vilâzul, carele, cu acoinpania- 
mentul unor bocră dilelaiaţi,. a jucat; şi a cântat în. miegul aplaudării 
sgomotâse a: unui:.publie atât de: îndesât, că! unii spectatori şedeaii 

chiar la umbra teiler. Perdâua căqiă şi; ridicându-se, înfăţișă pe dascălul 

Gaelaniis, e carele, cu .t6tă: Nunta Terânâscă, a 'desfătat “cu așă nemeriro 

pe :Focşeneni, că: a- doua 'di căuta spre Vrancea, nu: cum-vă 0 nouă 
plâie va spori puhoiul, spre a împedecă înaintarea 6speţilor dramatică: (1) 

În sfirşit sosi şi, prin -sprijinul Marelui Agă şi ginere al “Domnito- 

rului Alceu Plagin6, — care avusese prilej să-l vadă jucând şi să se 
<încbunâscă de dînsul» la. Iași, când fusese trimis de Vodă să-l re- 

presinto . la.o nuntă. din familia” princiară,—i se făcură. tâto. înlesnirile, 

i-sc împliniră. tâte cererile şi debută - “în Cocona Chiriţa, care trebui să 

(1) Gazeta (de Moldavia, No. 45 din. Iunie 7, anul 1851, 'p. 183, foileton :' Comedia 
la hotar. —Zimbrul, No. 2 din 5 Iulie 1851, p.5, foileton: O mulţumire. — aiilo, opr it 

de a trece hotarul către „Bucuresci,, a jucat la Focşani și a primit prin q-l Stamatin, 

boer cunoscut în acel. oraş „un act de mulţumire din partea Focşenenilor «pentru 

plăcerea atât de vie ce ai “simţit cu "opriri. ca d- sale în acea politie, cunoscând î în tâtă 

trupa, şi mai cu osebire în directorul ci, acele frumâse disposiţii cari contribuesc 
întrun chip netăgăduit la progresul și repodea desvoltare intelectuală în patria nostră 

Moldo-România»...: La cari, cuvinte. d-l 7. Codrescu * adaoge: Nu-i trâba ndstră 
de a lămuri "dacă autorităţile din Focșanii munteni ai putut ca să nu pue visa lor 

pe paşaporiul' legal al d-lui Millo, dat după i6tă forma de Secretariatul de Stat al. 
Moldovei.. .. Pretezlul cel părut se_dice că a fost! conctirența ce ar fi putut, face 

trupa Moldovenă, aceleia din Bucaii-osci. Noi Moldovenii, ca îrață cu Munienii, puru- 

rea.am îmbrăţişat literatura din” 'Bucuresci „.. şi am „primit cu căldură de frate 
pe. mai mulţi Munteni, ajutându-i pe: !cât a fost cu putinţă. Aşă d-l Caragiale cred 
că-şi va aduce pâte aminte de concursul amator ilor, ce ait contribuit la representaţia . 
piesci Saul şi de primirea cea cordială ce pretutindeni a aflat, în tot cursul şederii 

sale în Iaşi. ... “Numai printr”0 reciprocitate artistică se pâte sper -ă ca scena naţională 

să, pâlă eros prin emulațiune. şt amor pr opriti bine. chibzuit, iar nu prin maşinaţii 
laterale a căută ca scena să rămâe tot pe loc, unde pâte "unii îndemnați. numai de 

orbul: lor. interes Și de inferioritatea lor'—ar vroi că, în cât vor trăi, să o MOnopo- 

lizeze, speculând pe spectator, sub cuvînt că jocul şi acţia d-lor ar fi nec plus ultra al 

scenci române, .. » (Compară , și d-l VĂ, Urechiă, 157. şodlelor, III, p.62), (Zimbrul, 

No. 92 'din 11 “Tunic.) — Adevărul, întru 'acâsta a fost că: apele Milcovului eraii 

din mal în mal, că tinerii Focşencni doriail să vadă pe Millo jucând, iar el, ca să-şi 

Analele „i. BR. — Tom, XX, — Memoriile Secţ. Literare.
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so-dea de trei ori până s'o pâtă ved6: t6tă- lumea. (1) Jucă apoi Baba 
Hârea, cu un succes nebun, «care. desfundă mahalalele şi făcu dilo 

după dile 'şi seri dupe seri să curgă lumea la porţile teatrului.» Vestea 

despre Millo luase într'atâta proporţiunile unui eveniment, că veniaii 
boerii de-pe la moşii să-l :vadă jucând şi chiar Vodă cu Dâmna: so 
cobori, de două ori, de la Câmpina, într'adins pentru a se duce la-teatru.. 
Cu aceeaşi isbândă represintă el şi cele mai gustate, pe atunci, dintro 
comediile lui Alecsandri, profitând de concursul lui Nini. Valâry, care 
întorsese capetele multora cu minunatul că temperament grațios, uşor, 
natural, ajutat de eleg &anta şi atrăgătârea plasticitate a trupului, cum 
şi de glasul ei bine timbrat, dulce și plin de căldură. Rolele do bărbat 
şi de femee le jucă ea, întocmai! ca Dâjazet, cu.o egală înlosnire şi 
măestrie, iar aplausele, îlorile, ovaţiunile, dacă-i. făceaii-plăcero, nu o 
mai mişca, ca altă” dată, până la lacrămi, căci se deprinseso, do niult, 
de la începutul. carierei, cu dinsele, doşi e eră : încă '0 copilă..., a... ŞI:CO 
graţi6să copilă! o ae Sa 

* 
pa 

  

dea mai mare importanţă, a luat aceste; împedecări drept şicane ale trupei lui 
Caragiale, e care nici 'aveă interes să se temă ac: concurenţă, dc -vreme. ce nu jucă 
în Bucuresci pe timpul verei.— La Focșani, în loc de pagubă, a:câștigat dimpotrivă 
parale, căci iată ce dice o. scrisâre din 4 Iunie 1851, din acel oraș, publicată în 
Gazeta de Afoldavia, . No..45 din Iunie ?: «Nici d-lui Millo nu a putut displăcâ 
ist cas (apele mari ale Milcovului), care aii dat ocasie de a i se admiră talentul şi în 
acea politie, dar şi cassierului i i-a venit bine, căci nefiind acolo modă a ride pe datorie, 
doritorii plătiaii în nauncrătore un bilet de intrare „câle un termelic şi mulţi ar fi dat aa galben, de ar fi găsit loc. Ist episod însă a nai aprins dorinţa publică de a ved6 trupa nâstră instalată pe rîpele Dâmboviţei. » (Vegi Zimbrul, No. 91.) — Vrea să "dică Millo se folosiă de împrejurări, Spre a speculă meritele trupei şi a ațiţă în jurul ci interesul, simpatia şi” chiar sprijinul anticipat al unui public tot- deauna gata de a se arătă generos și bine-voitor Către cei prigoniţi — fie ci chiar de o presupusă şi nevinovată concurenţă artistică. Vornicul Iordache Pruncu din - Focșani înlesni lui Millo tâte mijlâcele pentru a-i trece «mulţimea cea mare de ca- Jabalic> fără plată de vamă şi-i dete chiar propria, sa carctă ca să se ducă până la Rîmnic, de unde, cu ajutorul! lui AL. “Stavăr, purcese la Buzăii. La trecerea Milco-: vului, pentru tâtă siguranţa, i se dede câţi-va pichetaşi (Soldaţi), căci apele eraii încă mari; "Paşaportul i s'a visat fără ici o greutate, atât” pentru el cât şi pentru per- sonalul trupei. — 'Țin aceste amănunte de la tatăl meii, pe atunci Comandant al punc: tului din Focșanii, Munteni, care dimpotrivă - — ca vechiit elev al şcOlci filarmonice şi iubitor peste măsură al teatrului, a făcut cele mai mară înlesniri ilustrului actor în trecerea sa spre Bucuresci. — alillo stătă 20 de dile în Focșani şi „dete 15 repre: sentaţiuni. —Vedi seris6rea lui &. "Rozali din Zimbrul, No. 10— 2, August 1851. () După 15 representaţiuni dato î în Focşani, Millo cu trupa sa porni la Bucuresci în diua de 26 Iulie și la sfirşitul lunii eră în capitală, unde debută în sGra de Du- minecă, 5 August, în Co Oconia Chiriţa. 

LIN 

 



  

* 

179. TEATRUL LA ROMÂNI  : 153 

"După o fructuâsă, în: tâte. privirile, campanie,: Millo se întârse la 
20 Octobro la: Iaşi (1), cu Merișâsea, Gabriela, Teodorini şi cel-lalţi, 

lăsând pe Val6ry în Buouresci, angajată la Teatrul Naţional: În exce- 
lente condițiuni. ” 

'.Stagiunea şi-o: deschise Gavăgiale la 23 Soptembre. 1851 cu Faust şi 

Margareta, drama lui Goethe, în: caro Mali Cronibace (Margareta), 

Pascaly (Faust) - și Cost. Caragiale. (Aofistoteles), avură —cu'tâtă im- 
presiunea adincă, ce Millo lăsase asupra publicului, —'un. moritat și 
sgomotos succes. ie ru 

Câte-va drame bine jucate şi vodovilurile cu.  Srigrijire studiate ri- 

dicară,: de la început chiar, nivelul artistic şi moralul trupei, care.pășiă, 
însufleţită parcă de 'strălucitele pilde 'ce primise de la Maestrul neîn- 

- trecut, mai cu încredere, către -năzuitele: isbânde. în viitor. (2) 

De altă. parte. Wachmann găsise acum ce-i trebuiă pentru a da avînt 

musicei pe scena română, iar. Caragiale se bucură că:pusese: mâna 
pe cloșşca cu ouă de aur. In adevăr, dela sosirea în teatrul. bucures- 

cn a lui Nini Val6ry, vodevilele, operetele,: operele comice chiar încep 
să flo -mai plăcute și mai căutate de public, no6sta cu atât mai mult cu 

(0) Gazeta de Moidavia, 3 No. 81 din 22 Octobre 1851, p. 395, în “foileton dice: Da 

 Mateiă Millo, directorul Teatrului Naţional, așteptat cu atâta dorinţă, a sosit alaltă- 

eri în Iaşi, din "Ţâra-Românâscă, unde în călătoria sa artistică a secerat aplausuri 

ncuitate». Inainte de a se întârce în Iaşi, Millo însă, isprăvind la ' 15 Septembre 

representaţiunile sale din Bucuresci, se, îndrumase spre Brăila, unde dete trei -repre- 

sentaţiuni în sala Otelului Raili, apoi la Galaţi, unde, cu începere de la 5 Octobre, 

dete cinci representaţiuni <într” o încăpere închipuită lângă Otelul! de Moldavia»; de 

acolo porni la Birlad, Vasluii, apoi la Iaşi. (Vedi Zimbrul, No. 30 din 11 Octobre 

1851, p. 117.) — Stagiunca teatrului din 1851—1852 o începu ] Millo cu Doi:morță vii, 

comedie cu cântece de V. Alecsandri, la 28 Octobre. Pe cea din anul precedent o în- 
cepuse la 15 Octobre cu o dramă tradusă de Vasiliu: Solomon Impăratul Tudeilor. 

Compară şi V. A. Urechiă, op. cit. p. 62. 
(2) Stagiunea aveă să ică sfirșit la 16 Iunie 1552, cu Nunta Țărânescă şi un vodevil 

frances A la Bastilie, căcă trupa română jucă de câte-va dile cu trupa lui Delmary, care 
venise pentru vară iar în Bucuresci. De alt- fel, teatrul român dedese în cursul acestor 

9 luni următârele spectacole, pe cari le insemnez aci, după rîndul Vorderourilor serale 
ale dirceţiunii Wachmann-Caragiale: Faust, Duelurile, Artur, Pâtra din casă, Coconul 

Iorgu de la Sadagura, O bună educajiune, Baba Hârca (dincu făcă pe Baba Hâr ca), 
Credința, speranța şi. câritatea, Cine vrea pole (în care debută Aini Valery cu un 

succes extraordinar), Jucătoril de cărți, Două fete pe an flăcăi, Voiaj sentimental 

(cu Valâr Y), Don Cesar! (cu 'Teodorini), Rămăşagul, O comdră, Intriga şi Amorul 

(strălucit succes pentru Fany şi :Mali Cronibace), Uniforma lui: Wellington (cu 

Valâry), Cap de operă ziccunoscirt, "Doi cojeari (fraţii Caragiale. admirabil), Jertfa 

lui Avram (succesul Mariei Constantinescu), Invierea morţilor, Primele arie ale luă 

Richelieu (unul din cele mai bune roluri ale lui Valâry), Bogatul şi Săracul, Lum.
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cât asupra lor censura,— «acea instituţiune ale cărei nume şi origine sunt 

străine și depărtate de. n6mul nostru» (1) — putea să-și opereze forfe- 

carea, fără să Ic strice prea'mult efectele, pe când în privinţa drame- 

lor şi comediilor ea oră mai văt&mătâre, fiind mai rigurâsă. (2) 

Procedeul eră .vechiii şi cunoscut tuturor lucrătorilor. minţii, cu de- 

osebirea că altă dată el se exercită ca control politie. asupra scrierilor 
şi consciinţelor chiar, iai acum — şi în teatru: — nu mai eră decât o 

cercetare, adesea .0 formalitate, din -punetul de vedere moral. și este- 
tic, rar, forte rar pornită din consideraţiuni străine. Şi dovadă despre 

acâsta sânt atâtea şi atâtea produceri teatrale, cari împungeaii pe inulţi, 

dedeaii felurite: neajunsuri dela noi pe faţă, ori asvirliaii într'adins, 

- învăpăiate, "adevărurile mai cu putere şi mai sus decât Gmenii şi 
împrejurările. de pe atunci. Jo-ar. fi putut, într'alt: fel, îngădui., 

“Marile probleme artistice, fiinţa şi. cerinţele, pururea covîrşitâre, ale 

criticei nu turburaii încă - patriarchalul “regim al teatrelor n6stre, în 

patius Vagabundus (farsă de Nestroy, tradusă do: Ed. Wachmann şi representată 
la 29 Ianuarie 1852 cu: C. Caragiale în Aţă, Iorgu Caragiale, Clei, Ioan Mincu, 

Rindea, Nini Valery, Prima tînără, Luzifa Tcodorâsca, Amica ci), Plăpâmârcsa 
(rol minunat a lui Valâry), Ştrengarul din Paris (cu "Valâry), Urmarea . Coţearilor, 
Romeo, Urmarea Babei Hârca (cu Pascaly), -Furiosul, Orfelinele de la Puntea 
Adtre Dame, Memoriile Diavolului (beneficiul lui Teodorini), Idiotul (beneficiul lui 
Gestian).—(Acte.şi Scrisori. ale lui IL. A. IVachmann.) | 
-- Th... Teodorini, în urma unor neînţelegeri bănesci cu Milo, părăsi teatrul din Iaşi 
în 6rna. anului 1851 şi se angajă la C. Caragiale, de-unde apoi se duse la Craiova, 
chemat de Pera Opran ca director artistic al teatrului săi de acolo. 

“(1) Censura: în vremea ce ne ocupă eră: compusă din: Colonelul :Joaz Voinescu, 
Aga Al. Plagino și Marcovici, sai Bengescu, Gr., ori Janeu. Samureaş. Poetul Gr. 
Alexandrescu a făcut şi el cât-va parte din acâstă ;comisiune, care aveă atribuţiu- 
nile de.agi ale Comitetului teatrelor, în primirea sau. respingerea pieselor, cu. mica ' 
osebire'că Aga trebuiă să facă parte dintre censori... „doar, nu sălăşluiaii Rușii între ă 
noi de-gâba. -...-. « | 
- (2) Cunoscutul fost Director general şi menibru al Gomiţetului teatrelor G. z. Stăn-: 
cescu compusese o piesă cu cânteec:: Bunul Părinte, pe care. presentând- -o;lui Pla- 
gino, acesta i-o respinsese—fiind întrînsa alusiuni prea făţişe la starea înjosită a jus- 
tiţici-şi vorbindu-se despre un purcel care se numiă Guiţoff. .. iînde irac! - “Profitând 
însă deo lipsă a Marelui-Agă din capitală şi supunând din noă lucrarea sa poetului Gr. 
Alexandrescu, membru în acel comitet, avii fericirea să şi-o vadă primită cu elogii, pusă 
în scenă și represintată, ,, chiar în. sâra când Plagino mergeă la teatru pentru întâia 
Gră după întârcerea sa. . Scandalul fu mare, când-el băgă de sâmă şmecheria auto- 
rului. Poliţia îl căută. pretutindeni să-l aresteze, „Sub cuvint că «a insultat pe Muscali 
şi justiţia ţării în public»; dar: cum cră o autorisare la mijloc, urmărirea nu se în- deplini, iar piesa — cu t6tă musiea cea frumâsă a lui Xachmann — nu se mai re- presentă de atunci. — Tradiţiune verbală: Ed. YVachmann, C. Stănceseu, 
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cari eră de ajuns unui actor să cadă cu meşteşug, să vorbâscă um-: 

fMându-şi glasul şi trăgănând silabele, să facă gesturi rotunde şi 

paşi cadenţaţi, iar unui director să plătâscă regulat şi cât mai mare 

l6fă, pentru ca unul să fie bun artist, iar celă-lalt părinte al artei dra- 

matice. Şi, cu adevărăt, între aceste condițiuni aii fluturat actorii şi di- 

rectorii de atunci încâce, cu deosebirea câtor-va puncte bune în îa- 

vorul celor dintâiă şi a o mulţime de puncte rele în sarcina celor 

de al doilea. (1) . | 

In vălmăşagul atâtor elemente pătimaşe, protivnice, exuberante, din 

cari e alcătuită lumea teatrului,— elemente lăsate la noi multă vreme 

slobode, în defsăşurarea lor pe o cale necunoscută şi fără alt ţel decât 

interesul, — eră fatal să ajungem a sta nepăsători: că vor jucă mai bine 

“ sati mai răi actorii, că se vor serie mai în voe traduceri şi locali- 

sări decât compuneri originale, că în locul unuia se va ridică un 

altul ş'apoi un altul cu vrednicia ori cu năzuinţa de a le înscenă, că 

melodramele umflate de vorbe şi gâle de idei, sai vodevilele cu spirit 

sârbăd, dar vesel atrăgător, vor ademeni mai cu drag publicul de- 

cât drama filosofică şi comedia de năravură,-că înrîurirea curentului - 

naţional va fi o binefacere, —prea grabnic trecătre — pentru gustul 

aceluiaşi public şi că tâte însuşirile dătătâre de vi6ţă, de înălţare, de 

înflorire ale artei vor rămân fără putere de a înfiripă într'însul 

umbra măcar a unui simţemînt estetic. Acâsta a şi fost pricina des- 

trăbălării tuturor afacerilor teatrului şi mai vîrtos a celei prea încete 

şi erede desvoltări a culturei dramatice la noi. Teatrul cu trupele lui 

de actori eraii obiecte de speculaţiune, în numele și sub pretextul 

artcă, ale cărei produceri slujiai de mijlocire între ele şi public pentru 

_dobândiri de fol6se şi de câștig. - 

“"Palentul nu va mai fi o putere firâscă de înfăptuire, vrednică de. 

admirare, ci o câtime de preţi6să dibăcie bună de exploatat; inven- 

_ ţiunea şi originalitatea—însuşiri esenţiale ale artistului —se vor cobori 

la nivelul imitaţiunii şi banalităţii; egoismul şi lăcomia vor nimici 

  

(1) Gazeta Transilvaniei, No. 58 din Iulie 26, p. 223; «Societatea “Teatrului Na- 

ţional urmâză a representă feluri de piese tot în localul vechii şi directorul d-l 

Caragiale îşi pune multă silinţă ca să mulţumescă publicul. Silinţa d-lui ar fi mai. i 

încununată și mai bine, dacă ar află şi secretul de a păstră o bună înțelegere 

între membrii Socictăţii.> 
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