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„o TBATRUL LA ROMÂNI 

DIMITRIE C. OLLĂNESCU - 
Membru al Academiei Române. 

  

„PARTEA IL. p— IRI 
TEATRUL ÎN ȚERA-ROMÂNESCĂ, 1790-1908.   

  

Al doilea memorii. 
  

Şedinţa din 2 Aprilie 1899. 

"de propăşire artei dramatice române. e 

Strămutată din «baraca» îngustă, sărmană şi întunecosă, a.lui Mo- 

molo întrun măreț și strălucit palat, scena n6stră se urcă, de-odată 

pe culmea de unde zarea şi sborul îi puteaii. îi tot atât de întinse, pe 

câț de bogate şi de frumâse îi eraii od6rele cu cari se, împodobiă. 

Schimbarea, numai prin energia muncii şi însufleţirea talentului să-i 

fi fost sprijinită, ca să rămână în desfăşurarea. . şi însemnătatea ce 

atingeă atunci... . Sa 

Trupa lui Caragiale şi Wachmann ocupă şi inaugurâză noul local. (1) 

Clădirea “Teatrului N aţional puse temâlii statornice de. existent(3) 

  

(1) Inaugurarea se făcă, în mod solemn, în sâra de 3i: Decembre 1859,- cu: Zoe 

sai un Amor romanesc, vodevil tradus de Bobescu, musica de Waehmann. Inainte 

de ridicarea cortinei, orchestra, sub direcţiunea acestuia, execută uvertura.de la Claca 

Jărâncscă, care se începeă cu o doină, cântată, cu multă: măestrie, de vestitul îlau- 

list Folz—Trupa lui Caragiale eră stipendiată de stat şi priimiă 7504 pe an, plus— 

din când în când—gratiticaţiuni beneficianţilor, directorilor sai vre-unci' actriţă îru- 

m6sc şi talentate. ” [ : E a 

o 1 
LI Analele A. R.— Ton. XX. — Memoriile Secţ. Literare.
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Fără anume pregătire, fără un distins repertoriii—de vreme ce j6că 

la primul spectacol un vodevil tradus din franțuzesce, — nu-şi 

dedeă, negreşit, sâmă de răspunderea, cu care se îmbrăcă în fața 

tuturora, luând sarcina de a le împărtăşi, ast-fel, «minunile și des- 

fătările teatralicescă». 

Aceea ce li se îngăduiă în teatrul vechii,-—unde, stingherite din tâte 

părțile, gestul, privirea şi graiul, silnice parcă şi înegurate;ajungeaii» 

„până la publice, iar acţiunea, strînsă în mărginite cuprinsuri, nu înfă- 

țişă deplinătatea lucrurilor, — nu li se mai putea ertă -pe scena largă 

şi veselă, în sala lumin6să și elegantă a teatrului noii. Aci, cuvîntul, 

abiă şoptit, sbură,— dus ca pe aripi— pretutindenea; mişcările, cât de 
neînsemnate, nu scăpaii din ochii nimănui, priveliștea se răsfăţă ca di- 

nadins şi viersul cântecului r&sună până în adîne de pepturi... 

Va fi grea, fârte grea cumpănirea rostului cu fapta pentru mulţi 
. dintre noii 6speţi şi câte isbândi sgomotâse din trecut n'aii să pară 

deşănţate, ori au să se prăbuşâscă pe nouăle scânduri ?! 

—— Numai studiul inteligent, cu lecţiuni bine pricepute, numai exemplele 

ilustre, cu vii şi imediate înrîuriri, le vor preface firea, armonisându-le 

graiul, mlădiându-le trupul, ascuţindu- -le mintea şi deşteptându-le sim- 

ţirea. 

Câţi se vor plecă însă acestor cerinţe, ce 'resultat practic vor pro- 

duce atâtea învăţăminte şi încotro, servită ast-fel, îşi va indreptă paşii, 

arta, stăpâna... ea a-tot- -puternica, ea a-tot-mângâietorea ? !... Vom veds! 

“Anul 1853, început atât de bine, va fi plin de incidente caracteristice 

şi de împrejurări interesante pentru trupa Teatrului N aţional: Mai întâi 

vor fi nevoiţi să -primâscă colaborarea lui: Millo, care, părăsind di- 
recţiunea din Iaşi, venise lă noi, singur de astă dată, dar plin de legitima 
încredere că va îi sprijinit, aclamat! şi acoperit” cu aur, precum fusese 

  

în rîndul “trecut, (0 - 

09 După. întrecerea sa din Bucuresci — în tâmua anului 1851, —: Millo, găsiă. n6- 
contenite pricini de tânguire împotriva publicului — că nu-l sprijiniă în de ajuns — 
şi mai. cu sâmă împotriva guvernului, — că nu-l ajută de loc. — Nemulțumirea sa 
eră. neîntemeiată cu tâte acestea, căci publicul «se îmbulziă în sala teatrului, câna 
marele artist se iviă pe scenă», ori: când, <părăsindu-se vodevilele şi farsele: nesă- 

„rate şi învechite., i se dedeaii «piese bune şi -bine întocmite, ca Săhăstria de Cu- 

stro, Don Cesar şi alte asemenea»; iar guvernul îi <hărăzise un local bine chibzuit 
și înzestrat cu i6te cele trebuinciâse pentru jocul scenic, pe lângă o sumă de bani, 
ca ajutor la nevoile suirii acelor cu osebilă cheltuială bucăţi, cum şi îmbunătăţirea 
garderobei, etc. ete.» — (Seris6rea lui A. M.... către 'un abonat). Eră un pretext, 
prin urmare, făurit” cu întenţiunea de a lepădă direcțiunea, fiind încurcat în da. 
torii bănesci, de cari îi eră din ce în ce mai grei a se desface. Deseori incas-
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Acâstă colaborare răsturnă cu totul programul spectacolelor fixat 

de cei doi directori, dând, negreşit, întâietate. repertoriului! compus 

şi adus de-noul venit, :cu-care «înlănţuiă: dragostea şi: băgarea de 

s&mă'a privitorilor, bine însufleţiţi pentru întăţişate ea cea uimitor de 

fir6scă a atâtor naţionale obiceiuri şi fiinţe trăind cu noi, în mijlocil 

nostru». Melodramele, în cari. C. Caragiale, Pascaly,; Fanny, Gestian şi 

alţii «isbutiaii a înteţi simţiciuni şi aplausuri calde» în:public,. vodevilele 

şi farsele, atât de potrivite talentului tinerilor comică Iorgu Caragiale, 

Mincu; Drăgulici, “Sterică, . Bilciureseu,. Raliţa, Luxiţa! şi Catinca 'Mi- 

chăâsca, treceaii: acum în al doilea şi al treilea plan, silindu-i să înveţe 

roluri, nouă, să se deprindă cu o altă metodă de: punere: îri: scenă și să 

contribue, fără voia lor, la-triumful. unui mare artist, e. adevărat, dar — 

în: acelaşi timp —.neurmător. şi: nesupus, datoriei şi: puţin îndatoritoi: 

camara ad. Millo—atât de harnic când. eră director: şi tot atât de leneş 

cănd eră. gagistul unei trupe —.purtă grijă numai de propriile lui 

„piese, de: “spectacolele la cari el luă parte, jucând după disposiţiune, când 

voiă, şi-zădărnicind iarăşi representaţiuni, în . cari: n'aveă poftă sai 

interes: să - j6ce. Şi mai trist în tâte acestea -cră. lipsa de îndrăsnâlă 

a lui Caragiale să-l supue la străşnicia disciplinei, el care-i eră prieten 

şi jucase: sub ordinele sale, el-care 'se temeă, nu :cum-va suptrându-l, 

să-şi atragă neplăceri şi din partea celor de suis—patronil lui Millo— — 

căci de la 'cei de jos şi de la camaraqi avea neajunsuri destule. . 

„Cu tâte acestea, de mult. opinia publică n nu se mariifestase mai E 

  

e 

sările serale erail  gcctestrate de creditori, aşă că ajunsese. să le cedeze — prin” în- 

scris- formal — către actorii trupei, cari aveai ast-fel privilegii asupra “creditor ilor, 

cei mâi mulţi Biyrei. In sfirșit, zizania puhându- se între actori, "Millo plecă la Boto- 

şani, apoi la Galaţi, să jâce «canţonetele lui -Aleesandri», până ce sosi în 'Bucuresci, 

lăsând teatrul din Iaşi în neputinţă 'de a se constitui până în Mar tie 1863, când! «Uni 

avis», în dialect străin, al d-lui Delmary, însciinţă pe onor. public” şi. -«les nabitu6s du 

th&âtre> că <s'azi învoit-d-lui: Poni şi Lukian 0 provisornică țihere a: “teatruliiă o: 

mânesc, carile, din pricina d-lui Millo, ar fi venit la desorganisare:: „iar ami în 

urmă ar fi ajuns a-se eclipsă de tot, dacă direețiunea superidră a teatrelor nu'ar 

fi cercat:a da scenei naţionale o scântee de viâţă, încredinţând. pe ist an (1853—1854) 

diregțiunea “Weatrului Naţional d-lor Sterian şi Gatineau». (Gazeta „de: : Moldavia, 

No. 28 din 6-Aprilie şi 94 din 26 Novembre 1853.): pi : 

„.Milio, venind în Bucuresci, se adresă iar-la protectorul: săil AL Plăgino; care po: 

runci. lui Caragiale şi Wachmann să angajeze: «pentru ondrea' şi prosperitatea sce- 

nei române.pe marele și neîntrecutul artist cu 120 4F pe: lună I6fă şi 2 beneficii, 

cu piese: alese de dînsul şi când va voi el. „Millo: debută în Urmarea Coconei: Chi- 

rița, farsă cu cântece, compusă de dînsul, :care se dete şi pentru beneficiul lui în 

sâra de 11 Martie 1853.—(Tradiţiune verbală : C. 1. Stăncesou, și Ed. -W “achimann — 

Bukarester Deutsche Zeitung, No. 20 din 6 „Martie: 1833.) - E aaa
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vorabilă Teatrului Naţional, decât în timpul cât minunatul actor făcă 

parte din trupa lui. Nu numai că nivelul artistic se ridicase şi se îno- 

bilase, dar interesul crosceă' pe măsură ce 'Millo își afirmă strălucitele 
însuşiri de comedian, unite: cu ingeniâsele sale composiţiuni drâma- 

m tice. (1) Fie comic Gri serios, fie 'cântat, mimat, ori vorbit, rolul săi eră. 
SP întrupare vie, jocul săi o' perfecţiune, cară nu numai: că impuneaii 

) dmirarea, dar aveaii menire'să deştepte, şi între” colegi, o fericită 
ST Îmulaţiune. - a NN i E 
">... 4De aceea alături de Baba IHârca, Kir Gactanis Nișcoreseu, Cocna 

Chiriţa, îl vedem, de pildă, ţinând 'cu mare demnitate în Purilanii Lon- 
dei rolul dramatic al Lordul Klenarvon (2), precum va av6 să ţie pe al 
Moşuilui, Odini6ră, pe al Peticarului din Paris pe al lui Ioan Claude 

Cucierul, pe ăl lui: Placid din Martiriă îninaei, şi altele şi altele. 
Lucrurile însă se încordaii din ce în ce mai mult: Millo, îngâmfât de pri- 

mira bună ce-i făceă publicul, deveniă tot: mai prâtenţios şi mai greoiii 
întru ale scenei, deşi acum cereă pe fie-care lună câte un beneficii, iar 
pentru beneficiile altora nu voiă să j6c6. Ac6sta provocă o discuţiune vio- 
lentă între dînsul și directori, după care—cum Caragiale steteă la îndo- 
ială să facă act de autoritate— Wachmann, desgustat de intrigi, pre- 
tenţiuni, șicane de culise, și nevoind să ieă mai departe o răspundere 

(1) Teatrul Naţional face necontenit bune afaceri şi sala: plină în .tâte serile. 
Acâsta e urmarea î6rte îndreptăţitului tact al direcţiunii, care-şi cunâsce publicul şi 
trupa, precum şi a marelui talent și simpatiei lui J/i270, acest admirabil artist — 
care de alt-fel este sprijinul şi conducătorul teatrului românesec—atât ca actor, cât 
şi ca compositor. (Bularester Deutsche Zeitung, No, 41 din 4 Iunie 1853.) - | 

Activitatea d-lui Millo în trupa română este negreşit fericită: Actor genial şi scriitor 
de talent, el este un interpret minunat al naturii, căci arta este nedespărţită de rea. 
litatea vieţii, fără de care legătură ea cade în sferele banale:'ale meșteșugului şi, în 
loc de ienele luminse ale creaţiunilor. dramatice, n'am mai întîlni decât prosaice 
chipuri lumesci,: desbrăcate de ori-ce ideal, pe cari n'am av de:'ce să le cătăm 
într'un templu al artei. Concursul d-lui Millo, producător de emulaţiune, e cu atât 
mai reuşit, cu cât ede sperat că va da râde bune îu viitor: (Ibidem, No. 27 Mart. '30.) 

(2) S'ai jucat în sera de 1 Iulie (1853), în beneficiul lui. Millo, cu concursul d-lui 
Ioan Poni, «artist dramatice din Iaşi, care, cu trecerea sa pe aici, având de plăcere 
a se recomandă Inaltei nobilimi și stimabilului public din Bucuresci, prin învoirea 
Direcţiei, primi cu îndoită mulţumire a jucă “în representaţia d-lui Millo, vechiul 
său director şi amic». Tot în acâstă representaţiune— ultima a stagiunii—jucă şi un 

” amator Josetti(?) rolul lui Hary, iar cele-lalte se împărţiaii ast-fel: Lord: Klenarvon 
Millo, Lady Margaret, soţia - sa, Fany, Jori, fiul lor cel mare, Poni, Regele 'Carol II 
Pascaly, Lordul Camibel Teodorini, Miss Clary, fiică-sa; Amalia Cronibace, Betthy, ca- 
meriera Margaretei, Catinca Aichăescu, Jengquin, servul Palatului regal, Gestian, Petre 
şi Dickson, servii lui: Cambel, Drăgulici şi Bilciureseu; locot. Turnului “Londrei 
Sterie, un temnicer Iconomau, un ofiţer. a e
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tot. mai împovărătâre, găsi bun prilejul de. a se retrage din tovărăşie. 

şi a lăsa direcţiunea în sarcina lui Caragiale. (1) - i 

Representaţiunile se continuară însă, fără întrerupere, de trei ori 

pe săptămână, până la Iulie: (2), alături de.trupa francesă, care luase 

locul Operei Italiane. :: .- a ta 

„Bucurescii. aii-fost—de. alt-fel—în acel. an, ca şi în mulţi din anii ur-: 

mători, oraşul cel mai favorisat din Europa în privinţa: spectacolelor: 

In adevăr, nu mai puţin de patru trupe jucaii, în patru deosebite liinbi? 

pe. scenele.capitalei n6stre: trupa română, Opera Italiană, apoi trupa Si 

francesă. în Teatrul. Naţional, trupa germană- în sala: :Slătinânu, în 

Arena de la Grădina-cu-cai şi în sala Bossel. (3), iar Iiest, după con-. 

certele — cu strălucit succes—la Viena, Pesta şi Timiş6ra, dădu la 9 

   
    

  

(1) Contractul de .tovărăşie fu înlocuit, la 28 Martie 1853, cu un altul, prin care— 

apărându-se Wachmann de. răspunderea ori-cărei datorii subscrise de amindoi foştii - 

tovarăși—el se angajâză pe viitor cu 30 + pe lună şi 2 beneficii (unul jumătate cu 

direcţiunea, cel-lalt întreg), pentru conducerea orchestrei, studiul pieselor cu musică : 

şi compunerile musicale trebuinci6se teatrului. Pentru acestea mai primiă câte 1 + 

pe stră de fie-ce lucrare făcută înainte de 1 Ianuarie 1853, iar după acâstă dată va : 

primi câte 2 +; de fie-ce bucată va mai compune. Se mai stipulă iar că; «pentru în- 

curagiarea tînărului Eduard Wachmann» (actualul directoral Conservatoriului), i se.va. 

da pentru fie-ce traducere de vodevil, dramă sati comedie, câte 1 $£ +/, de câte-ori se 

vor representă..1 se;mai. acordă bătrânului, folosinţa gratuită a lojei de rang III-lea 

No. 58, pentru familia sa. (Acte şi scrisori ale lui Joan Wachmann, 1850—1863.) 

:(2). Piesele jucate în acea stagiune aii fost: Zoe (vodevil), Puritanii (dramă), Smeul 

Nopții (operetăcu Nini Valâry), Rosa Manică . (fcerie), Lampa fermecată (operetă, 

în care Valâry şi Caragiale juca cu mult succes), Fata. aerului. (feerie), Urmarea. 

Coconei Chiriţa" (în benet. lui Millo), Iudita şi Olofern. (operetă), Steua păstorului 

(idem, .roluri frumâse ale lui Valâry), precum și Primele arme ale lui Richelieu (vo- 

devil), Ştrengarul din Paris (idem), Uniforma lui Wellington (idem), Indiana şi 

Charlemagne (în care jucă Valâry cu Gatineau), Seara femeii (operetă), Kethly (idem), 

Două fete pe un flăcăi, şi Plăpămăresa (mari succese pentru. Val6ry), Cerşetorul 

orb (vodevil) dat în .beneficiul lui Millo, împreună cu La maison des fous (vodevil, 

jucat de el în limba francesă), Don Cesar (cu Teodorini), Idiotul (cu Pascaly), în 

fine 'Klenarvon (în beneficiul lui Millo). Elementul liric şi comice a predominat în 

acâstă stagiune, din causa lui Millo şi a lui Valery, stelele trupei de atunci. 

(3) Opera Italiană, sub direcţiunea lui Papanicola, a debutat în Teatrul cel noii pe 

Ja 15 Ianuarie 1853, făcând 10 dile relâche, până ce decorurile. și mașşinăriile. lui 

Robert le .Diable s'aă gătit şi sai aşezat. Opera avă mare succes și atrase un 

public numeros în repeţitele dăţi cât fu jucată -Pe lângă acâsta se mai dete: Lucia, 

I-Masnadieri, Norma, Nabuchodonosor, Poliuto şi Luisa Miller. Artiştii cei mai în 

renume fură: primadonele. Lesniewska . şi Marziali, tenorii Musiani şi Finochi, 

baritonii Pellegrini şi Marra, basul Baillini. — Wiest eră "prima violină în or- 

chestră. . , | Ă 

“ Trupa francesă, sub direcţiuriea lui Sâguy şi Varangot, începi la 13 Martie repre-
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Iulie, secondat de primadona Lesniewska, şi la :9: Septembre, .îm-: 

preună cu Valâry, Millo şi Wachmann, două triumfale: serate musi-. 
cale. (1). Ia a n NE E 

Representaţiunile românescă încep iar, la 13 Septembre. Piesele în. 

acâstă stagiune vor fi puse în scenă cu multă îngrijire, căci: Cara- 
giale, reîntors din Paris, doriă-să. arate Bucurescenilor că nu în 

zadar fusese la <Ambigu», la <Porte St. Martin», ori''la . «Palais 

„o ROyalo. | a a i 

:"  Blementul liri6 şi dramatic al trupei va fi de o potrivă împărtăşit. 
de astă dată..Inţelesese directorul că gustul publicului trebuiă. format. 
printr”o bine chibzuită schimbare de gen dramatic, mai cu osebire la 

sentaţiunile în sala Slătinânu, de unde apoi de la 6 Iunie jucă- în' teatrul mare-co-: : 
medii, vodevile, drame și chiar simple farse din repertoriul -de atunci. Nici o piesă 
clasică, nici. o: lucrare mai însemnată -din .șc6la romantică, afară de M-me de la: 
Seiglitre, Bataiile de Dames, Les Demoiselles de-St.: Cyr,:La Dame auz camelias. 
deși până la Septembre, când începă trupa română şi apoi opera, deteră peste - 

30 de bucăţi, jucând de 2 şi de 3 ori -pe s&plămână. Interpreţii cei de căpetenie 
erai: d-na Fnma bertrand, d-ş6rele Reine. Glay şi Mariane Sauvage şi d-nii: Seguy, . 
Varangot,. Delafosse. Rodriguez, Lenot. şi. comicul Faugăre. Gatineau încă a jucat 
în trupa acâsta, apoi s'a dus'la Iași. : -..: a Ia A 3 

Trupa germană, constituită de un: comitet al bogatei şi numersci colonii ger-: 
mane, sub direcţiunea actorului Richter, dădi mai multe vodevile şi farse, puţine co-: 
medii de caracter și de năravuri și mai puţine drame. Jucă,: de. ordinar, 6rna în .- 
sala Slătinânu, apoi, după sosirea trupei francese, debută la 15 Martie în sala Bossel 
și vara dedeă spectacole, f6rte mult visitate de public, în arena. de scânduri. ce. 
aveă la Grădina-cu-cai, —. unde jucase şi Halepliu. cât-va la: 1850. — Dintre piesele 
mai principale (t6te din repertoriul ultra-vesel al teatrelor de foburguri vienese) ai, 
fost: Die Falsche Primadona, Wahrheit und Liige,. Grossjărig, Don Ranudo de: 
Colibrados (tradusă și în românesce și jucată. de Teodorini .în Teatrul Naţional), 
Der Falsche Millionăr, Der Vater der Debutantin, Die Tochler des Regiments, 
Frauenschiachi, Quasimodo des Glăckner von N. Dame (aceste trei din îranţuzesce) ;. 
peste tot mai mult de 60 de piese în 9 luni, căci trei luni pe an se duceă să. jâce: 
la Sibiiu sau la Brașov; în colo juecaii tot timpul la.n»i. Printre actorii cei mai în-- 
semnaţi erau: d-nele Dege, Binder, d-ş6rele. Kalb, Rosa, Sussbauer, Raab şi. d-nii. 
Dege, Haubold, Schieferstein,. Ernst,. Sussbauer, Buriau, Pfalz, — Capelmeister eră. 
Josef Umfogl. (Bukarester Deutsche Zeitung, No. 8, 9, 11, 27, 41, 60 din 1853.) 

(1) Iiest, nâscut în Viena, de când sfîrșise studiile sale la Prof. Benesch. şi. ve- 
nise la noi, de.15 ani, nu mai v&duse locul sâii de nascere. Ducându-se în Iunie la 
Viena, dete în sâra de 7 (19) ale acelei luni un concert în sala «Gesellschaft der: 
Musikireunde» (Conservatoriul de Musică şi. de Deelamaţiune), la care asistă inultă. 
lume, avă un mare succes și îu călduros aplaudat. Concertul se.începă cu <Uver- 
tura operei lui Cherubini: Lodoiska» executată de orehesta .Operei 'sub conducerea. 
bătrânului Benesch. — G, Chițu, pe atunci student la "Viena, compuse pentru. Xiesţ 
sonetul următor: : : - . . .



189: | TEATRUL LA ROMÂNI - fe 

noi, unde nevoia de a da necontenit alt cevă este o 'condiţiune- de;, 

vi6ță şi de'succes. (1) DI i 

Millo, însă, care-i făcuse atâtea neajunsuri, rămăsese neanpagiat şi .: 

alergă: în tote părţile, solicitând stăruinţe şi influenţe, pentru, aise. 

Îi aiet în i . s . La . |. Si o 

SONET  . aa 
LA ” ” - - . . . 

DOMNUL LUD. WIEST | | - 

7 In sublima-ţi fantasie aud Oltul cum; suspină!+ E 

Aud fluerul din munte, aud Dunărea mugind; 2 

Româncuţa cu o doină, dorul seit-cum şi-l alină, .. 

Din cetatea bucuriel —' din a Dunăril câmpie, 

Cântătâre filomelă, intre noi astăgi sosesciș 

Şi în trâcătu-ţi cel iute, tu ne cânţi o melodie . 

  

s. 

  
   

Ce deştâptă suvenire inimilor românesci. ; | [ 

! . - a : | Şi Românul cu speranţă din al săi vis tresăriud. "2 

Te salut, scumpe Maestre!.,A ta artă se admiră; Cântă dar, brave Maestru; în acordurile tale 

Al tă arc, a ta viâră — al tăi suflet simţitor, | Aua vocea României, aud cântecele sale... „* 

Inspirate de natură, ca a lui Apollon liră, E pa ae ÎI a E aa 
| | - Viena, 19 Iunie 1853, | Ge Chițu e 

Ne încântă — ne răpesce şi ne împle do amor! : ÎN Pe 

La Budapesta dete două concerte în sala Redutei, în .care Rapsodiile unguresci - 

şi cântecele românescă: Potpourri Valague, ridică aplause furtunâse. : , „- a 

La 15, 11 şi 20 August dădă concerte la Timişora, cântând: Italienischer, Traum, . 

Romanische Leben, Der Karneval 'şi La Romanesca, tâte composiţiuni de ale sale.— 

(Bukarester Deutsche Zeitung, No. 47 din 22 Iunie, pag. 183 şi 184—şi No. 53 din 13 Iulie!) . 

(1) In vara anului 1853 Costache Caragiale fusese la Paris să' vadă teatrele și să . 

cumpere stofe şi broderii pentru garderoba trupei sale. Cu acest prilej. aduse. mai... 

multe comedii şi vodevile și melodrama Dracul sait Orba din Paris, de. Anicet.- 

Bourgeois, care aveă un succes mare pe atunci. Ea fu tradusă, montată cu mare * 

lux şi spectacol şi jucată de C: Caragiale (Comitele de St. Germain), Pascaly (Marcel), - 

Mali Cronibace (Orba), Fany (Comitesa) şi Gestian, Mincu; Băicoianu şi alţii: Plăci: 

forte mult. La 23 Sept. Valery apare în Fata Regimentului şi are un: succes colosal. 

(a primit cunune, buchete) şi fraţii Caragiale aii fost forte. aplaudaţi; Lacrefia.., 

Borgia; dramă în care Fany şi „Pascaly s'au. distins; Șpte fete în uniformă după... 

Nestroy, tradusă 'de Ed. Wachmann, a făcut furâre ; la27 Oct. întâia representaţiune.a .. 

dramei Nopțile rîului Senei, care â produs mare efect; Stancu Bratelui, vodevil de . 

Stăncescu: musica de Wachmann; succes al lui 1. Caragiale; Brigandiă, dramă; Cui * 

vine, mintea la copii (Scribe), vodevil tradus de Stăncescu ; Macabăiă,: melodramă; -- . 

Preţisa, idem, tradusă de Ed. Wachmann, musica de C. M.. Weber; Bărbatul ano-." 

nim, operetă (beneficiul lui C. Caragiale), în care a cântat Valâry; și C. Dimitriade,. 

cu mare succes; Bogat şi Sărac, Voiaj sentimental, Nunta Țărănscă (cu- Halepliu 

angagiat -înadins), Winoa, Nanon şi Maintehon (în sera de 1 XYanuarie 1834, pentru | 

beneficiul Ninci Valâry), vodevil istorie în 3 acte şi 1 tabloii, tradus de Stăncescu, - 

_ musica de Wachmann; Seul nopţii, Orbul și Baston, Lampa Termecală, operetă; . 

haba Hărca (în care a jucat Apostolu) şi Plăpămăresă, Indiana şi Charlemagne» '* 

Caterina Howard (pentru beneficiul lui Gestian), care a produs un efect puternic; :: 

Sileua Păstorului (în beneficiul: lui Wachmann); Valentina și Le Kain, drame; 7o- + 

reador, Lumpatius, Cavalerul de St. George, Iadul din Paris, O pălărie care sboră, : 

vodeviluri; Ştrengarul' din Paris, cu "Peodorini, Pavel Stoenâscu şi Ioan Viâdicescu; 

Omul din codrul negru (beneticiul lui Mincu). (Acte și scrisori ale lui I. A. Jpach- * 

mann, 1850—1863.) -
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deschide uşile teatrului. Forte ciudată acâstă situaţiune a marelui şi 

popularului artist, al cărui nume singur eră un atrăgător program, 

să Dată la atâtea uşi, să strîngă, smerit ori călduros, atâtea mâni şi 

să: nu pâtă căpttă decât făgăduiala câtor-va 'seri de beneficii, la cari 

întreg personalul artistic român se învoiă să j6ce, fără de a luă nici 

o răspundere bănâscă asupra sa. 0) 
Felul lui de a fi: suflet de boem cu temperament de Boer mare îi. 

_căşună lui neplăceri şi altora greutăţi, de cari numai atuncă își dedeă, 

socotâlă, cână îi ajungea «cuțitul la 03>.... şi de astă dată până şi 
împrejurările îi eraii par'că protivnice. In adevăr, cei de la cari spe: 
rase el cel mai hotăritor sprijin se aflaii prinşi acum în. așă vîrtej 

de încurcături politice, în cât cu grei își puteail ei înşiși nimeri calea, 

dar încă să mai ajute şi altora ca să nu cadă în făgaşe..... | 

” astiunea locurilor sfinte aprinsese iarăşi răsboiul între Turci şi 

Ruşi. Turcia însă eră de astă dată ajutată de Franţa, Anglia şi “Italia 

aşi că Rusia se ved6 nevoită de-a înfruntă o puternică coaliţiune. 

Incă de la Iunie (1853) eraii temeri la noi despre o nouă întrare a 

Ruşilor. în Principate, în cât Vodă Ştirbei, pentru a se încredinţă» 

trimise pe colonelul Bibescu, adjutantul săii, la Iaşi, unde Kaltchinski, 

consulul rusess, îi făgădui de a-l însciinţă 'când: vor intră: armatele 
imperiale” în Moldova. Tot atunci Aristarchi, Agentul: ţării la Cons: 
tantinopole,. spuse Domnului că, în casul unei declarări de răsboiti 
din; partea Rusiei, Turcii vor cere de la Principii Români să se retragă: 
din scâun. Nu mult după acâsta Știrbei primesce -de la comandantul 
oştirilor rusesci ordinul de a luă. cuvenitele măsuri pentru aprovisio- 
narea corpurilor ce aveai să ocupe Muntenia. Odată cu acesta el. 
primesce! de la Cancelarul Rusiei (5 Iulie) o comamnicar e, prin. care-i | 
arată că nu se va atinge de orgânisarea ţării şi-i: va învoi mai de- 
parte ocârmuirea ci, cu condiţiuns de a rupe numai decât ori-ce re-. 
laţiuni cu Turcia și de a încetă plata tributului. Ştirbei transmite grab- | 
nic <comunicarea», marelui Vizir, care-i răspunde că- l «autorisă a păs- 
tră domnia numai refusând a se supune, cererilor rusescă și plătind 

  

  

. 

“w După multe amânări, sechestrără ale 'câssei teatrului de creditori şi felurite 
meşteşuguri pentru a o scăpă din mânile lor, se dădă la 7 Octobre 1833 Peticarul 
din Paris, dramă, în beneficiul lui Millo, şi mai târgiă un altul sub numele Meri- 
ş&sca cu «Coconu Iorgu de la Sadagura». In amîndouă aceste piese : Millo a jucat. 
aşă de bine că a fost aclamat de publice pe scenă, -aruncânduci-i -se. corone și flori. 
Din acel moment urzi el planul de a-și întocmi o trupă şi a: jucă pe socotâla sa 
într'un teatru, unde el să fie stăpânul. (7. 4. YWachmann Acte și s crişori. — - 
s6rea din 4—16 Oelobre 1853.) ” ; sori Seri -
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regulat: tributuls: Mai po urmă însă Reşid-Paşa “îi poruncesce să pă-' 

răsâscă tronul, «de vreme ce n'ar fi cuviincios ca funcţionarii Porţei (!) 

să răihână în 'nisce ţări: ocupate de vrăjmaşi». Domnitorul, aflându-se. 

de o'parte împedecat: de Ruşi de a răspunde tributul, de alta oprit de: 

“Turci de a:mai'sta în scaun, şi nevrând să păstreze mai *:mult o si: 

tuaţiune' atât d6 echivocă, 'dete în giua de 12 Octobre'un manifest 

către ţâră, prin care declară că părăsesce tronul şi lăsă administraţiunea 

'publică în mânile Sfatului: administrativ. După acâsta, voind să plece, 

-/ prin-Giurgiu și găsind impedecare,. ieă drumul prin Sibiiii și s6 duce 

i la Viena, de unde nu se întârce: decât după retragerea Ruşilor și in- 

trarea: trupelor. austriace la noi (21 Septembre 1854). ' - i 

Autoritatea superiGră fu luată : în ambele Principate de “către Ba- 

ronul Buăberg,; având ca ajutor în Bucurescă pe Kaltehinski şi în Iaşi 

(de:unde Gr. Ghica Vodă plecase la Viena; tot'din aceleaşi pricini), po: 

Prinţul Urusoff (1) i 

- In qiua plecării sale, Ştirbei numiă, în Jocul lui Plagino, Agă în capitală 

(decă membiu de dreptal censurei) pe Radu Rosetti. Amicul şi ocrotitorul” - 

lui “Millo, Plagino, plecă peste hotar cu familia Domnitorului, socrul săi. 

Beneficiile 'câte: le “putu :incassă, ferindu:le de mâna - creditorilor, de: 

abiă ajungeiii lui. Millo cu:ce să trăiască, dar: încă să înjghebe, cum 

îşi pusese în gând, o trupă: şi să ridice în teatrul vechiii o. scenă! 

protivnică. celei din teatrul noii. Trăi decă cum pută, de adi pe mâne, 

tot cu nădejdea:că 'ese vor îndreptă lucrurile şi că -râtă norocului va 

sfirîi şi pe dinaintea lui».: Zadarnic însă, căci afară: de' Costache Mi- 

chăil6nu — plecat din Craiova după ce Pera Opran îi luă directoratul' 

“tatrului din mână (2), — ratele săi Ștefan (actor mai-mult decât. me- 

_(1) Documente pentru "Renascerea României, IL. pp. 130, 213, 272, 301, 318, 681; 689. 

Bularester Deutsche Zeitung, No. 83 din 19 Octobre 1853, p.329. — Sfatul administrativ 

se compuneă 'din' boerii: Iordache Filipescu, Const. Herăscu,' M.: Argiropolu, "Ioah 

Filipescu, Ioan Manu, Ioan Bibescu şi Ioan Oiteteleşanu.— Comandant al armatelor - 

rusesci de ocupaţiuine la noi eră” Locotenentul General Principele M. Gorciacoff. . 

(8) Cu începerea stagiunii 1853—1854, Pera Oprănluă direcţiunea Teatrului din Cra- 

iova, pe care o avusese Const. Michăilânu, aducând din Bucuresci ca. director artistic 

pe Teodor Teodorini, iar ca şet de .orchestră pe tînărul Eduard Wachmann, Teatrul 

sub administrăţiunea sa făci progrese, căci pentru întâia dră se dete o îngrijire inte- 

ligentă“studiului pieselor lirice și dramatice. — Atuncă:. se putii apreciă talentul 

Matildei Major, mai târgiu vestita actriţă. Matilda Pascaly, interpreta atâtor role 

- trumâsepe scenele cele însemnate din ţâră. Acolo se distinseră surorile “Maria şi Ra- 

luca Stavrescu, mai mai târgii Varia Teodorini şi Raluca Vlădicescu, iar dintre ac- 

tori, pe lângă Serghie, «stâlpul teatrului. craiovân>, Pavel Stoenescu şi Joan Vlădi. 

cescu se afirmară buni comici. Repertoriul eră aprâpe acelaşi ca cel din Bucuresci, 

cu osebirea dramelor celor prea mară și deci coslisitore,
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diocru), -Raliţa. şi Marița Constantin6sca (eşită din trupa lui Caragiale - 
după întârcerea fostului săi bărbat Apostolu), nu mai pută stringe : 
pe lângă dînsul decât nisce băeţoi, cari nu-l puteaii sluji. Se cercă 
el să smulgă, ce e drept, pe unii din teatrul mare, de pildă pe Dimi.-. 
triade, care un moment fu în plecare să-l urmeze, dar, silit de tribu- 
nalul de comerţ să-şi respecte contractul, merse înainte şi avi un succes 
enorm în Caterina Howard, primul lui rol de forţă, căci până aci „cântă : 

mai mult în. vodevile şi jucă în comedii. . 
Dar cu t6te greutăţile, cu tâte strîmtorările, Millo își procură. mijlâcele 

trebuinci6se, . 'aşă că închiriă teatrul vechiit—restaurat şi curăţit acum 

cu totul—şi în sâra de. Duminecă,'20 Februarie 1854, debută cu .Vi-- 

contele de Leloritres, comedie în 3 acte cu cântece, tradusă de dinsul. (1) 
Piesa avi darul să placă publicului,:— un public nu tocmai ales, 

” dar numeros. (2), ce, până la sfîrşitul stagiunii, aveă să rămâe credin- 

cios acestei scene, pe care văduse pentru întâia Gră jucându-se teatru, 
în anii tinereţii. Afacerile nu-i vor fi tocmai strălucite, căci. va: înaa- 

jură, el cel diniâiii, intrările de favdre în loji, pentru încuragiarea . 
și propagarea în public a: gustului şi 'dragostei artei dramatice, r&- 
mân€nd să 'se despăgubâscă: de. acâstă generâsă măsură de la cei din 

staluri, de la cei cari' «plătiaii cu mărunţâua», precum giceă. Ba nică: 
trupa. nu-i prosperă, de vreme ce primul care-l .părăsi la. noua sta- 

giune.. fu însuși tovarășul săi, Const. Michăilânu, puţin deprins de o 
parte cu modul original al maestrului de a-și plăti datoriile, iar de: 
alta şi mai: puţin răbdător de a nu însemnă nimic alături de dînsul, 

de «Bonaparte», cum îl: numiă,—ea să: dovedescă puterea absorbantă, - 
și prestigiul, desfășurate de Millo în întreprinderile sale. 

Iar. el, nepăsător — de supărările şi nevoile altuia, — păşiă înainte 

sigur că, cu ori-ce trupă, cu ork-câte greutăţi, — numai o scenă a lui 
să aibă şi să jâce el pe dînsa — va isbuti, şi întradevăr că la urma 
urmei a isbutit.. să ruineze. epe fostul săi camarad şi direotor Caragiale 

  

(1) Se dice că, pentru a începe să joce,a trebuit ca Michăilânu să se împrumute cu 
200 E de la un negustor, căruia, pe lângă garanţia incassărilor serale, din cari îl plătiă 
treptat. Millo reuşise să-l facă şi părtaş la câștig — drept dobândă — dela'o Gre-care - 
ciiră în sus, aşă că bietul om se făceă luntre şi punte. printre ai lui să vie la teatru, : 
cu speranţă să-şi ieă o parte mai mare de profit. Din nenor ocire, se nimeriaii aşă so- . 
cotelile că .nu luă mai nimic şi când — după cât-va timp — începi să facă gălăgie, 
tot Millo îi închideă gura, dicându-i, că «la teatru e ca la moşie, cheltueli multe, 
pagubă sigură și folos când vrea Dumnegeii». (IPachmann, Acte şi scrisori.— Buka- 
rester Deutsche Zeitung, No. 14 din 18 Febr..1854.) - 

(2) Diceă achmann, într'una din serisorile sale (ao Ianuari ie 1854), că publicul 
acesta eră format din mahalagii. -
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şi. să-i ieă locul în fruntea: unei instituţiuni, po care n'o îngrijiă şi n'o 

onoră decât, când.o simţiă: mişcându-se după. vrerea lui. (1). .-....- 

-Nu mult după debutul lui Millo se răspândi vestea că “Teodorini, . 

Lăscărescu şi Vlădicescu. fusese aduşi în căruţă. de. postă, arestaţi 
de Ruși, din: Craiova la Bucuresci. Scirea eră adevărată. Poliţia locală 

rusâscă, prin spionii .săi, aflase că cei. trei 'artişti.vorbise.în mod. cam, 

aspru despre unui scandal provocat de .ofiţerii de cavalerie la prima - 

representaţiune a piesei Mila luă Dumnedei (2) şi, fără îndurare, cum eră 

pentru ori-ce exces de voibă sait de scris, îi ridică .: numai: decât şii: 

expediă ferecaţi în capitală. Aici, după stăruinţe pe lângă: Consulul. . 

General şi Comandantul militar, fură liberaţi şi, cum le eră. oprit de 

a se mai întrece înapoi, se vădură siliţi:a se angagiă în triipa lui Ca-: 

ragiale, unde şi jucară câte trei în Ștrongarul din Paris, apoi în vo. : 

devile, dar, simțind că merg treburile slab, cercară, 'Teodorini mai.cu:) 

dinadinsul, să tirâcă-la Millo. (3) Noroc că, până:să se ieă.o hotărire, 

Rușii, atacați, straşnic în Crimea, îşi retraseră :oştirile pe la începutul. 

lui. Iunie şi surghiuniţii putură să seducă iar. acasă... :: aa 

Deși concurenţa pâte 'da însufleţire . comerciului, treburile scenelor. 

române nu mergeau bine, de când o-luptă, o concurenţă artistică, se sta-: 

bilise între dînsele. Lumea, iubitâre .de teatru, erâ-prea împărțită, prea: 

puţin numerâsă şi pote prea nestatornică, spre a sprijini şi a îndestulă.. 

trebuinţele a două teatre de același gen... 

m
a
 

m
e
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(1) De la 20 Februarie începând, Millo a dat următorele piese: Vicontele de Letoritres" 

(comedie),. asupiă căreia critica: de atunci s'a exprimat în termini forte favurabili.: 

Ceea ce importă însă eră. ridicarea unei a doua scene române în capitală, căci «prin 

concurenţă câştigă arta, luerul însuşi şi. publicul tot-deauna. Prima representaţiune, 

a avut un succes strălucit şi publicul a fost entusiast în adevăratul înţeles al cuvîn- 

tului». (Buk.. D. Zeitung, No. 16 din 25 Februarie, p. 62.) Urmară ăpoi Luiseta 

șaii un Director de Teatru (vodevil), Avocatul bărbier (comedie), Noblefa cumperată 

(vodevil), Casa strejarului (comedie), Afusa de la Burdujeni, Shylok_Evreul__saii” - 

Învoiala de sânge (Aramă), Creditorii (în 'beneficiul capelmaistrului Weinnetter).» . ; 

(2) In acâstă piesă jucaii d-na Maria 'Teodorini, soră-sa "d-ra Raluca Stavrescu, 

comiţii Lăscărescu, Vlădicescu şi Teodorini. Ofițerii ruşi, mai ales cci de-cava.. N 

lerie, nobili și bogaţi, cari. frecuentaii teatrul şi între acte goliaii sticle: de șampa-: 

„mie, aveaii mari simpatii pentru cele dou& surori frumâse, graţise și amabile. Când. ! 

cădă cortina .la finele piesei ofiţerii, în loc să părăsâscă sala, începură să strige ::. 

«Maria! Stavri!. Maria!!: Stavri!! bătând. cu săbiile în scânduri. Vădând că-. 

cele două artiste nu apar, ai: vrut să ieă scena “cu asalt. Lucrul ' deveniă -primej-. 

dios. Se baricadară uşile ce duceau pe scenă. şi actrițele; ajutate de camaradi, fugiră: 

pe o portiţă .dosnică a scenei şi se suiră în sala de repetiţiune, acăţându-se de ramu-: 

rile unui copac mare, care, fiind alături, le înlesni intrarea p ferestre prin. întu- 

neric, pe când Ruşii strigaii jos, în sală. (Tradiţiune verbală: £d.  Wachmann.). 

(3) 2. A. Wachman, Acte şi scrisori, 1850—1863. 

—
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O apropiere, de-nu o unificare. a. amindorora: eră singura desluşiro. 

a marelui punct de întrebare, co-se puneă fatal în faţă-le, cu privire 

la viitor. Rivalităţile erau dăunătâre, starea materială şi energia Că- 

peteniilor.:se găsiait în f6rte mare: nepotrivire, ca să potă produce 

xre-un -bun resultat, dacă, pentru a tăiă scurt defecţiunilor dintr'o 

parte și isc6delor din. cea-laltă, trebuiaii să-şi întindă mâna, saii una 

să lase locul slobod celei-lalte.. Aşă se şi făcă; căci în-s6ră Duminicei. 

- = de 8 Maiii, se deto în teatrul cel mare Shylock în beneficiul lui Teodo- 
irini, precum. cu 20 de dile mai înainte se jucase în teatrul: cel mie, 

iîn beneficiul direcţiunii. i - i 
"De.aci spectacolele, române nu se vor da decât. în , noul local, ur- 

mându-se regulat t6tă vara până Ja 15 Septembre. (1).. : 
„De alt-tel nici celor-lalte întreprinderi teatrale nu 1 prea.- .mergeă . 

în plin... : 
Opera stătuse-o lună. şi jumătate fără de primadonă : şi. de abiă la 

Ianuarie (1854) adusese pe o Englesă, Miss Kenneth, care aveă cevă glas 
și putea să ușureze serviciul .d-nei : Marinangeli, singură pe scenă 

de la deschiderea stagiunii, cu tenorul Sacco-Manno, basul Segri, ba- 
ritonul: Giovanini şi 'butul - Mazzetti, fără întrerupere. Acest obicei 

îlluase Papanicola de mult, căci şi precedenta: campanie o începuse - 

fără tenor şi ai trebuit proteste şi.:stăruinţe din partea. publicului, 
până să aducă iar pe Musiani. Publicul se ţineă deci în: roservă Şi 

avea dreptate. Aa | | 
Teatrul german. îşi urmă cursul reprezentărilor sale la. Braşov şi” 

tocmai pe la “jumătatea lui Maiii „se întârse la noi, pe când frupa 
francesă a lui S6guy şi Varangot, ademenită de succesele anului tre- 
cut, şi mai ales de presenţa unei numer6se: armate rusesci, inaugu- 
r6ză. spectăcolole, la 16 Februarie, prin Un caprice de "A; de_Mussât, — 

0) Amîndouă trupele dederă următârele spectacole: O:dramă. de familie (bene- 
ficiul Raliţei), Dama de la St. Tropez (dramă), Angelo Podesta al Padovei (dramă 
de V. Hugo, pentru beneficiul lui Stefan Michăilânu), Nanta Țerănescă (beneficiul 
d-nci F. Serghie din Craiova, 'unde se închisese teatrul în urma scandalului), Ao- 

" nustirea de Castro (bensticiul d-nei R. Vlădicescu), Saul (tragedie pentru beneficiul - 
lui C. Michăilânu); Robert şeful bandiţilor (dramă în beneficiul ' Mariei Constan- 
tinescu), Fantoma sai Nona Sângerândă (dramă),. Radu Calomfiresca (dramă lirică 
națională de I. Dimitrescu, musica de .D. Burgmann, beneficiul Mariei Constanti- 
nescu și al lui Dimitriad), Peticarul din Paris (beneficiul: lui Millo), Luiseta (be- 
neficiul lui Halepliu), Strigoiul (dramă, beneficiul d-rei S. Michăilânu), Radu Ca- 
lomfirescu (ultima representaţiune în' beneficiul Mariei :: Constantinescu şi al lui 
Dimitriad). Una din causele, pentru 'cari "Millo jucă în teatrul noii, fu şi. faptul « că 
o trupă germană de vodevile debută la 10 Maii în sala Slătinânu,.
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Titi â la representation de Robert de Diable şi Riche d' Amour, pre- 

lungindu-se:până la mijlocul ui August, după ce trupele austriace își 

făcură intrarea'în Principate, lăsând ast-fel trupa - germană singură. (1) 

. Stagiunea teatrului româri începi târdiii, dar, de abiă începută, Ca- 

ragiale — care ăvusese mulţime de perdeti —: constată neputinţa de 

a- eşi la căpătâiti -cu'binc.şi, adunând: personalul trupei, mărturisesce 

că hu mai-are cu ce-l plăti şi-i c6re sprijinul'spie a îndreptă starea 

acâsta de lucruri. Se întocmesce — după multe chibzuiri — un “co- 

mitet de administrare a intereselor teatruliii, în care Wachmann fu în- 

săreinat cu cassa:-C. Michăilnu (desfăcut de 'Millo). şi Pascaly cu 

diiecţiunea scenei şi montarea pieselor, iar Caragiale, cu serviciul admi- 

'nistrâţiunii. Acest comitet garantă plata onorariilor lui Nini'Val6ry (stâua 

musicală a trupei), a corurilor şi a orchestrei, hotărînd 'ca :din ce va 

prisosi peste cheltueli:să împartă de opotrivă. -. : --: m 

: Afacerile mersese răi tot anul, pagubele nu se putuse acoperi nică din 

subvenţiune; nică din abonamente, iar incassările — din'pricina spectd- 

colelor străine, a: circului” Beranek, aşezat: pe un maidan chiar lângă 

localul teatrului, a nimicului Klishnig din' Londra, care imită întrun - 

chip uimitor maimuța, şi a. altor osebite distracţiuni publice, pe atunci 

la modă — ca! baletul din sala Slătin6nu, 'de pildă — 'scădeau din 

ce în. ce mai mult. Noua asociaţiune 'dete totuşi dece bucăţi lirice şi 

dramatice, cari avură succes, atraseră destulă lume, — Princesa Ştirbei 

veniă regulat la fic-care representaţiune, — însă tolosul 'nu îu îndes- 

tulător..(2) Din  acâstă pricină, Pascaly cel dintâii ” rupse: învoiala 

făcută, declarându-se nemulţumit cu analogia din câştig şi: cerând :să 

i. se- garanteze: 30 4; I6fă::pe lună. Cererea: neputându-i fi îndepli- 

nită, el-se retrase din trupă, lăsând un mare gol în repertoriu, îm- 

prejurare ce sdruncină : până în temelii :şubreda clădire a artiştilor 

  

(1) Opeza dădă: 11 Pirata, Norma, 'Lauisă Miller, Puritani, Barbiere di Seviglia, 

Figlia del regimento, Linda, Lucreția Borgia, Nabucco, Luciajete. 0. i 

* Trupa germană începi la 10 Maiii cu comedia lui Kotzebue: Der gerade IVeg der 

'beste. şi. Die. Zerstreuten,- apoi Rataplan,; iar .la 18 (30) August dă o- serbare extra. 

ordinară (Verspreci, hinter, dem Herd şi Eigensinn) cu.un Prolog în versuri compus 

de profes. K. Sehiweder “pentru intrarea trupelor austriace în România. Represen. 

taţiunile urmâză' tot anul. a o _ 

Trupa francesă a dat peste: 60 de comodii, vodevile și farse, cum şi câte-va co- 

medii clasice de Moliăre și Regnard. NE Mea 

(2) Se jucară: Preciosa (melodramă), Fualdes (idem), Lumpătius (farsă), Iudita 

şi Olofern cu balet, Două fete pe un flăcăi, Şepte fete în uniformă, Lampa ferme- 

-cată, Plăpămăresă; Turnul de Nesle, Baba Hârca (cu Michăilenu în rolul Babei și 

balet), afisterul de la Peştera Ioncha (melodramă). a
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„asociați. După 15 gile .Michăil6nu, Mali Cronibace şi alţi câţi-va. ui 
mară pe Pascaly, iar la 1-Ianuarie 1855 Ioan Wachmann: se retrage şi 

dînsul, desgustat de neregula şi de «anarehia, ce: domniait în teatru». 

Cei r&maşi :: Costache, Iorgu şi Cecilia Caragiale, Lăscărescu, Gestian 
Băicoianu, Sterică, Valâry, Fanny, Catinca :Michă6sea, Plastava,; un 
corist și două -coriste .se l6gă- cu ori-ce preţ. a merge: înainte. 'Val6ry 
-alege şet- de orchestră pe Kremser şi pune în vepetiţiune drama Marie 
Rose, pentru -beneficiul. Michăâscăi. (1) - : 

Lovitura eră: grea şi Caragiale, pentru . serviciile; aduse, de atâta 
timp, teatrului: şi artei. dramatice românescă, merită negreşit o mai 
„bună r&splată, dar împrejurările şi 6menii; mai ales 6menii,îi sdrobiati 
“inima” şi capiera tot de-odată. Intrat. plin de: ilusiuni, de căldură,de! 6n- 
tusiasm' tin&r și: spornic, în marea: bătălie -a- vieţii, se vedeă acum -— 
la mijlocul luptei — îngenuchiat fără de a fi răpus, nenorocit: fără 
de :a: fi-perdut, cainic fără-de a fi desperat.. Îi rămânea o singură mân- 
„gâiere, aceea de a-și fi făcut datoria în cele “mai: grele vremuri, jert- 
find tot ce a avut mai.bun. în inimă pentru: ţâra şi pentru. arta sa. 
Să. facă şi: alţii: ca dînsul! Direcţiunea fusese declarată în- ja ment 
neputându-şi plăti. poliţele, .ce se urca la 1.500: galbeni; teatrul, ca 
sub e6sa morţii, se sbăteă în ultimele -convulsiuni. Deficite ori inoassăiu 
neîndestulătâre în: tâte- serile; munca, ostenâla “şi rîvna tuturora ră 
mânând aceeaşi, curagiul şi dragostea. aceleași! . 
-- Hotărit, fericita întârcere în ţ6ră a lui Vodă. Ştirbei [ENI Scptombre 
1854): deschide par'că'o eră de prosperitate lui Milio, făcând din ce în ce 
să scadă norocul: trupei din Teatrul Naţional. Incepând :stagiunea în 
Juna lui Octobre, cu trei representaţiuni - consecutive ale comediei De 
sus jos şi de. jos sus, o hazlie: adaptare - din nemţesce, el are darul 
de a:adună lumea în sala sa, deşi nu dă des lucrări nouă, pe. când 
sala cea-laltă treptat se golesce şi, dacă afacerile nu-i sunt prea stră- 
lucite; are cel puţin cu ce întîmpină . nevoile, pe câna, covîrșiță de 
dînsele, celor-lalți le bate toba la ușă. . 7 

— Cu teatrul 'nu se câștigă parale! Arta nu: este marfă de speculă ! 
Idealul. nu se pâte pune umanet! Actorul dă vorbe multe pentru pa- 
vale puţine! Teatrul e un cadru bogat pentru. tablouri. adesea: me- jăioere! Cel ce se ii urcă pe scenă se urcă în: cer, „unde nde câsul mâncării 

= nu bate-nici_odată! : 
| Tată aforismele cu cari Millo, Alosoful ș spiritual, cătă : să împace şi să 

  

(1) ZA. Vachmann, Scrisorile din 21 N 
2 Ianuarie 1853. — Ulys Creţianu căută 
stâtul voiă s?o ică acum. 

ovembre şi 11 “Decembre. 1851 şi cea din 
ă 4 prilej potrivit. să ieă direojianea, pe care și
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„mângâie, în câsuri de restrişte, pe epicurianul Millo... și a filosofat ast-fel 

„cea mal mare parte a vieţii sale, de 90 de ani!... Se 

Bi mune erudimini ă a 

- “Și deosebirea stării celor două: scene române eră atât'de bătătâre 

-.la ochi, — ci: actori cari fugiatt de la Caragiale ca 'să se ducă la Millo, 

cu beneficii cari aci lăsaii qecimi. de sfanţi deficit şi colo dedeait folos 

-gecimi. de galbeni, .cu spectacole: ce, într!o parte, căquse la patru; mult 

cinci pe lună și, într'alta, se urcase. până la: patru pe 's&ptămână, — 

în cât guvernul, cu'tot dreptul îngrijat de vitrega lor. s6rtă, plănuesce 

a întruni -amîndouă trupele, cu ce aii mai bun, la olaltă; supunându-le 

ascultării unui Comitet. administrativ 'şi artistic, orînduit cu puteri în- 

tinse şi.cu o subvenţiune de 1.600... Planuri, planuri. frumâse, dar 

sterpe, căci Măria Sa Vodă—care bucuros. oferi lul WVachmann să ieă 

direcţiunea Operei cu.1.500 4 şi alte avantagii, pentru trei ani—găsi că 

'Peatrul Naţional e prea destul să se deă unui antreprenor, care însă 

“să aibă. proprietate de cel puţin 3.000:4 şi să fie bine. vedul în so- 

cetate (1)... a a 

pa . EI ai 

  

„-0)'L. A. Wachmann, Scrisori către Ed. Waehmann, de la : 2 Ianuarie la :30 Iunie 

-- (1855) Millo începuse stagiunea 1851 --1855 în sala teatrului vechiii, la 5 Octobre, dând 

regulat până la Iunie representaţiuni, dintre cari. de la Maiii însă în.teatrul cel 

noii, — jucând piesele: De sus jos, de jos' sus (de.3 ori), Tuzu.Calicu (1 ori), Cocona 

Chiriţa (10 ori), Urmarea Cocnei Chiriţa (4 ori), Tigru din Bengal (3 ori), .Cre- 

ditorii“(5 ori), Poetul romantie (5 ori), “Oriminalistul (3 oră), Muma (2 ori), Cofcarii 

“(2 ori),  Herşeu :Boccegiu (3 ori), Șoldan Vitezul (+ ori); apoi, după ce Pasealy,:Ali-. 

ehăilenu şi Mali Cronibace intrară în trupa: lui, se dădură multe, drame şi: melo- 

drame, cu cari făceă sală plină. Aşă pe când Valery, copilul iubit al, publicului 

perde 17 sfanți dând vodevilul Cosma zidarul în teatrul mare, "Michăilenu . din- 

colo incassă 65 ÎF cu Robert. Macaire. De la Mai jucă şi Millo cu trupa sa în sala 

cea nouă și cu Turnu de Ferara, cu Puritanii, Shylok, Angelo, Radu Calomfirescu, 

umpleă' sala.. Melodrama nu eră faimâsă, fiina-că în loc de orchestră aveă lăutari, 

dar Caragiale încai licenţiase musica cu. desăvirşire. In sfîrşit Caragiale încetă.re- 

presentaţiunile la Maiii pentru tot-deauna, pe când Millo merse'înainte până în miedul 

„verii, cu buha hotărîre de a luă direcţiunea Teatrului Naţional de tâmnă. . 

Alecsandri şi cu Lukian venise din Jaşi ca să angajeze actori pentru. teatrul 

organisat.pe un alt picior acolo, dar dintre cei principali nimeni încă nu se arătase 

doritor de a «se expatriă», deşi Millo, aflând despre cele întocmite, lăsă să se. în- 

țelâgă că Alecsandri venise să-l înduplece a luă -iar frînele teatrului moldovân în 

mâni, aceea ce nu eră adevărat. Nini Valery, cae un: moment cercase să se anga- 

jeze la Millo, se duce după sfirşitul representaţiunilor trupei lui Caragiale la 

Ciaiova, unde Teodorini, director al teatrului, o angajă şi unde se mărită mai târ- 

diă cu Ioan. Gănescu şi luă apoi ea însăși, cu bărbatul săi, direcţiunea teatrului acolo. 

= Opera, care în stagiunea 1854+—55 deschisese, sub direcțiunea lui Wiest, la 6 Oc- 

tobre, cu Ernani, dădă cu succes susținut operele: Othello, Lucia, „Rigoletto, „XNorma,
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“In stirşit Millo —fără de a fi proprietar, fără 3.000 4 avere, dar fiind 
bine v&git de Inalta societate,—devine antreprenorul Teatrului Naţional, 

în favâre specială, adună la un loc elementele: bune ale trupelor de 

mai înainte şi căută să dea scenei și studiilor .dramatice,o îndrep- 

tare mai în raport cu cerinţele artei decât până atunci. (1)-In adevăr, 

afară de cele câte-va principii şi experienţe căpătate de pe timpul 

Societăţii filarmonice, interpretarea şi. maj. cu s6mă înscenarea pieselor 

rămăsese cu totul înapoiate. Aşă, de pildă, . directorul sait. regisorul 

grupă pe actori împrejurul lui şi arătă, fie-căruia mişcarea . ce avea 
să facă ori posiţiunea ce trebuiă să -aibă în cursul acţiunii, —îz . loc de 

a stabili mai dinainte, în mod „raţional .și potrivit . peripețiilor,. „ges- 

turile. sait atitudinea interpreţilor. .(2) . | 
„Eră, deci, înjghebarea -mai mult mecanică .şi convenţională, decât 

întăptuirea cu 'de.la sine. viţă și putere, a celor: făurite Și închipuite 
de .către autor, pe scenă... - 

De aceea lipsa de îmbinare, fivâscă, de desfăşurare. cumpănită, de 
înfăţişare--plăcută, a lucrărilor ast-fel studiate, a. fost pricina. scâl- 
cicrii gustului, ofilirii simțemiîntului şi nimicenicirii iniţiativelor înălţă- 
târe, atât la actori, cât şi la public, întocmai cum cei ca cântă îals cu 
greii pot să-şi deprindă audul cu armonia tonurilor. 

Millo, ca să slărame, de la început, vechile tradiţiuni, vătăinătâre 
artei şi intereselor: lui personale, preface şi răstârnă t6te în teatru: 

Așă, 6l singur alege şi formâză, repertoriul, —text ori musică,—distri- 
buind rolurile, cu măsura dea opripe cel mai de s6mă-pentru .dînsul ;: 
el asistă până n6ptea târdit: şi pe fie-care: în parte şi pe.toţi.la olaltă, 
îi ieă, îi sucesce, îi dăscălesce, în sala de repetiţiuni, până ce prosă.ori 
versuri, gesturi şi cântec - merg: după :dorinţă.: Aceleași pers6ne, . în 
mânile Tai, par mai vidie, maj „pricepute, mai naturale la vorbă şi la 
umblet.. Cutare actor, până DU-ȘĂ hoibă' ochii, nu-şi încordă glasul. şi nu 
călcă par'că a. pagubă. pe scândurile scenei, nu. i se părea că „<i6eă 

  

Puritani, Linda, Gema di Vergha Y. (nereușită) apoi pentru. prima Sră la noi Tro- 
vatore; iar de la Ianuarie, începând. să-i. mârgă treburile r&ii, trecă direoţiunea ui 
Ulys Creţianu, carele o lepădă la finele stagiunii (Maiii), pentru ca s'o ieă în tâmnă 
iar Papanicola, cu condițiuni mai favorabile pentru dînsul decât până atunci. 

Artiştii erai: 3 primadone, „Kenneth, Truffi-Benedetti şi Corbari ; tenori, Irfre 
și Baldanza,; Mancusi, bariton ; Bremond, bas. 

= Trupa. germană dedeă regulate spectacole în sala Slătinânu, cu bun folos. (1) Tache Budiştenu -garantă: cu .5000 +E pentru antreprisă şi ast-fel . Millo luă teatrul la August 1355, alegând pa Wiest. -şeÎ de orchestră, pe Umtogel și Ferlendis 
ca ajutărele. lui. (WVachmann, Scris6rea din 27 August 1855.) 

(2). Tradiţiune verbală: C. 7. Stăncescu.
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teatru» (1); cutare artistă (? !)—nesciind să scrie şi să cetâscă—își ţinea 

rolul de-a'ndâselea în mână şi prindea aria, ce trebuiă să cânte, din 

gura vre-unui camârad, care i-o îngână la ureche (2); tîn&ra acâsta, 

purtă giuvaeruri scumpe la: gât şi la mâni, când eră îmbrăcată: în: 

- sdrenţe şi jucă pe o cerşetâre; iar cea-laltă îşi-rotiă ochii. prin sală, 

ori prin culise, ridând şi făcând : semne: altora decât:celor cu cari: 

aveă 'de jucat în faţa publicului... (3) RR 

Millo tăiă scurt relele. deprinderi, se sili să iuţâscă pe cei greoi, să 

potolâscă pe cei svăpăiaţi şi pe cât cu- putinţă să arate tuturor că, pe: 

teatru, cu cât eşti mai aprâpe de firea Gmenilor şi a lucrurilor, cu atât 

ai mai mulţi sorţi de a mişcă sufletele, prin -urmare de a îi un ade-- 

vărat artist. . Sa a > : 

Şi dacă actorii păreaii a fi de abiâ «secondanţii» lui Millo, întru 

atât se ridică 'el de sus — în dramă şi comedie — de-asupra; tuturora; 

dacă Dimitriad, Iorgu și Cecilia Caragiale, Drăgulică şi alţi -câţi-va 

dintre ei îl ameninţaii cu retragerea din trupă, fiind-că nu le dedeă 

să j6ce roluri nouă şi însemnate; dacă, pentru a 'pune în scenă un 

vodevil (Lumiăa pe dos), i-ai trebuit lui Wiest două luni de muncă şi, 

tot n'a reuşit; dacă a început să j6ce așă de-târdiii (2 Octobre),. 

după «60 de dile şi de nopţi jertfite repetiţiilor»;: dacă eră sever şi 

chiar brutal 'cu unii, iar cu alţii batjocoritor şi -nemilostiv, aveă o. 

scusă: binele comun, aveă un scop: prosperitatea întreprinderii, asu- 

pra căreia nu eră singur stăpân. (4). A a 

  

' . 
> 

(1) «Am asistat la a treia representaţiune a Nelegiuitului şi am fost fârte nemulţumit. 

Millo în rolul. dracului. semănă cu Cucona Chiriţa, iar, Pascaly şi Dimitriade. căleaii 

ca nisce desperaţi. şi declamaii vorbele de se înţelegeaii.pe dos.> (IL. A; Waehmann. 

Serisârea din 2 Novembre 1855.) EN e Pe 

(2) Acâsta era Cecilia, nevasta lui Iorgu Caragiale; nesciind nici. carte, nici mu- 

sică,-prindeă din ureche: tântecul de la: bărbatul-săi, care-i diceă: prinde-o Cecilio, . 

vorbă ce rămăsese gicătâre în teatru. — Tradiţiune verbală : C: [.. Stănceseu. 

(3) Cea dintâiieră Jfatilda Aajor, — mai târgiii nevasta lui Pascaly, — cea de 

2 doua vesela. şi pururi tînăra Frosa Sarandy. (1. A.: Wachmann, Scris6rea din 22. 

Decembre, anul;:1855.) : .. , . PR PI „ Şi 

(4) Incepând stagiunea la 2 Octobre .1855 cu Nelegiuitul (un mister), care a avut: 

mare succes, mai ales când, la tabloul fina], lumina elertrică (adecă o lampă mare. 

cu un reflector de oglingi în fund,.iar din culise foc bengal roşu și violet) inundă. 

scena, Alillo,. Pascaly şi Paraschivescu, girantul direcţiunii, sunt chemaţi pe scenă -de 

trei ori şi frte-aplaudaţi. Sai dat apoi Burghesul gentilom, Criminalistul, Corbul — 

român, Ondrea francesă (mare. succes pentru Pascaly), Georges Dandin, Ursul alb. 

şi ursul negru, Lumea pe dos (a cădut), Fata Cojocarului, Creditorii, Maria Tudor;. - 

Amazânele (titlu dat de Miilo vechiului vodevil Pensionul fetelor jucat de Halepliu, 

la 1850), Picleniile femeilor (comedie de. Scribe tradusă de Nicu. Băicoianu), Două — 

Analele A. R. — Tom. XX. — Memoriile Secţ. Literare. ” a 
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Cu tâte greutăţile dinăuntru, pe cari nu le va put6 frânge pe 

deplin, cu tâte că repertoriul îi eră alcătuit mai mult din vechituri, 
cărora, cu dibăcie, le dedeă faţă nouă, schimbându-le titlul,— iar .ele- 

mentul liric, atât de atrăgător, se mărginiă la comediile, farsele şi 
vodevilele în cari el — mai slab în glas decât alţii —-jucă rolul prin- 
cipal, afacerile nu-i merseră tocmai râi. (1) Avea noroc cu publicul— 
«publicul mărunt, care plătesce. puţin, dar vine mereii>, — rămas cre- 

dincios Teatrului Naţional, pe când nobilimea se îmbulziă la Operă, 

unde de-abiă.. la al treilea tenor adus din Italia pută să asculte pe 

Trovalore şi alte 'câte-va bucăţi «date mai curăţel», ori la teatrul 

îvanţuzesc, care <atâta ispravă. făcuse pentru petrecerea. boerilor>, că 

stăpânirea îi dăduse o subvenţiune de 400 4 pe an. (2) | 

Evenimente însă de cea mai înaltă însemnătate pusese acum în- 
trâga Europă în mișcare. Răsboiul Crimeei se sfirşise şi Tractatul de 

despărțenii, Cocâna Chiriţa, Baba Hârca, Două mame, Intrigă şisAmor, Imperatul 
Solomon (melodramă cu mare spectacol), Fata aerului, Cruciații; Caterina Howard, — 
Tacreţia Borgia, Petra din casă, Wişcorescu, Iniseta sau Un director de Teatru (în 
care debută Ștefan Vellescu, cu rolul unui regisor, având câte-va cuvinte 'de dis, 
pentru cari își făcuse anume un costum forte frumos), Lada de fer, Credinţa, Spe- 
ranța şi Caritatea, precum şi o mulţime de vodevile și comedii din repertoriul sâii 
cel vechiii și din teatrul lui Alecsandri. Repertoriul lui Caragiale nu se puteă în- 
trebuinţă, fiind, împreună cu garderoba şi câte-va decoruri, ce nu aparţineaă tea- 
trului, pus sub sechestru 'de către creditori. Chiar pentru a se descurcă de 'dînşii 
Caragiale se pusese pe studiat legile, ceea ce îl îndemnă să îmbrăţişeze advocatura 
şi să fie, după acâsta, judecător de pace în coldrea de Verde. 

(1) Zeatrul de lu Craiova arsese în Ianuarie 1856, nâptea, câte-va ore după spee- 
tacol, așă că trupa rmăsese fără local și Teodotiii steteă la îndoială să reîncâpă 
spectacolele în vre-o şcâlă saii să se ducă la Galaţi, unde se ivise o combinaţiune 
cu sorţi de isbândă. Călătoria însă nu se făcă și teatrul fu reclădit de Teodorini, 
care urmă înainte cu representaţiunile sale. In acest interval însă, Eduard Wach- 
mann aflându-se șef de orchestră la Craiova, tatăl săi — nemulţamit cum cestiu- 
nile artistice eraii tractate de Millo — scrie fiului 
să concureze la antreprisa Teatrului Naţional din Bucuresci,. «care este o mină de 
aur, când e îngrijit şi dirigiat' cu: Gre-care pricepere şi simţ artistic, iar concen- 
trarea amindoror scenelor (Slătinânu și Teatrul mare) în aceleași mâni ar îm- 
bogăţi pe antreprenor, în asemenea condițiuni»: (£. A. Wachmann, Scrisorea din 6 
Decembre 1856 şi cea din 17 Ianuarie 1857.) Lucrurile se vor schimbă însă repede 
în sensul contrar. i | : 

(2) „Opera începuse: tot la Octobre cu Trovatore, dar tenorul fiind fluerat. și cel. 
adus după dînsul neplăcând, Papanicola încunosciinţă pe abonaţii cci nemulţumiţi 
să-și retragă plăţile făcute. Aceştia însă, de tâmă să nu-şi pârdă lojele în stagiunea 

_următore, preferiră să aștepte sosirea celui de-al treilea tenor, care reuşind, spec- tacolele urmară înainte cu Macbeth, Sonnambula, Linda, Rigolelto, Bărbierul, 5 : 4 ta Dece, at EyOreu Frnani, Othello, Norma şi alte bucăţi. cântate și mai înainte la noi, cari vor. alcătui 

s&u să îndemne pe Teodorini
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Paris, asigurând pacea, se ocupă, în mod cu totul special, de viitorul 

ţărilor nostre. Principatele Valachiei și. Moldaviei erai. puse sub ga- 

ranţia celor şâpte.mari Puteri semnatare ale acestui tractat şi, dacă 

ele mai rămâneau sub suzeranitatea Porţei Otomane, li se dedeă o or- 

ganisaţiune cu totul naţională şi. ferită de. oră-ce 'aniestec din afară, 

păstrându-li-se privilegiile şi imunităţile de cari se bucurase -până 

atunci, ete, ete, etc.(1) - i 

O eră nouă, plină de cele mai îmbucurătâre speranţe, se deschideă 

pentru patria n6stră atunci. Europa civilisată ne luă sub ocrotirea sa și 

sub ochii ei bine-voitori aveaii să se înfăptuiască drepturile şi aspiraţiu- 

nile pentru cari, de. îndelungată vreme, luptasem cu atâta însufleţire... 

"Vodă Ştirbei. părăsind, la 25 Iunie,. sâaunul domniei, - face, printr'o 

proclamaţiune, cunoscut poporului că, în curînd: «Un comisar al Puterii 

suzerane, în unire cu comisarii marilor: Puteri, vor sosi în Bucurescă 

pentru a luă cunoscinţă de dorinţele şi. trebuinţele ţării, spre a-i . put6 

ast-fel asigură un viitor statornic şi fericit>. Drept aceea dă, din 

adîncul inimei, sfat tuturor de <a fi uniţi» şi de «a jertfi, pentru inte- 

resele generale ale Patriei, ori-ce interes de persâne şi de partid». (2) 

o 
— . 

. 
: ” . 

încă multă vreme fondul, f6rte puţin îmbosăţit cu lucrări nouă, al repertoriului 

tuturor trupelor de Operă Italiană din Bucuresci.. o Pe 

“n acel an se dederă, pe lângă obiciniitele concerte alelui Wiest, câte-va concerte 

sensaţionale şi anume: dou& ale celebrului flautist Terschak şi alte doue ale nu 

mai puţin de mult cunoscutului pianist la noi Leopold de Mayer, care se produse 

şi la 'o sărbătâre dată de Principesa Elisabeta Ştirbei în Palatul domnesc. . 

, (1). Congresul .păcii din Paris şi-a început conferințele la 13 (25) Februarie 1856 

sub președința Comitelui A. Colona- Walewski, Ministrul Afacerilor străineal Francici, 

iar representanţii celor șâpte mari puteri contractante fiind d-nii: Comitele Buol-Scha- 

uenstein şi Baronul Iibner (Austria), Comitele A. Walewski şi Baronul Bouzrqueney 

(Francia), Lord Clarendon şi Lord Cowley (Englitera), Comitele Manteuffel şi Ilatz-. 

feld (Prusia), Principele Orloff. şi Brunnow (Rusia), Comitele Cavour şi Marchisul 

Villamarina (Sardinia), Aali Paşa şi Mehemed Djemil Bey (Purcia). La 18(30) Mar- 

__ tie-ei încheiară tractatul cuprindător din 31 articole, dintre cari art. 22 —28 sunt pri- 

vitâre la ţările nâstre (pe atunci. formând două Principate deosebite, ca parte înte- 

grantă a' Imperiului Otoman, cu Domni vasali Porţei și cu protectoratul exclusiv 

al Rusiei,'pe lângă Turcia, asupră-le). : E i 

(2). Manifestul lui Vodă Știrbei, datat din Pitesci, 25 Iunie 1856 No. WI, şi con- . 

trasemnat de secretarul de Stat Aler. Plagino, e publicat în Buletinul Oficial, No. 

50 din: aceeaşi di. Administrarea provisorie, până la o nouă organisare, fu încredin- 

țată Sfatului administrativ (Consiliul de Ministri), al cărui Preşedinte eră Banul Ema- 

'nuel Băleanu, ministrul de Interne. aa | e 

La 1 Julie, guvernul ţării fu încredinţat Principelui Alexandru Dimitrie: Ghica, 

fostul. Hospodar de la 1834—1842, cu țitlul de Caimacam. In Moldova fusese numit 

Caimâcam 'Zeodor Balş. - ” a a
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Pentru întâia ră, de o jumătate de'vâc, se schimbă ocârmuirea la 

noi fără ca oştiri străine să ne calce pămîntul, fără ca poporul'să 

- fie înăbuşit, sub povara înrîuririlor din afară, pentru a-și rosti gân- 

dul şi a-și împânzi dorinţele lui proprii. Bilele -se .ridicaii . acum: mai: 
senine pe og6rele n6stre şi zarea mai lumin6să. se iviă în calea sui-- 

i6re a nâmului. ” N E : 

Idea cea de înfrățire a sârtei şi inimei Românilor prin unirea celor: 

două ţări va însufleţi de acum zelul şi activitatea tuturora. Cele-lalte 

îndeletniciri vor cedă pasul îndeletnicirii supreme!......:.  -.: Si 

Alecsandri, Negruzzi, Bolintin6nu, Alecsandrescu şi cei-lalţi corifei 

al literaturei şi ai teatrului vor părăsi lira şi musele şi se vor prinde. 

în întâiele rînduri ale luptătorilor politici. Melodramele, localisările, imi- 
taţiunile străine, fără alt sprijin decât al talentului personaj, nici altă 
îmboldire decât a intereselor private, vor aduce scena n6stră. iarăși. 

aprâpe de periciune și, de astă dată, din lipsa de iniţiativă, de putere, 
de simţ artistic şi de şcâlă. e 

Pulsul propăşirii socotindu-se după cătimea incassărilor, afacerile, 

cari mergeaii crescând până la: începutul lui 1857, încep de odată să 

se povîrnâscă (1) şi, fiind date elementele puţin rentabile întrebuin- 
țate şi mai ales metoda şi mai puţin prielnică. de administrare, 'tâte' 
vor da mult, f6rte mult înapoi. De alt-fel şi partea cultă, bogată şi 
deci cunoscâtâre a publicului, așă numita înalta societate, care îmbră- 

țișa şi tămâiă pe toţi idolii străinătăţii, îmbuibă de bani şi.de laude pe 
cei mai nesdrăvani luceferi ai: scenelor nemţesci şi franţuzesci, făcuse: 

ide atunci, de mai înainte chiar, ohavnie năravul de a nu se arătă la 
nică un spectacol românesc!... a 

Boerii—patrioţi şi iubitori de nâm—cari altă dată se jertfise şi lup- 
tase, chiar împotriva Domnilor, pentru întemeierea teatrului, lăsase copii; 
şi nepoți, cari aveaii să se socâtă scăduţi din rang şi din demnitate; dacă 
vor aplaudă o lucrare românâscă şi, cu zîmbet de milă, ori cu ochiii de 
batjocură, îşi vor întârce capul de la priveliştea celor făptuite de noi şi 
în ale n6stre!... Cât de abjecte şi de triviale sunt spectacolele străinilor, 
le plac şi pentru dînsele găsesc şi scuse şi închegare artistică; cât de 
corecte şi de înălţătâre să fie spectacolele românesci, îi desgustă şi mată 

    

(1) Tache Budiştânu, garantul lui Millo, plătiă din pungă, la: fie-care termin - de - 
achitare a leturilor, câte 2—300 galbini, din care pricină, ur 
certuri între dinșii, Afillo rămâne de la dartie numai regisor al trupei, cu 150 gal-. bonă 16fă pe, Lună, fără nici o răspundere bănâscă, iar Paraschivescu, omul lui Bu- 
iştenu, ieă direcţiunea efectivă a teatrului ieris6r i “Martie: 

1951) .( Wachmann, ScrisGrea din 17 „Martie 

mându-se mulţime de
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- îndestule cuvinte pentru a le micşoră cu asemănări nepotrivite, oră a 

15 biciui cu sarcasme co daii dovadă de un spăimântător gol sufletesc 

„Ze Snob, îleur de bâtise, a 'envahi la .terre, fe, 

„+ Car c'est Pinsonscient qui ma rien ă faire!... 

Millo, totuşi, simte trebuinţa de. a face o reacțiune împotriva ăcestei 

nepăsări a nobilimii, căci, profitând de slăbiciunea şi puţinul interes ce 

presentă Opera Italiană şi chiar farsele franţuzescă ale lui. Delmary. 

îşi întăresce personalul liric şi angagiază pe Joan Wachmann ca şef 

al orchestrei şi compositor musical al teatrului, pentru cele din urmă 

două stagiuni ce-i mai rămâneaii din întreprinderea sa. (1). E 

Nică una din „producerile acestui gen nu a avut însă darul de a 

atrage deosebită favâre a publicului, nici n'a lăsat „vre-un nume bun 

după dînsele, de aceea tot la “avechiul t6no de vodevile, de comedisre, 

de feerii şi de glume, mai mult sai mai, puţin naţionale», avi el re- 

curs, deşi esleite aprâpe de tot hazul şi sarea lor, în cât le flueraii şi 

Strengarii pe drumuri». | a i 

“ Cu apariţiunea iurului Românul (Vineri, 9 August 1857) începe și 

pentru arta dramatică română 0. eră nouă. C.A. Rosetti inaugurâză 

 criticele dramatice, prin cari, nu numai dă sâmă despre subiectul bu- 

căţilor jucate, ci analis6ză jocul actorilor, făcându-le cele mai judici6se şi 

mai nepărtinitâre observaţiuni şi îndreptări, lumin6ză şi călăuzesce prin 

sfâtură şi exemple punerea şi desfășurarea pe scenă a acţiunii:şi peri- 

peţiilor, a. decorurilor, costumelor şi accesoriilor, în, fine condeiul; lui 

elocuent şi plin” d6 dragoste e cel mai sincer amic, cel mai. competent 

observator şi cel mai călduros sprijinitor al Teatrului Naţional. (2) .. 

(1) Contractul fu încheiat între M. Millo, director-antreprenor al Teatrului Naţional, 

şi Loan Wachman' pentru stagiunea de la 1. Novembre 1857 până la 1 Iunie 1858 și 

de la 1 Octobre 1858. până la'1 lunie 1859, când expiră şi lui Millo terminul celor 

5 ani ai contractului săi de întreprindere. Wachmann se îndatoră (art. 1) «a com- 

pune ori-ce musică i se va cere, „pentru vodevile, operete, feerii, drame, balete, pan- 

tomime, uverturi ete., după caracterul care le va cere d-l Millo, masică națională 

ori străină, conformând compunerile cu textul şi dorinţa d-lui Millo». Se mai obligă 

de a conduce orchestra, repetiţiunile şi de a fi «în tâte dilele de la 7 ore scra punct 

la şe6la probelor, cum și a dirige repetițiile generale, fie gi AS lperu ori s&rbătâre», 

(|. A. Wachmann, Acte şi scrisori.) E Na | 

+ (2) In articolul program al Românului, O. A. Rosetti, după ce arată misiunea qia- 

rului de'a luptă pentru libertate, sciinţă, egalitate şi înălțarea morală şi politică a 

poporului român, insistă 'asupra chipului 'cu care speră că aceea ce vom ave bine 

sădit în inimă şi în minte va intră mai curînd sait mai târdii şi în legiuirile n6- 

stre.» inta nâstră — qice el — va fi omul,.,. către om vom îndreptă dar, mai 
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In: prima sa critică asupra dramei Așă e lumea (5 acte şi 2 tablouri, 

tradusă de M. Pascaly), începe prin a mărturisi nemărginita. nerăb- 
dare ce aveă să-și revadă «după nouă ani de esiliui teatrul mei naţio- 

nal, la a căruia nascere am asistat, sau, ca să gie mai drept, cu care 
m'am născut de-odată, căci cu dînsul am eşit pentru întâia 6ră în 

lume». Apoi cere aspră socotâlă. lui Millo, «care simte așă de. bine fru- 
mosul şi cunâsce cu deplinătate. ce este teatrul pentru o. naţiune şi cât 

de mare şi, sfintă este misiunea lui într'o naţiune jună, cun de a pri- 
mit o scriere. ca acâsta, destrămală peste ori-ce mesură, în care grab- 
nicul compilator (a două sau trei romane făcute pentru unele tea- 
tre ale bulevardelor Parisului) şi-a întemeiat speranţa. de isbândă pe 
câte-va scene patetice, prin cari se. silesce 'a orbi pe 'Smeni prin. la- 
crămi !» Laudă însă pe. Millo pentru simplicitatea g gesturilor şi jocul stii 
natural şi bine simţit — dovadă că e un mare artist; — salută cu. plă- 
cere. pe. Raliţa — desăvîrşită în rolele ce represintă; — augurâză Fro- 
sei un frumos viitor ca subretă și cere de la d-rele Mali (Cronibace) 
şi Ivolschi, de la Drăgulici şi Felbariad, o declamare mai potrivită, 
mai simțită, mai lină şi mai naturală. (1) Deci. în total, representaţiune 
mediocră a unei piese rele. 

“In. critica representaţiunii „comediilor : Un poat “romantic, Gică 
hăcilrea. mea şi Pricopsiţii, Rosetti îşi arată. mulţumirea . despre 
cele vădute' atât în sală. cât și pe scenă. «In adevăr, teatrul eră 
plin. M. S. Prinţul Caimacam dând bunul exemplu prin presenţa” sa 
vădurii de astă dală — ca în tinipii cei buni ai teatrului nostru = mai 
multe pers6ne' din clasa de sus, şi acâsta o constatăm fiind-că gurile 
rele clovetitâre ne "diedaiă că boerii și cocânele nostre NU Vân nică 
odală la teatrul românesc. Incă puţine representaţiuni ca acestea, încă 
unele asemenea inimări din partea guvernului şi a claselor avute, şi 
Teatrul Naţional se va ridică pentru lot-deauna.» Millo e ureat la cer 
pentru «firea şi jocul lui de artist adevărat»; Drăgulici <6 un portret 
după natură, fârte bine executat, al Pitarului Sandusșa- -ra Maior (Ma- 
tilda) «şi-a împlinit rolul cu multă Simplicitate şi nobleţă» ; «Florica 
(Frosa) este o floricică de subretă, numai să-și moduleze viersul mai 
must. In fine caceste scene eraă-un cap de operă de graţie şi de na- tural» o | = - | | 

  

adesea, cererile, plângerile sait aprobările nâstre, şi nu vom cere cu stăruință de la nici un guvern, decât a nu împedecă lucrările şi desvoltărea minții şi a inimii omului.» — (Românul, No. 1, din 9 (21) August 1857, anul 1.) 
(1) Foița Românului, No. 30, din 19 Novembre „1857, 
(2) Ibidem, No, 39 din 21 Decembre.
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“În a “treia critică despre: Fata aevului (feerie în 3 acte şi un tabloii, 

precedată de un prolog, Fiii geniurilor, tradusă de Sim. Michălescu, 

musică de Wachmann), Rosetti deschide focul împotriva nobleţei nâstre, 

care nu iubiă, nici-frecuentă teatrul românesc. «Nouă ne place Teatrul 

Naţional şi ne place nu numai fiind-că e naţional —- gicea el—ci fiind-că 

găsim multe din mulţumirile ce caută cine-va la teatru.» Arătând apoi 

că a vădui, teatruri în Austria, Germania, Anglia, Italia, şi Franţa și că 

a fost la teatru şi în Pesta chiar și forte des șila fostul teatru coșar co 

eră în curtea d-lui Slătinânu», că a vădut «mai pe toţi artiștii mari 

contimporani» şi aveă pe lângă acesta «slăbiciunea de a: crede» că 

a studiat «cu dinadinsul şi cu folos arta dramatică, mai bine decât = 

oză-care din nobleţa nâstră>, mărturisesce, fără cea mai mică te- 

mere de a put cine-va “să-l birue, că a vădut' «pe scena. românâscă 

multe bucăţi jueaie fârte bine», că a vădut artiști «cari ar pul€ figură 

cu onâre— ca să nu dică mai mult — pe ori-care teatru, precum sunt 

Millo și Cost. Caragiale» și bucăţi, ca Ghici ghicitârea mea de pildă: / 

jucate în totul mult mai bine decât erai jucate o mulţime de bucăţi 

la teatrul italian şi frances din Bucuresci, unde noblefa merge şi. 

aplaudă necontenit ! .... Apoi, adresându-se către juna nobleță română, - 

îi spune: «Deschide-ţi inima şi punga, pune-te pe: lucru, ieă: condeiul 

şi ne lumin6ză, deschide şcoli şi ne învaţă, iar nu cere ca perfecţiu- 

nea să ne pice din cer; şi dacă nu vrei să vegi decât perfecțiune în 

totul şi în tote, apoi atunci fii, cel puţin, consecuent, nu te. duce la 

nici un teatru din Bucurescă, nu eşi nici decum pe ulițele Bucurescilor, 

închide-te singur în casă şi, spre mai bună siguranţă, sparge şi l6te 

oglingile.» ia o i 

„Mustră apoi direcţiunea pentru felul sărăcăcios și forte puţin vred- 

  

pie de mirare cu care a pus în scenă feeria, un spectacol «cu î6rte 

frumâse decorațiuni», şi cum carta dramatică desvoltă în noi trei ire- 

buinţe : intelectuale, morale şi simţuale», iar feeria nu pote desvoltă 

decât pe una: cea simţuală; cea e mai mult un, spectacol cerut de o 

societate barbară, sait de 'una tocită, unde numai prin îmboldirea sim- 

ţurilor speculanţii mai pot atrage lumea, şi noi, d6r, suntem  într'o 

epocă' de regenerare» | a aa o 

“Dovedesce că Pascaly «n'a înţeles, dupa modul cum a jucaţ pe Rut- 

land, nici decum rolul ce d-l Michălescu și „directorul Pasi osîndit a 

representă».— Pe Gestian nu-l găsesce destul de corect, ca cun unchii 

- sgârcit şi neomenos, răcă de la început până la sfîrşit se vedea curat 

că nu și-a pătruns rolul>.—Millo este fârte lăudat, căci dintrun rol de 

nimic «a sciut prin arta să a-l face atât de interesant, cât să uităm cele-
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lalte defecte».— Pe Raliţa (bunica) o vede bună şi iubitâre, iar Cecilia 
Caragiale (Eolin), plină de, graţie, gentileţă, naivitate, îi. amintiă «pe 
una dintre cele mai însemnâte actriţe de la Theatre du Gymmnase (din 

Paris), care, jucă acelaşi rol». (1) —,, a a: PI TI a 
Iată trei documente, privitâre la cele trei genuri artistice, cultivate de 

trupa naţională : dramă, comedie, feerie, cari sunt cea mai.netăgăduită 
dovadă despre destoinicia ce.a destăşurat în fie-care dintr'însele. 

Pe când în dramă şi molodramă, făurite pentru a mișcă inimile <tocite, 
de felurite emoţiuni», alo,unui public special de pe bulevardele Parisului, 
care numai «scene spăimântătâre saii în contra naturii» mai pâte gustă, 
întocmai cum <bogaţilor îmbătrâniţi în desfătări nu le plac decât bucate 
pipărate şi aromatisate>, — actorii noștri arată nepricepere. şi slăbi- 
ciune, iar în feerie, — «cu care, obicinuindu-se publicul, în starea în 
care se află, de a se bucură prin ochi, va găsi, de sigur, cele-lalte bu- 
căţi cum găsesc copiii cei stricaţi ] ecţiunile de morală ale pedagogilor>,— 
steteaă alăturea de realitate; în comedie, în comedia naţională—e«ce 

„ înviorâză sufletul, înseninâză mintea şi face pe Român a şimţi şi iubi 
frumosul şi adevărul», — eraii vrednici «să fie aplaudaţi pe ori-care 
teatru al Europei». Esi DI PIE E aa „. 
. Prin urmare, unde fără. cultură, fără experienţă, fără educaţiune şi 
pătrundere artistică, ci numai cu' îndrăsnâla şi ademenirea talentului 
personal, actorul român căută să întrupeze și să interprețe . roluri 
de „pers6ne, în traii, năravuri și înclinări sufletesci lui. necunoscute, 
nu.<produeeă decât mirare,, nu admirare», acolo însă unde, pe lângă 
talent, i se cereă veselie, ușurință, graţie în vorbire şi în mișcări, unde 
chipurile şi caracterele îi erai un obiect dilnie de studii, el se deo- 
șebiă, faceă plăcere privindu-l şi aplaudându-l cu dragoste.. 
„Şi dacă chiar sub mâna şi înrîurirea lui Millo —atât de minunat în . 
tâte genurile scenice—drama ori melodrama eră gredie în loc dea fi 
seri6să; ț6pă&nă, când trebuiă să fie demnă; pretenţi6să sait stângace, 

„în loe-de nobilă şi elegantă ; exagerată în gesturi, şchi6pă în. cuvîn- 
tare, falsă, absurdă, deci nesuferită,—ce direcţiune se dedeă publicului, 
co ideal urmăriati cu toţii — aflându-se în așă condițiuni —necontenind 
să jOce asemenea piese? Rosetti vedeă: şi judecă bine şi de la dînsul 
reîncepe — cu mari şi regretabile intervale — mijlocirea "Dinetăcătâre 
a criticei între teatru şi public, pe unul censurându-l şi dând poveţi 
și însufleţire celui-lalt. Critica se ridică, cu încetul, î6rte cu încetul şi, 

(1) Poiţa Nomânului, No, 1 şi 2 din 4 și? Ianuarie 1858. .
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deşi nu va obţinâ mântuitâre resultate, va fi totuşi un glas autorisat, 

de care va ţin6 socotâlă t6tă lumea..... mai.cu s6mă actorii. | 

Până să li se deschidă şeble şi “conservatorii de mimică şi. declama? 

ţiune, unde. vor deprinde cel puţin cum să umble şi să vorbâscă, 6a... 

critica, chiar-cu aceste şeâle şi conservatorii, le va arătă calea artei 

şi-i va face să scie ce e artistul. PN a Aa 

„Căci dacă pictorul are coloră. şi pensule, sculptorul daltă şi mar- 

mură, poetul cuvinte și inspiraţiune, pentru a face o lucrare de artă, 

actorul nu are nimic alt cevă decât pe sine însuşi. Materia artei, 

plămada din care-şi va scote creaţiunea .o faţa, e trupul, e .vi6ţa 

sa .proprie.. De. aci două elemente deosebite în: firea comedianului: 

unul care vede, îşi însuşesce concepţiunea autorului, cel-lalt care 

îi dă o întrupare reală... Când pictorul face un . portret, îşi pri- 

vesce . modelul şi-i aș6ză, cu pensula, fie-care trăsătură pe pânză, 

dându-i asemănarea .desăvîrşită prin farmecul artei sale. Actorul, pe 

lângă tâte acestea, mai trebue” să facă 'cevă:-să între viă în acel 

portret, carele. cată să vorbească, să lucreze, să trăiască în ca- 

drul sii (scena), pentru ada spectatorului ilusiunea că e pers6na 

însăşi... _ | DR 

__ Când decă „comedianul are de creat un rol, trebue să cetâscă întâiu 

piesa. întrâgă, cu băgare de s6mă şi de mai multe oră, spre a pătrunde | 

intenţiunile autorului, a desluși însemnătatea şi firea personagiului 

săi, a-l ved& şi a-l înţelege trăind şi mișcându-se împreună cu. cele- 

lalte persone din piesă. Atunci modelul -e gata. o aa 

„Dupa acâsta, ca şi pictorul, el îi ieă trăsăturile şi le aș6ză, una câte 

una, asupra feţei şi trupului său: costumul i-l îmbracă; obrăzul i-l 

reproduce, umbletul şi gesturile i le imit6ză, cu un cuvînt își schimbă 

capul, firea, vorba şi glasul, de île cu putinţă, în aşă'fel în cât să 

pară, eşind pe scenă, în carne 'şi în 6se, fiinţa însărcinat a representă. 

Atunci numai creaţiunea e săvîrşită, atunci pâte el să iasă pe scenă, 

căci publicul nu va zice: ah! iată Millo ! iată Pascaly ! ci iată Coe6na 

Chiriţa ! iată. Don Juan!..... e N NE a 

E drept că pentru a ajunge la acest resultat actorul e slobod să cu- 

l6gă .trăsurile asemănătâre . ale tuturor. tipurilor apropiate de al săi, 

având aci o latitudine” nepermisă altor artişti, cari sunt . datori, pe 

pânză, ori în pâtră, să reproducă esact. numai chipul. modeluluiilor. 

-- Cu tâte acestea, oricât de naturală” să fie întruparea făcută, ori- 

cât de mult să fi intrat, pentru acâsta, în carnea şi în "6sele “fiinţei 

ce represintă, comedianul trebuo să fie stăpân pe sine. Chiar în momen- 

tele în cari publicul îl crede mai răpit de focul: acţiunii, trebue - să
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vadă, să judece şi să cumpenăscă ce are de făcut. O umbră măcar 
din sinţemintele cât de dui6se şi cât- de vidie ce exprimă să nu-l stă- 
pânâscă nici odată. E fals şi e absurd de a crede că suprema per- 
fecţiune a artei e ca actorul să se identifice astfel cu rolul, în 
cât să nu mai scie unde se află, căci arta dramatică nu e 0 îdenți- 
ficare, ci o representaţiune. Să fie natural şi adevărat, nici mai e vorbă; 
dar pe teatru natura fără artă şi adevărul fără ideal duc la resultate 
oxtreme, și nimic nu e mai urît pe scenă şi mai: condemnabil - decât 
cragerarea.  ...- | A 
„Şi acâsta nu numai în dramă, unde tâte sunt combinate și măsu- 

rate, printr'o desfășurare, mai mult sait. mai puţin, mărginită, dar 
chiar în 'comedie, în care veselia, deși mai liberă, tinde către un ideal 
punând în lumină păcatele şi slăbiciunile nostre. 

In adevăr, -grâza, mila, înduioşarea sunt însușiri firesci ale. dramei, 
iar scârba, crugimea şi s&lbatăcia nu pot s'o facă nici mai interesantă, 
nici mai adevărată. Infaţişarea brutală şi  despuiată a urîciunilor 
omului, fără spirit, fără grăţie, fără boldul glumei, n'ar provocă nici . 
decum rîsul, n'ar însufleţi mai. mult comedia. | 

Acestea să le înţelâgă şi să nu le uite actorii nici odată!.... 
Criticele lui Rosetti avură darul să stîrnâscă şi o discuţiune publică 

asupra rolului funei noblefe române faţă de scena şi de literatura na- 
țională, pe .care, cu spiritul lui şăgalnic, o numi Cârța celor trei Coconi. - a n Da 

D-nii Const. Cornescu, Adolf Cantacuzino şi r&posatul Alezandru 
Odobescu, lmănd prilej din critica de pe urmă, adresară o scrisâre lui 
Rosetti, în care protestară contra îndemnului dat finerei boerimi de a lăsă pretenţiunile de periecţiune la o parte şi a frecuentă Teatrul Naţio- nal, rugându-l a'nu împinge orbirea patriotismului până întw'a cere cca biata tînără boerime română să se osîndâscă « muri de urît pentru patrie...» Apoi, întoreându-i propriile argumente, îndâmnă d-lor pe critic <a încuragiă pe puținii Omenă de talent ce staiă pe scena română, spre a povăţui și ajută pe acea gistă de actori lipsiţi de gust, de sciință şi de modestie», şi-i făgăduese, în acest cas, concursul acelor tineri «pe cari îţi place, qiceaii, a-i urzică astădi, cu atâta isteţime». Rosetti,. publicând scris6rea, le răspunde în același număr al Ro- mânului că: nu s'a: adresat, în critica sa, la: câţi-va coconaşi, ci la o clasă întrâgă din societate, la juna nobleţe română ; că d-lor at coborit desbaterea de la principii la persâne, că nu Paă înţeles ori îl înţeleg greşit, şi le sfireuesce aspru atât simţemintele patriotice, cât Şi neplă-: cerea și urîţul ce simt cu privire la teatrul românesc, mai cu s6mă 

4
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asupra urâtuliră le dice; sfîrșind: «Junimea eşte frumusețea, este -pu- 

terea, este viitorul; junimea este 'acfia, este visa, pe când: urîtul 

este o sbîrcilură a inimii, este o "umbră a morții?» ! Ia 

Incidentul luase 'o neaşteptătă desfăşurare. și interesele teatrului, 

puse înainte, prin o atât de caracteristică desbatere,: luai o învede- 

rată însemnătate în“ochii tuturora. Cestiunea merită 6 mai încordată 

atenţiune decât i se dedese „până. atuncă şi starea' de lucruri discu- 

tată eră dăunătâre simțului artistic, ca şi-simţului naţional. O grabnică 

“şi netăgăduită îndreptare se impuneă celor în putinţă de ao săviîrși. 

Strigătul. de. alarmă eră dat..: de acum încolo, la lucru!...: “ 

„ Răspunsul lui Rosetti prileji o nouă scrisâre, din partea aceloraşi 

domni, în care—cerestarea devenind mai obiectivă— se zugrăviă cu 

întunecate colori activitatea artistică a teatrului, numit «cu ironie pâte 

naţional», sub . direcţiunea lui Millo, căruia i se.recunosceă, totuşi, «şi 

arta şi sciinţa mai presus decât toţi cei: ce-l înconj6ră».. Cu cun Millo 

singur; însă, este cu. greă d se 'sprijini un! teatru întreg, a scăpă 

cinstea” dramiătică a' unei naţii; deşi. actorii nu sunt “totul întrun 

teatru, trebue: ca și repertoriul l0r să fie ales. 'Ţi-ar fi plăcut, Gre — 

într6bă ei pe criticul nostru, — să: vedi pe Tulma sait pe nemuri- 

tâvea Rachela strîmbându-se în glumele mojice de la Palais Royal? 

Din nendrocire, singurul teatru românesc ce avem îşi trage acuma 

repertoriul din cele: mai josnice teatre ale Parisului. Direcţia pri- 

mesce cu ochii închişi şi pune pe scenă nisce bucăţi prâste şi îmo- 

rale, traduse ca vai de ele şi într'un“stil aşă de barbar, în cât ori- 

ce inimă de „Român se simte pătrunsă de jale pentru biata limba. 

nâstră, la audqul' lor. Suntem departe de a cere perfecţie, dar am vrea 

să vedem câtuşi de puţină aplecare spre propăşire ; din nenorocire, 

maă mulță -ană de încercare ne dovedesc că Direcţia, săi din ne- 

pesare, saă din: nepulință, 'se mulţumesce "eu : mult-puţiiul, care-l 

câştigă, şi mici că se gândesee a face îmbunătățari.»- Vorbesc, apoi, 

în chip .entusiast despre representaţiunile bucăţilor naţionale, ale come- 

diilor «pline de un duh vicii şi pămîntenese», ale lui - Alecsandri, cari 

aii adunat în teatru cu plăcere pe toți Românii, tără osebire de castă, 

ori de. vîrstă, şi ai simţit: împreună - vibrând acea  e6rdă patriotică 

care răsună: de câte-oii e atinsă de o faptă adevărat română, de un 

graiii adevărat românesc. E E aa e i 

Dacă lumea, dacă tînăra boerime, nu se duceă la teatrul lui Millo, 

nu eră dar din lipsă de patriotism, ci pentru că nu se putea împăcă 

«cu acel urîcios nărav de a sfâşiă limba părinţilor, chezaşul cel mai 

temeinic al naţionalităţii nostre. Ea se lepădă de dînsul şi nu-l vi-
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sită, pentru'a nu-i cresce venitul material, nici ca prin presenţa sa 
să îmbărbăteze a stărui în răi featrul actual, atât de stricător pentru 
moralitatea şi bunul gust al norodului». (1) 

Rosetti le răspunde din noi într'o lungă! epistolă, împărţită în 3 
părți şi anume: l-a Despre cuvântul: Coconaș ; 2-a Desbatere judecă- 
torescă ; ' înfăţisatea documentelor, cercetarea şi confruiilarea lor ; 
3-a Aperarea, spovedania şi conclusia, în care, după ce se ocupă ămă- 
runţit cu : obîrşia boerici şi a pretenţiunilor la boerie ale celor de la 
MO, îndâmnă pe tineri a lăsă la o parte ori-ce preterițiuni şi a se pune 
pe lucru serios, unindu-se în gândul și fapta bună, pentru a revărsă 
și asupra ţării şi asupra: norodului,--prada stricăciunii prin mijlocirea 
corumpătâre a. teatrului, — o ragă generâsă din luminile, din înţelep- 
ţescile experienţe, din. nobleţa Și inimoșia lor deosebită. | Ea 

Căci, dacă el (Rosetti) 'şi-a trecut până la vîrsta de 20 de. ani 'tine- 
reţea «alergând din casă ?n casă, din uliţă ?n uliţă, petrecând serile în adunări şi ?n baluri şi nopţile în joc de cărţi, nevădânad nimic; ne- înțelegând: nimic, nesimţind nimic, decât setea de a: eşi cât mai cu- rînd, spre 'a se rearuncă în: virtejul peirii, din: care venise. pentru câte-va ore 'acasă», obosit, decepţionat, cu chipul veștejit de traiul ” col neregulat, cerând de la ai săi «şi haina 'de pe 'dînşii şi bucătura "de la gură, spre a reîncepe viâţa de eri», s'a "purtat 'ast-fel. fiind-că po atunci eră și el 'coconaș şi că trebuiă să: plătâscă şi el «tributul acestui drăgălaş nume»... pi . Rea 
„De atuncă însă câtă schimbare în vi6ţa şi în purtările lui?1.... “Dar Alecsandri la vîrsta de 21 de ani înzestrasă România cu Doi- ele sale neperitâre; dar Kogălnicoanu nu eră mai mare, când scriă Istoria Românilor ; dar Bolintineanu, Alexandrescu şi alţii şi alţii ?!... De aceea Ia: lucru cu spor și cu unitate, căci <unitatea pâte populă .. eternitatea într'o oră, saă dă unei ore dăinuirea unei etornilăţi». (2) „După o lună de la -prima 'lor scris6re,' d-nii Cornescu, Odobescu, Şi Cantacuzino. trimit lui Rosetti, pentru a fi publicată, o întimpinare la critica «în 120 de paragrafuri» ce le adresase în: urmă, observân- du-i că printrînsa «a înstrăinat cu totul-chestia teatrului, care negreşit ar fi fost mai folositâre tuturor decât urzicările mai mult sai mai puţin. delicate, eu cari, din zăcăşia inimei. sai din sburdălnicia penei, a vrut să defaime o câtă, căreia însuşi îi recunâsce. cevă merite, de vreme ce n'a găsit alt cui se adresă, când a fost: vorba-de o faptă 

  

" (1) Românul, No. 12 din 11 Februarie 1858. o 
(2) Ibidem, No. 12, 13 și 14 din 11, 14 şi 18 Februarie 1858,. 
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bună şi patriotică». Restul scrisorii acesteia este o polemisare filolo- 

gică-sentimentală asupra "calificativului tînăr, asupra .numelui de 

coconaş şi asupra colectivului: nobleţă, boerime, spiţă de n6m, etc, etc. 

Rosetti o inserâză în Românul, dar declară că nu le.va--mai r&s- 

punde și arată că ar fi un lucru zadarnic. so mai facă: 10. pentru că 

politeţa şi dreptatea cere să laşi celor osîndiţi mânşâierea ultimului . 

cuvînt; 20. că nu vrea să cânte. în. aceeași cârdă cu .coconașii; şi. 3". 

fiind-că scrisorile d-lor sunt, din tote. punctele, atât.de slabe, de sucite. 

şi de păcătâse, în cât vorbesc prin ele însele...... . . Sa 

Şi încheie discuţiunea exclamând Fcce homo, adecă Iacă Coconașul! (1) 

Cu t6tă . vîlva acâsta, cu -tot interesul întețit şi simpatia ridi- 

cată împrejurul Teatrului Naţional, întreprinderea 'lui Millo nu luă o, 

mai seri6să îndreptare, repertoriul nu.se îmbunătăţi, actorii nu-şi pă- 

răsiră relele deprinderi, anomaliile şi anachronismele tot înfloriră cu. 

prisos în cele din afară şi din năuntru ale scenei şi... tâncra. boerime 

rămase statornică în hotărirea de. a nu călcă pragul teatrului: româ- 

nese, îmbulzindu-se, par'că înadins, în sala lui Bossel, să vadă strâm- 

băturile şi să audă glumele, în adevăr mojicesci, ale Nemţilor,. ori în 

Slătinânu, ca să aplaude inepţiile unui repertorii al teatrelor parisiane 

de mahala, sai să alunece din casă n casă, din petrecere 'n petrecere, 

veselă şi uş6ră, cum îi alunecaii: «sania pe uliţi, tălpile pe -parcheturi . 

şi aurul pe postavul verde». e a a E 

De alt-fel t6te aceste împrejurări “fură mai mult jicnitâre decât. 

prielnice treburilor teatrului. In adevăr,. obicinuitele cheltueli nebu-- 

nesci ale lui Millo. (2), încrederea ce cresceă mereii în sine, văgându-se 

lăudat şi sprijinit de un om ca Rosetti, şi silinţele. ce-și dedeă . să 

acopere — cu ori-ce preţ — golurile, atât de dese şi de simţitre, din 

pungă, făceau ca spectacolele să fie din ce în ce mai puţin îngrijite, 

disciplina 'şi controlul cu totul slăbite, iar în alegerea pieselor să cadă 

preferința pe acelea cari dovediaii o nemijlocită înrîurire. asupra gltei: 

Cea pururea. gata la ris şi la plâns, 

Uşră ?n tot locul să-și. afle plăcerea !..... 

Şi dacă bucăţile, grosolane ori sârbede, învăţate în pripă, puse cu 

  

(1) Românul, No. 20 din 11 Martie. | | | 

(2) «Cu t6tă idea ce am avut de personagiul d-sale mai înainte cu un an de qile,. 

că la Poliţie aii reclamat pentru d-ta 37 de creditori, cerând despăgubirea lor. de 

la Şeful Poliţiei de atunci, Prinţul Dimitrie Ghica... cu' tote plângerile d-lor Ion 

Crețianu, Nae Tătăranu, Tache Budiştânu şi a mulţi birtaşi din Galaţi şi din Iași
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economie în scenă, jucate fără sare și fără gust, făcea totuşi parale, 
ele eraii cele bune, ele alcătuiaii succesul adevărat, pe-ele se întemeiati 
faima trupei şi a conducătorului ei. (1) .. -.: -: e 

„ Fără îndoială, Millo, admirabil artist, puternic. şi desăvîrşit, fala 

scenci naţionale, eră un nedibaciii şi neispitit administrator. Intreprin- 
derile lui, cu totă dragostea şi sprijinirea, publicului, cu .t6tă - ocrotirea 
şi bunăvoința guvernului, se: sfirşiaii cu neînţelegeri, cu pagube, 
cu bănueli şi nemulțumiri. In lunga sa carieră de director, teatrul, care 
ar îi putut luă cel mai. înalt avînt,a stat pe loc, a dat chiar înapoi, 
toemai din causa nechibzueloi .din.. vreme .şi a lipsei unui. plan hotă- 
rît de campanie din parte-i.... păcat, ce, de la dînsul, a molipsit mai 
pe toţi câţi ait stat în. fruntea acestei însemnate administraţiuni. 

Aşă-la 1855 August, deși. Vornicia (Ministeriul de Interne), de care 
atârnă atunci teatrul, hotărise a nu mai da direcţiunea pe mână de. ar- 
tist dramatic, pentiu a evită o catastrofă .ca. a lui Costache Caragiale 
(încetare de plăţi, 1.5004 datorie, judecată, sechestre), se învoi-—după 
înalte și puternice mijlociri — a o' încredinţă lui Millo, ca favore spe- 
cială, punendu-i însă îndătorirea de a:da o garanţie. de. 5.0004... | 

Cu numele, renumele şi succesele lui, obţinute - de. când. -venise. în 
Bucuresci, cu energia și speranţa de care se arătă însufleţit;,. şi -mai 
ales cu stăruințele lui Alex. Plagino, protectorul şi amicul 'săii,. găsi | 
un garant (Tache Budiştânu) şi deschise stagiunea în Octobre cu 
Xelegiuitul, având de ad-latus în direcţiune pe Paraschivescu, omul de 
încredere, de nu pâte chiar tovarășul garantului s&ii. , a 

Afacerile merseră mai mult bine 'decât răi, până ce: în: Martie: 
1857. vedem că Millo rămâne. director artistic: al teatrului, iar Paras- 

  

şi altele și altele... tâte acestea le-am sciut și nu ţi-am gis nimic»... serie în Ho- 
mânul (suplement No. 43 din 9 Aprilie 1859) Prijbenu, al doilea "garant al lui Millo 
la antreprisa Teatrului, după ce Tache Budiştenu îi retrăsese garanţia sa. 
-(1) Ce a: făcut din artă d-l Millo ? A prostituat. bufonăria scălămbăturilor şi a 

turlupinadelor ast-lel, că frumosul şi aria sait întășurat în, vălul lor de durere și 
ai sburat de pe scena română şi în locul lor rămaseră” tablourile cu facle, căciula 
unui arlequin, frânghiile unei maşinării stricate, şi tote astea luminate” de un foc bengal tumător! Pentru ce tâte astea? D-ta, care porţi, fără sfială, nume de artist, w'ai găsit alt nimic mai bun ? sait n'ai avut. capacitatea să alegi, sai ai avut 
vea voinţă? Acâsta cereă publicul neînvățat? Pote ţi-ai tăcut vre-o idee să-] inșeli 
şi săi ici banii..... Trebuiă 'să speculezi bunătatea publicului!... alesule între aleşi! Artistule, chemat ca să susţii şi să propui arta, ce rău ţi-a făcut ţâra acâsta, ce r&ă ţi-ai făcut Românii ? De ce ui voi să îngropi tot ce aii crescut în sînul lor de 20 ani și mai bine. Unde sunt artiştii români” pe cari i-a crescut publicul ? - Tu ești care ai uneltit ca să-i omori în opinia publică, cu scop de a te înălță, tu numai! (Ion Prijbenu, în Românul, No. 40 din 2 Aprilie 1859.) !
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chivescu ică administraţiunea celor-lalte afaceri în mână: (1) La sfîrşitul 

stagiunii, Budiştenu, care-şi -vedeă cei 5.000 +; ameninţaţi de ştirbire, 

resiliază contractul săi cu: Millo şi guvernul — aflându-se în îaţa unei 

nouă crise — ameninţă cu închiderea stabilimentului sai .cu luarea 

lui sub propria sa ocârmnire, când Millo oferi o altă garanţie, pe care 

i-o dedeă acum „anca Prijbenu, mare proprietar din. Romanați. şi 

deputat în Obştâsea Adunare. Aa . 

"Atunci, eu puteri împrospătate, începi stagiunea sub auspiciile cele 

mai norocâse: avea pe Wachmann în capul trupoi lirice, avea artiștii 

dramatică cei mail cu vagă din. ţâră, avea planuri şi. hotărîri mari, 

aveă pe Rosetti —întors de curînd, dintwun exil de 9 ani, în ţâră —: 

care, plin de ilusiuni, de patriotism şi de căldură, deschidea bătălie 

publică împotriva tuturor celor cari nu iubiaii şi nu încuragiaii teatrul 

românesc! Deci aveă tot: pentru a reuși, pentru a lăsă cele mai stră- 

lucite amintiri despre partea covîrşitâre ce luă la înflorirea nobilei 

arte şi a scenei. glorificate prin minunatul săi talent.. | 

Dar încă nu-şi încheiase desăvîrşit terminul amtreprisei, că iată— 

din tâte părţile—se ridicară -protestări, nemulțumită, indignare împo- 

iriva marelui artist, învinovăţit de a duce teatrul la ruină (2), de a 

corupe” gustul şi simţemîntul publicului, de a ucide şi înmormîntă 

pe toţi dimprejurui, spre a se înălță numai pe sine, de a se impune, 

în sfîrşit, ca indispensabil, ca 07 providenţial pentru conducerea şi 

mai departe a destinelor primei nostre scene. 

Până şi firea placidă şi îngăduitore a garantului'scii se turbură, şi 

cu mânie îl denunţă ca pe un nevrednic de frumâsa misiune cu care 

eră însărcinat. Săbiile tăiâse se încrucişâză de amindouă părţile, iar 

publicul asistă, mirat, la fristul. spectacol, ce veselul şi glumețul artist 

îi dedeă acum, âpărăndu-și demnitatea şi cinstea, atât de cu vătămare 

atacate. (5) a 

  

"(9 L 4. Wachmann, Seris6rea din L? Martie 1857 către fiul să&ii. 

(2) Românul, -No. 40, din 2 Aprilie 1859, serie: «Toţi sciivcă Teatrul Național este 

ana din şcolele cele mai mari de patriotism, de estetică şi de civilisare. Teatrul 

nostru este de asemenea sciut că şchidpătă fârte și că acum, în ajunul reorgani- 

sării sale, trebue să începem o desbatere asupra nouei organisări ce este de nea- 

părată trebuinţă a se da teatrului nostru.» - ME ă ” 

(8) Românul“ în No. 40 (din 2 Aprilie); 42 (7 Aprilie) şi 13 (9 Aprilie 1859), cuprinde 

în suplement -şi în'corpul qiarului polemica fărte îndârjită dintre Prijbânu şi Millo, 

în privirea garanţiei depuse şi a activităţii directoriale, a resultatelor obţinute şi a 

cinstei şi patriotismului amindoror adversarilor. — De aci se vede lămurit cât de 

mult timp și cât de mare fusese bunăvoința și 'îngăduirea guvernului şi a „Comi- 

telului superior teatral (compus din Grigorie Alexandrescu poetul, Srigorie_Pez- 

+
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Ast-fel luă sfirşit întâia campanie directorială a lui Millo, din, 
care —afară de talentul săi, tot mai mult ilustrat de un neperitor re- 
nume—actorii necâștigând un capital propriii de cunoscinţe, nică în- 
suşiri folositâre scenei, repertoriul păstrându-şi, în mare parte, vechiul 
caracter de excesivă melodramaturgie, arta dramatică rămânea fără 
a fi făcut un pas-înainte; iar s6rta celor cu viâţa şi activitatea le- 
gaţi de sârta teatrului urmă să flutuveze, ca și până_ atunci, între 
nevoia pricinuită de un, trecut plin de neajunsuri şi speranţele amă- 
gitâre ale unui nestatornic viitor. (1) 

  

  

gescu şi Iancu Samureaş) pentru Millo, căci, «cu apropierea terminului, din care, 
Sail ivit (dte înfamiile şi cu petiţiile ce saii dat de trei luni de dile şi mai bine, 
tote ai ajuns la augul guvernului»: Millo se apără, învinuind pe garantul s&i că 
a făcut numai paradă de patriotism, dându-i garanţia, nu însă binele teatrului, — 
căci după art. 2 şi 8 ale contractului ce aveă cu dînsul, nu-i eră permis de ase 
atinge de nici un ban dintrînsa, «obligat. către d-l Prijbânu, chezașul s&i, a ma-i 
pricinui nici o Dagubă», îiind-că «<ori-ce folos Sail, pagube a acestei antreprise 
privesc. pe pers6na d-lui Millo». Dacă însă i-a primit, cu aceste condițiuni, garanţia, a fost că, cu doi ani mai înainte (la 1857),<eram în Septembre şi sorta teatrului nu eră încă hotărită.... pentru că guvernul cereă o garanţie, pentru că garanţia eră singura ușă prin care puteă să intre în antreprisa teatrului», i La invinuirea însă ce-i aduce Prijbânu că: «are un profit cu garanţia lui de 
1.2004 cel puţin pe lună... că acum baţi în pinteni cerând şampanie în lote serile la supeurile d-tale»... nu răspunde nimic.—Şi nică puteă răspunde cevă împrotiva unui adevăr cunoscut de tâtă lumea. i - (1) Antreprisa lui Millo durasede la August 1855 până lo Iunie 1859, rămânând dator 
00 +E numai trupei şi împiegaţilor teatrului (lui Wachmann singur îi datoră 123 +), pe cari cu t6te cererile adresate Poliţiei, Vornicici și Tribunalelor, nu-i plăti, fiind fârte deschis cu poliţe în piaţă. şi cu alte datorii pe la negustori, mai cu sâmă în: ultima stagiune, în care afacerile îi merseră mai Tău, din causa crisei celei mari ce bântuiă ţâra pe atunci, ajungând dobângile banilor Până la 30% pe an şi tot cu grei se găsiat de luat cu împrumat. (7. A. IVachmann, Scrisârea din August * 1359.) 

Dintre piesele jucate în ultimele stagiuni, 
pusderia de farse, melodrame! și vodevile vechi şi nesărate ce dedese, — ai fost: Aşă e lumea (dramă tradusă de .Pascaly), Un poet romantic (Millo), Ghici ghici- torea mea (Alecsandri), Pricopsiții (Mihăilescu) Prăpăstiile DBucurescilor (dată pen- tru întâia Gră la Novembre 1858 şi repetată de 9 ori; lungi, cu declaimaţiuni patriotice” de ocasiune, ai plăcut atunci şi Millo a avut un succes enorm ca autor și ca actor ; vedi critica lui C. D. Aricescu din Românul, No. 2:de la 6 Ianuarie 1859 şi cea a. lui Rosetti din llomânul, No.'8, Novembre 6), O mumă din popor (comedie de Le- gouv€, tradusă de 8. Michălescu, jucată pentru întâia Gră în beneficiul lui Mali Cro- nibace, cu arătare pe afiş că e: “piesă de inimă şi de cele mai nobile simţiminte»). Soldatul Român (vodevil de Millo, musica de Wachmann), Sefea de aur (dramă în 5 

cele mai de căpetenie, — pe lângă
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;. In aceste condiţiuni.C.4. Rosetti luă direcţiunea Teatrului Naţional, 

pe un'termin de trei ani, cu începere de.la unic 1859. -- Sai 

„ Nu:numai dragostea şi competenţa sa întru cele. dramatice îl ho- 

tărîră să ieă o atât, de gingaşă cât şi de anevoi6să însărcinare, ci mai 

vîrtos nestăpânita „voinţă și zelul de “care tot-deauna fusese însufleţit 

de a luptă pentru ridicarea nivelului cultural și înfrângerea, sait cel 

puţin: abaterea din. calea propăşirii, a. celor dușmani - desvoltării .mo- 

vale a.poporului. român... -: et fa e, 

„De aceea, prima lui măsură, intrând în teatru, fu de a îndatoră pe 

actori să urmeze, în .şcâla anume întemeiată de dînsul,. cursuri: de 14 

sică vocală, de declamaţiune. şi de literatură dramatică. După acâsta 

prefăci mecanismul: artistic al. scenei, . alese. uz - peporloriti ; cu": totul 

noi —alcătuit din cele mai de .s6mă bucăţi române, francesa, germane 

și englese, — conformă decorurile şi costumele cu caracterul şi epoca 

pieselor și angajă artiştii. cei. mai buni din Bucurescă. (1), =: 

„Că, pe -de:o:parte, «teatrul : nostru, . dice Rosetti, a fost, ajuns. în .: 

. ; + 
Te . 

ra 
t 

i cai 

  

acte), Bătălia de la Călugăreni. (tabloii “naţional: de'V.: Maniu), Orbeţiă (comedie), 

„Avocatul. dracului. (idem în - beneficiul lui Pascaly), Ștefan-cel-Dare (dramă în.d 

acte de Millo), Mihnea şi Baba (dramă. de Bolintineanu), Jiana (comedie vodevilă 

de 1. Anestin! şi” Millo), ' Don Quiichotie,” Radu. Catomfireseu, Iașii, în "Carnaval 

:(Aleesandii),:' Zunsa, Steua păstorulai, Nunta țirănescă şi altele şi altelo A 

.:-După încetarea vepresentaţiunilor xomânesci, 
debută:pe scena Teatrului :Naţional-o 

trupă de comedie italiană, sub direcţiunea lui Pilly, care:avusese; mare succes; în 

Dalmația, Smirna, Grecia, Constantinopole și la noi în:Galaţi. şi „Brăila. Ea debută 

la 12 Mai cu drama lui Lacroy, Maria di Rohan, dar n'a putut isbută, din causă 

'că: şi puţina lume care asistă la spectacole nu 'pricepeă limba italiană. (Românul, 

0-96 din 12 Mai 1859) 
citea raza 

* 

„i. Opera mersese mai bine, căci avusese norocul de a forină o trupă în care. prima- 

„dona era Rachela Gianfredi. (mai: târgiii măritată cu Pană Catullescu, nepotul neui- 

tatului profesor de religie de la Sf. Sava, protosinghelul Veniamin Catullescu) şi Ba- 

“ritonul Steller, care de la noi fu angajat la, Opera Italiană din Paris. 

-“eatrul din Craiova — în urma” unui scândal ce. pricinuise mutarea în Bucurescă 

-a:11ui' Th. Teodorini: cu făimilia—r&rhăsese sub direcţiunea lui Ianicu Găneseu, bărbatul 

“lui: Nini Valery, nu prea mult înţelegător în ale: culiselor. î: . iii 

(1) Intre. acci „cară. s'a adresat la guvern cu, cererea de a.luă în . întreprindere 

„jeatrul, atunci, aii „fost ; Theodorini,; Paraschivescu, şi, Simion Michălescu. Rosetti 

cer sporirea subvenţiunii cu. 00 +£ pe an, luându-și îndatorirea de a face un mic 

“început de şedlă, în câre să se predeă : musica vocală, deelaniaţiunea şi literatură dra- 

“matică. Acum subvoriţiunea anuală! se urcă la "47.250 lei. (Româriul, No.93 şi 95 din 6 

şi 11 August 1859.—1. A. Wachmann, Scrisârea din 7 Iunie acelaşi an.)—Scdla că, 

aşezală în magasia decorurilor de la spatele teatrului, iar orele -lecţiunilor erai: 

ceri 

musica vocală în'tâte qilele de la 9—10%),, declamaţiunea de la .10:7,—2. şi-s6ra de al 

61], înainte. (Românul, No. 108 din 10 Septembre.).. .. i: cc pa 
- 

Analele A. R. — Tom. XX, = Memoriile Secf. Literare. 
3
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ast-fel de stare, în cât unul dintre amici spunea că, dacă ar fi ascultat 
de guvern, ar propune: să deschidă o șcâlă dramatică “În cele mai 
bune condițiuni şi să închidă teatrul român pentru: trei anis (1) ; iar 
de alta, «teatrul—credeă el,— este căminul comun al cugetărilor, de unde 
poţi, fără osebire de clase şi de partide, culege ideile ce -apropie'pe 
Gmeni între dinșii, îi lumin6ză şi-i înfrăţesc». (2) E 

Pentru a întări aceste generâse şi înalte credințe, Rosetti 'mâr- 
geă şi mai departe. Așă, în apelul ce adresâză tinerimii, de :a îm- 
brăţișă cariera artistică şi a se. destină - teatrului, <tribuna cea mare 
a naţiunii, după care se propagă simţemintele cele mai mari, cele mai 
nobile, mai sublime, mai: sfinte», el: înălță misiunea: artistului “dra- 

„ matie până la sacerdoţii — când: «viâţa îi este atât de morală în: cât 
să nu fie în contradicere cu -rolul. ce represintă» — şi 'amintesce fru- 
m6sele cuvinte ale lui Platon: Se a 

«Să nu credeţi că' vă vom lăsă să veniţi la noi, fără de a vă pune o stavilă. Teatrul se va înălţă pe piaţa deschisă mulţimii și veţi aduce 
pe scenă actori să 'j6ce, cari să aibă însă darul frumos al cuvîntării, 
să pos6dă voce tare şi “pătrundătâre până în cele din urmă 'rînduri ale poporului, mişcările să” le fie nobile și sigure, iar înfăţişarea lor să ne dea ilusiunea celor vorbite. Iar. voi să nu credeţi că vă vom 
suferi ast-fel să: vorbiţi. copiilor. şi soțiilor. nâstre. ori mulţimii şi să 
le spuneţi ce va fi protivnic bunelor moravuri, credinţei” și: aspira- 
țiunilor nâsire? (3): e i 

In stadiul la care: ajunsesem prin transformările politice, prin atin- gerea cu lumea cultă, prin înrîurirea învăţăturii, eră p6te o. cestiune de demnitate naţională ca una măcar dintre feluritele manifestaţiuni 
ale artei să ieâ o trainică şi hotărîtă fiinţare în sînul patriei. Teatrul, 
cea mai simpatică și cea mai de demult manifestare de acest: gen la noi, el trebui să ne încălqâscă; să ne înalțe, să ne farmece până la apropierea și a celor-lalte de firea şi de înţelegerea 'nâstră. 

Teatrul însă,. până puţin în urmă, fusese părtaşul. credincios al tu- turor sguduirilor şi neajunsurilor obștei; de aceea tocmai, resf 
o asemenea stare de lucruri, ajunsese într 
“In adevăr, cum ro autorii noştri ar 
rală şi de patriotism şi cum actor 
nu augiaă, pentru a se inspiră 

rângând 
'o deplină decădere. 

fi putut scrie bucăţi pline: de mo- 
il puteai să fie cu suflet înalt şi buni, când 

, decât sunetul grosolan al“săbiilor sol- 

(1) Românul, No. 95 din 11 August 1859. 
(2) Ibidem, No. 91 din 8 August 1859. 
(3) Ibidem, No. 95 din 11 August 1859.
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dăţesci şi n'aveai altă priveliște. decât, aceea: a desfrîului: şi. a -vi- 

ţiilor cu cară invasiunile. străine bântuiaii orașele şi satele n6stre. Ore 

cei cari. eşiai cu: capetele și .genuchile. plecate, : cu. peptul. grămădit 

între. umeri și -cu “braţele. întinse, întru, întîmpinarea, și buna primire! 

a. împilătorilor,. mai - puteaii găsi accente, de:indignare, mişcări de.re- 

voltă: şi. avîntură de. răsbunare. în inima. lor umilită de slugărnicie, 

pătată -de abusuri şi sleită de simţiri omenesci? Patria ?:.. ci o purtau 

în gură, ca s'o pâtă mai:ușor lepădă; poporul ?.... îl călcaii în pici6re 

socotind. că ati să. se urce mâi sus peste: dînsul;: datoria ?.;...vorbă g6lă, 

pentru unii, jug de robie 'şi.de dispreţ pentru. ceă-lalţi!,.. i i: 

1 Eră însă vremea, sosită acum, să se încerce. o reacțiune, căcă puţin câte 

puţin, — eşind. din vălmășagul trecutului, — statul român se. aşeză.pe 

temelii sănătâse şi fie-care factor de cultură saii de.energie publică tre- 

pbuiă să-şi ică și să-şi urmeze cuvenita sa cale. Acestă, .cu osebire de.grea, 

lucrare. căută să întreprindă Rosetti, şi avcă încredere în isbândă, căcă 

«ceea ce nu se puteă face în timpii răstignirii, trebuiă tăcut astăqi, când 

intrăm'în epoca renascerii. O putem. şi :pentru „că suntem siguri că o 

putem, pentru că sunt încredințat că toți o simi,.o voesce şi că fie-care 

va: contribui. în sfera. sa, de aceea .şi numai de accea cutezardm. a 

“luă; direcțiunea Teatrului Naţional» dicea el. i i: ni e 

„<Şi 'c6 este iteatrul; de nu abdicarea persânci actuale egoiste, înte- 
- ; DIE a E i . v . i . apiz „d „. gt tii E B 

mesate, spre.a luă aim 7ol vai bun. Ah! cât avem trebuinţă de. asta!... 

Veniti; veniţi, să. vă reluaţi sufletul, în teatrul popular, în mijlocul po- 

poruhii. In toţi anii la noi junii și damele societăţii. de, sus ;ait jucat 

-pe scenă în casele lor. Ai jucat: chiar înaintea Nemţilor şi a :Musca- 

lilor. De ce 6re' să rit jucăm; acum şi înaintea năţiei? Ore aplaudele 

naţionale ni. sunt mai dulci, decât! acele ale armiilor străinc?.;...d ună 

“și june românce, să mefadem, să. creăm, de voiţi, Teatrul Naţional, să 

traducem, să prelucrăm, să compunem.bacăţă morale şi vii, să „le jucăm 

chiar, şi fiţi încredințaţi că: aplaudele-ce-vă va da publicul român vă 

-vor înfrăţi, vă vor lumină, vă vor. înobilă::pe: toţi, şi “bine-cuvîitarea 

„cerută va fi în familiile nâstre şi peste .naţia n6stră.» (e INI a 
ta 

” Eloeuente şi pline. de cele mai calde şi mai înalte 'simţiri cuvinte, 

pe cari ilustrul băzbat, iubitor. de n6m şi de ţâră, le înscriă pe frontispi- 

. 
* . . .. E9I - 

» 
. ” v .. ” 

ciul teatrului, din care: voiă să facă. nu numa! templul. binefăcclorei 

„arle,:ci şi 'e<şedla, în care poporul, ostenit de: munca dilei - şi: une-ori 

:“pâte şi înăsprit de felurite suferinţe, să se“ ducă sâra, spre a-și odihni 

. r. 
„| 4 

  

- (1) Românul, No..94 din 8 August 1859. ::
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mintea şi trupul şi a învăţă morala, patriotismul, virtutea, prin: io6no 

vii şi puternice, prin fapte generâse şi eroice!'(1) ii ii: i 
După cum făgăduise publicului; prin profesiunea sa de er edință a artis) 

“tică, el se încunjură de cele mai-bune elemente 'ale- trupelor din: ca- 

pitală, în fruntea cărora străluciă Millo, iar pe Flechtenmacher îl'aduse 

din Craiova şi-l: numi şeful :orchestrei şi compositor de .musică::al 
"teatrului. (2) Costache Caragiale, care, după ce părăsise întreprinderea 

dramatică, se făcuse advocat, îndată ce văd calea: pe care intrase di-. 

recţiunea teatrului român, «scăgi din orele sale de odihnă şi, fără! a.:voi 

să primâscă . nici o remunerare, îşi dete sciinţa - sa, “talentul: s5u, inima 
sa pentru renascerea 'Teatrului Naţional»: (3) :: it a 

Stagiunea : se :deschise la :20:: Septembre: cu: Fiamina, în: care 

debută d-na Eufrosina Popescat (în rolul Fiaminei) .şi avi, atât ca 

artistă, cât şi ca femee,. un succes: ncîntrecut, ce se susţini şi cresci 

chiar în tâte 'dăţile câte se arătă: pe 'scenă. (4): A' doua 'lucrare re- 

(1) Românul, No. 91 din 8 August 1859. | _ : 
(2) 1. A. Vachmann, Scris6rea din 10 August 1859.—aMillo e angajat de Rosetti cu 

150 + pe lună. In ce privesce angajamentul meii, deși mi se făcuse propuneri însă 
Winterhalder, Piladele Directorului, s'a împotrivit, sub cuvînt că eit aș Îi aristocrat 
şi că m& plimb în echipage, așă că ai. adus pe Flechtenmacher . din. Craiova. să le 
facă t6te treburile musicale. Numai să pâtă!. Wiest de asemenea e. furios. — De ase- 
"menea Mali, Fanny şi Frosa nu ai fost! angajate încă, iar cu Pascaly. şi nevasta lui 
nui nimic terminat. A vrut să că pe Blonda și pe Serghie, dar ai i cerut câte 4 + 
pe lună şi 2 beneficii în stagiune». : i i 
“Cu t6te acestea, trupa :fu deplin: alcătuită la Stirșitul lui. August ; chiar. « și cu- 

prindeă pe Millo, Pascaly, Dimitriad, Const. Caragiale, Stefan Velescu, Alerandrescu,. 
Drăgulici, Gestian, Albescu, Felbariad, Stef. Miehăilenu, Blincu, Ioan Christache, Iorgu 
Caragiale, şi d-nele: Eufrosina Popescu, Matilda Pascal; Y Marița Constăntinescu, 
Maria Flechtenmacher, (care a debutat în rolul Luisei din Intrigă şi Amor), Frosa . 
Sarandi, Irina Poenaru (debutând 'în rolul Păunci: din Permecătorea) şi alţii şial-. 
tele de o mai puţină însemnătate. O trupă seridsă,. solidă. și cu elemente vrednice 
„de a lucră și de a merge înainte, după cum voiă Rosetti. - - . rit 

(3) Românul, No. 116 din 20 Octobre 1859. Costache Caragiale a dcbutat în „rolul 
lui, Guillaume Tell şi a „jucat pe Eoverard în Invețătorul satului cu o-mare putere! 
dramatică, avend darul de a a umple sala de spectatori, | ori de „câte: -ori „numele săi 

“sta pe afiş. - ” 

" (1) Fiamina, dramă în 4 acte: de Mario Uchara, tradusă de Gr. Peretz, e este pu- 
nerea pe scenă a unei întimplări. din vi6ţa chiara autorului ci, pă 
luată din amor, pentru a se face actriţă (Madeleine Br 
din Paris), care, după 20 de ani trecuţi în alte legături, se găsesce de-odată. în faţa ă 
bărbatului şi fiului ci. La vederea copilului, iubirea-ă de mamă se deştâptă și, cu dînsa, 
rușinea că o resimţise nuimai după atâta curgere de timp. Situaţiunea e fOrte cruntă 
faţă de un soţ care nu o mai pâte ertă şi de un fiii înaintea cui. este silită: de a 

răsit de.soţia sa, 
ohan de la Comedia Francesă „
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“presentată:fu o comedie, 33.333 franci, în care Millo aveă rolul prin- 

cipal şi, caitot-deaună, îu salutat,. do-ahingul acţiunii, cu : entusiaste 

“salve de aplause. ii Ei IiRai SEI Rata 

Cu ocasiunea acâsta se faci cunoscut publicului că, «parterul fiind prea 

mic şi dorind a :pune.la îndemâna lubu:or- pungilor petrecerea! cea 

frumâsă 'a teatrului, direcţiunea a hotăsit ca lojele de rîndulal 3-lca să 

se. dea şi ca: stale de orchestră,: împărțindu-se: în'câte 4 bileturi,::şi fie- 

care va putâ-luă un singir. bilet: pentru patru sfanţi». (1): Măsura'eră 

pa. . LI 

de sigur. înlesnitore pentru.0 parte a: spectatorilor, dar dovediă- că, 

- dintre: loji; cele: mai efiine oră-nu aveai cătare, ori nu se vindeaii aşă 

“numitei «bune societăţi», de :vreme' ce într”o cronică se::ridică plân- 

gerea că: ajutorul invocat cu atâta arşiţă (de Rosetti) nu-l vădurăm ve: : 

nind de nicăeri; teatrul îl: găsirăm. tot-dcauna gol, ast-iel încât în luna 

acâsta cheltuelile aă trebuit să “fie îndoit: mai:mară decât venitul. (2) 

- Şi fu, din nenorocire, :gol: în :multe şi multe rînduri: Aşă la prima re- 

presentaţiune a-: dramei sensaţionale JMartiriă: înimei; jumătate lojele 

eraii g6le: De ce re? căci-<foșlii'boeri protipendiştă nu vin la teatru. D-l 

Cantacuzino (tatăl), Bengescu şi alţi câţi-va boeră mari, pe cari îi vedem 

-cu plăcere la mai multe piese naţionale, sunt ezcepțiune ; cu 'câte-va flori 

nu se face vară!: i piesa: fusese atât de bine jucată, că la. actul al 

IV-lea: teatrul întreg,. printr'o -mişeare spontanee; chemă: în scenă: pe 

C. A.. Rosetti, mmulfumindu-i prin enlusiaste aplause pentru străduin- 

fele ce-şi dă a aduce teatrul în stare de perfecţiune. Şi faptul s'a repetat 

fârte: des,: deşi. directorul teatrului :m'a:'mai_voit, “dintr'un :exces:.de 

modestie, a onoră publicul cu presenţa sa.» Eşină de la representaţiunea 

Burghesului din Paris (sai Lecţiuni guvernului), Alecsandri, atunci Mi- 

roşi.—D-na Frosa Popescu, atât ca joc cât şi ca cântee, s'a ridicat fârte sus şi de 

multă vreme nu.se văduso pe scena nâstră atâta graţie unită cu atâta putere dra:_— 

matică». Sa e ea PE E ae E 

(1) Românul, No. 113 din 22 Septembre 18359... i: i 

(2) Ibidem, No. 116 din 20 Octobre, același an. — 1. A. Vachmann, Seris6rea din 

29 Ianuarie. 1869: «Rosetti a. pordut până acum, în 3 luni şi jumătate, peste 1000 

şi, dacă m'ar fi sesonul cel bun, ar fi lepădat direeţiunea, deși contractulil silesco să-și 

“încheie cel puţin o stagiune, fie chiar cu pagubă. D2 alt-fel, afară de puţini actori şi 

câte-va piese bune, tâle spectacolele și mai ales vodevilele 22 aie hal. Nici un gust, 

nică o simţire, aşă ca nimeni nu mai pomenesce de musică. Flechtenmacher a compro- 

mis totul, deşi se plânge pretutindeni de 'obosâlă şi de prea mare muncă. Matilda 

Pascaly a luat: în drame tote rolurile Malei Cronibace, -dar este insuficientă şi 

nu place nici ca dînsa, nici ca Marița Constantinescu. De sigur stagiunea o să se sfir- 

şâscă cu mari perderi de bani, căci publicul lasă: mai mult g6lă sala teatrului, 

chiar când se jâcă bine», i - -



3$ : DIMITRIE C. OLLĂNESCU , 220 
  

nistru de Externe. în cabinetul lui Ion Ghica, qiceă :. <Do.câte ori es 
din teatru, de la representaţiunea unei piese frumâse, mă.simt cu totul 
schimbat, întinerit, înălţat.» (1) ua 

„Iar .despre Don Carlos.eritica :giceă că: «Scena n6stră devine: up 

sancluariă, un ultar sacerdotal, de unde. va. eşi un foc sacru, care va 

- regeneră poporul; pe .acest altar, se vor: sacrifică. prejudecățile. an- 
lice; năvavurile, şi va: eși.; aurora unor: dile :.noue,:cousacrate uma- 

nităţii,. progresului, luminei și. libertăţii !»........ Filoromânul,:- care - scriă 
acestea, . eră -so. vede, mai mult decât entusiast în 'privirea: menirii . 
artei dramatice la noi. şi-i dedeă însuşiri pe. cari nu: tâtă. lumea: i:le 

reeunoscoă, căci alt-fel, cu totă adînca:impresiune ce lăsase. drama: lui 
- Sehillor, n'ar. fi-r&mas g6lă. sala,; g6lă de .<junimea .nobilă», cea :învă- 

ţată, cea; cu căldurâse -simţeminto.. personale, : dar. care nu: ţineă : să 
moră do. urât. la teatru; e ii i te tatea 
„. Cu..tâte acestea, representaţiunile îşi urmaii regulat cursul 'lor,; dân-. 
du-se în fie-care s&ptămână. câte. o bucată, alte-ori-câto două bucăţi nouă, .. 
Caracteristic, mai cu: s6mă, este, în -acâstă unică stagiune, cât: a ţinut 
întreprinderea lui Rosetti, că fie-care piesă se. studiă: în deosebi, sub 

„controlul stii. personal și, deși Costache. Caragiale.: îi. dedeă, cu. cea 
maj căldurâsă. sîrguinţă . şi dragoste,. concursul „experienţei: sale, nică 
una. nu vedeă. faţa. publicului, fără ca,:până în cele: mai mici amă- 
nunte—de punere. în. scenă și-de înterpretare,— să nu fi dat el: însuşi 
«bine-cuvîntarea». din .urmă.. Ce fericit şi vrednic de urmat; exemplu, 
pentru toţi cei după dînsul—trecuţi, presenţi şi viitori directori. aiPea- 
trului, Naţional! în a i tur 
:Silinţele acestea şi succesele morale. netăgăduite 'ce căpătase: deş- 

teptară interesul multor bărbaţi, cară, iubind teatrul, stăruiră pe lângă 
guvern să ică o hotărîre de statornică sprijinire şi desvoltare a artoi. 

* dramatice naţionale. Printre aceștia Ion Ghica cu V.. Alecsandri, pe 
atunci ministri, şi Kogălniceanu, nu mai puţin se străduiră a da ces: 
tiunii o cât maj deplină şi mai grabnică satisfacere. i 
Cum însă teatrul din: Bucuresci se află dat, pe trei ani, unui an- 

treprenor particular, câre eră cunoscut şi dovedit de maestru întru 
ale artei, iar teatrul din Iaşi şovăiă în mânile unor directori. sai co-. 
mitete administrative, cari de cari mai fără. vlagă, apoi se ins titui acolo 

  

  

(1) Românul, No. 137 şi 142 din 8 și 17 Decembre 1859.—Și cu adev 
fost să se judece succesele pieselor după cifra incassărilor, apoi multe mar mai fi 
îndrăsnit să înfrunte focul rampei. Așă, de pildă, drama -Teranul din munte na produse înir'o stră decăt două lire! — (Românul, No. 53 din 27 Februarie, Revista dramatică, Nota Redacţiunii, pag. I-a jos, la col6na a 4-a.) Sai 

&rat dacă ar fi-
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o comisiune specială 'compusă din: Costache Negruzzi, Alecu Donici, 

Jacob Fetu, Alecu Fotino şi T. Codrescu, 'cu însărcinarea de a elaboră 

un proiect do reformă şi de organisare a teatrelor. Ac6stă lucrare se 

făcă,-cuprindend două părţi: una privitore la organisarea teatrelor, 

cea-laltă la. teatrele” din - provincie, cu t6rte priinci6se "disposiţiuni 

asupra înfiinţării - unei: şedle dramatice (după: modelul propunerilor 

anal6ge făcute la noi în' trecut), a alcătuirii unui: comitet -de' adini- 

nistraţiune generală, "cum şi a modului formării unui reperloriii. : 

. Printr”un. articol suplementar. se arătă că «direcţiunile generale din 

Iași şi. Bucuresci având. același. scop,: adecă : prosperitatea şi :înflo- 

rirea teatrului român, Comitetul central: din Iaşi, îndată după. consti- 

tuirea lui, se va pune în oficială velaţiune - cu Direcţiunea generală a 

teatrului din Bucuresci, spre a se înţelege în perfectă uniformitate în 

privirea modului de -adoptat pentru regenerarea şi înflorirea teatrelor 

"române şi preschimbarea trupelor la, timp». (Di iata 

„Deşi. timpurile se arătait mai : priinci6se acum. fiinţei şi activităţii 

teatrului, totuși lipsa de unitate şi: de şir în: alcătuirile: prilejite: în 

atâtea 'rînduri : pentru: îmbunătăţirea. sârtei lui fură pururea pricina 

neaducerii. lor la -îndeplinire.: Aşă şi cu „proiectul - acesta; cum:şi 'cu 

multe altele, ce . vom -ved6 înjghebate cu grăbire, pentru ca: iarăşi: 

cu grabă: să fie date 'de.o parte.: Interesele :particularilor aveai încă 

mult timp să covîrşâscă. pe ale instituţiunii însăși, până ce, adusă 

cu desăvîrșire la margine de prăpastie, să deştepte pe 'cei.do la câr- 

mă, în faţa :primejdiei. : - - DI aa E Ci ate 

Şi vinovatul întru acâsta îu, po lângă mulţi alţii, şi publicul — nu 

cel mărunt care «crede fără de a cercetă», ci isteţaul, priceputul, pur- 

tatul prin lume, înaltul public, de notărîrile căruia. atârnă isbânda 

şi norocul, —căcă pe Rosetti, energic şi stăruitor la lucru, cu dragoste - 

însufleţit şi destoinic în ale teatrului, entusiast şi; mai presus de tâte, 

cu desăvîrşire desinteresat, nu la sprijinit, ba Pa silit chiar, prin în- 

dărcinica sa ncîmpărtăşire la spectacolele românesci, să se lepede 

înainte de timp de întreprinderea, prin care țintiă - să înlesnâscă pă- . 

trunderea. culturei morale şi intelectuale în straturile societăţii n6stre..(2) 

Pe alţii, mai puţin serupuloşi şi, fără “tăgadă, îmboldiţi mai mult de 

interes personal' decât: artistic —: dibacă însă la ademeniri şi la mo- 

miri de tot felul-— i-a încunjurat cu prietenia şi buna sa voinţă şi i-a 

ajutat să rămână, ani şi ani, în fruntea scenei naţionale, în cât sfîrşiseră 

N ——— 

(1) Românul, No. 63 din 3 Martie 1860. | , 

(2) Direcţiunea lui Rosetti, deşi concedată pe trei ani, luă sfirşit la 15 Maii 1860.
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prin a: încredinţă pe t6tă lumea că fără dînşii teatrul e şters: de pe 

faţa pămîntului. Publicul e ca. copiii, iubesce. pe cei cari:îi fac jucării, 

nu pe. eci ce-l dăscălesc!...: i taie e ia tit, 
„In adove&r, Rosetti, voind să dea o :desăvirşită desvoltare. progra: 

mului sâii,—dugpă- ce cu mărginitele-i. mijlâce.. înființase pentru: actori 
Ședla filarmoriică şi. dramatică, în :care; «se. ţineail cursuri: publice -şi 

yraluile: pentru .junii şi junele cu dorinţă de a învă&ţă musica» (1) — și, 

pe lângă cultura. şi. edueaţiunea. artistică co. dedeă trupei sale, :să în- 
zestreze . marea. nostră' scenă :cu decoruri, .costume, accesorii:: şi cun 
personal la înălţimea cerinţelor, :merei în crescere, ale. teatielor mo: 
derne, făcă repeţite cereri Ministeriului de Interne:ca să i se acorde; fori- 
durile, de cari .ayveă :novoe,. cui:atât mai. vîrtos că,.de.:: la întâia lună 
a stagiunii,: intrase :în .cheltueli,..pe cari - nici incassările serale;:fârte 
slabe,. nici neînsemnata-i. subvenţiune nu le putuse acoperi. Punerea. în 
“scenă a bucăţilor dramatice 'străine, mai: ales, -se.făceă,-până;la el,-în- 
tun -chip cu totul primitiv, fără: respectul-—în. representaţiunea. exto- 
riGră—a nici. uneia. din:trăsurile caracteristice alo. lucrării. Anomalia, 
anachronismul, disparitatea,. eraii vechile „păcate - ale înscenărilor. din 
teatrul, românesc, cară. dovediati atât lipsa: totală de. cunoscinţe şi: de 
gust, cât şi nepăsarea şi,: până la un: punct, .chiar.-dispreţul! pentru cea 
mai: de. căpetenie condiţiune a efectului. dramatic:. ilusiunea,. :asem&- 
narea perfectă. cu ceea ce.a pus,.eu, cine a pus şi cum și unde a'pus 
autorul acțiunea pe scenă. — Simţemîntul estetic. al celui :mai. simplu 
cunoscător teatral puteă fi jicnit în faţa unor asemenea : spectacole 
deşănţate, dar încă al ultra-delicatului, -impresionabilului şi lesne în- 

. i far a , pt ia îi : ai 

răpăiatului. Rosetti ?- i. pi a 
"Iată o reformă care. se impuneă. de. mult şi'pe care eră: de. datoria 
lui. so ducă la' bun sfîrşit! Iată una din petrele unghiulare: ale. artei 
dramatice, fă ră do. care înrîurirea. ci. asupra gustului: şi judecății pu- 

„blice ar fi o neomendsă parodie. De aceca luptă, stăruiă, senderăptnă 
ȘI socotind pe toţi pătrunşi ea dînsul do însemnătatea lucrurilor, nu perdeă nădejdea isbândei! e eee ae 

De altă parte, cum «artiştii, ori-cât de bine dăruiţi de natură, nu se poi. po deplin Diibrunde de simţul frumosului până ce nu-l văd și nu-l adîncese cu dinadi și fiind-că ai: nostri . fără vii tără. statue, nică iablouet porta Mc eăe,aă noştri, ră model “fe mio sului — erati puşi în neputinţă de-a propăşi în: arta: Y i grca « mimicci», Rosetti ieă hotărîrea «d imite tentat si e Sa : 4 e d trimite treptat şi Do fie-care 
ÎI IO 

„_ (1) Românul, No, 22 din 3 Novembre 1859,
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an, în. cele patru -luni „de vacanțe, câte doi din: artiștii: și 'artistele 

trupei sale în ferile cele mai: înaintale. în civilisare, spre: a vedâ 

şi studiă modelurile cele mari în teatrele și în:museele lor atât de însem- 

nate». Drept aceea, alegerea lui cădând asupra lui Dimitriade şi Pas- 

caly, cari. dovediseră un talent deosebit printre camaradii lor, destină 

două .representaţiuni sub titlul do:.: Beneficii. de, căletorie şi:făcir apel | 

la. publice, care. se grăbi, <după: întâiul anunţ, să iea rîndul întâiii şi 

al doilea. a lojelor, plătindu-le: unii cu preţul! îndoit, iar; alții, cari. nu 

puteai merge .la teatru: în piesa anunţată, le plătiră, lăsându:le să.se 

vîndă : de: direcţiune -în ! folosul. artiştilor” peneficienţi. Așă:'că mumai 

aceste dou&.rînduri; de 'loji le produseră aprâpe 200 4.» Primul.spec-" 

tacol,. Căpitanul Negru, îu:dat «cu marea mulţumire a: publicului, caro 

putii: constată că! artiștii erai. şi” recunoscători şi demni: de „încuraja- 

rea ce-primiseră». Da e ina pa tona ati, ă ; 

“A. doua .representaţiune, cu, Nebunul de amor, nu fu atât de norocită, 

căci din.pricina unor intrigă de culise se;amână şi nu se mal dete de 

loc. (1) Pascaly şi Dimitriade sait dus, totuşi, trei luni la Paris. (2). Dar 

“cum la cererile şi stăruinţele lui Rosetti, Ministrul de Interne—pe atunci 

ocupat cu alegeri de deputaţi.- nu: r&spunse, nimic ; cum, prin. urmare, 

_proisetatele - îmbunătăţiri: rămăsese :spînzurate: în golul :vecănicoi aş. 

peer 
pei 

Dope E TI a beti 

  

  a oa a a 

- (1) S6ra de representaţiune eră notărită pentru Sâmbătă, 27 Maiii. Pe la orele 5 după 

am6qă, d-na-Constantinescu, sare venise în acea diminăță la repetiţiunea generală şi 

care jucă a doua di: pentru banoficiul lui Millo, îrimise- vorbă: că e boluavă. Cum 

spectacolul nu se puteă amână, sealese o altă dramă; dar la 7 câsuri, Drăgulici refusă 

de a jucă, pretextând că nu e pregătit. In ac6stă posiţiune nu mai rămase decât a cere 

ajutorul: poliţiei “şi a da ast-fel representarea,; dar «mărturisesc că mi-a lipsit cura- 

“giul, dice Rosetti, şi mi s'a părut aș fi 'călcat ast-fel şi respectul ce datorese pu- 

bliculuii şacela ce am pentru artă». Cum însă anunţase trupei sale că direcţiunea 

îi. încetâză de la 15 Maiii şi representaţiunea eră pusă-la 14, el credea că acâsta i-a 

fost «greşâla, pentru că trebuiă să sciit că în ţâra acesta ne-am obicinuit cei' mai 

mulţi a întoree spatele, ba încă a 'da şi cu piciorul în puterea ce apune şi, prin 

urinare, nu aveam drept de a pretinde să nu aibă şi ca, Societatea teatrală, aceleaşi 

moravuri ce sunt în genere vorbind şi în societatea politică! Teatrul nu pâte fi de- 

cât oglinda. unei societăţi !» (G. A. Rosetti, «Teatrul Român», Românul, No. 137 —138 

din 7 Maiii 1860). - i a Da 

(2) Ibidem.—«Deşi, prin lipsa acestei din urmă representaţiuni, mijlâcele pecuniare 

de călătorie sai micşorat, d-melor se -v0r duce, şi ast-fel, în acâsta, ca în tote, pe- 

dicele cele mici nu'vor opri scopurile cele mari.» Naţionalul, No. 47 din-16 Iunie 

1860: «D-l Pascaly avii fericirea a da peste un suflet nobil, a bun Român, un par 

ticular care, prin îndemnul stă, prin apelul făcut publicului, prin îngrijirile . sale 

părintesci, a parvenit a câştigă o sumă de 170, spre a-i înlesni cheltuiala acestui 

scurt pelerinagii de trei luni numai». (G. Baronzi) a 

7



49 DIMITRIE C. OLLĂNESCU . 294 
  

teptări, iar. rcușşita întreprinderii sta în covîrşitârea luptă cu r&spun- | 
derea şi demnitatea direcțorului; acesta anunţă pe: cei în: drept.ică .- 
„«direcţiunea: sa : încetâză, nu: numai pentru anul “acela, ci pentru tot- ST 
deaunao. e cei ui PER 
„Ast-fel, din lipsa unui apropiat interes din partea - guvernului şi a 

„publicului. pentru -s6rta şi progresele teatrului, omul devotat ridicării 
şi înfloririi scenei: naţionale se vădii, cu durere, silit a o părăsi; pentru | 

a. nu-și împovără paguba: și neajunsul'cu o :nemeritată mustrare - de 
cuget. El îşi'făcuse—după făgăduială—pe deplin: datoria, “căci: în: 'cele:8 
luni cât ţinuse stagiunea, dăduse 60 de piese, dintre: cari 28 erail nouă, | 
originale sai traduse, şi-tâte -puso:în scenă. şi jucate:pe cât mai bine 
fusese cu putinţă, sprijinit: de -mijlâcele :şi: de personalul ce: avea. Ni- > 
velul artiștilor se! găsiă,:prin faptul obligativităţii şeâlei filarmonice, a 
îngrijirii studiilor, interpretării rolelor şi a unei nepărtinitâre, dar aspre 
discipline, cu: mult mai sus. Dovadă despre acâsta “sunt atâtea talente - 
ce râsăriră. şi 'se:ilustrară;: în: creaţiuni: din ce în-:ce 'mai':bune, de 
atunci: încolo! (1): ii iii: ti gi au 

, ai 

tii 

  i pi 

   . ; Lai La ee a. 
« 

“ „a 

(1) Stagiunea (1859—1860), începând.-la 20 Septembre cu 'Framina: (dramă în 4 
acte de: Mario: Uchard, tradusă de Gr.-Peretz, debutul: d-nei Eufrosina Popescu), .. 
s'a continuat cu: 23.333 de franci (com. de Dumanoir şi Clairville, tradusă de Win- 
terhalder, primul rol eră jucat de. Millo), Guillaume Tell (dramă în 5 acte de Schiller, 
tradusă de Winterhalder, musica de Wiest și Flechtenmacher ; Cost. Caragiale jucă - 
pe Guill,. Tell), Vicontele:de Letoritres. (com. vod. trad. de Millo, în care Eufr.. Po- 
pescu a cântat romanţa italiană: Caro nome), Bucurescenii (com. localisată de Eug. 
Carada), Joana:şi Joaneta (com. 2..a. trad. de Eug. Carada), Zrei Dasedli (com. 
orig. cu cântece de Winterhalder),.. Intriga şi amorul (dr. 5 a. Schiller, debutul Ma- 
riei Flechtenmacher în Luisa), Cerşetorul orb (vod. de Millo, musica Flechtenmacher), 
Un trântor 'cât dece (com.:Alillo), Ion Cucierul (dr. 5 a. 2 tabl.,trad. de Carada, în 
care Jlillo făceă pe Ioan Claude Cucierul, Șef. Vellescu pe Generalul Comite Roger), 
Criminalul (vod. 2. a. Millo), Iuvățătorul satului (dr..5 a. Paul Meurice, trad. Ca- 
rada), Fermecătorea (La petite Fadette, com..de George Sand, trad. Carada, musica 
de Flechtenmacher; Frosa Alexandrescu (Sarandi) jucă pe Izena fermecătârea, Di- 
milriad pe Florea, Drăgulici pe moș Nicola, Stef. Michăilânu pe neguţătorul, Zrina 
Poenaru debută în rolul. Păunei, la 23 Novembre), Gelosia părintescă (com. 1 a. de . Scribe), Martirul înâmei (ar. 5 a. Victor Scjour şi Brâsil, trad. -Michălescu), Bur- 
ghesul din Paris (com. vod, 6 tabl. tr. Millo), Cimpoiul Dracului (vod. feeric,. 2 a. localisat Carada, musica Flechtenmacher), Frica de bucurie (com. 1 a. M-me de Gerardin, 
trad. C. D. Aricescu), Prâăpăstiile :Bucurescilor (com. vod. 5.a. Millo, musica Wach- mann), Călugărița Sângerândă (dr. 5 a. 6 tabl. trad. Ion Nacu), Cinel-Cinel (com. 2 a. Alecsandri), Adrienne Lecouureur (dr. 5 a. Legouvă, trad. Gr. Lipoianu, benefi- ciul Eufrosina Popescu, la 29 Decembre), Rebecca (com. 2. a. trad. M. Flechtenmacher), Avocatul Dracului (com. 2 a. Pascaly), Biciul mărilor (ar. 5 a. 8 tabl. trad. Michăi- l6nu, beneficiul Mariţcă, Constantinescu), 24 Ianuarie sati Unirea tuturor parti-
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:- Opera Italiană,—spectacolul, pe care. Inalta Societate, mai mult: îm- 

pinsă. de. curentul: modei decât de dragostea ori priceperea ntusicci, 

ÎL. frecuentă: cu. deosebire — fusese : dată. «de guvernul Căimăcamului 

“ Ghica. în' întreprindere,. cu contract, pe termin de trei ani, lui . Vasile 

Zlioti, cu condițiuni mult mai puţin avantagi6se statului decât cele--pro- 

puse; oficial do:alte pers6ne». Cu tâte acestea: contractul: nu eră res- 

pectat, căcă. artiştii cei răi primiţi de public în'stagiunea trecută fusese 

în parte readuși şi în: stagiunea de faţă împotriva aprobării. Comite- 

tului: teatral, iar artişti de' frunte, cum eră: îndorat să aducă, nu':adu: 

sese, preferind a_av6 mai medioeri, pentru a-i plăti:puţin; cu:'tâte 
3 i 

reclamările: giaristicei, publicului și divecţiunii superiore. :-- "i 
va i. . 

-Mai:cră 'obligat a da pațru opere nouc in stagiune: şi: dăduse 'nu- 

mai una, căci îi lipsiaii tot-deauna :oră- primadona, ori: tenorul, sait 

Grchestra nu:eră completă.: --. iii e ta a tii 

'Luasc, îni'loe de un trimestru -— după contract,—abonămentul pe ş6se 

luni, şi acâsta cu o lună înaintea: deschiderii: stagiunii. i ii 

:Anunţase: opere :de.mai multe. ori, cari nici :după un' an nu'se-cân- 

-tase şi... şi... Şi... In sfîrşit nemulţumirea eră mare. 'Teulescu își dă- 

delor (bucată de ocasiune compusă de Pascaly; musica de Flechtenmacher; Eufr. PO- 

pescu' representă pe România), Don, Carlos (dr. 5.a.: Schiller, trad, Winterhalder), 

De sus jos, de jos sus (farsă,. 4 a. imitată după Nostroy, Mellesville și Cornus, trad. 

Millo), Țăranul din munte (dr. 5 a. trad. Michălescu), Un amor fatal sai Pardonul 

Bf. Ane(ăr. 5 a.2 tab. de Mare. Fournier; trad, Șt. Vellescu, musica! Flechtenmacher), 

Cârpaciul sai, nobleța cumpărată (dr. 5. a. de” Adolphe WVEnnery 'şi “Victor Cr 

mieux, trad. Gr. Lipoianu,; beneficiul lui Drăgulici), Voioșilă (vod. 2.a: trad. Carada), 

Bunul Odinidră (com. 2 a. trad. Winterhalder), Jianul, Căpitan de Haiduc: (vod. 4a. 

de Ioan, Anestin și Millo), Curierul de Lyon (dr. 5a. trad. C. Păltinânu), Nebunul din 

amor (dr, 5-a trad. Michălescu, beneficiul lui Pascaly), Nişcoreseu (vod. 2 a. Millo), 

Raba Ilărca (operetă feerică, 2 a. Millo, musica Flechtenmacher), Geniul Oltului (po- 

esie de Eug. Carada, cântată de C. Dimitriad, beneficiul Alex. Flechtenmacher), Co- 

cona' Chiriţa în Iaşi (com. 2 a. Aleosandri), Căpitanul Negru (dr. 5 a. Victor Sc: 

jour, trad: Michălescu, beneficiul lui Dimitriad), Calăul Londrei (dr. 5 a. beneficiul 

Mariţei Constantinescu), Jfortea lui Potru cel mare (dr. 5 a. beneficiul Matildei), 

Sfărămarea corăbici Medusa (piesă cu mare spectacul, 3 a. de Charles Desnoyer, trad: 

Millo), Orbul şi Nebuna (dr. 5'a., beneficiul lui S$. Michăil6nu). Acesta fu uitimul 

spectacol român al stagiunii (5 Iunie). Guvernul :a cerut lui Rosetti: să se. lepede 

de contract spre a luă însuși direcţiunea teatrelor şi a le da o desvoltare mai puternică, 

dar Rosetti a redat îndată contractul guvernului, sigur fiind că el mai mult decât 

ori-care particular îl va aduce la: starea de înflorire și de progres.' — Românul, 

No. 353, Septembrc 18 an. 1860. | i | | - A 

Eufrosina Popescu dete un mare concert, la 18 August, cu actul I din Norma, 

act. IIL din Trovatore şi finalul act. III din 1 due Foscari. 'Penorul Monari Rocca 

cântă aria: Gran Dio din Ernani şi Ikel-Falussy romanţa din Cenerentola.
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duse demisiunea motivată din comitet, iar publicul răbdă tâte, căci «nu 
aveă deprinderei de “a flueră.. pe. artiștii proşti, nică. a-i gratifică cu 
alte neplăcute daruri, deşi :după! dreptul cuvint atât artiștii, cât .şi cel 
ce-i urcă pe scenă, meritaii să fie flueraţi, mai ales când subvențiunea eră * 
îndoilă. şi: întreită:. decât. a .leatrului român şi: înalta: mobleţă “încu- 
'ragiă Opera: în l6te.serile - de .representafiune cu esacta;sa venire». : 
Impresariul nu'ţineă însă mare socotâlă de tâte .acestea, «urmând 
ilegalităţile sale; în „virtutea: -proleefiunilor ,superidre, deși procesele 
cu artiştii și: amestecul străinilor: în. afacerile scenei» îi i creaii o destul 
de.grea poșiţiune.i.: i. sii, pei Pit ti 

Predecesorii lui. Hiott :nu:se , bucurase de subvenţiunea dee care.se „bu 
cură . Opera a atunci, nici crescuse, ca dînsul, preţul abonămentului - şi. al 
intrării şi: totuşi, <avend: plăcerea şi ambiţiunea a obligă publicul și a 
introduce gustul musicei în România, aduseseră .. artişti însemnați ca: 
Mușiani,;-Ponti del Armi,:Carrion, Seller, Rovelli, Giraldoni, ete» (1), 
pe când acum „«contralta :Guedini: urlă, nu cântă, primadona. Manzini 
avea. voce amfibie: și răgușită,. iar: joc: de scenă:.co;semănă ;cu: con- 
vulsiunile copiilor lunatică, dâmna:Berini, prin -vocea-i microscopică şi. 
puţina forţă a plămânilor, cântase vecinica pomenire operelor: Maria 
di: Rohan, Traviata; Poliuto :şi Dealrice di::Tenda....» cae 

- Celebrul! (2) tenor :Svift: sfâşiă urechile: lumii cu :vocea-i: nearmonică 
și țipătâre; basul aveă:0! "voce falsă! şi 'sepulcrală, i iar baritonul Melzi şi 
prima contrajtă Gag gioti, prin schimonositurile și oribilele I0r vodă, usur- 
pait numele do artiști. 

: Ă „In orchestră instrumentele cu cârde. eraii puţine, i iar. „colo de. aramă 
„prea: multe; coriștii eraii imposibili de vedut şi de audit, ba încă prima- 
dona î Își permisese, î în Linda, să insulte publicul, care o'sîstiă, când cântă 
vei, iar. mușicanţii fugiseră de la locurile lor la “mijlocul „representa- 
țiunei, lăsând .pe ascultători batjocoriți, fără să intervie nică o: auto-. 
ritato, ca să se dea saisfacţiuncă cuvenită pentru fapte ce numai la noi se pot întîmplă. (2). . DR e EX) 

m. Ia - - EI 
(1) Nafionatul, No. ML din 7 Februarie 1860.— —Poiţa dramatică subscrisă de C. D. „ricescu.. 

(2) Ibidem, No. 14 din 18 Februarie, articolul: 
limon.—Ibidem, No. 15 din 25 Februarie, articolul : 
de Aricescu. . 

Repertoriul. Operei. fusese ; Attila, 'Trovatore, 
Bărbierul, Norma, Beatrice di Tenda, 
bula, ete. ete. 

B. Franchetti anunţă deschiderea unei Şecdle fitar monice pentru musica. vocală şi instrumentală. (Wa aționalul, No. 27, Aprile 2.) : ae 

  

  

  

7 catru Italian, subscris de. Phi- 
„O politica de culise, subsemnat 

Linda, Maria di Rohan; Traviata, 
Poliuto, I fulsi monetari, » Puritani, Sonnanm-
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Dacă am insistat asupra. acestora, a- fost numâi” pentru a: dovedi 

încă odată nedreptatea ce publicul înalt, cult şi'bogat al capitalei făcea 

teatrului român, îngrijit şi dirigiat: cu atâta rîvnă şi. desinteresare de 

Rosetti, preferindu-i Opera Italiană, răă alcătuită, răi: administrată şi 

mai răi 'corespunqătâre aşteptărilor. sale...Nu eră „deci :trebuinţa: unui 

spectacol înălțător, bine: chibzuit, :artistic; care 'o:atrăgeă: la teatru, ci 

îmboldirea. unui obiceiii, care prefăceă sala teatrului. în: salon de pri- 

mire, unde convorbirile aveaii mai mare atragere şi dâmnele mai multe 

graţii decât musica și artiştii:de pe scenă.:: ie ti 

Şi cum nu eră'-par'că, de ajuns o 'compahic de Operă Italiană, pentru 

acâsta, iată că la: Iunie debutâză 0 :companie! lirică -ungurăscă;' com-. 

pusă din cei mâi de frunte artiști ai teatrelor din:Pesta și Klausonburg, 

pe lângă care eră şi:o trupă de balet, aşă 'de bine întocmite şi va- 

' lorâse amîndouă, că făcură o adîncă impresiune' asupra Bucurescenilor, 

“cari îşi disputaii până la cel de po'urmă: scaun din'sală în serile de: 

representaţiune. (1) at a ete ast vrttră, 

In acelaşi: timp,-în sală Bossel, se produceă o trupă francesă sub di- 

recţiunea: faimosului comic Levassor, cu un minunat sucees, care însă nu. 

se -menţiniu, din :causa concurenţei ce-i: făcea Opera Ungurâscă şi mai 

cu s6mă baletul, compus: din: cele: mai trumâse' şi mai: învăpăiate 

fiico'ale lui Arpad: (9) i i ta te 

“Puţine qile după eşirea sa din teatru, Rosetti deveni pentruiînlâia:6ră. 

Ministru în cabinetul presidat de Nicolae Golescu, luând portofoliul. . 

Cultelor şi. Instrucțiunii publice. (3) Deşi stătă f6rte. scurt :timp la: gu- 

22 IE at Ă a 
age Ni 

7 

ARI ki. a Na 

  

(1) Trupa ungurâscă,. compusă din 70 de pers6ne, afară de balet, cu o “strălucită 

garderobă și cu o frumâsă înseenare a operelor unguresc, aveă ca primadone pe 

-d-na Zolâszy, Kaiser, Frederick, contraltă d-na Sehinek,- prim tenor “pei: Iekel. Fa- 

„lussi, Paoly tenor al-2-lea, Ornay, Purâdy baritoni; Marcelly şi: IJodosy bași, Aladar 

bas buf, 32 de -coriştă. Violonistul Jauser: și pianistul: Poscovitz: făecaii parte din 

companie. - | at e 

Ai debutat eu-opera maghiară Hunyadi Laszlo (operă istorică în 4 acte de Egresi 

„Beni, musică de fr: Erkel), apoi Luisa, Rigoletio, Trouatore, Attila; Mariha și T'ra- 

"viata. (Naţionalul, No. 43 şi 46-qin-2 şi 12 Iunie 1860.— 1. A: Waăchinaun, scris6re 

din:18 Iunie 1860.) . :--: = IE Aa a ai 

(2) 1 A. Wachmann, ibidem.—Wiest dă în luna lui Iunie concerte: la Paris și Londra 

cu ui deosebit sueces.—Naționalul, No 48 din 19 Iunie i 

(3) Wicolae Goleseti, Preşedinte al Consiliului și Ministru de Răsboiii; Dumitru Bră- 

tianu, Interne; C. A. Roseiti, Culte și Instr. publică; Ioan Brătianu, Finanţe; B.'Boe 

meseu, Dreptate; 1. 1. Filipescu, Externe; [. Vlădoianu, Control. Sa format la: 28 - 

Maiă, s'a presentat înaintea Adunării Deputaţilor a: doua: qi, iar la 8 Iulie, în urma 

“unei ncînţelegeri cu Domnitorul asupra responsabilităţi Ministrilor, şi-a dat demi- 

siunea.—In şedinţele de la 30 Maiii —6 Iunie, acest Consilii de Ministri a aprobat, între
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vern, avi totuși grijă de a cere să se: așeze -pe. nisce temelii mai „si- 
gure s6rta scenei române, hotărînd: sporirea. subvenţiunii, întocmirea 
unui regulament de administraţiune, înfiinţarea: unei. şeâle de :musică 
şi declamaţiune, desfiinţarea contractului de; întreprindere alui Vasile 
Hiott .(1) şi luarea de către guvern însuşi a direcţiunii Teatrului Naţi- 
onal. şi a Operei din; Bucuresci. Imprejurările:-politice. prilejind însă 
o-schimbare în; parte -a cabinetului, aceste: disposiţiuni. fură -adusc -la 
îndeplinire de către Ministrii următori. (9)... tz a 

In adevăr Comitetul general al teatrelor întocmesce în :Octobre 
nisco Statute pentru organisarea, teatrelor şi înființarea uncă şcăle ge- 
nevale de musică şi de artă dramatică. Art] al acestor Statute punea 

"că: «Teatrele ;din România,: Opera Italiană şi. Teatrul .Naţional.:se vor 
administră .pe viitor, în * contul : guvernului, de" Comiltelul teatrelor. 
Acest comitet, compus. din. cinci : membri. numiţi de..Domn, aveă :să 
lucreze .sub autoritatea. Ministerului din: Năuntru, .pentru .a. face. ca: 
teatrele în general și mai ales cel românesc să corespundă: dorinţei 
pentru :care fu el creat, figurând,. în. tâtă întinderea::cuvîntului,: ca 
şcdlă .:de - practică morală, adecă îndreptarea. moravurilor, gustul 
frumosului, cultura limbei, formarea inimei. şi: întrun: cuvînt trage. 
dia, care. înalţă sufletul, şi comedia. clasică, ;care îlagelă viţiul». (3) 
Îte cele-lalte disposiţiuni ale acestor statute er ati conforme - cuprin- 
sului tuturor. proiectelor de acest fel, înjghebate, fie din iniţiavă. pri- 
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altele, constituirea unci societăţi. anume în Craiova, nuriită: Societatea cu acțiuni a Teatrului Naţional din Craiova.— Românul, No. 150—151 şi 159 din 29, 30 Maiiă și 1 Iulie 1860. . . : ... pm IER II e . cante (1) Waționalul, No. 52 din 3 Iulie.— Românul, No. 353 din 18 Septembre....: (2) Cabinetul a: fost reconstituit ast-fel: Manolache. Costache, Preşedinte al Con- siliului și Ministru de Finanţe; G.:Costaforu, Interne; Adrian, Răsboiii; B. Boerescu, Justiţie și ad-interim la Culte și: Instr, publică ; £, 1: Filipescu și. B... Vlădoianu își păstrait portofoliurile de mai înainte. o iri : -.(3) G, Costaforu .însărcină Comitetul . teatrelor 
. Rogues şi D. Florescu, să elaboreze Statutele, pe 
le aprobă şi le întări. Ele cuprindea 32 de 
nistvarea teatrelor, la şcOla de musică și declamaţiune, la atribuţiunile artistice și direc- toriale ale comitetului, atât asupra teatrelor din Bucuresci,: cât șia trupelor saii în- treprinderilor dramatice din ţâră, în fine asupra regulării. și funeţionării serviciului financiar al teatrelor, ast-fel supuse, prin comitet, controlului.şi dirigerii guvernului. In art. 10 se îndatoră comitetul de a recomandă guvernului serierile origi- -nale sait traducerile teatrale, cari vor merită a fi--smenţinute sai. recompensate, dându-i și a sa opiniune!! (Wafionalul, No. 79 din 6 Octobre 1860)... +: i: O trupă de actori românt sub direcţiunea lui Iorgu Caragiale jâcă în timpul verei la 'Giurgiii, pentru marea mulţumire a cetăţenilor, (7bidem, No. 73 din15 Septembre.) 

„compus din -C.-Aristia,: Antonin 
“cari, după o amănunţită cercetare, 

art. privitOre la organisarea - şi admi-
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vată, ca cele de la 1834 şi 1845, fie'din îndemnul: guvernului, ca cel din 

1859 în laşi, tâte zădărnicite:'însă.: de împrejurări "răi: făcătore - oxis- 

tenţei şi. propășirii acestui aşezămînt de obștâscă educaţiuine: 

In puterea acestor Statute, Comitetul teatrelor ieă dar, de la 6 Octobre, 

direcţiunea scenelor română şi italiană, în 'numsle şi :pe socotâla guver- 

nului, care însă, de la 15 Iunie, făcuse! prin anuie încheere a: Consi- 

liului de -Ministri punere la'cale de.a aduce o trupă de Operă pentru 

sesâna viitore. (1) Drept accea, :Wiest, primul violon al orchestrei tea- 

trului, Zimoleon: Paleologu: şi: Benedetto : Franchetti, profesor . și di- 

rector. al. unei şcâle.de musică: vocală, fură: trimiși în ttalia să anga- 

jeze artiştii trebuincioşi, cari debutară la 4: Octobre în Trovatore, 

cu destul. succes,, deși, înainte chiar de a sosi--trupa! în ţ6ră, se' r&s- 

pândiso o mulţime de.critică neplăcute:. asupra talentului şi - destoini- 

ciei sale, în. public. Aşă se giceă că Lesniewska;-primadona, e bătrână, 

tenorul Steger e Nâmţ prost, Fany Polak, contralta, e o copilă de doi-spre- 

- dece ani, că întregul: personal : e : compus : dini:medioerităţi -și .e :pâte 

mai răi decâticel din trecut; (2) In': Traviata: însă, în Norma, Ernani, 

Lucia. şi în .tâte cele-lalte spectacole, ei :se :afirmară :din, ce: în-co:mai 

mult, ast-fel că tenorul: Steger: îu „recunoscut nu: numai.'ca: <artist: de 

musică, dar şi.ca; actor. inteligent şi. cu întinse cunoscinţe. în arta dra- 

matică». (3) Primadona -Lesniewska..«a dat. probe: de o. vocalisare fa- 

cilă, executată cu:o mare-acurateţă artistică»: (4); contralta Polak caveă 

cordele medii şi. grave ale vocei. dulăi, limpedi, rotunde şi sonore». (5) ; 

Steller erâ.un «minunat bariton», .-Boceabadate ::un bas profund. -de 

însemnătate şi: cei-l-alţi, în genere; destul de. mulţumitori.. iz 
9 

Inscenarea, ca decoruri şi. costume, nu.pătimiă de: vechiul păcai:al 

teatrelor n6stre: negligenţa, nepăsarea, lipsa de gust şi de; respect pentru 

PI IONI II II : a MI pe ni PIE RIERI 

(1) Naţionalul, No. Gt din 14 August 1860.—Extractul sumar al ședinţelor Consi- 

liului de Ministri de la 11—30 Iulie. Punctul al 2-lea. PIN 

(2) Naţionalul; No.:19 din G'Octobre 1860.--Românul, No. '262 'din 18 Septembre. 

“Trupa . eră ' compusă din:':46mnele „Lesniewska şi. Guerrabella;:. primadone ;: Zog- 

_nolati, secunda donna ; contralta Fany Polak şi Sehinek. comprimaria;. tenorul 

Sleger; baritonii. Steiler şi Bruno ;, bas profund Cesare Boccabadate; bas. comic As 

caiis; tenor al 2-lea Pio Botta, plus;52 'de coriști şi 36 de musieainţi. Repertoriul 

a fost pote dintre cele mâi variate şi mai bine “alese. In 'șâse luni 'S'aii dat: Zrovatore, 

Traviata, Ernani,' Imcia,: Linda, 'părbierul,: Macbeth, Latereția Borgia, : Othello, 

“Torquato Tasso, Rigoletto, Maria di.Rohan. Se pusese şi Moise al lui Rossini în re- 

petiţiune, dar nu s'a cântat. Tie 

(3) Nafionalul, No. 94 din 28 Novembre şi La Voiz de la “Roumanie, NO.:9 din 23 

Martie. . EI II 
NC 

(4) Ibidem, No. 85 din 27 Octobre. Critica Normei de Pnilimon.— Ibidem, loc. cit. 

(5) Ibidem, No. 19 din 6 Octobra.—Trovatore, critică de acelaşi.—1bidem. !
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adevăr şi cuviinţă, căcă în Linda «vederea Alpilor eră admirabilă», pă- 
durea Druigilor: din Norma splendidă (1), iar în Zrovatore, «arangiarea 
decoraţiunilor şi manevrarea lor s'a. făcut 'cu mare esâctitate, așă că, de 
când opera acâsta se represintă la: noi, acum. pentru prima: Gră. s'a 
vădut un. scenario analog: cu localitatea 'şi epoca ci». (2) :: 

- „In actul al IV-lea din Rigoletto, «fantoma eră atât de naturală în cât a 
:spăimântat pe spectori: tunetele, fulgerele,' plâia îi făceaii, fără de voc, 
-să: se cutremure»; dar fantasticele situaţiuni din Maebet/, «atât de bine 
-susţinute şi săvîrşite, cu: ajutorul şi puterea: mașinăriilor»... şi așă în 
-t6te împrejurările unde arta aveă nevoe „de Simulacrul fenomenelor 

„din afară ale naturei. (3) : îi DIR NR a Ra 
Stagiunea a: fost prin - urmare bună, iar comitetul: teatrelor. a dat 

dovedi că nui lipsiă nici: gustul; nică simţemîntul artistic: 

-“In acâstă stagiune a: debutat şi un tînăr Român: “Alez.' T. Zissu, cu io! 

operă AMadalena, care a avut succes. şi a atras compositorului laude 
şi: aplauso .căldurâse din partea publicului. (4): mii i 

* Incercarea fusese făcută și isbânda eră mulţumitore. Urmările love duse 
deci cu 'bună chibzuială înainte, puteaii: deschide o strălucită. carieră 
artei musicale, întemeiând.la: noi, cu timpul şi'cu răbdarea cuvenite: o 

„companie lirică de opere: comice! şi seriâse, după modelul .celor italiane. 
“Trebuiă pentru acâsta puţină “bunăvoință” din:'partea publicului, “o 
desfășurare de muncă energică: şi inteligentă ' din - partea. comitetului 
şi. -mijl6ce îndestulătâre pentru 'a acoperi ori-ce” neajunsuri : și "a: ţin 
„sus'rangul scenei, faţă de ceririțele costisitâre! ale întreprinderii. Se 
vede însă că: împrejurările şi hotărîrile nu erai, pe atunci, turnate în 
tiparul statornicioi, căci: voinţa Ministrilor; atât de: des: şi:: de': lesne 
“schimbători, 'învăluită . în forme mai mult - sait mai. puţin 'nimerite, 
„dărâmă adi ceea ce eri se, credea trainice ŞI. clădiă la loc cevă „pe care 
mâne îl sfărămaii cei ce le luai locul. . : 

« Fusese de ajuns ca Rosetti să pregătâscă | ogorul,. pe: „care. “Costa. 
-foru îl semânase și îl apărase de: stricăciune, Pentru e ca să-i împri Aștie 
altul râdele în vînt! * - ss a 
„In adevăr, după o stagiune: al cărei succes moral fusese la înăţi- 
„mea, silinţelor şi jertfelor tuturora, când ;se. aşteptă ca. tot comitetul — 
În numele şi pe socotâla guvernului, — dând + un sbor mai. întins. năzu- 

  

(1) Za Voiz de la Roumanie, No. 5 din 23 Martie 1861. 
(2) Naţionalal, No. 79 din 6 Octobre '1860. 

(3) La Voiz de la houmanie, No. 9 din 23 Martie 1861, 
(1) Ibidem, loc. cit. şi No. 17 din Aprilie 1864; ;Ioan A, Tachmann, scrisorea. din 23 Iunie 1865, DCI N Pai rca 

to 

ra
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inţelor sale artistice, să facă din Opera Italiană a capitalei nâstre o 

adevărată academie musicală, atât de trebuinei6să îmbunătăţirii nă- 

zavurilor, vedem că direcţiunea -Operei se încredinţâză din noii unui 

antrepenor. străin, Drillat, călduros sprijinit şi recomandat Primului 

Ministru Barbu Catargiu de: către Consulul frances. (1) - 

Statutele din Octobre 1860 eraii uitate, Comitetul general (?) al tea- 

trelor redus la vechile-i îndeletniciri contemplative, iar publicul pră- 

păstuit, pentru mulţi, mulți ani încă, în mânile “celor cari îi vor spe- | 

culă, fără serupul; slăbiciunea prea mare ce arată trupelor. cântărețe de 

ori-ce fel, naimai străine să fie.—E. adevărat că acest Drillat la început 

funcţionă sub privegherea unui comitet, compus din 4: Plagino, V. 

Paapa, Radu Rosetti, Colonel. Savel Manu şi Scarlat :Fălcoianu, şi eră 

considerat ca delegat—în ce privesce partea artistică—a qisului comitet; . 

dar puţin câte puţin,: membrii comitetului preînnoindu-se şi autoritatea 

sa scăqând - cu. prefacerile acestea, iar înrîurirea şi activitatea direc: 

torului menţinendu-se şi crescând în aceeaşi proporţiune, Drillat rămase 

aprope. singur''stăpân să facă şi să ' administreze cum ' voiă prima 

şi unica n6stră scenă lirică." Sa aa 

Comitetul fu şi mai puţin norocos cu! direcţiunea companiei: dra- 

matice române, e Sita 

“După ce Rosetti fu siliț să cedeze contractul stii guvernului, cu în-. 

crederea că: <printr'o. înrîurire. ce mo. pâte av6 un particular, el va 

aduce teatrul român înti'o stare de înflorire şi de progres», Adunarea 

legislativă, <apreciându-i -utilitatea ca o. şeolă de morală publică şi con- 

siderând că subvenţiunea ce i se acordă până aci nu putcă fi de ajuns 

spre a-l ridică la înălțimea ce trebuiă. să ocupe "un asemenea Ins: 

tilul naţional», măresce subvenţiunea la 100.000 pe an; «ca să se p6tă 

ast-tel întîmpină' sacrificiile neaperal trebuinciâse pentru înaintarea 

arlei dramalice». (2) . ae So A 

  

- (0) Trupa adusă de Drillat eră compusă din artişti cu reputaţiune, precum: tenorul 

Steger, primadonele forte Carlota Cattinari şi Elvira Brambila,  contralia Luigia 

Giry, tenorul Giovanni Georgetti,. baritonul Giovanni Reina (înlocuiă pe Steller), - 

primul „bas Welasco . Ilorenz, basul central Carlos Zuecheti. Repertoriul, pe lângă 

operele favorite ale Bucurescenilor, ca: Prnani, Traviata, Lucia, Trovatore, Norma, . 

mai cuprindeă şi Vesperele Siciliane, Ballo în masehera (ultima composiţiune a lui.. 

Verdi, dată în 1860 pentru prima; Gră.la Paris), apoi Puritani, Lombardi, Favo- 

ita, Giuramento, Moise şi altele. . ----:. Da a a ai, 

Prima representaţiune fu la: 1 .Octobre 1861 cu Frnani.(La Voiz de la Roumanie, 

No. din 5 Octobre.) PI SI La IN pe 

; (2) Când guvernul acordă întreprinderea teatrului român fostului director (Rosetti) 

cu o subvenţiune de 47.250 lei, îi impuse 'obligaţiunea de a da vepresentaţiuni în 

Analele A. R.— Tom. XX, — Memoriile Secţ. Literare. 4
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Acâstă disposiţiune, în loc să dea.un 'spor de energie Comitetului 
general al teatrelor, pentru, compunerea trupei, întocmirea reperto- 
riului şi deschiderea stagiunii în. condițiuni maj avantagi6se, şi -cu 

osebire mai grabnice decât până aci, avi toemai efectul ncexplicabil 
de a îngreuiă şi mai ales de a întârdiă îndeplinirea lor. . 

- Angajamentele, cari se făcea, înainte, de cum începeail vacânţele deo : 
vară, eraii încă neîncheiate până acum, la mijlocul lui Septembre ; re- 
pertoriul ales şi publicat, în :de obște, cel mult până la 1 Septembre, 
nu fu, de astă dată, cunoscut decât la sfîrşitul lui Octobre; iar sta- 
giunea, ce de regulă începea la 15 Septembre, se deschise abiă la 4 
Novembre cu. Ondrea casci (dramă în 5 acte de. Lâon Battu şi: Mau- 
rice Desvignes, tradusă de Ştefan Vellescu). i 
Dacă însă t6te erai atât de mult lăsate în întârgiere, - făgăduelile 

de aclivilale şi de vrednicie, cu cari comitetul cercă să dobândâscă 
bunăvoința şi sprijinul publicului în favârea teatrului, erati din cele 
mai. ademenitâre: o trupă de întâia mână, decoruri şi costume sensa- 
ționale şi un repertoriit cuprindând, pe lângă «operele dramatice ori- 
ginale ale celor mai renumiţi autori naţionali, şi patru-deci de piese 
nouc, traduse din limba francesă». (1). pi i 

In faţa unui atât de minunat program, publicul îngăduitor şi mă- 

timp de opt luni, de la 15 Septembre la 15 Mai, şi acâsta în gilele cele mai ne- 
favorabile; căci cele bune erati reservate Operei Italiane. Apoi îl îndatoră de a 
țin€ o şcălă de musică şi declamațiune şi un curs de artă dramatică; a da 
patru representațiuni în folosul fondului teatrului ;. a plăti, împreună cu direc- . 
torul Operei Italiane, lefurile împiegaţilor. subalterni ai guvernului la teatru şi a 
da.pentru fie-ce representațiune o tază de 47 lei şi 10 parale. . ” Prin aceste din urmă trei îndatoriri, guvernul -luă indirect de la antreprenor jumătatea subvenţiunii, aşă că, în faptă, acea subvenţiune se află redusă la suma 
de 25.000 lei, pentru care avcă să îndeplinâscă tâte îndatoririle de mai sus. Guvernul, luând direcţiunea asupra sa, n'aveă nici una din aceste îndatoriri, aveă mâna liberă; dar tocmai prin acea libertate a acţiunii contractase (pe 'tăcute, se înţelege) o obli- gaţiune morală mai mare: îndatorirea de a formă gustul publicului prinir'o bună 
alegere a pieselor, de a încuragiă, literatura naţională prin acordare de recom- 
pense la autorii unor piese originale sai traducțiuni nemerile, a contribui la înain- 
tarea artei dramatice prin recompensarea talen telor născânde ale junilor artişti». (Românul, No. 553 din 18 Decembre 1860). ! 
- (1) Ibidem, loc. cit.—Z, A. YVachmann, scris6rea din 20 Sept 1860. <Ovreiul italian Franehetti e tare şi mare la Operă ! EI, pe care Hiott îl avusese di- rector al corurilor și-l depărtase din causă de incapacitate, aqi dictator musical. în . pe 

. 
a - . *  - 

teatru, iar Wiest ce dat la o parte!.... In teatrul românesc lucrurile merg și mai râii; “nimeni nu e angagiat până acum. Pascaly a fost la Bengescu, dar abiă a putut să-i vorbâscă. Millo e încă la Brăila, iar ccă-lalţi rEspândiţi în tâte părţile.»
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gulit tot de odată,-ertă perderea: de. timp, socotind, firesce, că o muncă 

„îndelungată a fost, neapărat trebuitâre artiştilor şi comitetului, pentru 

- pregătirea .cuviinci6să a atâtor spectacole nouă: .. sii: 

Cu tâte acestea, după opt representațiuni, comitetul; constatând că 

cheltuelile eraii prea mari; că incassările mergeaii scădând, iar aprpe 

_ jumătatea subvenţiunii fusese absorbită de nevoile gilnice ale teatrului, 

adresă un lung raport Ministrului de Interne, care, prevăgând deficite 

„peste putinţă de acoperit. cu sistemul -acesta,—hotări închiderea lea- 

_trului, fără a ţin6 socotâlă do răspunderea ce-i impunea contractele 

încheiate cu artiştii, nici de risicul de a-i lăsă peritori -de f6me pe 

CPU 
_ Momentul eră critic fără îndoială, cu atât mai grei cu cât se vedeă 

- de o parte nedestoinicia comitetului în - asemenea întreprindere, iar 

„de alta, primojduirea existenței chiar. a .scenei naţionale, dacă eră. mai 

departe lăsată în s6ma nepricepuţilor ori a exploatatorilor, din mânile 

„căroră voiă tocmai 's'o :smulgă. guvernul “prin “autoritatea interve: 

nirii sale. a 

Măsura ar. fi fost prea violentă, prea: nedrâptă şi ar fi jicnit creditul 

- guvernului,. care aveă. datoria de:a fi, — cu ori-ce pref —un generos și 

indulgent protector al scenei naţionale. :. -; . i. e 

După lupte şi jertfe îndelungi şi simţitore, teatrul ajunsese să intre 

“în rîndul aşezămintelor. publice de cultură şi de progres, recunoscân- 

du-i-se, pe lângă însuşirile sale :recreative, acţitnea moralisătâre . ce 

puteă cu.folos.să exercite asupra poporului. .: Da 

In adevăr, nu t6tă lumea scie saii 'are vreme “să cetâscă, şi chiar 

dacă ar -av6,. cetirea nu:interesâză decât partea. cea 'mai al6să a 

„fiinţei şi a sufletului, cărora. le trebue încă o cătime de cultură şi. de 

„inteligenţă .pentru a-i simţi şi a-i gustă bunurile șia o face, mai vîr- 

tos, plăcută” şi folositâre. Pe când teatrul îşi îndreptâză farmecul lui 

asupra întregei n6stre făpturi: minte, inimă, simţuri. De-odată: ochii 

-privese uimiţi felurimea și frumuseţea decorurilor şi a costumelor ; 

audul se încântă de armonia glasurilor şi a cuvintelor; mulţimea 

spectatorilor, strălucirea pod6belor, căldura şi tresărirea sugestivă a 

„atâtor pepturi din cuprinsul salei plină de ş6pto, de lumină, de 

miresme şi de flori, pregătesc, par'că, mai -bine. sufletul fie-căruia 

“pentru, a 'se pătrunde şi â se bucură de emoţiunile ce-i dă acţiunea 

- desfăşurată po scenă... i : 

„Tată pentru ce teatrul cea mai completă manifestaţiune a artei — 

a jucat un însemnat rol social, .ori-unde—în lume—a strălucit făclia 

civilisaţiunii. Un guvern luminat, într'o epocă de înălțătore evoluţiune, 

po



59 "DIMITRIE C. OLLĂNESCU "994 
  

ca accea în care ne “aflam pe atunci, nu:puteă nici. închide, nică  pă- 
“răsi teatrul. în voia întîmplării, fără de a sdrobi: temeliile unui 'aşe- 
zămînt naţional de utilitate publică şi a  slei un - isvor de plăcute şi 

 învietore ilusiuni al poporului. : | 

"Costaforu, Ministrul de Interne, mişcat, fără îndoială, de aceste con- 

'sideraţiuni şi, pentru a împedecă o tuină desăvîrşită, trecă dir eoțiu- 
"noa lui lillo, care se însărcină, de la 1 Decembre, să ducă lucrurile 

“mai departe, sub â sa proprie răspundere, căci nu i se dedeă nimic 

“peste cok' 51.000 de lei -co mai rămăsese din subvenţiune, până la sfir- 
“şitul stagiunii. (1) : a : 

Și se văqi doi ani aprâpo în fruntea afişelor teatrului românesc 

titulatura: direcţiunii lui Millo, pe când pe ale: Operei Italiane figură 
«Comitetul general al teatrelor», lucrând în numele și pe socotâla: 

“ guvernului. Spectacol ciudat, amintind - nesocotinţa vremilor trecute, 
“când stăpânirea ocrotiă și sprijiniă cu bani şi putere trupele de teatru 
“străine, iar pe una singură românescă. nu :voiă:ori.îi eră: grei s'o 
| susţie, ... Ă 

'Şi noroc că se găsise Millo, -plin de 'îndrăsnâlă şi bine. căpuit e cu 
"răbdare, să sedtă teatrul din făgaşul nevoiei, căci alt-fel periă de slă- 
biciune, ori cădeă într”o cumplită anarchie de culise. . | 

Deci Millo deschise campania cu vodevilul' săi: - Ursul alb și. asul - 
negru, ţinând: de aci înainte aprâpe egală:cumpănă între repertoriul 
'comico-lirie şi cel dramatic, dând, „pe cât îl ertai .mijlâcele, desvol- 
tare şi îmbunătăţire punerii în:scenă a- pieselor, punctul s săi cel mai - 
slab în întâia peri6dă directorială. 

De astă dată împrejurările. îl favorisară, căci trupa îi eră. “dintre 
cele mai bune şi compusă pentru amîndouă ,genurile. dramatice, iar 
încet, încet, repertoriul, deși la început vechii şi fără vlagă, se prefăciu, 
sc îmbog: ăţi cu lucrări originale şi: cu. traduceri destul de numer6se, 
în cât so-păroă, cu 6re-care bunăvoință, că treptele suitore nu erati 
numai 'o parabolă doşartă do înţeles în cronica arțistică a teatrului 
român. (2) | 

(1) La Voiz de la Roumanie, No. 31 din 14 Septembro 1661. — V. A. Urcchiă, Ist, 
„şecblelor, t. III, p. 270. 
(2) «După opt: representațiuni, Comitetul general ostenise și dădă direcţiunea tea- 

trului român lui d-l Millo. Dar programa cu făg găduitele 40 de piese nouă, afară di 
cele originale?;.. Aflăm-—fără să putem însă afirmă — că Comitetul general al tea: 
trelor, cedând direcţiunea d-lui Millo, na î-a dat nici o singură piesă nouă stu- 
diată, pregătită sati încaile tn adusă, — Anul trecut, până la 1 Decembre, se dederă 
26 de representațiuni, din cari 11 în luna lui Novembre, tot atâtea în Octobre și
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Millo tronă din. noii în fruntea teatrului românesc. . i 

.Şedla lirico-dramatică,: proiectele de reforme, garanţiile protecţiunii 

  

4 în Septembre (începând representările la 20). Din aceste 26 'de:piese,: 12 erai cu. 

totul nouă, date pentru întâia Gră pe scena nâstră. (Românul, :No. 353 din 18- De- 

combre 1860.) . „. : ! a: 

Trupa eră compusă din, Pascaly, Dimitriade, Vellescu, Cattulescu, Gestian, M ineu, | 

Drăgulici, Christescu, Alexandrescu, Iorgu Caragiale, Pelbariad, Săpeanu şi mai 

mulţi tineri începători, apoi d-nele: Eulr. Popescu, Marița Constantinescu, Ralița, : 

EL. Caragiale, :F'rosa Alexandrescu, . Irina Poenaru, : d-na Serghie, Bichăilenu - şi 

mai multe eleve, între cari Marifa - Vasilescu, în vîrstă de 14 ani. ,-...: : 
. .. = 

Piesele ce stai dat de la 4 Novembre până la sfirşitul stagiunii au fost: Ondrea: . 

Casei, O femeie cum sunt multe şi alta cum, suni prea puţine (ar. 5 a. de Emile. 

Augier şi. Ed. Foussier, trad. de E. Carada), Plăiaşul și Soldalul (wvod. ia. de 

'Ț. Profiriu, musica: de Flechtenmacher), Păcatele vechi (vod. 1 a. de Mellesville şi: 

Dumanoir, trad. de E. Carada; Millo şi El. Caragiale executaii într:însul un pas de 

doi), Voiajorul (şansonetă comică. de I.: Caragiale), Căpitanul Guilery (dr. 5 a.9. 

tabl. de Victor Sâjour, tradusă de Pascaly), Otrava (vod. 1 a. de Bujorenu), Crizi- .. 

nalul (vod. 2 a. de Millo), Escamatorul '(şansonetă de I. Caragiale),  Chirifa în. 

Iaşi (vod. 3 a. de Alecsandri), Zaza calicu (vod. 2 a. de Millo, musica de Flechten- . 

macher).—Acestea s'au dat sub direcţiunea Comitetului teatrelor; de aci încep cele date : 

sub direcţiunea lui Millo şi anume: Ursul alb şi ursul negru, Orgoliul sai noblefa': 

cumpărată (vod. 2 a.), Două despărțeniă (v. 1 a.), Coliba lui moş Toma (dr.5 a. şi: 

3 tabl. de Dumanoir și d'Ennery, trad. de Stăncescu), Fata Aerului, Căpitanul, Negru 

os, de jos sus, Corbul român, 
(dr. 5 a. de V. S6jour, trad. de E. Carada), De sus 

Nebunul din amor, Jianul, Vicontele de Letoriăres, Ghici ghicitârea mea, Baba * 

Iârca, Cârlanii (vod. 1 a. de O. Negruzzi, musica de Flechtenmacher), Punsu Haiducu - 

(vod. 2 a., prelucrat de Michăleseu),: Un trântor cât dece, Prăpăstiile Bucurescilor: 

Ghiftui sai doi morţi vii (vod. 2a: de Alecsandri, musica de Flechtenmacher), Căsă- : 

toria silită (com. 1 a. de. Moliere, trad. de C. Negruzzi), Buna: educație, ir Zulia: : 

ride, Insurăţeii, Indiana şi Charlemagne (vod. 1:a. trad. de . Nic. Băicoianu, be- : 

nef. El. Caragiale), Evreul rătăcitor (dr. 5'a. de Morville și Mal6on, trad.: de Millo), 

Fometea cea mare (dr. 5-a. baneficiul lui Pascaly), Banii, Gloria şi Amorul, Ber- 

“tram Matelotul (dr..4 a. şi 1 prolog, trad.! Stăncascu), :On5rea franceză: (dr. 5: 

a. 1 tabl., trad. Grecânu); Lumpațiu Vagabondul. şi altele asemenea, cunoscute...) 

-Se coreă totuşi Lui Millo de a face o alegere mai seridsă printre lucrările meritorii; * 

ca' representaţiunile să fie instructive şi plăcute în același timp, ca teatrul să contri- 

Duiască ast-fel la <reorganisaţiunea n6stră morală și socială», ta 

„Se împulă că musica teătruliă cântă prea puţine arii naționale, că lă galerie se 

face un sgomot nesuferit de <amicii zeloși ai “Peatrului Naţional, cari vin să facă con- ? 

versaţiuni şi intrigi umor6se+.—Se-vede că iradițiunea acesta d. reânviatagi! i 

Interpretarea eră bună : jocul scenei bine imitat şi bine condus ;. gesticulațiunea 

adevărată, firâscă; declamațiunea mai, puţin exagerată decât altă dată, pronunțarea : 

prea slabă, însă aşă că publicul de la uşă, nu înţelegeă nimic. — Distribuirea 'ro- 

= 

lelor. nu - tot-deauna nemerită, căci actori” fără voce ati cântat în vodevile, actori + 

comică jucând scene ușdre şi alţii fără disposiţiuni comice făcând comicismuri ! In- *. 

fine capacităţi teatrale respinse, ca prin sistem, din rolurile: unde ar fi putut ex-
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de sus, visurile de înălţare, de temeinicie, de înflorire se 'risipise, iar 
scena rămâneă fără control şi fără sprijin pentru câţi-va ani, la buna 
disposiţiune a ilustrului artist, singurul mare şi tare înăuntru: ca .și 
afară din teatru. (1) a Da a | 

Bunele-i începuturi eraă să dăinuiască o stagiune, mult două, pentru 
ca deprinderile din trecut să răsară, să crâscă. şi să se statornicâscă - 
iarăşi pe. scândurile scenei, bătute şi străbătute de atâtea şi atâtea. 
vele deprinderi! n 

Şi i se dedeă, gratis, nu numai un splendid local, înzestrat cu tâte 
cele trebuinci6se scenei, ci şi o trupă alcătuită în cele mai bune con- 
diţiuni şi o subvenţiune, care, așă trunchiată cum se oferiă lui Millo la 
intrarea: sa în funcţiune, eră mai însemnată decât cea precedentă şi. 
de două ori mai mare decât 0 avusese cl. însuși în primul, direc- .. 
torat. Mai mult,.i so dedeă libertatea de a jucă ce va vrea şi cum va, . 
vrea, de a administră afacerile teatrului după povăţuirea intereselor. 
sale, fără a i se cere, cel'puţin, ca sub Ştirbei-Vodă, o garanţie. bă- . 
n6scă pentru acoperirea pagubelor şi a leturilor trupei (2), şi cu atât 
mai puţin impunându-i-se un control artistic, ori vre-o restricțiune mo- 
rală, afară d6r de îndatorirea de a nu representă.- piese politice,. în 
contra guvernului, nici odată. (3) .. DEC e i 

Printre meritatele imputără ce 's'aii făcut tot-deauna direcţiunii: lui | 
Millo, două mai cu osebire, jienitâre înaintării artei dramatice, aii avut; 

  

celă; costumarea adesea. răi combinată sai răi al6să. Sai vâdut crinolinele din. 
1858 duse pe timpul Ludovicilor Franciei şi Dogilor Veneţiei, soldaţi în uniforme 
românesci din 1860 duşi în vremea de la începutul Regulamentului, inocenţa, copi- - 
lăria prea încărcată de văpseli şi b&trâneţea prea puţin șovăindă! E 

Antre-actele prea lungi, prea mari (par'că ar fi în vremea de aqi).: , 
La decoruri, colibele şi cârciumile românesci mutate în Franţa şi Germania, stra- -. 

dele și palatele Veneţiei: şi Parisului aduse pe pămîntul nostru.. Ia - 
„___ Cu. t6te acestea, teatrul, merge mai bine decât în alte -timpuri!,.. (Wafionalul, 
No. 101 din 22 Decembre 1860.) - ae Ie 

(1) Intreprinderea teatrului fusese dată pe 5 ani lui Millo, cu începere dela 1 
Decembre 1860. E E i î. a Dra 

(2) Dimitriade nu tu angajat decât forte târdii (la Decembre) în a doua stagiune 
teatrală (1860—62), tocmai fiind-că reclamase la poliţie împreună cu Maria Constan- 
tineseu «gajul lor, pe care Millo refusă sai nu putuse a-l plăti». Marița, din: acâstă causă, nu îu angajată de loc, cu tâte demonstraţiunile ce se făcură în favârea' că de mai multe oră în sala teatrului de publice şi cu o vie polemică susţinută de Ari- cescu în Românul și de Fundescu în Progresul contra lui Millo în acâstă -pri- ; vire. (Vegi Românul, No..320 din 16 Novembre 1880 și Suplementul Românului, NO. :. 41 din 10 Februarie 1862) Aaaa 

(3) Nafionalul, No. 3 din 28 Ianuarie și No. 15 şi 16 din 19 şi 23 Februarie 1861...
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o caracteristică însemnătate: insuficienţa studiului şi slăbiciunea .in- 

terpretării pieselor, cum și vinovata nocînerijire_a limbei vorbite pe 

scenă. (1)_— —— a e Diane Aaa 

u mai eră cestiunea despre felul cum se traduceait---ca esactitato— 

lucrările străine, căcă prea puţin simţiă, mai ales pe atunci, publicul de- 

licatoţa ori corectitudinea strămutării în românesce a autorilor străini. 

Ce-i trebuiă lui, ce-l înteresă, îl: fermecă sait. îl indignă, ascultând 

cele rostite, eră felul cum actorii întrebuința organul acesta, - scump 

lui, ale cărui accente îl încăldiait inima, ori îi răscoliaii mânia, şi că- 

ruia nimeni, sub nici. un cuvînt, nu aveâ':dreptul să-i - sâlbătăcâscă 

viersul!... - ., a 

Teatrul este o tribună publică -pentiu răspândirea ideilor şi însu- 

fleţirea inimilor, dar e şi o catedră pentru cultivarea și înflorirea gra- 

iului. Cultul limbei, vorbite saii cântate, a fost la t6te nâmurile şi în toţi 

timpii cea mai sfîntă datorie a instituţiunii teatrale şi literatura drama- 

tică ma oxistat şi nu s'a desvoltat decât printr'însul şi pentru. dînsul. 

Farmecul formei şi al expresiunci faco să pătrundă, până în adîncul ! 

gltelor, gândirile poeţilor. Ele fac să tresară, de o dulce şi nouă vi6ţă, 

pepturile.stăpânite de simţirile ce le daii sbor şi căldură, pentru puto- 

rea şi frumuseţea cărora nu-s de ajuns tote comorile şi tâte tainele artei! 

Se pâte, cu drept, qice că teatrul e tomplul cuvîntului! Nicăeră nu este 

ol întovărăşit de mai mari pompe şi nimeni, pentru a fi adorat,: nu 

îmbracă mai strălucite pod6be. Tată, .miusica îi aduce prinosul cel mai 

curat al armoniei; cu mlădierile cele mai gingaşe se frâna şi se râsfăţă |. 

pentru dînsul liniile sculpturei; cu-vii şi fragede văpsele zugrăvită-i în 

prâjmă-i tăptura, iar bolți şi încăperi, tot mai mindre, neîncetat, pentru 

ol se ridică, răsunotul falnic să-i fie şi grabnic, cu pasuii dibace, vedi 

danţul cum sprinten sent6ree, ca'n tâta vedenia: mîndră un pic: ve- 

selia să salte! Ta e a 

De alt-fel scenele cele mari : înlesnese  înţelogerea rostului și pă- 

  

(1) Limba traducţiunii (Bertram matelotul) ar îi îost bună, dacă nu s'ar îi audit 

vorbe ca: instruisat în loc de învăţat, Sir în loc de Sire, amportat în loc de învins, 

garson în loc de băiat, şi alte multe de astă” natură, cari aii bunul de a ne duce, 

fără multă “cheltuială, în Franţa, în loc de a ne romanisă mai mult decât suntem 

astăqi şi a nc scâte din babilonul limbistie în care ne aflăm, căgață (strmană limbă!!). 

" Se vede că onor. "Comitet teatral are prea multe în cap,. ca să se pâtă ocupă .și de 

limba naţională. Aducă-şi dar aminte acest onor. Comitet că ori-ce ostendlă de rc- 

generare a Teatrului Național va rămâni fără efect, va fi nulă, când se va scăpă 

din vedere că limba formâză una din primele base ale edificiului naţional. Babi- 

| (onismu în limbă are proprietatea de a perde și limba şi națiunea ce vorbesce acea 

imbă pabilonică. (Naţionalul, No. 5 din 15 Ianuarie 1861. Articol de I. Bălăşescu.)
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trunderea frumuseţelor. unei. limbi. Comedia: Francesă în. Paris,. Ly- 
ceum-Teater la Londra și Burgtheater la Viena: sunt; nu numai. aca- 
demii dramatice, ci mai cu sâmă cele mai practice şedle pentru-vorbirea 
şi pronunţarea al6să, curată şi întradevăr perfectă -a limbilor fran- 
cesă, englesă şi germană. : : .: De 

Cestiunea acâsta a limbei vorbite pe scenele nâstre este de mare 
însemnătate, atât din punctul de vedere al frumuseţei, cât: şi din acel 
al formelor. ei. Să nu se cr6gă- că autorii sunt mari vinovaţi : întru. 
acâsta, căci, după obiceiurile statornice în teatrele n6stre, când textul e. 
bine sciut -pe din afară, nu-și mai dă. nimeni ostenâla: de a. observă 
cum cl se rostesee. Când repetiţiunile se fac în ședlă, rolurile sunt în 
de obște mai. niult: normăite decât vorbite; iar când se fac: pe scenă, 
regisorii şi directorii, în loc să, întoemâscă: ori să corigă. mișcările. şi 
atitudinile, caută “să: facă manevre . decorurilor, maşinăriilor, statişti- 
lor. ete. etc....: lăsând fio-cărui actor latitudinea. de a dice cum pâte 
sai cum vrea accea ce-are de dis..... numai efectul-să se .producă! 
Când apoi la 'representaţiune .se bagă 'de sâmă că unul <a vorbit pe 
nas, mâncând silabele, altul a tocat versurile ori le-a mai adaos: câte un picior şi cutare, întonând fals ori dispreţuind punctuaţiunea,: a vorbit învolvorând vorbele una întralta, pare că i.s'ar fi bătut vîntu- 
rile pe buze», atunci sai e prea târdii, sai imposibil de a corectă rGua deprindere, căci, pretind actorii, li s'ar strică rostul rolului şi i-ar face să-şi pârdă şirul vorbei sati combinarea replicei, dacă:ar gice alt-fel!?.. . « Limba, organul principal al. -oxpresiunii, firul. ce transmite publi-- cului căldura. saii emoţiunea. scenei, este pentru cei mai mulţi actori „un factor necunoscut, fiind-că mată învăţat-o nicăeri și pe teatru mare cine să-i mai. înveţe. Limba.e dar sclava lor, nu că sclavii limbei.: Câte. excepţiuni avem din mulţimea. «do artiști», ce trudese bietele scânduri întru acâsta? Câte? abiă vre-o 4—5, şi încă şi aceia, când: sunt. bine, dispuși. In de obște pronunţarea e defectudsă Şi are tendinţa de a. în- josoră cuvîntul, dându-i ori 27 acent trivial, ori o onomatlopee provin- cială, | | o INI e Da 

| Aşă sunt actorii din. Moldovă, cari nu pot să se desbare de intonă- țiunea particulară a limboi saă de idiotismele întrebuințate în acea parte a ţării, precum vedem în Bucuresci, ori la Craiova pe alţii vorbind. cu o profusiune de î și de ă, ori cu accentul trăgănat şi lătăreţ al fiilor Ol- teniei. Nu mai pomenesc de ceasul când ne-ar veni de pildă cun artist»: „de dincolo şi ne-ar. recită. pe Alecsandri sati pe. Eminescu ! cum se grăesce în Banat ori în Arad, Şi defectul acesta, pâte: mai puţin is- Ditor în comedie sait farse, devine nesuferit în drame şi mai-ales “la
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versuri. Dacă. avem o limbă scrisă într'un mod uniform. de::toţi şi 

pentru toți: Românii, ar trebui câ.cel puţin 'po'scenă ca.să fie: rostită 

după cum e 'serisă, căci teatrul e şi la noi, ca pretutindenea, catedra 

- de pe care graiul trebue 'să. fie - model de frumuseţe și: de puritate. 

Alt-fel, de ce să se mai serie. în versuri sail în prosă al6să, de ce 

o literatură dramatică poleită şi îngrijită în privirea limbei cel puţin, 

dacă nu ca să ne corigă de barbarismele vorbirii din tâte dilele.şi să no. 

arate cât'.de: urici6se şi. de neertate sunt relele. deprinderi ale “rele 

pronunţări! Şi să nu se răspundă că obiceiul e grei de desrădtcinat, 

ori că acâstă particularitate ar..trobui: observată şi advocaţilor, profe- 

sorilor, 'oratorilor şi-că e fir6scă- în vi6ţa “privată; căci deprinderile 

role ca acâstea să. perd' prini studii şi stăruință, şi în teatru «matori- - 

alul care deştâptă imagini. sensibile. sait emoţiuni, în. fantasia ori în 

inima auditorului» trebue. să fie curat și același pretutindenea; alt-fel,. 

templul artei ar :ajunge turnul lui Babel. Ore o dramă în care ar jucă 

un Moldovân, un Ardelân, un “Buctireseân şi 'o Oltâncă, lăsaţi slobodi 

Ja gură, după cum ai învâţat de la părinţi, n'ar deveni după primele 

scene cea mâi. stridentă cacofonie? . a A Sa 

In Grecia, unde .țeatrul nu, este, organisat ca. la; noi, ci-sunt de abiă,. 

câte-va trupe “volante, toţi actorii, când j6că: dramele clasice, vorbesc. 

şi pronunţă :corect una şi acecași' limbă—limba modernă 'a şeblelor,— 

atât la Arta pe litoralul depărtat al. Albânici, în văgăunile “Tesaliei, 

în furnicarul insulelor, cât şi în PEOezăi Otmepov. din Atona, Ce să mai! 

qicom. de. Italia, unde coi de la nord nu sec. înţeleg ci cei de la sud, 

ori 'de Germania, unde sunt atâtea dialecte câte provincii, şi de Franţa, 

unde Provencalii vorbesc chiar şi scriii o. altă idiomă, - iar  Parisianii. 

ar muri de f6me în mijlocul Landelor ori ' Vendeci, şi cu t6te' acestea: 

pretutindenea poesia, teatrul mai ales, aii una şi aceeaşi limbă, scrisă 

şi vorbită. Lucru ciudat chiar, actorii cei mâi celebri ai acestor ţări, 

vin în de obşte din părţile lor..de  m6gă-di şi vorbesc totuşi limba 

cea. mai 'curată şi mai al6să, deşi la dînșii acasă ail crescut vorbind: 

«dialectuls sati“«le patois».—Oestiunea'la noi e mai seri6să ' decât în 

"alte părţi și merită prin urmare solicitudinea , celor ce dirig “teatrul. 

  

7 

Cu tâte înlesnirile şi favorurile; cu t6tă lipsa de: concurenţă seri6să. 

din 'partea: trupelor francese saii germane (1), afacerile Peatrului Na- 
4 

  

(1) Nefiind cu putinţă să vie, . în timpul verci, trupe -francese la: noi, .Gatineau 

dădă, cu ajutorul lui Millo, al Frosei Popescu, St. Vellescu, fostul actor Frantz Th6--
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țional nu mergeaii de.loc bine. Trupa română şi „Opera Italiană în- 
chideaii stagiunile cu deficite (1), aşă .că Millo se: văd nevoit „a În- 
troduce în: administraţiunea. sa .uneio economii și disposiţiuni, împo- 

triva cărora o parte a presei: şi câţi-va . artişti protestară şi mai pe . 
urmă chiar se despărţivă cu'sgomot .de _ dînsul;. iar. statul, după al 
doilea seson nenorocos, treci antreprisa Operei, cu .contract -pe cinci 
ani, lui Papanicola. (2) Se . Da - 

: Şi acum dor unirea de fapt şi de drept a Moldovei şi:-Muntenieci se 

  

odor, M-me Blanche, Dâniel, Leopold şi Carolina, cum şi cu -Edm. Lhuillier (compo-. 
sitor și poct), câte-va representaţiuni: cari avură mult sueces. D-na Popescu, Vel- 
„escu şi un Romanescu jucară în limba îrancesă: Un gargon de. chez Very, Lome- 
lette fantastique. Apoi Lhuillier dădă un concert cu concursul primadonci E. Bram-: 
billa, al lui Millo, WViest și Umtogl la 15 Oct. 1860, (La Voiz dela Roumanie, No: 18: 
27 şi 89 din 1860) Sa Sa 

(1) In prima stagiune Millo perăi 48.000 lei (Voizdela R., No. 31 Sept. 186)), în a doua 
1500 + (7. A.. Wachmann, serisorea din 116 Iulie 1662), în a treia 8204 (îbid., ser. 1 
Iunie.1853) şi așă mai departe până la August 1864, când i se isprăviă contractul, 
Millo fusese desperat de asasinarea lui Barbu Catargiu (8 Iulie 1862), care ca Mi- 
nistru de Interne protegiase teatrul și hotărîse a garantă cheltuelile trebuihcisse ale 
direcţiunii! pe viitor (Wachmann, scris. 16 Iulie 62). Repertoriul lui. Millo în' a 
doua stagiune; pe lângă lucrările cunoscute și de atâtea ori.jucate de: dinsul, ca: 
Lipitorile, cu. care începi stagiunea la 14 Septembre, Jianul, Fata Asrului, Baba 
Hărca, Prăpăstiile, Lumpatius, Fata Cojocarului, Amazonele şi altele, cuprinse și pe 
Don Juan de Marana, Isprăvnicesa (Chiriţa în provincie), Jidovul rătăcitor, Turnul - 
de Nesle, Caterina Howard, Muschetarii, Adam şi Eva, Coliba lui Moş Toma, Dlis- 
terele Parisului (dr.5 a. de Denaix şi Eug. Sue, trad. de Pascaly și dată în beneficiul 
lui), Chatterton (dr. '5 a. de Alfred de' Vigny, trad.:de C.A. Rosetti, dată în bene- 
ficiul:Matildei -Pasealy), Kir Sfetcu Răcanu (canţonetă de Orășânu), Eroii din delul 
Spirei sati 13 Septembre (tabl. naţional, 2. a. de C.. I. Stăncescu), Sărmanul Jack 
(e, 1 a. trad. de Pascaly), aceste trei date la 9 Iunie pentru ducerea lui Pascaly și 
a Matildei la Paris, unde ai stat trei luni, studiând teatrele şi repertoriile lor 
de pe atunci. ai i Dea Sti ee 

Din trupa anului precedent, “Marița Constantinescu nu fusese angajată, nici Flech- 
tenmacher cu nevasta, iar Dimitriad fu angajat de la Decombre numai. Eraii angajate 
însă, peste cei din anul precedent, .d-nele Michăilenu, Carolina, Marița Vasilescu şi Stoenescu. NI | | e Ni a a | Circul Sanlie sosesce din Constantinopole şi dă cu mare succes tâtă vara represen- taţiuni în Bucuresci. . Ea | 

(2) Comitetul general al teatrelor, cu Drillat, directorul Operei, eșiră lu capătul stagi- 
unii 1851—62având 4.000 + deficit, după care se dete Opera în antreprisa lui Papanicola, până la August 1865.—In acea stagiune Drillat adusese și o trupă de balet, sub direcţi- unea d-nei Lanner, care person al danţă forte bine și în baletul Gisela de Ad. Adam fusese frte admirată. (7. 4. Vachmann, loc. cit.) | “Lal1 Iunie 1862, se dete o mare representaţiune în beneficiul lui Gatineau, cu con- carsul lui Millo, Matilda, Profiriu, Tnâodore. a
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săvîrşise cu învoirea Porții şi cu ratificarea marilor Puteri. Un singur : 

guvern. şi o singură Adunare. legislativă pentru noul 'stat: românesc ; 

se statornicise în Bucuresci, devenit ast-fel o.mare capitală, un centru . 

de activitate politică și comercială: de t6tă însemnătatea : în Orientul 

Europei. Pașii noştri ne purtaii necontenit înainte şi naţiunile, civi- 

lisato ne deschideaii cu simpatie braţele, netedindu-ne calca cea ade-, 

v&rată către lumină, înălțare şi” libertate! -- 
a . 

“Ar fi trebuit dar. ea asemenea împrejurări să dea avînt teatrului, . 

nu să-l arunce parcă cu ciudă înapoi. Publicul: local mai numeros şi 

continuii împrospătat cu cel din districte, prin concentrarea tuturor dre- 

gătoriilor ţării la noi, eră, împreună cu munificenţa guvernului, o basă 

de operaţiune aprâpe. sigură pentru. înflorirea, cel puţin materială, a 

scenei. Repertoriul mai întins și actorii mai cu experienţă, de nu mai . 

cu talent, trebuiaii: să-i. ridice valorea ci artistică şi... cu tâte acestea, ; 

sala eră mai mult g6lă, nivelul artistic tot jos, iar daraverilo'şi mai . 

mult încureate. 

. Pricina atâtor neajunsuri, ce în nare: parte. şi astăgă: sunt tot. alât : 

de grave ca aluncă,- se. află tocmai în elementele dătătâre de viţă tea-:: 

tirului. . . i | e, i 

Lumea nu mai eră acum ca pe vremea lui. Kisseleff, când elevii 

şedlcă filarmonice, după ș6pte luni petrecute în :<studiul artei drama- 

tico», ridicase «cea. mai: căldurâsă mulţumire şi naționalitate printre - 

privitori», când teatrul eră mai mic, aprâpe neînțeles pe la noi, când.. 

oră-cum sar fi parastisit pe scenă publicul plângeă, :rîdeă: ori bătea... 

din palme. Imprejurările politice, isbânda la învățătură a tineretului . 

nostru, înlesnirea comunicaţiunilor și. desvoltarea intereselor 'econo-. 

mice făcuse ca relaţiunile: dintre. Români şi: ţările apusene să fio mai. 

apropiate şi din' ce în ce mai dese... i 

Imitarea continuă a formelor sociale, a modelor şi sistemului de traii, : 

cum şi. adoptarea atâtor instituţiuni publice de .la străini, aveă în : 

curînd .să ' nu: mai :deosibâscă deprinderile şi inclinările “societăţii * 

culte de acolo cu:ale celei de dici. Aşă,.de “pildă, mai t6to. dramele - 

traduse din limbi străine jucate.la noi fusese vădute, în. minunate 

condițiuni. de interpretare şi de . punere în scenă, de iubitorii noştri 

de teatru, la Paris sai la Viena, în câtaici ele, depărtate de firea şide 

obiceiurile : -nâstre, — interpretânidu-se mai: mult: după inspiraţiune - 

decât după un. studii amănunţit şi. înscenându-se. mai adesea alătu- 

rea cu. adevărul, — hu puteai atrage pe cei. cari le cunosceaii de aiu- 

rea, nici inspiră vre-o simpatie celei-lalte părţi: a publicului, care „le 

găsiă fără interes; pe când piesele comice-naţionale;: îriteţiaii între:
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toți de o potrivă risul şi toţi se bucuraii de dinsele, chiar de nu oraii 
în perfecţiune jucate. Veselia, acopere, dacă nu scus6ză, greşelile, mai 
ales în teatru, unde privitorii în mare parte caută..o distragere plă- 

cută, o diversiune voi6să- a grijilor şi nevoilor vieți... --: .... . 
-Fie-care însă din aceste două.genuri avea câte:o. dăunătâre vină: 

drama exagerată şi neînţelâsă, comedia prea ușuratecă şi prea tot-deauna. 
aceeaşi. Una apărcă rar plăcută, cea-laltă obosiă' apărând prea des aşă 
cum apărea. Nomulţumire în-amîndouă casurile şi .resultat final: deficit: 

Dar nu.numai piesele, ci şi Gmenii, diariști şi artişti, aveaii r&spun- 

derea lor-întru acâsta. ic cc. Se 
Mai întâiul, acţiunea critică a marelor organe ale presei încetase cu 

dosăvîrşire asupra teatrului.: Ocupate și. preocupate cu cestiuni de or- 

ganisare politică şi socială, ele nu:mai dedeait atenţiune la rolul bine- 

făcttor. al scenei, pe care în alte: vremuri îl:slăvise şi îl pilduise cu - 

atâta căldură... DD e a aaa 
Rosetti reservă elocinţa penei sale pentru apărarea şi răspândirea . 

principiilor partidului liberal,.fără a-și mai aduce'aminte: de. «vechiul 
“tovarăș al copilăriei» 'sale;: care-i dăduse primele emoţiuni. sufletesci.: 
Cesar Bolliac, spirit vioi, nestatornic şi pururea gata de luptă, uitase . 
«dragile scânduri», de pe! cari: inspirata. lui Musă îi aşezase - prima 
cunună de lauri pe frunte. 'Eliade, închinat: cu totul politicei, de-abiă 
puteă. descurcă,:dintre sistemele sale . etimologice, limba poetică pro- 
price, dar să mai o pună :în' serviciul „teatrului, peniru. care so -jertfiso 
atâta  odinidră. .Bârbu Catargiu, “ajuns. eroii al: Parlamentului, îşi . 
aduceă — ca prin. vis— aminte! de. timpul când sacrifică — eroii. de cu-.. 
lise—celo niai scumpe momente artei dramatice. Ca .ministru,.-va. sus-. 
țin teatrul, nu va avâ.însă vreme să-l -avînteze în::-sborul înalt ce-i . 
prediccă ca critic. Dintre cet mărunți,. Aricescu se: ocupă cu polemice . 
de diare, Winterhalder cu organisări :de bănci. mai mult saii mai puţin 
poporale, Lăzărescu-Laerţiu” abiă îşi aseuţiă! condeele, iar poeţii . tim- 
pului visai :' Alexandrescu la: Comisiunea: centrală, Bolintineanu 'la . 
Consiliul de. Stat, Depărăţianu la-o sub-prefectură şi :alţii: la nimic. . - 

Ast-fel teatrul mergea -șehiopătând, fără lumină ca să-i arate drumul : 
fără, călăuză ca să-l apere :de primejdii! î, in ra 

—— Dintre artiştii cari aii exercitat o hotărîtâre înriîurite as apra. scenei » 
române, Pascaly avea o. inteligenţă și un temperament dramatie. cu... 
totul originale. Crescut însă la şe6la vechilor. melodrame, strămutate 
de pe bulevardele Parisului prea fără pregătire: şi prea de timpurii la 
noi, el rămăsese credincios vechilor - tradiţiuni: și. învățăminte. — 16-. 
gănul. propriului săi talent — şi urmăriă, ca ideal. suprem al: tea- 

î..
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“trului, representarea dramelor, şi cu osebire a celor mai pasionate şi 

_mai spectacul6se... . aa . 

-. Pornind de la' necesitatea desci schi 

atrage lume, şi speculând. axioma : pe 

mbări a.spectacolelor, pentru a 

public pasiunea îl înduioşeză, 

_ dar varietatea şi măreţia îl aimese, credeă că numai, drama do. sensa- 

iuni violente și de acţiuni meșteşugite puteă produce fericitul resultat: 

de a umplă:sala şi do-a acoperi neajunsurile ori slăbiciunile înter- 

“pretării—atât de firesci şi de dese la noi. - - 

Işi dedeă el bine -s6ma şi de ce voiă ş i de ce se puteă face, reclamând, 

tocmai--din acâstă causă, pentru dînsul rolurile de: efect. (1)-pretutin- 

denea: «ca să nu fie sacrificate, jucându-le. alţii»; ori «să nu'fie el-'sa- 

crificat, : riejucându-le» ? Dacă zîlva, sgomolul, Francesul ar :. dice 

le panache, nu ar fi fost caracteristica acestei „personalităţi. ar tistice 

“oa ai fi putut da o direcţiune mai sănătosă gustului public, deprin- 

qendu-l — prin farmecul . talentului — cu. lucrări seri6se şi senti- 

“ mentale într'adevăr,. dar ale căror însuşiri, să fi răsărit- mai mult din 

gingăşia sati îstețimea impresiunilor d 

acţiunii. | Sa - 
ecât din sbuciumul şi:svăpăirea 

A- preferit: să fie purtat de curent, pe. când, cu puţină abnegaţiune, 

_ energia“ cu caro. eră înzestrat Par fi 

mult: să-i dea el îndreptare. - 

făcut să-i stea. împotrivă, mai 
Î 

Se: înţelege. că cei cari _— fără “de -a încălţă -coturnul :tragic — dar 

având rostul şi hazul. lor: pe scenă, porniaii: de..la altţă :: axiomă: 

râsul e prietenul cel maă scump al omului, căci îl face să-și 'uile 

_mecazurile, se credeaii şi ei a fi, cu -tot dreptul, cel.mai puţin de o po- 

trivă folositori causei ieatrului: ca dramaticii, de.nu chiar mai fa- 

vorisaţi decât dînşii de dragostea publicului. a Mia 

- De aci două curente, în capul cărora steteaii Pascaly. şi Millo. Ele 

se ciocniaii adesea, se luptaiă; mai întâiii într'ascuns, apoi din ce în 

- ce mai pe faţă, până când își rupseră relaţiunile în public, luând pe însuși 

“publicul drept judecător al conflictului acestuia, nechibzuit şi dăunător 

: desvoltării înălţătâre a artei dramatice naţionale. 

Luerurile erai atât de întărîtate, de când mai vîrtos diarele,. sub 

deosebite forme, ataca când. pe .una, 

(1) «De. pretutindeni se făceaii imputări lui 

efect brutal, violent, cari să impue, nu să emoţioneze. 

rirea ce căpătase în teatru, ne-ar fi putut uşor scăpă de tâte dr 

mele fatale şi absurde, cari falsificat gustul şi s 

seris. Iunie 1862.) - 

când pe alta dintre .cele două 

Pascaly că nu caută decât roluri. de - 

Cu talentul lui şi cu înriu- 

amele şi melodra- 

imţirea publicului.» (£. A. Wachmann, 

. 
.
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: căpetenii, în cât cel dintâiii şi: nu toemai cel: mai artistic (1) pretext 
le fu de ajuns pentru a se rupe unul de aitul şi a prSvocă. crisa, 
Crisa a fost păgubitâre simțului moral mai mult, căcă în atacurile, ca 

şi îndreptăţirile lor, amîndouă taberele ati aruncat grele învinuiri. şi 
prepusuri asupră-le, din' care interesul și pretenţiunile personale, pa- 
tima şi dragostea întâietăţii nu ai lipsit nici odată. Şi eră, în adevăr, 
trist de a ved6 cum o mână do 6meni talentați. zeloşi: şi plini încă 
de amintirea atâtor nevoi -întîmpinate în : cursul carierei lor, ajunși 

în- fine la o 'irâptă 6re-care de vrednicie, în loc ca împreună să se 
-pue' cu inima voi6să pe muncă şi, folosindu-se de:cele încercate, să 
facă mai bine decât so făcuse fără dînşii până atunci, — sati. apu- 
cat să se ponegrâscă, să se duşmănâscă, punând propria lor persână 
mai pre sus de interesele aşezămîntului căruia-i 'datoraii — “fără -re- 
servă — tot renumele şi tâtă măestria și fără de care r&mâneai în mij- 
locul publicului nisce fiinţe fără căpătâi. (i Dia 

Iată pentru ce ruptura. lui Pascaly cu Millo şi: întemecrea teatrului 
Societăţii dramatice, în sala Bossel, a fost o încercare ce ri'a îmbu- 
nătăţit s6rta teatrului, căcă încă 15 ani aveă să mai rămână el sub admi- 

„ nistrațiunea şi caploatarea antreprenorilor, împrotiva cărora Pascaly 
;protestă, plecând din trupa lui Millo. Arta dramatică n'a căștigat de ase- 
menea nimic, fiind-că Pascaly însuşi, ajungând director, a făcut. în- 
tocmai cum făcuse omul pe care-l învinovăţiă do: ruina mâterială 
și mal cu s6mă de distrugerea morală, căderea deplină şi evidentă a toa- 
trului... unde se propagă mai de multe oră gustul răi, unde este uitat 

“frumosul, nobilul, arta, şi tâte acestea sunt înlocuite cu acele specta- 
“colo cari josoresc şi peră 'cu: desăvîrșire  instituţiunea, publicul -şi po 
actorii cari jâcă. (3) E | a i E 

Şi totuşi nu a fost epocă mai prielnică unei regenerări a: tea- 

  

(1) La începutul stâgiunii 1862—63, Millo, care-și încheiase cele două bilanţură pre- 
cedente cu câte 48.000 lei pagubă, rugă pe artiștii sâi să consimtă, până ce s'or în. 
dreptă lucrurile, la un scădămînt de 15%, din lefuri. Toţi primiră bucuros, afară de „Pascaly și Matilda, cari din 1204£. şi 2 beneficii nu lăsară. o pară mai jos. Millo le oferi 807ț, ei refusară și părăsiră trupa. (1. 4. Wachmann, serisârea -1 Octobre 1862.) Reforma No. 41 din 20 Septembre 1862, dice, într'un articol asupra “Teatrului Naţional, că Millo şi-ar fi călcat contractul în mai multe puncte şi mai ales în pro- porțiunea răsplătirii lucrului, şi lucrul artiştilor săi este singurul obiect ce. spe- culă un ast-fel de neguţător, și când un neguţător a-şi pote îndeplini plățile către „debitorii sâi cei mai de-a dreptul, este un Cod de comercii, care decide ce cată a se face în asemenea casuri.. , ! i - - Aa (2) Buciumul, No. 5? din 6 Iulie 1863.— “Protestul şi programul lui Pascaly, i (3) Ibidem, No. 57 din 6 Iulie 1863, --Protestul şi programul lui Pascaly.
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tului, ca cea de atunăi. “De.'o parte doi artişti însemnați, cu în- 

tinsă experienţă şi cunoscinţe scenice, :în fruntea unui .grup:do. actori 

dintre cei mai cu talent şi cu dragoste de. teatru, de. alta guvernul 

în plecare de a face tot ce-i steteă în putinţă pentru a asigură propă- 

şirea artei şi a îmbunătăţi sorta. artiştilor dramatici. 'Prebuiă însă în- 

ţelegerea şi unirea, buna credinţă şi desinteresarea. celor dintâi pentru 

a se reformă din: temelii aşezămîntul, a i:se da-o îndrumare. potri- 

vită firii şi desvoltării n6mylui, ca având lucrări bune, bine interpre- 

tate şi bine. înscenate, să se .vefacă educaţiunea. gustului public, ră- 

tăcit, scâlciat, falsificat prin atâtea inepte . spectacole, nevrednice' .de 

jertfele pricinuite şi de numele artei, pe care-l batjocoriaii, usurpându-l. 

“Trebuiă iarăşi muncă -statornică, voinţă luminată, .energie neabă- 

tută de la țelul propus, pentru ca scena n6stră, lipsită .de prestigiu, 

de unitate de acţiune, de farmec atrăgător, să se. ridice: în stima pu- 

blicului, să-i dovedâscă rodnicia talentelor -și inteligenţei. şale şi să-i 

procure cea mai dulce şi. mai ademenitâre plăcere : sufietescă.: “ilu- 

siunea |... o SI aaa o 

“In loe:de acestea, ei s'aii răslăţit unii de alţii şi au stat ani întregi 

în-urgie şi în desbin, _cheltuindu-și puterile în produceri fără val6re 

ori fără intensitate artistică, gata a-și acoperi slăbiciunile sub: pavăza 

luptătorului şi a-şi scusă greşelile cu silnicia împrejurărilor, fără de 

a-şi da socotâla că întârgiat tot mai mult ast-fel realisarea scopului 

frumos, pentru care pretindeail că se jertfese. Se 

Şi dar un Apel şi Protestări, semnate. de M. Pasealy, C.. Dimilriad 

şi. Matilda Pascaly, însoţit de Schifa unui proiect de reorganisare 

a teatrului român, pentru începul,- până când fera şi guvernul. va s0- 

cotă de cuviinţă să-i dea o desvoltare mai mare şi maă întinsă, sunt 

date publicităţii prin mijlocirea. qiarelor, cu scop de a face cunoscută 

situaţiunea 'Teatrului Naţional de sub direcţiunea lui Millo şi-a arătă 

ce măsuri sar put luă de-ocamdată, pentru a-l: liberă de sub acest 

jug şi a-l redă de sine stătător menirii lui dea fi: «botezălorul unde 

națiunea. română se bolâză în simţeminte. înalte și mobile, pentru ca 

să iasă o naţiune poleilă şi mare» (2. (1) II IE 

„ERĂ, pledând atât interesele artei cât şi ale artiştilor, cereaii ca, «ridicân- 

du-se se*na din căderea în care interesele materiale aii aruncat-o», să 

se garanieze şi viitorul acelora: cari formâză teatrul, şi «numai ci sin- . 

“gură îşi pot asigură prinlrânşii viitorul . lor». : Sistemul propus eră 

constituirea trupei întregi a “Teatrului. Naţional în Socielate, sub con- 

ÎI 

(1) Buciumul, No. 51 din 6 lulie 1863, p. 236, colOna 5-a. .
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ducerea unui comitet compus din 5 bărbaţi eminenți din jtră şi 'îm- părţită—după proporţiunea retribuţiunilor: — parte întregă, 3/4; 1/2, 1/,— în patru clase de societari. Veniturile erai, pe lângă subvenţiunea. sta- tului, incassările serale, şi ele aveai să se împărţâscă între societari— după clase la finele fie cărci luni, — Societarii. trebuia 'să: începă ci cei dintâi 0 formă de Conservatorii, unde să se profeseze teoria 'cu practica teatrală și musicală.—Sesonul eră de opt: luni. — Numai so- cietarii aveati drept la pensiune.—Sorierile.originăle erai plătite cu 120/,+ cele 'tradusc cu '60,,. — Basele şi principiile 'societarilor erai: 'arța în “!6lă' Duritatea ci, încuragiaiea şi: desvoltărea Literăturei” dramalice, "perfecționarea şi înobilarea jocului, realțarea : teatrului român. la “vangul 'udică instituțiună naţionale, care are de scop : poleirea mora- " vurilor, lumina spiritelor, realfarea nobilelor simțeminute ale naţiunii “şi acesta prin frumos, prin buri și prin ară. .. ii "Şi dacă, din nenorocire — deelaraii coi trei subseriitori — chemarea! nGstră nu va-găsi nici un -ecoii în înimă, artiştilor, nici ajutorul d-lui Millo ca întreprindător, nici protecfiunea guvernului, noii:suntem datori să rămânem şi vom. rămâne “singuri de-o: parte, nestrămutați în aceste principii, protestând neconienii, fără a mai luă parte la o faptă, dacă va-mai urmă starea trecută, unde: avariţia: precupeţesce Progresul unei: naţiuni şi 'unde Zăcomia își împarte fără cruţare, fășii, fâșii cămașa poporului român. (1) SN A E e Protestarea eră energică, principiile onorabile, schița de -reorgani- sare' destul de: modestă Şi, cu 'câte-va schimbări și o' mai practică al- cătuire, fOrte acceptabilă. Pentru acâsta însă trebuiau învoirile artiștilor împărţiţi în două “tabere, lepădarea demnităţii: de director.: de “către “Millo, agrementul guvernului şi iarăși în frăfirea: tuturoră cinstită și 

.
.
 

- slătornică pentru atingerea unui : ideal atât de depărtat :şi de “puţin “conform pote cu dorinţele şi cu zadărnicia „celor mai Mulţi "Toţi aşteptai, cu nerăbdare, să vadă ce va: qice' Millo. o “Nu trecură 15 dile şi iată că seste şi el'0o broșură, intitulată: Hu siuni şi realitate, în care, r&spundând punct: cu punct celor cuprinse în apelul și protestările foștilor săi camaragi, . produce un Memorii, pentru 'a' servi 'ca basă li 0 -adevârată reorganisare' a “Teatuiului * Na- țional; .. --: ze up e E . : Da E | “Tonul: apelului eră simpatic; acela al broşurei “ironic; cei dintâi vor. biaii în numele lor personal, 'aşteptâna consfinţii:ea "camaragilor, :pe când cel de 'al 'doilea îi întîmpină, însoţit: de o “câtă întrâgă de actori m 
(1) Buciumul, loc. eit. 
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şi actriţe (1); „proiectul de reorganisarâ al unora eră basat pe asocia- 

fiunea artiştilor între „dînşii, iar al celor-lalţi cereă—cu o'subvenţiune . 

de 200.000 lei pe an,—e«demnitatea -de funcţionari publici şi asigurarea 

dilelor bătrâneţei».. » E aaa 

„Şi ei puneaii ca: întâie condiţiune de :reformă. înființarea unui. Con-. : 

servatoriiti sab direcțiunea şi po: contul statului, fiind-că : «lipsa totală 

de şcâle dramatice şi: musicale, posiţiunea nesigură şi anormală: a ac- 

torului în societate —care a depărtat pe junele şi junii de Gre-care edu-. 

caţiune şi studii—şi :puţinul timp şi micele mijloce:a întreprinderilor. 

pentru a da; studiilor totă maturitatea şi seriositatea cerută, erai, după 

dînşii, causele cari ai oprit pe teatrul. român de a face tot progresul 

literal şi. artistic, de care este susceptibil». (2) Cele-lalte disposiţiuni, 

în fond aprâpe acelcaşi. Caracteristic. însă eră că, pe când. proiectul 

lui Pascally stăruiă să fie pus de îndată. în lucrare, propunerile lui 

Millo cereaii să se aştepte pentru acâsta săvârșirea contractelor 

Operei şi teatrului românesc, adecă doi ană și jumălale încă. ...... 

Acâstă.: discuţiune publică între artiști de aşă valâre şi de atâta 

competenţă, alimentată de aprecierile, poveţele şi dojenele mai multor 

diare, deveni ardătorea cestiune.a 'dilei, pe „care. negreşit guvernul 

mo lăsă să trâcă fără de cercetare. în adincul uitării... A 

" Comitetul teatrelor, împreună cu Vasile Boerescu şi O. Cantacuzino, 

delegaţi speciali ai. Ministrului de Interne, avură însărcinarea de a stu- 

diă proiectele produse şi adevărata stare a lucrurilor, pentru :a lu- 

mină şi înlesni: guvernului: calea către o reorganisare, ce: se păreă 

atât: de neapărat impusă de împrejurări. (3) a 

„Se vede. însă că cercetările făcute nu dovediră nici trebuinţa unei 

grabnice prefaceri, nică .existenţa unei : neînlăturabile . primejduiri 
pi 

  

(1) Aceştia eraii: Millo, Gestian, Drăgulici, Iichăilenu, Christescu, Alezandresctt, 

Mincu, Leopold, — artişti şi Săpenu, Transilvenu, Spiru, Solomoneseu, Luca, Po- 

peseul, Mocenu— elevi ; Marița Constantinescu, Frosa Alexandrescu, Irina Poenaru— 

artiste şi Frosa, Marița, Alezandrina, Teresa, Antonesea—eleve. e 

(2) Buciumul, No. 66 din 27 Julie. PI Iaca aa ARI 

(3) Când teatrul român şi italian trecură din regia statului” asupra antrepreno- 

rilor, Comitetul fusese redus, din 5, la 3 membri, cari erai: Gr. Bengescu, Căpil. 

Silion şi Iancu Samurcaş. La -Novembre 1863, sub cuvînt că în capitală sunt! mai 

multe teatre şi comitetul 22 prididesce cu privigherda lor, s'a cerut Ministrului Ko- 

gălnicânu sporirea membrilor. Acesta, cu raportul către Domn No. 30.619, Novembre 23, 

numi, pe lângă cei de sus, pe Ioan Strat şi Nic. Pâclenu. Cu acest comitet ast-fel 

întregit aii lucrat V. Boerescu şi 0. Cantacuzino la studiul proiectelor de reorga- 

nisare a teatrului, propuse de Millo şi de Pascaly. (V. A. Urechiă, Ist. şeâletor, t. III, 

„pag. 270.) : , 

Analele 4. R.— Tom. XĂ. — Memoriile Secj. Literare. 
5
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a s6rtei şi menirii teatrului, după cum -păreă că. reiese din: stăru-: 
itârele protestări alo lui Pascaly şi Dimitriad, căci situațiunea .re-: 
mase aceeaşi ca mai înainte. Millo îşi: deschise stagiunea la 19 Oc- 
tobre (1863) cu Spoelele Bucurescilor, o comedie cu cântece, în. care: 

stricăciunile sociale şi năravurile politice ale locuitorilor capitalei. eraii 
î6rte-cu haz expuse şi biciuite de. spiritualul artist-autor. Piesa, bine 
jucată, plăcă publicului, care rîdeă cu mulţumire, cu: tâte că sciă de 

cine şi pentru ce rîde. (1) Pascaly de asemenea anunţă formarea unei 

Socieiăţi dramatice române, care, «asistată de un Comitet consultativ», 

ţintiă la «desvoltarea ărtei, purificarea gustului şi înobilirea :sufle- 

tului». Repertoriul îi eră compus din cele mai alese piese ale celor 

maă bună autori cari ar put6 atinge cu succes acest scop, iar perso- 
nalul: trupei. făgăduiă depunerea tuturor forţelor sale :morale, :ca să 

le potă interpretă cât se va put mai cu sucâes şi. mai cu: demni- 

tate, din ce în ce mai bine. a . aa 

Representaţiunile se dedeaii în Sala Bossel, «transformată cu desă- 

vîrşire», în urma unei subscripțiuni, «pe care publicul: român chiar de 
la început o deschisese din. propria sa bunăvoință». :. : . . 

« «Fără mijl6ce, fără local, fără subvenţiune, fără nici un ajutor; săraci 
de ceea ce înlesnesce. începutul unei încercări artistice, începem — qiceă 
Apelul Societăţii dramatice către public.—acest teatru, care să ţinte, îna- 
inte de ori-ce, la progresul artei, la formarea gustului, la desvoltarea fru-. 
mosului şi, suferind lipsa şi ori-ce decepţiune, vom merge înainte cu sa- 
crificiul, până când ţâra va voi să probeze:. că mărimea și prosperi- 
tatea unci naţiuni este în desvoltarea și consolidarea instituţiunilor na- 
ţionale.: Atunci, făcând din teatru aceea ce. trebue să fie, vom. uită cu 
fericire. relele trecute şi vom aplaudă, din retragerea n6stră, pe: acei. 
cari, lucrând pentru prosperarea naţiunilor, vor merită. cu. drept cuvint 
a îi numiţi: Capii cei buni ai unei naţiuni libere.» (2). 

(1) Musica acestui mare vodevil eră făcută de Eduard IVachmann,. care, după, 
moOrtea tatălui sâi (12 August 1863), fusese numit capelmaistru şi director musical 
al Teatrului Naţional. Millo îl însăreinase să facă şi musica unei feerii naţionale, Baba 
Clânţa. Composiţiunile sale făcute pentru Spoclele Bucurescilor erati originale, «fra- 
gede, graţi6se ca un suris de fată mare», gice La Voiz de la Roumanie, No. 46 din.8 
Octobre '1863,.: i . ne 

(2) Cu tâte că Pascaly afirmă prin: publicaţiunile sale din. diare că «nu mai 
vede trebuinţa de.a expune mobilul care a dat nascere scisiunii sale, 
ces artistic .şi de progres naţional s'a: tratat de. 4 lun 
No.. 26: din 24 Octobre 1863), erai 'o 
nu judecaii lucrurile tot ast-fel. Aşă, 
care Millo cât şi Pascaly tindeaii 

„că acest pro- 

i înaintea ţării»! (Reforma; 
rgane autorisate şi iubitâre : de teatru cari. 
punând - glorificarea şi înflorirea artei, . la: 

din tâte puterile, în raport cu remunerarea
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Deschiderea stagi nii se făcu la. 15- Octobre cu Bataille de,Dames. 

(comedie de Legouv6), jucată. şi înscenată cu osebită îngrijire. De alt- 

fel; în t6ţă campania teatrală din sala Bossel, ceea ce s'a urmărit a 

fost: «puperea în acord. a temperamentelor artistice». cari. jucail în- 

tr'o piesă, îmbinarea firâscă a atâtor elemente, deosebite; prin însu- 

şiri, caracter, simţire și înţelegere, pentru înfăptuirea unui, fot cu,viâţă. 

proprie, cu grai, :mișcără şi. voinţă potrivite. împrejurărilor. în. cară 

se afla, trăind pe scenă. Erâ hegreşit un pas înainte, nu tot-deauna, 

foricit,; dar care dovediă că lămurirea şi studiul rolelor, repetiţiunile şi 

modul interpretării erâii' acolo obiectul. unei solicitudini. până . atunci. 

rar întîlnite în analele: culiselor. .n6stre.. Şi lucrul acesta se puteă face 

numai cu o trupă devotată. unei idei, înviurită de. răspunderea unei, ho- 

tărîtâre încercări şi sub.-o divecţiune. însufleţită de dorul, isbândei ob- 

ce. dedeă. publicul silinţelor acestora, când teatrul. frebuiă „să se cobâre de două 

ori. pe lună din înălțimile Eliconului. pe pămînt, pentru satisfacerea nevoilor de - 

traiii a celor 100 şi mai bine de pers6ne cari se hrăniaiă cu munca pentru artă, 

ţinând socotâlă de recâla și 'nepăsarea pe care publicul bogat: şi. cult arătă, de 

tot-deauna, scenei naţionale, aşă că «Pascaly jucase pe 'Chatterton. şi Sărmanul. Jah 

într'o sală 'g6lă; că t6tă verva şi căldura. lui Dimitriad şi.t6tă sensibilitatea şi gra-: 

iile lui Vellescu nu putuse atrage lumea la representaţiunile, minunate de alt-fel, a 

Fetelor. de Marmoră, în care d-na Fr. Popescu eră excelentă în Louison ; nici Ma: 

tilda Pascaly, cu tot rolul ei plin de emoţiune în Răsbunare şi Iusultă. Piesele 

acestea na aduceai parale, pe când Rosa Magică şi Machaveii, două rapsodii ridicole, 

- umpleaii sala! Şi de ce asta? Pentru că cei cunoscători nu merg la teatru; pentru'că; 

afară de mici excepţiuni, toţi îl găsesc că e mai pe jos de ori-ce critică, deşi seaflă de. 

atât timp în acâstă posiţiune, tocmai fiind-că nu e încuragiat de Gmenii luminaţi. Prin- 

urmare, numai. unirea puterilor artistice din teatru, pentru a-l face mai bun, Par 

scăpă din acâstă eruntă. dilemă, pentru resultatele fatale ale căreia se rup acum 

cei mai cu talent, stâlpii scenei naţionale, sub cuvînt că numai ast-fel o pot. rege-! 

neră Ciudat şi problematice!» (La Voiz de la Roumanie, No. 38 din 13 August 1863.) 

Trupa Societății dramatice se compuneă, ia început, din: M. Pasecaly, 0. Dimi- 

triad, Felbariad, S. Bălănescu, Smearenu, Tănăsescu, Niculescu, Ionescu, Ascovici; 

Constantinescu, Caracostea, Anestin, Anastasiu, Crăinicenu,  Michăescu, Dincescu, 

“Carbini, Brătianu, Georgescu, Matilda Pasealy, Frosa Popescu, Raliţa Michăilenu 

Lina Stoinescu, Marița Mihuleţ, Maria Niculescu, Lina Ionescu, Ecat. Dimitrescu 

Maria Malea, Elisa Ionescu. . PI o 

„Orehestra, de 16 artişti aleși, eră sub direcţiunea lui IWiesţ, iar. Flechtenmacher, 

dedeă lecţiuni de musică trupei, compuneă cele de trebuinţă miusicale şi eră cap 

de capelă a elevilor. E a Aa | Da 

O şedlă, in care .trebuiă să se producă primele noţiuni. ale teoriei dramatice pentru 

elevii trupei, aveă, în curînd, să se deschidă şi se simţiă cea mai marenevoiede acâsta,: 

căci, afară de 3 actori experimentați şi de 3 actriţe, tot restul trupei nu erai de- 

cât începători. Şi cu aceștia pretindea Pascaly se regenereze sorta teatrului şi să în-: 

florâscă arta dramatică atât de decăgută? !.!. Vom ved6 !.(Reforma, No. 26 din 14 Oct.) 

  

RI E
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ştesci, mai mult decât 'de: propria sa înălțare. 'Ţinta eră fârte ane- 
voie de: atins, de aceea şi acţiunea asupra: publicului nu le-a fost 

tocmai atât de însemnată pe cât ar:fi putut cu dreptul să fie.: Se pă: 
rea chiar că îngrijirea şi zelul ce-şi dedeait societarii să facă din ce 
în ce mai bine nu le înlesniait câștigul unui titlu de recunoscinţă 

din partea privitorilor, cară adese-ori :<găsiaii că e prea naltă scară la 

Bossel, pe când peste drum. întri de-a dreptul din uliţă în. sală: şi 

ai ce privi şi ai de'ce ride!» (1) i 
"Să privescă şi să rîdă 1... Iată în ce sta idealul: mulţimi Şi mulţimea 
umpleă locurile în sală!... Iată cum sărmanii ilusionişti din jurul lui 

Paseally erait răsplătiți şi înţeleşi de: publicul căruia-i jertiiatu tot 

ce aveaii mai scump : timp, simţire şi voinţă!.... i a 
Fără tăgadă, lumea cultă: dădu de la început verdictul s&i în fa- 

vorul Societăţii dramatice. In lupta dintre cele două teatruri româ- 
nesci, o rivalitate nu se mai pută în curînd stabili—prin deosebirea 

nivelului, —pe tărîmul artei. Unul făcea progres, cel-lalt stetea pe loc; 

unul urmăriă —deși cu multe greutăţi și neajunsuri— îmbunătăţirea mij- 

l6celor de execuţiune şi înălţarea, printw'însele, a gustului public; cel- 

lalt,—dând pururea întrâga-i măsură, pururea aceeaşi,—ori n'aveă ce 

mai preface, ori schimbările-i nu-și purtati efectele lor dincolo de linia 
rampei; unul sărac--cu spectacole îngrijite—tot sărac răm âneă; cel-lalt— 

sprijinit de o însemnată subvenţiune—dedeă spectacole vechi şi slabe, 
dar câştigă parale. Şedla, cu tâte acestea, nu eră în localul cel mare și 
frumos, ci în cel strîmt, jos în tavan şi lipsit de tâte trebuincidsele, 
în cel din vîrful scărei prea înalte a caselor lui Bossel. Din acest punct 
de vedere—și până atuncă—Pascaly dovedise că putea face cevă când 
void, și pare că voîă când îi cră amorul pr opr îti în joc. (2) 

  

0) Buciumul, Ianuarie 1864. —Tradiţiuni verbale: NM. Pascally, o. Dimitriad, Frosa, 
"(2) Societatea dramatică dete în stagiunea 1863 — 1864, ca spectacole mai îngri- 

jite, piesele: Bataille de Dames, Dalila (âr. 5 a. Oct. Fenillet), Copiii lui Eduard 
(dr. b a. Cas. Delavigne), Ondrea Femeei (M-lle de Belle-Iste, dr. 5 a. Alex. Du- 
mas), Fiamina, ste nebună, Orbul şi Cocoşatul, Cavalerul de Gri ignon (com. 2-a, 
Mellesville şi Bayard, trad. Michălescu), Antony (dr. 5 a. Al. Dumas, trad. Geor- 
gescu), Camera Verde (com. 2 a. trad. N. Băicoianu), Bărbatul ad-interim (idem) 
Fericirea în Nebunie (dr. 2 a. idem). De la Aprilie jucă în 'Teatrul cel mare: Cine 

veste ea? (dr. 5 a. trad. din spaniolesce de V.A. Urechiă), apoi, sub patronagiul 
d-nei Ioan Otteteleşanu: Ondrea femeei, Isbânda 'prin merit, Cartea III, Cap. I şi 
Bărbatul văduvei (benef. lui Wiest), Virtutea sirăbună (sub patronagiul armatei), 
şi la 17 Iunie un spectacol în beneficiul inundaţilor capitalei. :



—
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„Idea: înfiinţării unui Conservatoriăi de musică şi. de artă dramatică, 

de. mult cerută și găsită indispensabilă. pentru mersul.. înainte .al 

“Teatrului Naţional, începuse de cât-va.:timp să ieă o mai vie îndru- 

mare către: îndeplinire. Din Novembre 1861, Wachmann şi XViest fusese 

chemaţi la: Eforia Şcdlelor de Petrache Poenaru, spre a se consultă în 

privirea instituirii unci-șc6le de niusică. Fi întoemise. un proiect, pe 

care Ministeriul Instrucțiunii îl văduse şi-l. aprobase în pripeipiă, lă- 

sându-l în portofolii până la: ocasiunea nemerită. i i iuti sit 

ati it 

  

“In acelaşi timp Millo, pe lângă vechile lui vodevile; şi i comedii, mai dete Spoelele Bu- 

curescilor (vod. 1 a. de Millo), Deputat de mahala; (idem), Jianul, Baba Hărca, Vi 

contele de Letoritres, Două despărțenii, - Fata Sgârcitului, O. palmă pentru, un 'să- 

rutat (com. 1 a. jucată “de balerina Albina di Rhona „Şi Drăgulici), Ion Cucierul,: 

Lâpitorile, M'a lovit în “pălărie sâzi văduva în proces, “Doi dascăli, La balul! de la 

24 Ianuarie, Banii, Gloria şi "Amorul, Camelia sai fericirea neprevegulă (com. 1 

_a. cu Albina di Rhona, Millo şi Gatineau),. Napoleon II, fiul lui Napoleon I (benci: 

Constantin6scăi; Millo:jucă pe.Nopoleon I, cu.o mască f6rte_ asemânătâre),  Vicle- 

miile lui Scapin, . Cinel Cinel, Moş Pipirig, Barbu Lăutaru, Cocona Chiriţa la Paris, 

Un bal din lumea cea! mare, Luiseta, Corbul Român.. + Mai tote piese vechi, ju- 

'cate cu dece ani mai în urmă. E de observat că, pe timpul directoratului lui Millo, 

basa repertoriului ati fost tot-dcauna: vodevilele şi comediile:lui Alecsandri şi cele 

compuse de el însuşi, plus : dramele ori comediile învăţate în primul sti directorat 

căci în colo se sustrăgeă cu mare plăcere de la invejarea rolurilor, nouă Și, când 

le învăţă, nu le sciă nici odată bine, i, 

«Imi eră un adevărat chin, îmi spunea “adesea Acâsandi,' până să-l fac să înveţe ; 

câte un cântecel comic. Așă, pentru Bar bu Lăutaru şi Paraponisitu, care la făcut! 

să câștige atât de mult în tăte felurile, mi- a mâncat flecimi de dile și de dejunuri 

la Broiit, până să le dea gata.» ME 

In precedenta stagiune, pe lângă aceleaşi spectacole de mai sus— gimbuşărăi, cum 

le numiă Millo, mai dete ca noutăţi: Fetele de Marmoră (cu, Dimitriad î în rolul lui Des-: 

genais, Vellescu al lui Rafael și Constantinâsca în al lui Marco), Schakespeare (Lupta 

unui mare geniii, cu “Dimitriad în' rolul principal), Luarea Terusalimului (Macha- 

beii, piesă cu mare spectacol: foc de bengal, lupte! militare; cântări! antice, deco- 

ruri superbe şi costumuri bogate; atrăgeă lume fârte multă; Ef. Popescu eră fârte miş- 

către în rolul mamei Machabeilor), Zuazii sai luarea Sevastopolei (dr. 5.a: şi 8 tabl. 

de Alph. Arnaud, trad. Zahariad; piesa eră mediocră, răi jucată, dar aduceă parale), 

Steua Nordului, (cu. Efr. Popescu, care a avut mult succes atât cu jocul, cât şi cu 

cântecul sâii; Frosa Alexandrescu, la a „doua repiesentaţiune, a înlocuit cântecul cu 

o vie pantomimă, căci i 'se imputase că n'are glas de loc); "Rusaliile (vod. La. Alec- 

sandri), Maurul Veneției (benet. lui Dimitriad, care jucă pe Othello), Schamyl sait 

"Ruşii şi Cerehezii (dr. 5 a.:7 tabl. în care Dimitriad: jucă pe. Schamyl; mare spee- 

tacol, cu lupte, cu manevre inilitare și mai 'ales cu: “cascada de: apă naturală ce 

:cădeă din munţi și alcătuiă marea atracţiune a piesei), Deborah. (dr. 5 a. cu M. Constan- 

“tinâsca în rolul principal). Pascaly cu nevasta ai jucat în acâstă stagiune la Iaşi 

şi ai dat câte-va representaţiuni în provincie, apoi în Iunie s'ai întors în Bucuresci. 

Celebrul violonist Vimereati dă concerte în 'salGnele lui Hillel, în. Martie 1864: 

r
e
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De alt-fel o mișcare artistică şi literară se începuse, în afară de teatru, 
de către tineretul cult de atunci, care, din iniţiativa d-lor P. $. 4uselian, 
Gr. Manu, V. A. Urechiă şi a răposatului Constantin Esareu, tundară socie- 

tatea Ateneul Român, tribună liberă de pe care se expuneaii .tâte ideile, 

'se tractaii tâte cestiunile menite a înlesni şi a desvoltă cultura şi educaţi- 

unea publică. Atâtea diare. şi / reviste, dintre cari. Revista Literară: de 

sub direcţiunea lui Afezandru Odobescu grupă împrejurul săi pe. cele 
mai însemnate talente do. scriitori şi de :artişti, aşă că din frământarea 

atâtor minţi luminate și din însufleţirea atâtor iniţiative trebuiă să 

ieă înfăptuire acest așezămînt recunoscut de toţi trebuincios învăţă- 

mîntuliui musicei şi artei dramatice la noi. Odobescu îl: puse, ca Mi- 
nistru. al! Instrucțiunii, 'basele, înscriindu-l în 'budget, printre cele-lalte 
şedle publice. şi. întoemindu-i i programa din: Teoria elementară, Sol- 

fegii, Bel-Canto, Piano, Violoneel, Contrabasso, Viola, Violina,. Ar- 

monia, -AMimiea şi Declamaţiunea.: Eră incomplet, - negreșit, eră ru: 

dimentar; eră însă—după atâta aşteptare—un- început, care puţin câte 

puţin aveă să propăşscă, să se desvolte, spre a'ajungeo 'ca adi să aibă 
mulţimi, de profesori. pentru tot felul de învăţăminte şi sute de elevi. 

Profesorii de căpetenie, numiţi la înfiinţare, ai fost: | 
Alezandru Floohlenmacher, director, profesor. -de. ViGră, de armonie 

şi do violă; a : Se 
| Carol, Salvatori, de vi6ră şi contrabasso; 

| IL. A: Wachmann Şi, după m6rtea lui, E 
Eduard MPachmann, de piano; : | m 
Azi. Visarion, de musică vocală; | 

“: Matei Millo, de mimică şi declamaţiune. ca 
ie lângă aceștia veniaii în 'al doilea rînd: Gennaro Gargiulo, IG. 
Aiţeseu, A. Nessler, Ioan Car tu, C. Biscotini, 1. Neudârfler şi Giuseppe 
 Mezzadri. (1) Cursurile regulate începură la 1 Septembre. | 

: La 1864, Conservatoriul aveă 94 de elevi, afară de cei înscrişi la așă 
numitul - Cor vocal de sub direcţiunea lui Grigore Manciu. - 

"In același timp, Şi aprâpe cu acelaşi program, se înființă un Conser- 
valorii de masică şi artă dr amatică în Iaşi, unde, pe lângă bătrânul 
Caudella, cu Burada, Gros, Viniansi, Pascuale, Moz zeii, 4 Solta, vs găsim 

  

- “W Inventariul şe6lei de -musică din Bucuresci, la înfiinţarea ei, arată: “8 viori 
mari cu arcuşurile lor, 2 mici fără arcușe, 2 alto-viole cu arcușuri stricate, 2 vio- 

.loncele cu arcuşele lor, un contrabas (răi), un arcuș, un piano vechiii. Ca partițiuni: 
câte-va cartâne cu musică pentru piano, vi6ră, violoncel, contrabas cto. etc. (Anuarul 

„Zustr. publice pe anii 1883—1874.—Idieru, Istoria art. » îrumâse, 1 „Yol, Bucuresci 1898, 
pag. 403—494.) E a :
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ca -profesori pe : Galino (mimică) şi Diniitriad (declamaţiune): (1) 

“ De când Opera trecuse sub direcţiunea lui Papanicola, se simţiă că. este 

în mâni de speculant. Programa anuală făgăduiă cât se puteă mai 

multe şi laudele :artiştilor. înainte 'de debut eraii cât nu'se puteait. mai 

“mari, publicul, "totuşi, rar se găsiă mulţumit, pe când abonaţii— cari 

“trebuiati să-și plătâscă locurile pentru trei luni înainte — gemeait şi 

'se căiai, deşi la stagiunea 'următore 'alergaii ei-cci dintâi să-şi ecum- 

pere sămînţă de: hemulţumire», după cum diceă Pantazi Ghica. 

„Critica: musicălă .cră aprâpe.nulă. Philemon nu mai scriă, Marsillac 

îşi muiă condeiul în apă de trandafiri, Pantazi, «en. fait: de musique, 

_-prâfârait les 'flonflons gais et spirituels». Valentineanu.ce' mai ţinea d6r 

hangul publicului și mai :spuneă, din când în când, impresariului că 

cîi urlă artiştii (7) ca nisce Lei, ca nisce fâre sălbatice, par'că arfiti- 

arii cei: mai înveninaţi» !! (2)- RI N e i aa 

Fără îndoială, eră o exagerare şi din partea celor. prea: blajini şi 

din-a celor prea crudi. Mijlocia, o modestă: mijlocie, a trebuit 'să. fie 

adevărul, deşi printre cântăreţi -eraii unii cu mult talent,-iar operele 

în cari se produceaii dintre cele mai de sâmă. Nu'e vorbă că reper- 

toriul Operei — afară de cel al lui Wagner — este apr6pe acelaşi adi 

ca acum 40 de ani;—vorbesc cu privire la teatrul nostru, :care, în ru- 

brica scenelor lirice, se află pâte în rangul al treilea, ' deşi despre 

partea auditorilor ar merită să ocupe rangul întâiii. In adevăr, gustul 

musicei şi trebuinţa de a face să intre! studiul ei în educaţiunea co- 

piilor. aii luat o mare: întindere şi ai creat o'atmosferă : lumin6să. şi 

simpatică producerilor şi artiştilor de :valâre la noi. 

Dacă musica. îndulcesce năravurile și povestea lui Orfeit: nu-i o za- 

darnică închipuire, ar trebui să fim. de „sigur socotiți printre cele mai 

civilisate .popsre,: întratâta îmbinarea: armoni6să de tonuri 'are înri- 

urire- asupra firii  n6stre. De unde la 1816 nu eră decât un singur 

clavir în toţi Bucuresci, iar numai cântăreții de la biserici, ciracii lor 

şi ţiganii lăutari se îndeletniciaii cu musica vocală, aqi nu: este mahală, 

nu este casă aprâpe, în care să nu r&sune acorduri .de clavir, şi una 

dintre pod6bele, mult preţuite, ale fetelor de măritat, este să scio. să 

cânte din-gură. -De unde idealul: dănţuitorilor se mărginiă: la înce- 

putul x6cului la azurcă, Vals, Polcă şi sadea Cadril, adi, pe lângă 

„dinsele,: Czarina, Le pas de quatre, Le Pas des patincurs, Krouz-Polka, 

nt - aa a a 

i 

, 

  

(1) Ibidem, loc. cit. -- Regulamentul Conservatoriilor de musică şi declamaţiune e pu- 

blicat de Ministrul N. Kretzulescu, în Monitorul Oficial, No.227 din 10 (22) Octobre 1864. 

: (2) Reforma, No. 45 din 11 Decombre 1863. CC : îi
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«Les Lanciers,: Pavana, Menuelul, Covarly, şi: mai ales Bostonul, de 
abiă potolese. avîntul tineretului, iar Baferul a rămas: un: cult căruia 
pururi virsta matură i-a slujit-cu. credinţă. : SI e ae 

„.. Inainte trupele:nemţesci ori italiane, cu puţină cheltuială şi cu mult 
'sgomot, eraii asigurate de succes, Cântărețul care fincă mai lung .şi 
mai sus o notă 'căpătă cele mai furtunâse. aplause, eră adeverat ar- 
tist. Supremul gust în mimică steteă, pentru actori, să: calce, cu paşi 
cadenţaţi, pe scenă, să-și pârte în drâpta' şi: în: stânga mânile, cu:0 
mișcare rotundă pornind de.la gură, Şi la c6sul:morţii să ţipe mai tare 
Și să se sbuciume mai amarnic decât nică: odată; . ii DE 
-. Musica dulce,: sentimentală, melodi6să—ce' fără multă:bătaie de cap 
soputeă cântă eșind din teatru—eră singura musică plăcută, care merge 
la inimă, <că de aceea se duce omul s'o asculte 1»... Bellini!... Ah! Bellini 
cu Aorma lui, Verdi cu Traviata, Rossini cu Bărbierul 'şi Donizzeti cu 
Lucia, multe pepturi ai umplut cu suspine, mulţi ochi aii îndrumat către 
cer şi multe urechi ati:nenorocit, făcând pe. 6meni să crâdă: că nu 
"de g6ba suntem legaţi, prin. tradiţiuni de : origine, cu: pămîntul -ar- 
monie al Italiei). Di a RE ai IE 

"Dar 'contactul' cu artiștii însemnați, lesnici6sele. prilejuri 'de: a: .ved6 
“minunatele .teatre din străinătate făcură lumea nâstră din ce în co :mai 
grea de mulţumit. E mut 
""'Ounoscinţele. se. înmulţiră, înălțându-se, spiritul de observaţiune :de- 
veni maj fin şi: mai pătrungător, iar, gustul. se înobilă: cu ele îm- 'preună. Acum, mișcările actorilor cată să fie libere 'şi'firesci, expresi- unea lor vie şi adevărată, viersul curat; și meșştesugit,:: căci. ei: întru- 
p6ză, cu deplinătate, fiinţa .vie a personagiilor. ce represintă.:: | 
"- Arta, în evoluţiunea ci către. realitatea :vieţei; a -produs formele vi- 
gurâse şi colorate ale musicei moderne, lăsând sentimentalismul duleâg al celei'italiane în umbră..Nu e de. ajuns ca pe temeiul înrîuririi sim- uale ce are asupră-no :inusica să -ne desfășure': gama emoţiuinilor 
descrise, ci trebue să: ne deștepte şi idei,. să: închege judecăţi, să ne înalțe mintea, toemai fiind-că-e p6te cea mai suggestivă dintre mani- festaţiunile ademenitâre ale artei. Fărăîndoială că între elementele mul- tiple- şi variate ce alcătuese o lucrare: teatrală, amorul este:un isvor nesecat de. îmbinări şi: de surprinderi, cari înfluenţeză, dacă :nu:: stă. pânese, întrâga. acţiune: EL. mai adesea factorul principal. şi. ţinta fi- nală şi, în.tot casul, lipsită de dînsul, lucrarea ar fi fără căldură şi fără interes. DO 
„Este deci natural. ca, punând în scenă patime. omenescă, partea sentimentală să aibă o preponderanţă . hotărîtâre asupra celor-lalte 

i !



? 
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„.Nok însă, ccă pe: cari. civilisaţiunea, progresul, învăţătura : ne rafi- 

n6ză, nevrosându-ne,. perdem din simţire atâtea: câtimi câte::trepte 

alo:scării. intelectuale putem: urcă. Unii, pâte coi mai mulţi,le perd şi 

fără- de acâstă substanţială: despăgubire, precum - câţi-va, 'fârte puţini, 

păstrâză proporţiunea suitâre, de-odată,: pentru :amîndouă. Şi:cum, în 

nedomolită:n6stră ardore de a nu: rămân6 înapoi de nâmurile co păşesc 

- înainte, am luat-o la. fugă după. dînsele, cine scie :de nu- vom : perde 

mai mult .în energie, decât vom:câştigă :în .cultură, ajungendu-le 

_xre-odată ast-fel?!...- ci ii 

...Ourentul ne-a luat: cu: dînsul şi nimic nu ne:mai pote opri! De aceea 

ori-ce prilej de-a. înteţi nervii. leneviţi: ne “place, ne: seduce; precum tot 

ce: dă de lucru minţii ne măgulesce,: ne. ridică. ;La:::vechia.: formulă 

a spectacolelor: plăcerea ochilor, plăcerea inimii, s'a: adaos acum 

şi: plăcerea -spiritului, pentru a caracterisă :' evoluţiunea' artei: în so 

cietatea' n6stră. .Ne .trebuescei dar, fie :la dramă, la coniedie : sail la 

operă, lucrări bune, înscenate cu îngrijire, după tâte cerinţele moderne, 

jucate: şi cântate de, artiști pătrunși 'de' adevărul şi de importanţa ro- 

lului lor, căci ei ati a he înfăţişă, nu nisce ființe Greicare, ci personagii 

“artume,, eu firea, cu. bunurile, cu patimele şi cu relele lor, întocmai aşă 

cum.ar.fi putut fi, în acţiunea de pe scenă, dacă ar fi:trăit într'adevăr. 

:- EA trebue, în: închipuire, să ne dea aceeaşi visţă ca a''lor,'să no 

„facă să: suferim,:să' ne “bucurăm, să iubim, să urîm “ci dînşii, să ne 

'deă de'gândit şi de ehibzuit' asupra faptelor. și lumii în care se mișcă, 

precum ne fac,.să pătimim' în : împrejurările prin. cari trec. Şi pentru 

acâsta cată să. pue nu. numâi . dibăcie -şi.: talent -:ca să facă lucrul . - 

'cum--se cuvine;: dar. încă sciinţă multă și studiit' adînc. Ra a 

“Thâophile Gauthier, marele crițic” de teatru şi duşihan al musicei, pe 

'care'o numiă «uni bruit dâsagrâable »,'găsiă un singur bun cântăreților, 

acela, «de pouvoir chanter ce qwon nose pas dire: en. parlant>.. 

îi După metoda musicală de .adi, 'artistul nu mai cântă -o- arie, ci 

recilă,. însoţit de: musică, ' aceea ce: are de spus:pe -scenă şi' acest 

zecitaliv e“ menit să ne'facă cunoscut tot ce se ascunde în inima * şi 

- în' gândul lui, căci ăriile, melodiile sunt ici şi colo presărate, pentru. a 

însemnă momentele deosebite. în cursul acţiunii. Operele lui Wagner 

sunt: aprâpe din: recitative alcătuite, . mai. ales „cele din urmă. Acâsta 

o:forima cea nouă,.mai apropiată realităţii vieţei și împrejurărilor stră- 

mutate pe teatru. iu 

Musica trebue 'să îmbrace „haina gândirii şi să exprime. prin. Su- 

nete valdrea. şi. intensitatea . cuvintelor. E decă .nu.numai meșteșug 

de cântăreţ, ci. şi. măestrie -de: interpret, 'de..a reproduce întocmai 

po „i 

Ea 

4
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simţemîntul' și intenţiunile pe cari poetul le-a revărsat într'însele. 
Artistul, în .asemenea .- condițiuni, face psichologie -:şi:musică tot. qe- 
odată; deci îndoită sarcină şi răspundere, : în care, pe lângă inteli- 
genţă şi inimă, el trebue: să destășâre calităţi excepţionale ale: vocii, 
tot-deauna limpede -şi :armoni6să. tu 

P6te că publicul de: adi. n'ar mai fi cuprins de frenesia de altă dată, când faimâsa Alboni, «elefântul care. a. înghiţit” o privighetre»,. sati darie :Wilt, «palobocul cu: glas îngeresc», — amîndouă de o' grosime: trupâscă fenomenală, — cântaii fără de a put€ să. se.misce din loc. Pe 
atunci frumuseţea glasului eră. îndestulătâre ; acum însă,'pe lângă mă- estrită. voce, cântăreții trebuesc:să aibă și talent de actori, ca să :lase adînci impresiuni, tocmai într'o artă :ale cărei produceri sunt cele mai puţin r&mâetâre. i Pa ma 

- Mărginit e numărul celor cari :sai ridicat în acâstă. direcţiune, dar ci sunt întradevăr luceferi ai scenei lirice: moderne. (1)... ii. 
e 

7 pf 

i PRI 7 

    

.. (1) Cei mai cunoscuţi dintr'înşii sunt: Desprez, (tenor de la Opera mare din. Paris, - creatorul lui Guillaume Tell; Lablache, cel mai puternic bas audit pe scenă în v6cul nostru; Faure, bariton de la 'Opera din Paris, în rolele Don Juan (Mozart), Mefistofples (Faust, Gounod), Ifamlet (Ambroise- Thomas), rol creat; Victor Maurel, bariton al „Operei din. Paris şi al Teatrului de'la Scala din-Milan, creatorul : rolelar': lui :'Afe- Phistho (Boito), Falstalf (Verdi), apoi. în Rigoletto (Verdi), în Othello. (Verdi) ; fraţii de Roszk6, unul tenor şi altul bas, cari aii cântat pe tâte. scenele mari. ale lumii, - în Sigurd (Royer), Le Cid (Massenet), Profetul, (Meyerbeer); Van Dyk, tenorul Ope- rei din Viena, în Lohengrin (Wagner), 3fanoa şi Werther (Massenet), Pagliacei (Leon- cavallu); Alvarez, tenorul: de aqi -al Operei 'celei mai mari din Paris (plătit'cu 159.000 fr. pentru 10 luni), în Haghenoţii (Meyerbeer), Les Maîtres Chanteurs (Wag- ner); Victor Capoul, tenor al Operei comice pe timpul Imperiului, adi director.al „Conservatoriului din New-York; Reiehmann, bariton „al Operei din Viena, în: Der Fliegende Hollănder, Tannhăuser, Lohengrin (Wagner), Manfred (Schumann), Mei- „ster Singer voni Niirnberg (Wagner) ; Rokitansky, bas al Operei din Viena, în Faust: (Gounod), în operele germane şi în Evreica (Hal6vy); Gagarră, tenorul fenomenal al Spaniei, mort prea tînăr, în repertoriul modern.—Dintre femei : Christina Nilson, creat6rea la Paris a Ofelici ; Miolan Carvalho, creatârea Margaretei ; Heilbronn, de la. Opera. din Paris, incomparabila Desdemonă şi Eleonoră ; Rose Caro, de la Opera din Paris, numită Sarah, Bernhard a musicei ; Adelina Patti, în Lucia şi Bărbierul, în Traviata şi Julielia ; Romilda Pantaleoni; în Mephisto, cum și în operele cele mari, ale lui Verdi mai cu sâmă, cântate în teatrul la-Scala din Milan; Gemma Beiiincioni,: „de la același teatru, in tot repertoriul: modern; Paulina. Zucca, de la Opera din Viena, «cu .foc în sânge, cu farmec pe buze şi cu .ochi dulci și“vicleni>, cum o descriă Speidel, marele eritie musical vienes, în tot repertoriul şi mai ales în cel german— afară de Wagner; Marcela Sembrich, de la Opera din Viena ; Galli-Mari6,. de la „Opera comică din“Paris, creatârea rolelor Carmen şi” Mignon; Renard, de la Opera din Viena, în tâte rolele principale moderne și forte distinsă în Carmen, în „Versprech hinter dem Herd şi Die verkaufte Braut (Smetana) ; Sibyl' Sanderson,
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“ Ori-cum, Papanicola nu putsă pretindă '.că artiştii săi aveati mari 

calităţi; de vreme ce nemulțunirile crescaaii, în loc să contenâscă, îm= 

mpotrivă-le. Şi d6r eră—pe lângă sumele însemnate ce luă de la abonaţi 

favorisat în tot felul; jucă de patru ori pe siptâmână—decă trupeă ro- 

mâne i se dedeaii abiă trei seri—şi primiă o subvenţiune' de 80.000 :de 

lei pe stagiunea de 6 luni. - 3 Ci a a Sa 

De la 1862 şi până la 1864 (Octobre),—când muri Papanicola îiiainte do 

începerea stagiunii, iar Danterny, directorul teatrului frances din Iaşi, luă 

direcţiunea Operei,— repertoriul, afară de trei, patru lucrări nouă, rămase 

necontenit acelaşi, iar artiștii, cu puţine: oxcepţiuni, fură slabi şi fără 

de personalitate originală în cântecul sai în jocul lor. Primadonele 

Rachela Giamfredi (Catullescu) şi-Holosy, contraltele Rosa de: Ruda 

(transilvănâncă) şi de Ponti, tenorii Steger şi Sari şi: baritonul Pol- 

lini ţinură- greul şi se deosebiră între toţi cei-lalţă, deși ici şi colo r&- 

săriă cevă mai sus” câte: unul şi dintre 'acoștia, dar nu pentru multă 

vreme şi nici chiar în 'aceeaşi operă deplin. Lucrări nouă, sâit cel 

puţin nu des jucate la-noi,:ati fost, printre ' mulţimea“ celot învechite 

de geci de ani pe afiş: Ballo în: mnaschera,: Ana Boleyn, Bartha : şi 

Il Giuranento, în peri6da acestor trei. stagiuni. (|): 

  

(Statua vie) de la Opera comică din: Paris, în“ operele moderne ; Forster, de la Opera 

din Viena, în Cavaleria Rusticana, Czar und Zimmermann (Lortzing) şi alte lucrări. 

Dintre compatridtele nâstre, fie-care s'a ilustrat; în genul stii ; aşă, Elena Theodo- 

'rână, în Carmen și creaţiunea sa Giocorida ; D-na de Nuovina, în Cavaleria Rusticana 

(Mascagni) şi Navaresa (Massenet) ; Darelee, în Traviata, Iris (Mascagni) şi altele. : 

Nu am citat-aci pe cântăreții germani specialiști în “interpretarea operelor lui 

_ Wagner, fiind-că, afară de cei câţi-va de mai sus,.ci nu „şi-au „desvoltat : calităţile 

și în alte lucrări în mod special, influenţaţi pretutindenea de metoda impusă de 

semigeul de la Beyreuth. 
Di a 

i (1) Instagiunea 1862—63, trupa eră compusă 'din primadonele: Domenelk, Schezză 

şi /Iolosy; contraltele : Guerini şi de Ponti; comprimaria: Veralli; tenorii: : Steger 

- şi Pognoni; baritonii: Pandolfini şi: Giori; bas: Llorenz; bas buf:. Topai.— Reper- 

toriul.a îost: Ernani, Traviata, Norma, Linda, Othello, Puritani,: Trovatore, Ri- 

goletto, Iaicreţia Borgia, Tacia,. Belisario, Sonnambula şi Mariha.—Stagiunea, înce- 

pută la .Octobre, s'a sfirşit la Mail. ei i 

La 1863—64,. trupa eră compusă din primadonele: Rachela Giamfredi-Catullescu 

şi: Drussila; contralta: Rosa de Rhuda ; comprimaria: Pollini;- tenorii: Sarii şi Mi- 

hail Urio (Ialomiţânu), care: nu a avut succes (voce puternică, dar lipsă de şeâlă şi 

de experienţă: a scenei); baritonii: Mari şi Pollini; bas: Roni ; buf: Topai. Pe lângă 

operele de sus,.s'ait cântat încă: Ana Boleyn, Favorita, Ballo în maschera, Macbeih, 

„Maria di Rohan, Attila, I Giuramento. pa E a . 

In 1864 —- 65, trupa eră compusă din primadonele: Luigia Cap-Youny şi Nocmi 

de Roissi; contralta: Carolina Gavotti; comprimaria: Ema Presly ; tenorii: Goidri 

și Giuseppe Limberti; baritonii: Francesco Crispi şi Cotogni; bas: Fiorini şi but: 

me
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Şi nu se putea dâr plânge de concurenţă, căci trupe altele decât cea francesă, Les Bouffes Parisiennes, sub direcţiunea lui Guillemin, do.la „Slătinenu, 1862—1863, şi acâsta fârte puţin încuragiată de public .- şi. mai ales de societatea înaltă, nu se aflati în Bucuresci.. Se per- duse obiceiul, încetase moda de. a se mai duce lumea aiurea decât la Operă ; de aceea, cu t6tă veselia și uşurătatea pieselor ce jucai, de abiă au putut să iasă fără datorii în primăvară. De alt-fel, trupa eră :fârte restrinsă. (10)... | i | , - Trupele. române rămaseră cât-va timp. încă desbinate.. La începutul lui: Novembre. 1864, Pascaly. anunţă prin giare <că va deschide, în sala Bossel, un ic leatru, ca să dea un şir de representaţiuni românescă», arătând cum «jertfele sale Şi munca sa de 16 ani:nu aă fost ţinute în semă, căci i s'au închis: porţile teatrului, refusându-i-se, ca om, mij- I6cele de a-şi susţin6 familia şi de a da „0. crescere copiilor, iar ca artist, i s'a refusat scena, de .a putâ „trăi:pe dînsa. Cei ce. asi voit ruina, omului și mârtea. artistului, pote că ai avut dreptul puterii... omul şi artistul însă, redus la extremitate prin Persecuţiune, a chemat în jurul săi şi s'a aliat cu alţii, toţi victime, ca şi dînsul, ca să pâtă trăi, dacă publicul român, le va da cât de puţin : concursul şi protec țiunea sa». (2) Acâstă încunosciinţare eră subserisă de Pascaly singur, în' numele scii şi al trupei sale, căci : Societatea dramatică: se disol- vase după un' an de: încercare și de strîmtorări. a „Prima lovitură îi fusese dată de către Dimitriad, prin o retragere sgomotâsă şi plină. de învinuiri în contra lui, Pascaly, când porni - la Iaşi. ca profesor de declamaţiune al noului Conservatorii. . | “După dînsul, Frosa Popescu şi Ştefan Vellescu ' se împăcară cu 
rr 

. . DN . 
. Sabatini —După mârtea lui Papanicola, artiștii aii urmat representaţiunile înainte sub direcţiunea lui Danterny și, afară de Roberto Diavolo, s'a cântat tot opere din cele în- semnate mai sus. O inovaţiune nefericită: baletul; căci balerinele Pizzorno şi Ventureli, erai f6rte slabe.— După împlinirea contractului, antreprisa o luă M. Spiro, fostul se. . cretar al lui ':Danterny, pentru două stagiuni numai, căci nu pută s'o țină mai mult. (1) Les Bouffes Parisiennes, sub direcţiunea lui Guillemin, debutară la Novembre 1862. Genul vesel, ușor, amusant, de comedii şi vodevile. — Artiştii *" Gautier (gen. Ravel), Boyron şi Daillot; d-rele Lcontine,. Anais şi: Angele. Ati jucat până-la Iunie 1863. Repertoriul ::Serment d'Ilorace, Pantins de Violetie, Deuz menages,: Tromb'all- Cazar,:Rose de S-t. Flour, Veuve auz Camelias, Uni mari daus du coton, Corde sen- sible, Mon Ismenie, Bisette, Diner de Aladelon,; Vivacites du capitaine Tic, Education d'un serin, kemme auz auf d'or, Sur de Jocrisse, Pst! Pst! Ce scelerat de Poireau, Te feu & ma -vieille maison, Ironcle de Paris & Bucarest; Toinette. ei son carabi- nier, Une bonne nouvelle şi'altele şi altele. - RE - A a (2) Reforma, No. 58 din 8 Novembre 1864. 

MR
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Millo, angajându-se în trupa Teatrului Naţional, Raliţa - Michăil6nu 

se făcii directârea teatrului din Galaţi, iar Pascay şi Matilda; ci inşişi, 

propuseră disoluţiunea Societăţii, care, «combătând cu inima şi cu sin.- 

ceritatea, cu t6tă voinţa și cu ajutorul a câtor-va --pers6ne gener6se, 

întrun local sărac şi gol, arătase: cum înţelegeă arta şi frumosul... . 

şi acestea cu tâte sacrificiile putinci6se ce este “dator un om să facă 

pentru un bine general». (1) Do A IE 

- Acum Pascaly, având alături pe Felbariad în locul: lui. Vellescu, 

pe Lăscărescu-—-vechiul elev al şc6lci filarmonice, ' care: de 10 ani nu 

mai jucase—în locul lui Dimitriad, pe Maria Flechtenmacher în acel 

al Frosei Popescu, apoi pe tînărul :comie “Simion. Bălănescu, pe Lu- 

xiţa “Teodorescu și pe câţi-va elevi ai sti devotați, tot năzuiă să facă 

şcâlă şi să ridice ondrea compromisă a scenei române! -<R&maşi sin- 

gurei astfel, fi-vor în stare a reîncepe seria de. minuni, cu care-şi 

atrăsese, de nu 'admiraţiunea, cel puţin stima şi simpatia publicului . 

bucurescân 2» (2) | N a aa 

Stagiunea se începi abiă la:15 Octobre cu Este nebună şi Pianul 

Bertei, şi se începi aşă de târdiii, fiind-că speraii, până la ultimul.mo- 

ment, că guvernul va luă ohotărîre satisfăcătâre, în parte cel puţin, 

dreptului şi stăruinţelor.lor «de cetăţeni şi de artiști, ridicând vocea 

şi cerând reorganisarea teatrului român, făcând mai: mult: punându-și 

în practică ideile despre progresul artei !..: Țera însă va 'avă lea- 

trul ce doresce şi teatrul va fi -reflectul luminei şi al civilisațiuniă 

ci». Şi în adevăr că îu ast-fel, lăsând pe unii părăsiţi în luptă şi în 

nevoi, iar întreprinderea scenei naţionale dând-o “iarăşi lui Millo, pe 

trei ani, cu 3.200 4+ subvenţiune. (3) Se 

„Surprinderea fu-cu atât mai mare, cu cât mai legitimă eră credinţa 

în îndreptarea greşelilor trecute şi îmbunătăţirea stării nenorocite a 

teatrului, după atâta sbucium, atâtea protestără şi mai ales atâtea con- 

statări—chiar pe cale oficială — că: teatrul, aşă- cum eră administrat, 

nu mai corespundeă nici menirii, nică sacrificiilor ce se făceaii pentru 

3 

! 

. 

PIN a 

(1) Dâmboviţa, No. 58 din 11 Octobre acelaşi an. a 

(2) Reforma, No. 61 din-19 Novembre 1864.— Repertoriul fu aprâpe acelaşi ca în anui 

precedent, cu adăogirea urmâtârelor lucrări: Gărgăinii (e. 3 a. de Victorien Sardou, 

trad. Pascaly), Vrăjitărea sai Ambiţiunea şi Sorta, cu un prolog: Predicerea fatală 

“(dr.ba. de Paul Foucher şi d'Ennery, trad. P.T. Georgescu), Wegrul sai fiul Selavei 

(dr. 3 a. trad. Pascaly), Paiaţa (dr..5 a. de la Porte St. Martin, serisă pentru Tr'râ- 

dâri6 Lemaiître, în care Pascaly :avă un mare succes), Hoţii de Codru şi hoţii de 

Oraşe. (dr. 5. a. de Fâlix Piat), cu care s'a și terminat stagiunea-: . 

(3) Dimbovița, No. 58 din 11 Oetobre 1864. AT |
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dînsul, de public şi de guvern.:— Dar voia de sus—voia domnâ6scă-—: 
eră mai puternică şi favârea cu care ea':îmbrăcă. pe antreprenorul-. 

artisti mai însemnată și mai. scumpă decât cerinţele, :cu prisos. docu- 

mentate, ale. scenei... DI N ci e . 
„De aceea, cn drept cuvînt se întrebă lumea:. unde mergem ast-fel? 
Ce va ajunge Teatrul Naţional cu acest sistem ?. Cu junii. ucenici, de 
cari: e acum împresurat d-l Millo, nu se:.pâte da. nimic. bun,. nimic. 

frumos, nimie: demn de scena unicului teatru din: Bucuresci? Se .vor 
parodiă dramele francese, se: va schimbă - teatrul întrun .. Vi/Zeem şi. 
se va indignă publicul, care va părăsi cu: desăvîrșire spectacolele : sale. 

D-l Millo are o greşită: idee. în privinţa teatrului, credând că: el ire- 

bue săi se cobore la public; pe când este un. adevăr -fondamental al 
artei că: nu ea să se cobâre, ci publicul să se: ridice. la dînsa! : 

Dacă guvernul ar aprobă aceste tendinţe, n'ar. mal: da nici o sub- 

venţiune teatrului, căci i-o dă . tocmai presupunând. că, are să lupte 

cu “gustul stricat al mulţimii şi din acâstă prioină va av6 trebuinţă. 
de mijl6ce, când-nu va fi sprijinit, nedându-i. spectacole după plă- 
cere. (1). DI IRI N Ia II a a a i 
„„Cu tâte acestea. Millo, cu 'vechia:. lui. trupă: şi: cu. mai vechiul: lui 
reperloriii, stăpân necontrolat, fără alte supărări : decât ale vecinicei 
lipse: de parale, dar şi fără nicio licărire de progres, duse prima nâstră 
scenă două stagiuni de-a rîndul, fiind silit la urma urmei. de însăși 'lân- 
cegâla şi neajunsurile în cari o prăpăstuise să-și. denunțe singur con- 
tractul, la începutul celei de a treia. (9)... cc 
„De alt-fel nici trupa de lă Bossel —lipsită.de-mijl6ce şi de talente—nu 

putuse merge mult înainte în al doilea.an de Ia disolvarea Societăţii 
dramatice. (3) Luptă, negreșit, cu devotament şi cu căldură, pentru a 

(1) Dimboviţa, No..51 din 27. Septembre 1864. : ÎI a 
„(2) Reforma, No..55 din 23. Novembre 1866.—Printre noutăţile date de Millo însem- 

năm:. Sugrumătorii din India sai Răsboiul Englesilor (piesă cu mare. spectacol în. 
d a. ? tabl. tradusă din franţuzesce), Gură cască, Paraponisitul (cântecele comice 
de V. Alecsandri), fiyanul (e. 3 a. 1 tabl.), Hofia şi Ondrea'saii Ochiul lui Dum- 
nedei (dr. 5. a. trad. din: franţuzesce), Millo Directorul, Kera. Nastasia. (cânte- 
cele comice ale lui Alevsanâri, le-a jucat el mai cu osebire), : 

La 3 Decembre 1864, d-ra' Ninizza Alezandreseu dădu, pentru întâia 6ră în pa- tria sa, un beneficii cu: concursul lui Ioan şi Petre Niţescu şi Nessler, profesori la 
Conservatorii, şi trupa română, care a jucat Pricopsiţii. MR îi (3) A început stagiunea la 26. Septembre 1865, cu Dama cu Camelii, după care ai. urmat: Blestemul unui părinte (dr. 2 a),. Un pahar de ceaii, Pianul. Bertei, Idiotul,. Frigurile alegăturilor (c..3 a.. da.la: Od&on, trad.. Pascaly),.: Eva: sai Amorul (ar. 3 a. Vaudeviile), Paiafa (benef. Pascaly), Trei şureci : într'o cursă (e. 1.: a.), Infie-
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se:mânţine la un nivel mai 'ridicat decât trupa lui Milo, dar nu în- 

crestă nică un succes întâetor în analele artei dramatice. Câştigase to- 

tuşi reputaţiunea- de a da spectacole îngrijite din tâte punctele: de ve- 

dere, spectacole: interesante cu osebire prin faptul 'că cei de pe scenă 

sciaii ce. spuneaii şi ce făceaii, iar prin jocul 'ior cumpănit și armoni- 

sat--produceaii ilusiunea pâte mai adevărată. a vieţei şi a luinii: 

"Tot secretul succesului! şi atracţiunea ce ai la noi trupele străine 

vine, nu atât de la stelele -artistice ce -le ilustr6ză, cât: de la armonia 

minunată, în graiii şi în mişcare, a actorilor în bucăţile ce represintă: 

De acolo simplitatea şi uşurinţa ce admirăm în “jocul lor, de acolo li- 

bertatea lor. naturală în vorbire, de acolo îndemânarea şi eleganța ce 

dosfăşoră în modul deafipescenă. : e 

- Farmecul - ce ' exercită ast-fel asupră-ne e cu: mult mai puternic 

decât cel-pe care Pam simţi observând, de pildă, o. acţiune” analâgă 

în. lumea n6stră de tâte gilele,"şi acâsta fiind-că teatrul. e o lume con- 

venţională, în care tâte sunt alcătuite şi combinate pentru'a produce 

imedial, cu o cătime de mijlâce: măsurate, suma cea mai mare de efect: 

Printre “trupele dramatice din Germania, atât de bine: organisate 

şi: pline de artişti cu merite și talent, trupa Marelui “Duce -de: Saxa- 

Meiningen (Die Meiningen), fără de a posedă stele saii chiar actori 

prea deosebiți, -pășesce aprâpo în fruntea celor-lalte prin: faptul 'armo- 

misării celei mai perfecte, în vorbire şi în mişcare, a fie-cărui. actor! 

în parte. şi a tuturor împreună. Este idealul . ansamblului (erte- 

mi-se acest.cuvînt technic al artei scenice); care de la începutul: până 

la -sfirşitul unei lucrări nu se trădâză, nu slăbesce un singur minut. 
» 

  

ratul (dr.:5 a.), Nu e fum fără foc (e- 1 a.), Bărbatul Vădiwvei (e. 1 aie), Hoţii 

de Codru şi: Hoţii de Oraşe (dr: 5 a.). De la 15 Martie 1886, compania dramatică 

jucă în teatrul.cel mare: Gărgăunii, Frica de bucurie, Intriga şi Amorul, Domnia 

Slugilor, Cerşetorea (dr. 5 a. succesul lui Fany), Hamlet (Ar. 5 a. 8tabl,, trad. Dim. 

Economu), Gardistul, Dalila, Amorul Secret, Caterina Howard, Chatterton, Mila 

"ui Dumnedei (dr. 5 a. jucată de Matilda, Faoy, Maria Flechtenmacher, Pascaly, S. 

Bălănescu, Gestian), Nevasta. trebue să-şi urmeze bărbatul, Voinicos şi fricos, 

In 'sera de 18 Mai 1866 o societate de amatori Bulgari a jucat. în teatrul mare 

Prințesa Raina (dr. 5 a.) şi mai târdiii Stoian Voivod (idem). i 

“Se înfiinţâză Societatea pentru învățătura poporului român, sub preşedinţa Comi- 

telui Carol Rosetti, având pe Gr... Manu şi: Pelre Grădişteanu' secretari, E 

4 

Eminentul violonist ungur Ed. Remâny dă în Februarie mai multe concerte în 

teâtrul mare, cu strălucit succes. mmm 

Vestitul gimnastic Edg: ăfeergarte se produse în teatrul mare cu Omul sburător, 

la 14 Martie 1866... îi 
a i:
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Aşă nimeni nu produce cu o mai puternică realitate :decât . dînşii' fai- 

m6sele scene şi evoluțiuni din. dramele-lui Shakespeare, între. cari. 

scena poporului din Forum (act. III, MGriea lui Iuliu: Cesar): este:un 
cap de.operă de interpretare. și de oxecuţiune. Lagărul lui .Piccolo= 
mini și. mrtea lui Wallenstein .de. Schiller. 'nu: le înfăţişâză : iarăşi 
nimeni mai vii, mai. adevărate, mai: naturale, decât acești Aeiningen, 
la cari, de la ultimul corist până la fruntaşul interpret, fie-care e-un 
mic artist în genul şi în „sfera sa, lucrând cu o uimitre îmbinare. de 
puteri atât de osebite şi totuși, prin. 'meșteșugita 'lor armonie, pro- 
ducătâre de.adinci efecte... e eee 

Acest farmec w'a fost și pâte;lungă.vreme încă:nu: va fi. caracterul 
distinctiv al trupelor nâstre de teatru, în. cari abiă:.câţi-va -sciii ce 
spun 'și ce fac, iar cei-lalți se bat în capete, şi.:se împedică la. tot 
pasul şi cuvîntul, asemenea' copiilor, cari, nu-s cu :totul siguri. de: miş- 
cările. şi de limba lor.. Despre corişti—Omeni de strînsură— ei, sărmanii, 
dovedesc .de la prima. vedere că, dacă înşişi n'ait:. consciinţă. despre 

„cele ce se. petrece. împrejur, apoi nici alţii n'aii. avut grija să le-o deş- 
tepte, fie.. măcar spunându-le --că:sunt;şi ei fiinţe 'cuvîntătâre:. Ar 
înviă. de indignare cadavrul lui Iuliu Cesar în faţa lor, de arifi să 
se j6ce vre-odată drama lui Shakespeare pe scenele teatrelor: nâstre.- 
- Indată ce Millo părăsi direcţiunea, silit de chiar camaradii să—cari 
mergeaii împreună cu dînsul la ruină,—se înj ghebară tratative pentru 
unirea tuturor elementelor artistice şi constituirea lor .în Societate dra: 
matică. sub protecţiunea guvernului. Silinţele tuturor țintiai la emanci- 
parea scenei naţionale din mânile: speculatorilor. şi ridicarea ei la 
înălţimea unei udevărate instituţiuni de cultură publică. a 

Curentul de îmbunătăţiri şi de reforme, ce—în urma evenimentelor. 
de la-11 Februarie—căută, de sus, să pătrundă în tâte straturile. so- 
cietăţii, crease o atmosferă dătătâre de viâţă, în care năzuinţele şi spe- 
ranţele, cu drept şi'cu cădere încăldite în suflete, erati par'că menite 

; 

să ică o cât de 'grabnică înfăptuire. | E 
„ Dimitriad, chemat din Iași, ca să lucreze, împreună cu cei-lalţi, la înde- 
plinirea acestor nobile scopuri, înțelegând pote că ele s'ar realisă mai bine 
sub a sa împulsiune, petiţionă, stărui şi obţin însă de la guvern direc- 
țiunea Teatrului Naţional, el care, cu patru ani mai înainte, protestase cu 
atâta sgomot și luptase împotriva lui Millo, tocmai pentru că:. <precupeţiă 
talentele, înjosoră arta şi duceă teatrul la peire», fiind antreprenor. (1) 

| . 

  

„(1) Reforma, No. 51 din 27. Octobre 1866: ea, | «D-l Dimitriad, care fugise din Bucuresci pentru a scăpă de ghiara antreprisei, v enise acum în Bucuresci, chemat de:noi ca
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La 27 August, publicând Statutele împrumutului menil a susține 

şi încuragiă - Teatrul Naţional, arată că: «nu pe puterea sa, ci pe a 

națiunii, a putut av cutezarea de a-şi luă o sarcină ce Gmeni 

întru tâte mult mai puternici n'a putut s'o pârte. Şi acâsta fiind-că 

cutâză: a susţin că Românii vor face de astă dată chiar sacrificii, 

spre a pune temelia cea puternică teatrului român, oglinda socie- - 

tății celei nouă Statutele acestea dovedesc că ei,—dice Dimitriad — 

n'am aci nici un alt rol decât acela de a luă de la guvern direcţiunea 

teatrului, spre a o da în mâna naţiunii.» (1?) (1) 

Aceste Statute prevedeaii 250 de obligaţiuni a 10 4 una, purtă- 

târe de 40, dobândă anuală, pentru a susține și a încuragiă, scena 

română. Imprumutătorii puteaii luă bilete de teatru în contul obli. 

gaţiunilor, cu un scăgămînt de 10%. O comisiune provisorie, com- 

pusă din Costache Panaiot, Anghel Frunzănescu şi I. P. Bălăcescu, 

tăceă incassările şi dirigiă lucrurile, iar societatea subseriitorilor ad- 

ministră fondurile puse la disposiţiunea întrepringă&torului — la ce- 

rerea justificată ce-i adresă... Cassierul 'societăţii avea în păstrare 

și veniturile teatrului şi subvenţiunea guvernului, din cari plătiă 

cheltuelile trebuinci6se, iar întrepringătorul eră dator să plătâscă 

preţul obligaţiunilor şi procentele acestui împrumut, “cu două luni 

înainte de expirarea contractului săi cu guvernul (adecă după 

doi ani). (2) | o | 

Şi a avut ast-fel la disposiţiunea sa, atât aceşti 2.500 de galbeni, cât și 

100.000 lei (vechi) subvenţiunea dată de guvern (3), cu care, în loc să 

adune—precum eră dorinţa tuturor—tâte puterile artistice sub mâna sa, 

  

să luptăm cu toţii pentru a salvă, odată pentru tot-deauna, aria şi pe artişti de! in- 

fama speculaţiune şi hoţie. D-l Dimitriad, venind la chemarea n6stră în Bucuresci, şi 

găsind teatrul liber și contractul antreprenorului ce-l îngrozise sfărămat de noi, îl: 

intră 'gărgăunele în cap să se facă el precupețul ariei, spaima camaragilor.» 

Ibidem, No. 55 din 23 Novembre: «D-le, nu eşti d-ta care, acuşi 4 ani, având anga- 

jamentul făcut cu d-l Millo, încă pe un seson...nu eşti d-ta carele ai rupt angajamentul 

făcut, ai renunţat la subsemnătura d-tale şi ai protestat contra antreprisei prin jur- 

nal și prin broşuri tipărite, numind teatrul centrul precupeției?» 

_ (1) Românul, din 27 August 1866. - 

(2) Ibidem. | | | 

(3) Reforma, No. 55 din 23 Novembre: «D-l Dimitriad merită adi chiar salutările 

d-lui Millo, care a fost mult mai puţin dibacii ca să pâtă luă pe sâma sa cămaşa 

poporului, pe care a făcut-o făşii şi a împărţit-o cu alţii, de Gre-ce d-l Dimitriad, pe 

lângă 100.000 lei subvenţiune—cămaşa poporului—i-a luat încă şi căciula, prin 2.500 

galbeni în acţii.» i 

Analele A. R. — Tom: XX. — Memoriile Seci. Literare.
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a lăsat pe Pascaly cu cei mai taleritaţi de o parte, iar ela angajat de 
abiă câţi-va artişti, pe lângă o mulţime de medioerităţi. (1) 

Cu t6te că aveă fonduri cum n'avusese nici un director, o trupă nume- 
r6să şi vrednică, un repertoriu, deşi vechiii, dar bogat şi variat (2), Dimi- 

triad susţinii o campanie artistică nefericită, căci guvernul fu nevoit să-i 

resilieze contractul pentru flagrantă abatere dela condiţiunile cuprinse 
într'însul. La finele stagiunii teatrul se găsi din noii văduv de conducător. 

(1) Trupa eră compusă din: Milo, Costache Caragiale, Stef. Vellescu, Drăgulici, Cris- 
tescu, Felbariad, G. Alexandrescu, I. Romanescu, Mincu, Sakelarie, Comino, Frosa 

Popescu, Frosa Sarandi, Alarița Constantinescu, Raluca Stavreseu, Marița Vasilescu, 

Irina Poenaru, Ana Popescu. 

La 2 Maiii 1866 s'a dat în sala teatrului celui mare un concert sub patronagiul 
Princesei Alexandrina Ghica, în folosul săracilor. 

Zorgu Caragiale, care nu fusese angajat nicăeri, deschide, la 15 Decembre 1866, 
un Zeatru de Vodevil Român în sala Cornescu (proprietatea lui Ioji pantofarul). 

In apelul către public spune 'că: a deschis teatrul acesta cu spesele sale, fiind «o 
victimă a unei înfame mistificaţiuni, pentru excluderea 'sa din Teatru Naţional», 

ceea ce eră adevărat, cici din stagiunea 1862—63 Caragiale cu nevasta sa nu mai 
fusese angajaţi de Millo. i E 

Orchestra în teatrul cel mare, sub Dimitriad, eră condusă de Eduard Wachmann. 
(2) Stagiunea se începi la 20 Octobre cu: Corabia Salamandra (şi Danţul ma- 

teloților), după care urmară: Baba Clonfa (Păunaşul codrilor, fapt naţional, 3 a. de 
Th. Porfiriu, musica Eduard Wachmann), Barbu Lăutaru, Cocâna Chiriţa la Paiis, 

Paraponisitul, Un bal din lumea cea mare, Un trântor cât dece, Tăierea pruncilor 

(ar. biblică, 5 a. 7 tabl.; roluri principale: Vellescu, Dimitriad, Drăgulici, Sakelarie, 
Stavrâsea, Marița), Un pahar cu apă saii causele şi efectele (dr. 5 a. Scribe), Arta 
şi înima sai vicța unei comediane (dr. 5 a. cu Raluca, Frosa Sarandi, Millo, Vellescu, 
Yoan Vlădicescu), 33.333 franci (v, 3 a. cu Millo, Vlădicescu, Marița Constantinescu, 
Frosa), Paraeliserul, Kera Nastasia, Pandurul cerşetor, Cum se învaţă minte bărbații 
(e. 3a. de la teatrul frances: Stavrâsea, M. Constantin6sca, Feldbariad, Cristescu, Co- 
mino), Muma din popor sau sciință şi noblețe (c. 2 a. de la Comedia Francesă: Millo, 

. Raliţa, Marița Vasilescu, Ana Popescu, Frosa Sarandi, Alexandrescu, Cristescu, D, Bră- 
tianu; benef. Raliţei), Un sărutat pentru o palmă (Albina di Rhona, Comino), Inelul 
Fermecat (c. 1 a. T6oph. Gauthier), Georges Principe de Galles (c.1 a.), Domnița ho- 
zanda (dr. 5 a. Hasdeii: Const. Caragiale, Vellescu, Raluca, Frosa), Ciobanul Român, 
Albii şi negrii saii Liberarea selăviei negrilor (ar. ist. aleg. 3 părţi, 7 scene; benef. 
d-nei Virginia Vittali, profesâra de. balet a trupei), Nebaina de Amor (dr.5a.; benef. 
Ralucăi), Bunul Udinidră, Alegător şi Ginere (e. 1 a. Pantazi Ghica), Prăpăstiile, Li- 
pitorile, Columb sai Descoperirea Amerieei (dr. 6 a. Dimnitriad, Drăgulici, Feldbariad, 
Cristescu, Raluca, Constantinâsca, F'rosa Saraudi), Vornicul Bucioc (dr, 5 a, Urechiă), 
Umbrele eroilor Eleni (meloar. 5 a. ; benet. artiştilor neangajaţi), Galileii (ar. 3 a. 

- Ponsard, trad, Georgescu). Stagiunea s'a închis la 15 Maiii 1867. 
» “In August, Dimitriad publică Cursul de declamaţiune tradus din spaniolesce. de la 
Don Vicente Jaguim Baltus, membru al mai multor societăţi şi Academii.
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Dimitriad aveă obligaţiunea de a <angajă pe artiştii cei vechi şi 

distinși», obligaţiune imperativă, pe care, de alt-fel, însuşi o ceruse, în 

scopul de a grupă tâte elementele cele bune pe s6ma Teatrului Na- 

țional şi a da tot odată o lovitură sdrobitre disidenţei lui Pascaly, 

neîmpăcatu-i protivnic, care-i plătiă acum acusările. şi protestaţiunile, 

«gasconada» sgomot6să, în urma căreia cel dintâiit părăsise Soci6- 

tatea dramatică din sala Bossel, în 1864. De-aceea gruparea com- 

pletă nu o pută el realisă — Pascaly şi Matilda refusând cu indigna- 

țiune de a face parte din trupa lui, de a fi lacheii şi lefaşii noului, 

precupej, precum îl numiaii (1)— aşă că, afară de câte-va drame nouă: 

spectacolele se învîrtiaii tot în vodevilele și cântecele: comice, <cunos- 

cute şi trezite», ale lui Millo. Ac6sta ridică nemulțumiri şi observaţiuni, 

cu atât mai îndreptăţite cu cât: scopul. principal, „Unirea, nu fusese, de 

loc atins. . | 

- Dimpotrivă nici odată Cimpania dramatică de la Bossel sub con- 

ducerea lui Pascaly n'avusese o mai bună trupă, nici un .repertoriii 

mai interesant. Lupta între cei doi rivali eră nepotrivită, din amîn- 

două aceste puncte de vedere, deşi unul aveă mijlâce de prisos, iar 

cel-lalt eră mai mult decât strîmtorat, şi totuşi cel din urmă steteă. 

mai-sus ca producere artistică decât cel dintâiu. 

Acâstă isbitâre deosebire impresionă pe Ministrul de Interne, care 

luă măsura, violentă pâte, dar în fond legală, —faţă cu îndatoririle 

scrise şi cu făgăduelile date, la tot prilejul, din vii graii—și rupse, 

contractul. 

Mai mult încă, vădând că trupa lui Pascaly se distinge prin modul 

intrepretării, atât a fie-cărui artist în parte, cât şi a'tuturor împreună, 

Ministrul îi acordă dreptul de a jucă .pe scena Teatrului Naţional «în. 

serile aflate libere», cu t6tă opunerea lui Dimitriad la acâstă măsură, 

daunătâre intereselor lui. 

Acolo ea jucă (Vineri, 10 Februarie 1867) pe Răvan- Vodă, dramă: 

în 5 acte în versuri de B. PB. Hasdeiă, musica de FE Flechtenmacher, î în care 

Pascaly şi Matilda avură un însemnat succes, după ce cu câte-va dile' 

mai înainte debutaseră în Dama cu Camelii, în care Matilda eră, 

minunat de bine. (2) 

  

(1) Peforma, No 43 din 18 Septembre 1864: «Dimitriad artistul, tăcându- se antrepre- 

nor, invită pe d-l Pascaly şi pe alţi artişti camaraqi ai sti de mai înainte a sean- 

gajă la dînsul, a deveni lacheii şi lefaşii d-lui, ca antreprenor, şi apoi mai are încă 

şi curagiul de a se plânge în particular că d- Pascaly a refusat.».-. : 

(2) Trupa Companiei dramatice eră compusă pentru stagiunea 1866—67. din: Fan y, 

Tardini, Matilda Pascaly, Maria Flechtenmacher, Ralița Michăilenu, Lina, Stoe-
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" De alt-fel Matilda făcea uimit6re progrese şi devenise, fără îndoială, 
una dintre cele mai însemnate artiste de pe.atuncă. Dacă n'ar fi de- 

cât omagiile ce-i aduse Rosetti printr 9 scrisâre publică, şi încă ar fi 
destul pentru consacrarea talentului stii. E vorba. despre modul cum 
interpretase rolul, atât de fin şi de complicat, al Ladyi Tartufie. - 

«Dă-mi voie, gice eminentul scriitor, să-ţi exprim în public admirarea 
mea, pentru modul cu care ai" înterpretat rolul d-tale. Vă&dendu-te, 

Dâmnă, m'ai făcut să uit corupţiunea, ipocrisia ce ne încunjură, m'ai 
făcut să. uit tot ce vedeam răii în t6te modurile, şi inima mea şi sim- 

ţurile mele să se dilate de fericire, admirând înocența, în t6tă splen- 
dârea. naivităţii sale şi tot de-odată în lucirea cea frumâsă a măes- 

tviei artei.» (1) 
La sfîrşitul stagiunii, Pascaly se găsi dator a face « o dare de s6mă 

despre situaţiunea şi mersul «Micului teatru Bossel, în faţa publicului 
român», nu numai spre a pune în evidenţă luptele şi meritele sale, 

dar mai mult spre a dovedi că, patru ani, el şi cu câţi-va camaragi 
rămăseseră - credincioşi şi nestrămutaţi pe puntea micului balel, deşi 

«cea-mai mare parte dintre actorii români veniră unul după altul 
să concure la mersul lui. Mulţi aii stat la.postul lor, alții s'a obosit, 
alții cuprinși de descuragiare şi de spaima suferințelor ati cădul». 

T6te acestea le spuneă spre a arătă că el, «cutezătorul, luptătorul, ar- 
tistul, se găsiă afundat înt”o datorie de 150024, căci urmase unei impul- 

nescu, Marița Ionescu, Tudora Pătraşcu, Marița Constantinescu, Lica şi. Profira Pe- 

trescu, Elena şi d-nii Const. Bălănescu, Mich. Pascaly, Alez Vlădicescu, Ioan Gestian, 

Stef. Alichăilenu, Paul Corcovenu, Pelre Vellescu, Vas. Vasilescu, Săpenu, Chiruş 7o- 
nescu, Nicu Constantinescu, Nicu Ionescu, Ioan Alezandrescu. Orchestra eră sub con- 

„ducerea lui Al. Flechtenmacher, Ei ati debutat la 26: Septembre prin Amicii Falsi 

(e. 4 a. Victorien Sardou), după care urmară: Limbutele (€.3.a. trad. Pascaly), Lady 

Tariuffe (c.5 a. de M-me Girardir, trad. Sim. Michălescu, pentru representarea căreia 
C. A. Roselti scrise Matildei o serisâre plină de admiraţiune și de laude), Doi sfioşi 
(e. 1 a. trad. Bălănescu), Jurământul lui Oraţii (c. 1 a.), Partida de concină (e. 1 

a. Alecsandri), Lăudărosul (e. 1 a. trad. Bălănescu), Femeile cari plâng (e. 1 a. 
trad. Pascaly), Curierul de Lyon, Vrăjitorea sati ambiția şi sârta, Banii şi Ondrea 
(pentru l-a Gră), Ingerul morţii (dr. 6 a. trad. Michălescu),. Căpitanu cu nărav 
(e. 3 a.), iar în teatrul cel mare Dama cu Camelii, Răsvan Vodă, Leul înamorat (c. da, 
Ponsard, trad. Pascaly), Gărgăunii, Vite-te, dar nu te-atinge (e. 3 a. de la Odâon), 
Lacreția Borgia (dr.4,a.cu Fany, Matilda, Pascaly, AL Vlădicescu, Stef. Miehăil6nu). 
Cu acâsta aii închis anul. 

In sala Bossel se inaugură, la 23 .Octobre 1866, Panor ama Amer arieat de Nord â 
Prof. Goulard din Paris: Călătorie pe uscat la California, Sacramento, San-Fran- 
cisco, Eldorado şi întârcerea pe apă la New-York. 

(1): Românul, 12 Octobre 1866, ,
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- siuni progresiste şi utile, de a ruină pâte pentru mulţi ani familia-sa, şi 

.avusese nefericirea să vadă, după 4 ani de veghere şi de lucru continut, 

că suferinţele şi lupta lui mu făcuse, cel puţin, să triumfe idea rege: 

nerării Teatrului Naţional». «Este trist, termină el, pentru ţâra aceea 

care răspunde sacrificiului, devotamentului, ideilor gener6se, prin des- 

curagiare, prin dispreţ, apatie saii persecuţiune.» (1) - | 

Simţindu-se personal atins, Dimitriad protestă în 5 puncturi contra 

arătărilor şi plângerii fostului săi camarad, şi anume: 1. Că el a 

luat iniţiativa alcătuirii unei Societăţi dramatice la 1863; 2. Că pu- 

plicul «nu numai n'a fost indiferent, dar încă la primul apel a dat: 

mijl6cele pecuniare cu cari s'a transformat sala Bossel», iar d-na 

Otetteleşanu, comercianții și armata aii patronat mai multe represen- 

taţiuni, «cari asemenea ne-ai venit în ajutor fârte mult» ; 3. Guvernul 

a dat teatrului de la Bossel 10.000 lei; 4. Pascaly nu a făcut nică un 

sacrificii, căci «la finitul stagiunii, încheiând conturile, s'a probat 

că; scoțând tâte cheltuelile făcute, a rămas pentru fie-care membru al 

asociaţiunii câte 310 ++, adecă 50 şț'pe fie-care lună, ceea ce echivală 

cu l&fa avută când erai cu toţii în teatrul cel mare»; 5. Cel care s'a 

lepădat întâiu de Societate a fost Pascaly însuşi, <obosit de atâtea 

lupte. şi neavând cu ce trăi». (2) | 
Mănușa eră aruncată şi nu mai trebuiă să r&mâe jos. Pascaly. deşi 

declară că «nu e curată şi nu o ridică», luă condeiul totuşi şi răspunse, 

căci prea ar fi r&mas descoperit în faţa unui atât de făţiş atac. 

“<A fost un suspin dureros, dice el, pe care-l înţelege ori-ce inimă 

nobilă, când vede că se duc 4 ani din vi6ţa unor Gmeni în speranfe 

şi că trebue în sfîrşit să cadă sub greutatea lipsei şi... ce e mai teribil, 

sciind că sacrificiile lor nu aii servit la nimic.» Darea de s6mă făcută 

despre mersul micului batel eră un suspin dureros, dar franc şi leal!... 

Apoi, combătând punct cu punct pe adversarul săi, arată că publicul 

Pa ajutat, dovadă «d-na Rosetti, care propagă şi împărţiă bilete, d-nele 

Otetteleșanu, Ghica, Steriad, Roşu, Petrescu, Arion, Cantacuzino, Gră- 

diştânu, Nicu Rosetti, Zădăricânu, Sihl6nu, Orăşenu şi multe altele, 

d-nii Golescu, Rosetti, Kogălnicânu, Ion Ghica, General Ghica, Flo- 

rescu, C. Cantacuzino, Creţenii, Pereţii, Lahovari, Vior6nu, Iosafache 

Niculescu, Petrescu, Michălescu, Ciocârlan, Serurie şi alţii. Guvernul 

nu i-a aprobat, afară de Kogălnicânu singur şi. Primăria capitalei, 

care le-a dat 300 +. Guvernul nu a făcut nimic! De 4 ani a urmat 

(1) Românul, din 22 şi 23 Maiii 1867, 
(2) Ibidem, din 25 Maiu 1867.
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aceeaşi cale de mai înainte. Cu alte cuvinte, numai publicul şi ener- 
gia lui şi a tovarăşilor lui ail dovedit că: . | . 

«Teatrul nu eră aceea ce se cuveniă să fie și, prin urmare, nu este : 

încă nici umbra unei instituţiuni naţionale $i nici scim dacă va fi.» (1) 

Sunt caracteristice aceste discuţiuni şi răfueli publice, căcă oglindesc 
pe de o parte simţemintele ce însuflețiai pe artiştii noştri când eră 

vorba de personalitatea şi amorul lor proprii, iar pe de alta înfăptuese 
dovada adevăratelor lor preocupaţiuni, ce cuprindeai mai mult cemfas» 
şi zădărnicie decât cunoscinţa propriilor interese şi voința de a le 
da o îndrumare către isbândă. “ , . i 

Istoria acestor. împrejurări, cu tâte relele şi: bunurile lor, va av 
totuşi avantagiul de a fi documentarea silinţelor şi propăşirii netă- 
găduite ale tuturor celor grupaţi în jurul lui Pasealy, care, din acâstă 

„luptă, eşi de sigur sdruncinaât, rănit chiar, dar crescut mult în stima: 
şi. aprecierea publicului și mai: cu osebire înobilat din punctul de 
vedere al artei. Tot ce a arătat mai târgiii el, ca director, ca .artist: . 
ca învăţător, la acâstă şe6lă a restristei le învățase şi experienţa, lupta . . 
detâte dilele și la tte pasurile, Paii făcut să câștige mai mult decât apla- 
usele ori succesele cele mai strălucite pe o scenă ale cărei scânduri nu 
i-ar fi ars—ca cea de la Bossel—tălpile de nerăbdare şi inima de în- 
doială. Ori-cum însă, strădănia nu le fu fără de folos, căci ea atrase— 
de astă dată —- în mod serios: atenţiunea guvernului asupra s6rtei: 
teatrului. e ! E | e 
Până atunci instituţiunea artei dramatice fusese privită de dînsul 

cu î6rte puţin interes şi din acâstă causă teatrele,.nefiind protegiate 
iar actorii neavând nică o perspectivă, lipsa pentru recrutarea. perso- 
nalului artistice eră din ce în ce mai însemnată.. Directorii-antreprenori 
nu se ocupaii decât de afacerile şi câştigul lor, nică legea, nică gu- 
vernele neavând vre-o putere de a-i împedecă întru cevă, pe câtă 
vreme nu r&spundeaii. despre - efectele întreprinderii. artistice, nică . 
despre mijlâcele de traii ale actorilor... — - „o i 

„ Mai tâte guvernele însă şi-au pus grija şi activitatea întru îm- 
bunătăţirea stării materiale a serviciilor publice, lăsând pe cea mo-: 

„rală — cea cu adevărat doveditâre de civilisaţiune și progres — într”o 
destul. de vinovată părăsire. De aceea unele s'aii şi desvoltât în mod 
disproporționat cu importanţa lor, probă furnicarul de funcţionari, 
dintre cari o bună .parte mănâncă budgetul și nu-i. daă în. schimb 

  

(1) Romdnal din 27 Maiu 1867, .
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nimie—iar altele — între cari. şi teatrul— aii rămas îndărăpt mai din 

tâte privirile. Da a a 

De alt:fel, ori-ce îndeletnicire, şi mai ales cea moralisătore, implică, 

__mai multe îndatoriri decât oră-cari altele. aa 

Năravurile. bune şi lumina înălţătâre minţii cer însemnate aşeză-. 

minte de cultură, dascăli şi artişti superiori. . Pa Dai 

Nici o jertfă materială, nici o experienţă, nici o stăruință nu “sunt 

pentru acâsta de prisos, căcă alt-fel am fi — şubregi şi şovăitori —: 

prada proletarilor intelectuali, ori a desmoşteniţilor de talent, cu igno- 

ranţa drept sfetnic şi depravarea călăuză. E 

“Cum s'ar fi putut 6re susţină teatrul ca instituţiune de! progres, 

dacă de o parte guvernul şi de alta publicul nu, contribuiaii la temei-: 

nicia şi înflorirea lui? In adevăr, unul Pa lăsat aprâpe părăsit în mânile: 

speculanţilor, iar cel-lalt mai mult ca pe un local de petrecere decât ca 

pe o şe6lă de năravuri Pa considerat şi Pa frecuentat. De aceea partea 

de căpetenie a publicului: bogaţii, luminaţii, boerii nu i-ai sciut, precum. 

nici astădi nu-i sciii de scire, dâr poporul, gl6ta, cel «cu mărunţâua» 

cum qiceă Millo, Pa iubit şi La sprijinit. aa 

„ <Boerii noştri, sai din rea voinţă, saii din sistem, n'aii voit să ono-: 

reze cu presenţa lor representaţiunile date de teatrul românese. Cu t6te 

acestea ei n'aii lipsit nică odată de. la teatrele străine, de la circuri,; 

menagerii, danţuri ş. c. 1... Şi de ce mai venit la teatrul. nostru ? 

De vor dice că nu le-aii plăcut piesele, mai cuvînt; de ce n'aii făcut 

- q-lor mai bune?! De vor gice că artiştii, n'ai fost buni, n'aii cuvînt ; 

de ce n'aii fundat şedle dramatice şi de ce n'aii luat teatrul sub pu- 

ternica lor protecţiune?... Pe lângă acestea, zîzania și . despărţirea 

actorilor în tabere duşmane ai înmulţit neajunsurile şi aă dat, până 

la un punct, îndreptăţire şi guvernului şi boerilor de a.nu-i pro-. 

tegia.». (1) i 

De astă dată însă Ministrul Gusti, prin referatul săii din 20 August 

1867, arătând Consiliului de Ministri că «o disposiţiune administrativă, 

care nu s'ar put justifică, a pus conducerea teatrului sub Ministeriul 

de Interne» şi deci: ME a a 

“ Având în vedere că. teatrul este şi el o puțină şeolă a năravurilor, 

iar şcâlele se ţin de Ministeriul Instrucțiunii. publice ; 

- Având în vedere 'că de .la direcţiunea ce se. va da Teatrului Na-, 

țional depinde înflorirea lileraturei nostre dramatice, înflorire. de 

care Ministeriul Instrucțiunii publice trebue să se preocupe; 

  

(1) Beforma, No. 42 din 14 Septembre 1866. ....
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Având în vedere că sârta Conservatoriilor nâstre din Bucuresci şi 

Iaşi, pentru cari se cheltuesc sume însemnate, este în strânsă legătură 

şi pot gice dependinte de însăși sârta scenelor n6stre naţionale ; 

Având în vedere necontestata decudenţă, în cure a ajuns scena 

română, care la începutul ei promiteă aşă de strălucit viitor; 

Cere de la d-nii Ministri a aprobă ca teatrele pe viitor să trâcă sub 
privigherea şi conducerea Ministeriului Instrucțiunii publice. | 

Prin decretul din 25 August No. 1.224, Domnitorul aprobă trecerea. 

teatrelor sub administraţiunea Ministeriului Cultelor şi. Instrucțiunii 

publice. | E 
Dimitrie Gusti iubiă teatrul şi doriă cu tot dinadinsul să facă cevă 

de rămâetor folos pentru dînsul. Fost elev al primului Conservatorii 
filarmonic-dramatic (1836) din Iaşi şi unul dintre cei dintâi actori ai: 
teatrului românesc de pe atunci (1), eră lucru firesc ca, ajuns la pu- 
tere, să caute a înălţă o instituţiune la întemeerea căreia jertfise din. 
anii tinereţii sale. a i 

EI institui o Direcţiune generală şi un Comitet al Teatrelor, pentru 
compunerea căruia se adresă la cei mai de s6mă bărbaţi cunoscători 
ai ţării, însărcinând—prin anume. jurnal al Consiliului de Ministri, 
până la statornicirea lucrurilor—pe Simion Michălescu să gereze ata- 
cerile şi să întoemâscă un proiect de reorganisare a teatrului. 

Ţinta de căpetenie eră de a asigură şi îmbunătăţi starea mate- 
rială a actorilor, cari, scăpaţi de grija dilei - de mâne, să se pâtă 
devotă fără reservă artei lor, ridicând ast-tel nivelul scenei naţio- 
nale. | - | | 

Grăbit însă de împrejurări şi până să facă lucrarea completă, Mi- 
chălescu alcătuesce, prin budget, cun început de organisare>, pe care-l 
supune aprobării Ministrului, cu observaţiunea că: «de nu va găsi 
nimerit sistemul propus, ori dacă artiştii nu ar răspunde la apelul 

„ce le va face, până în termin de 10 gile, apoi, pentru acel an, pe de 
o parte să se lase teatrul liber a jucă într'însul artiştii români, dân- 
du-li-se gile cu analogie, iar pe de alta să se trâcă subvenţiunea la 
economiile cassei, sait să se ieă disposiţiuni da a se întrebuinţă în mod 
mai folositor, de '6re:ce dînsa, în loc de a servi la prosperitatea şi 
înflorirea teatrului, a servit mult la decăderea lui, căci a fost un mer 
de discordie între artiști şi a servit de țintă tuturor întreprinqăto- 

  

(1) EI jucă rolul lui fipirig, din Văduva viclenă a lui Kotzebue, prelucrată de 
G. Asachi, întâia representare a elevilor. Conservațoriului din 1836,
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rilor cari şi-aii disputat-o prin tote modurile, pentru folosul lor în parte 

şi desavantagiul general». (1) i 

La chemarea ce li se adresă, artiştii, văgând mai ales clasarea ce 

li se făcuse, în măsura subvenţiunii, cu adevărat insuficientă, acordată 

teatrului pentru asigurarea emolumentelor,—potrivite, dacă nu cu me- 

ritele, cel puţin cu trebuinţele lor,—nu primiră combinaţiunea Direc- 

țiunii generale. Stagiunea trebuiă să se deschidă peste câte-va ile 

şi nu eră cu putinţă să r&mâe lucrurile nehotărîte la un fel; de aceea 

Ministeriul primi; cu. bucurie, propunerea lui Millo şi Pascaly, «de a li 

se acordă voia să joce în teatrul mare, cu o trupă alcătuită din cei. 

mai de frunte actori români». Cum însă cadrele acestei trupe «nu cu- 

prindeaii pe toţi fruntașii scenei naţionale şi nici speranţă de reali- 

sarea proiectului propus de Direcţiunea generală nu eră», pe de o 

parte se. recunoscii lui AMillo-Pascaly dreptul de a da în teatrul din 

Bucuresci un şir de representaţiună cu paguba şi. profitul lor, iar pe 

de alta subvenţiunea fu trecută la economii, până când unirea tuturor 

artiştilor va fi -un fapt îndeplinit. - | | A | 

Ministrul -«ţineă în reservă un număr de qile pentru artiștii prin- 

cipală ce nu aflaseră loc în cadrul Millo-Pasealy» ; acesta cu scopul de 

a se formă o a doua trupă, care, cu ajutorul timpului şi a publicului, 

să fusioneze cu cea dintâii. | | | 

O a doua trupă în asemenea condițiuni nu se formă însă, iar d-l 

V. A. Urechiă fu însărcinat a stărui pe lângă artiştii rămași afară 

din teatru să grăbâscă revenirea pe scenă a tuturor talentelor mai 

alese ce ea posedă în Bucuresci. Mulțumită spiritului de conciliaţi- 

une. pus de amîndouă părţile, cei mai mulţi dintre artiştii principală 

se întruniră sub conducerea celor două căpetenii şi însuşi Dimitriad 

  

(1) Românul, 4 Octobre 1867: Budget general al Teatrului Naţional. 

Venil: ” Cheltueli: 

Subvenţiunea teatrului= . .. + 100.000 | ş) Trupa și elevii (26 de pers6ne)= 70.350 

Recetele serale de la 10 “| 2) Orchestra (17 pers6ne). . - = 22.400 

de representaţiuni, în- 3) Cheltueli serale. . + » - - —= 39.210 

cepând de la 1 Octobre 4) Administraţiune . - - - - - = 25.319 

"până la 1 Maiii, a 1000 5) Cheltueli extraordinare . . „= 14.000 

! 171.339 
lei una e se o. e ee e e 10.000 

” ” “poial 77 110.000 | Difer.,delei 13391ci, se va acoperi din econ. 

" Impărțirea trupei eră pe categorii: '7 persâne de clasa I a 800 lei pe lună; 7 de. 

2.a a 400 lei; 5 dea 3-a a 250 lei; Selevi şi eleve a 150 lei. Pentru repertoriu și re- 

parare de costume se prevedeă. 2.000 lei pe lună. Peniru montarea pieselor nu s0 

prevedeă nimic. NE :
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dăduse: o deelaraţiune scrisă că nu 'va lipsi multă vreme scena de 
concursul săi. (1) . Se aa 

In aceste condițiuni se începi stagiunea la 1 Octobre 1867, cu Bunul 
Odinidră, în cari jucaii Millo, Pascaly şi Matilda, pentru a inaugură . 
împăcarea lor într'o bucată plină de atâta fineţă şi gingășie. Rosetti, 

„aducând faptul acesta la cunoscinţa publicului, îl invită «să asiste: 
la representarea acestui cap de operă al literaturei moderne, în care 
ârtiştii români desvăliseră altă dată atâta distincţiune şi talent». (2) 

Pe lângă fusionarea! tuturor forţelor n6stre artistice, ceea ce preo- 
cupă însă pe Ministrul Gusti, în solicitudinea sa pentru ţeatru, eră: 

„ formarea unui repertorii <în totul conform cu scopul moral şi emi- 
namente naţional ce trebuiă să aibă teatrul». | 

Pentru resolvirea acestei cestiuni, el chibzui cinstituirea unei Co- 
măsiună a teatrului, care să aibă de misiune privigherea şi condu: 
cerea acestei înstituţiuni, alegerea unui repertoriă bun, în vedere cu. 
scopul scenei naţionale şi controlul, pentru ca execuţiunea acelui reper- 
tor să. se facă cu t6tă corecţiunea posibilă... Intrun cuvînt reorganisa- 
rea și înflorirea acestei însemnate instituţiuni de educaţiune publică». 

Incă din 5 Octobre 1867 oferise el, prin adresa No. 10.439, lui C. A. 
Rosetti un loc de membru! onorific în acea comisiune şi acesta 
declinase ondrea propunerii, arătând că, «de vreme ce artiștii noştri. 
sunt împărţiţi în două tabere», el nu crede să pâtă priveghiă. cevă 
cu îolos- pentru scena română şi e de părere a so grupă mai. întâiii 

  

(1) Românul din 11 Ianuarie 1868, p. 2 şi 27. - e - i 
Trupa Millo-Pascaly se compuneă din: Millo, Pascaly, Stef. Vellescu, Const. Ca- 

ragiale, Gestiaa, Felbariad, Cristescu, Fraivald, Sim. Bălănescu, Petre Vellescu, 
Săpenu, 1. Romanescu, I. Alezandreseu, Michăescu, Ananesecu, Ionescu; dâmnele: 
Matilda Pascaly, Raluca Staurescu, Maria Flechtenmacher, Raliţa Michăilenu, Maria 
Constantinescu, Aarița Vasilescu, Ana Popescu, Tudora Pelraşeu, Frosa Sarandi, Margareta. Șetul orchestrei eră AZ. Flechtenmacher. 

(2) Românul din 30 Septembre 1867, 

i Din timpul verei celebra prestidigitatore d-na Helene, sub povâţuirea tatălui şi profesorului s&ii Nicolas Faure din Paris, dădă, cu începere de la 24 August 1867, mai multe şedinţe artistice, în cari mai 'ales experienţele cu dulapul fraţilor Da- venport atrascră admirarea și mai vîrtos afluenţa necontenită a publicului, până aprâpe de deschiderea stagiunii teatrale. Aa 
„La 9 Septembre se dete în teatrul mare o representațiune extraordinară de d-ra Feder, prima balerină a teatrului imperial din Viena, și d-ra Rochetti de la teatrul din S-t. Petersburg, cu concursul violonistului Nic. Voinescu, a baritonului Ioan Ardeleana. a lui Rosemberg, cântăreţ,. și a lui Gatineau, care dise o canţonentă și jucă întro comedie 1 a. de Girardin, <Aortea Pescarului», cu multă vervă și veselie comică.
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toți artiştii .cei mai de frunte, ca lor şi numai lor să li se dea scena 

şi subvenţiunea pentru anul acesta. (1) La 30 Decembre Gusti reveni cu 

rugămintea sa pe lângă Rosetti, expunându-i, într'o amănunţită seri- 

s6re, . fasele prin cari a trecut înjghebarea artistică Millo-Pascaly şi 

trebuinţa imperi6să de a 'reformă teatrul, dându-i nu numai o nouă 

organisare, dar şi ridicându-l la un nivel mai vrednic de noi înşine,. 

prin îngrijirile şi direcţiunea ce va găsi cu cale comisiunea, în care in- 

traii bărbaţi ca: Eliade- Rădulescu, « Kogălniceanu, D. Bolintineanu, 

Urechiă, AMichălescu şi C. 1. Stăncescu. Roselli refusă și de astă dată, 

invocând motivul: că, de vreme ce Millo-Pascaly, -— cu tot devotamen- 

tul lor pentru teatru, — ai şi datorii pecuniare de. împlinit, ca unii 

ce sunt şi antreprenori, cum ar put6 el, — ca membru al unei .co- 

misiuni, ce n'are altă însărcinare decât a alege repertoriul, — să îm- 

pace arta cu interesele întreprinderii, osîndită a fi tot-deauna în, 

luptă cu arta. RE Aa A 

" Simion Michălescu declină şi el ondrea de a fi mădular al Comi- 

siunii teatrelor, fiind-că eră contra credințelor lui de a susţine an- 

treprisa în teatru cu subvenţiunea guvernului—fie chiar impunându-i 

un repertoriii ales, — când luptase contra acestui sistem de. exploa- 

tare al teatrului şi când însuşi Ministrul declarase, în adresa sa ofi- 

cială, că: «nu putem cere de la artiști saii trupe dramatice să renunţe 

la 'tristele şi adesea chiar memoralele repertorii, cară, atingând un gust 

pervertit, singurele mai aducea recete bune. (2). . . Şi 

Deci comisiunea se completă cu. Costache Bălăcescu, însărcinat 

-provisoriit cu Direcţiunea generală, și cu V. Brezenu, magistrat. (3) .-. 

Ea aveă să alcătuiască un proiect de lege “pentru organisarea tea- 

trelor, punându-le sub imediata administrare a guvernului, fără însă 

de a face din actori nisce funcţionari publici, cu tote că li se asi- 

gură posiţiunea, atât pe timpul activităţii serviciului, cât şi după re 

tragere. Da | Se 

  

(1) Românul din 30 Septembre 1867, 

(2) Românul din 11 lanuarie 1868. | | o , 

(3) Acest Brezânu, om f6rte cum se cade— de alifel—şi fost mai târgiii Secretar 

general al Ministeriului Cultelor şi Instrucțiunii publice, — nu a voit să asiste o sin- 

gură dătă măcar la o representaţiune teatrală, dicând că el nu pricepe, nici se in- 

teresâză de - asemenea lucruri. Odată Eliade şi Stăncescu îl luară cu de-a sila în 

loja Comitetului, să asculte finalul. actului al 2-lea din Lucia—pe care autorul Sbau- 

pătorului lăsă cu limbă de mârte, să i-l cînte în qiua de înmormîntare, atât de mult 

îl admiră, — dar de-abiă se începuse bucata că Eliade, întorcându-se . să-l întrebe ce 

dice, vădă cu mirare că eşise pe nesimţite şi. plecase din țeatru. — Tradiţiune ver- - 

bală:. 0.:7. Stăncescu, Sa - E E



  

P
a
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Până atunci însă lucrurile mergeaii tot ca în trecut mai departe şi 
încercarea lui. Millo-Pascaly fu tot atât de nerodnică precum fusese 
şi alui Dimitriad în stagiunea precedentă. Câte-va piese mai binişor 
jucate decât altă dată, unele roluri 'se6se mai mult în evidenţă dintre 
mediocritatea ori întunecimea celor-lalte, cevă mai puţine <gasconade» 
şi protestaţiuni artistice (?) prin diare și... nimie mai mult! (1) 

O să trâcă multă, multă vreme şi truda va fi fără sâmăn din partea 
tuturora pentru a sete, aş qice mai bine: pentru a smulge scena na- 
țională din lângegela în care de o parte nehotărîrea şi parcimonia gu- 
vernului, de alta zizania şi pretenţiunile, tot mai absurde, ale acto- 
rilor, o prăbuşise, în voia întîmplări. Şi Gmenii aceiu—fără excep- 
țiune—se socotiaii apostoli, îşi dădeaii acre de martiri ai artei, fără 
a simţi, fără a înţelege că luptaii mai întâii şi 'mai vîrtos pentru 
dinșii, iar arta nu eră decât pretextul propriei lor înălţări!... 

  

(1) Repertoriul acestei stagiuni fu compus din: Bunul Odinidră, Fetele de Mar- 
mori (ar. 5 a.de la Teatrul Vaudeville, trad. Millo, roluri principale: Matilda, Millo, 
Pascaly, Gestian, Cristescu), Vicontele de Letoritres, Paracliseru, Căpitanul cu 
nărav, Nevasta trebue să-şi urmeze bărbatul, Sclăvia saă Coliba lui moş Toma (ar. 
5 a, cu Raluca Stavrescu, Millo, Pascaly, Gestian, Felbariad, Cristescu), Barbu 
Lăutaru, Un bal din lumea cea mare, Este nebună, Orbul şi Cocoșatul, Caterina, 

" Howard, Frederic-cel-mare (v. 1 a), Femeile cari Dlâng, Paraponisitul, Millo Di- 
rectorul, Benvenulo Celini (dr. 5 a. 8 tabl, Al. Dumas, cu Stavrâsca, Matilda, Pas- 
caly, Felbariad, Gestian, Cristescu), Limbutele, Două despărțenii, Moş Pipirig sai 
Urdu Belea (v. 3 a: Boguillon ă la recherche dun pere, de Bayard și Dumanoir, 
trad. Millo), Copiii Negurilor (âr. 5 a. 10 tabl., mare spectacol, cu Stavrâsea, Millo, 
Pascaly, Gestian, Felbariad, Cristescu), Don Juan de Marana, Banii, Gloria şi 
Amorul (v. 5 a. trad. de Eug. Carada; Millo jucă pe Dig Dig), Idiotul,- Nebuna din 
Amor (mare succes al Ralucăi), Drumul de fer, Şirengarul din Paris, Sterian Păţitul 
(e. de Pantazi Ghica), Fornicul Bucioc (mult gustat și cerut de public), Narcis (Nebunul 
de durere), dr. 5 a. 7 tabl. de A.G. Brachtvogel, trad. Negură;-— Pascaly, Felbariad, 

; Fraivald, Gestian, P. Velescu, Matilda, Maria Flechtenmacher, Marița Vasilescu, 
Ana Popescu, Tudoriţa), Lipitorile Satelor, Lada de fer, Chiriţa în Iaşi, Corbul român. 
Stagiunea se închide la 1 Maiii 1868. : 
Jakson Haines, ' celebrul dănţuitor pe patine, dete mai multe serate în teatrul cel mare, împreună cu trupa” română, care jucă: Paraponisitul şi Nu e fum fără foc. 

_Alinistrul Gusti autorisă, în cursul stagiunii, pe Iorgu Caragiale şi Drăgulici (cari nu eraii în trupa Millo-Pascaly) să dea representaţiuni pe scena Teatrului Naţional. Ei deteră: Jeşterul, Manole sai Fundarea mănăstirii Argeş (ar. 4 a. Prolog de Ioan Pennescu, în care jucat: El. Caragiale, Cat. Dimitrescu, Drăgulici, Caragiale), Rigolleito (dr. 5 a. Victor Hugo), Resbelul cel mare de la Sfakia (mel, ist. 3 a. 5 tabl); Jidovul rătăcitor, anunţat de mai multe ori, nu sa putut jucă din causa lipsei de personal, iar Jertfa bă Avram se amână de: asemenea, nevoind Pas- caly să le dea decorurile. După acâsta, Iorgu Caragiale se făcă comisar municipal.
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După închiderea stagiunii, Millo plecă, — însoţit de câţi-va credin- 

cioși—în Moldova, de unde trecă în Bucovina, jucând în mare parte 

canţonetele comice ale lui Alecsandri; iar Pascaly, cu o mică trupă, 

se duse în Transilvania, având strălucite succese, mai cu sâmă la Si- 

piiă şi la Timișora — unde pentru întâia 6ră se arătă o trupă de 

actori români. (1) n 

Ta timpul acestei stagiuni, veni de la Iași trupa de Comedie şi Vo- 

devile francese, sub direcţiunea lui Raphael Feliz (fratele tragedianei 

Rachel), una dintre cele mai bune trupe de acest fel ce am avut vre- 

odată în ţâră la noi. Eră atât de bine combinată ca personal şi ca re- 

pertoriii că, pe lângă Ravel şi Blisa Dechamps, stelele trupei, cek-lalţi 

artiști, toţi distinși și talentaţă, produceaii un ensemble vrednic de 

admirat şi care rar se puteă găsi chiar în principalele teatre din Paris. 

Aii debutat la 1 Martie şi în n6ptea de 1 Maiii aii plecat la Lon- 

dra, unde în Lyceum Theater dădură representaţiuni cât ţinii season-ul 

în marea capitală a Angliei." | : 

A fost o norocită ocasiune pentru actorii noştri de a av aseme- 

nea modele înaintea lor şi le-a fost, cu adevărat, de mult folos, mai. 

cu s6mă în pilda esli se dedeă despre modul cum interprotaii ei lucră- 

  

(1) Pe lângă Pascaly şi Matilda, se aflaii încă în acâstă excursiune artistică: 

Marița Vasilescu, Lina Stoenescu, Ralita, Gestian, Fraivald, Simion Bălănescu, Petre 

Vellescu, Vasilache, Michăescu. : 

La Sibiii, în Este nebună şi în Femeia trebue să-şi urmeze bărbatul, ai deșteptat 

«un entusiasm, care ţineă pe numerosul public în lipsă de respiraţiune. La apari- 

țiunea lor pe scenă, membrii societăţii fură primiţi cu aplause şi se arătă destul de 

invederat, în cursul representaţiunii, că aceste aplause aii fost bine meritate. Tea. 

trul eră plin. Totul ne încredinţă şi ne face să recunâscem că n'avem a face cu o 

trupă călătâre de comedianţi, ci cu o societate bine compusă din artişti». (Herman 

stătder Zeitung; Românul, 28. Iunie 1868.) | - | | 

La Timişidra, unde jucară Ștrengarul din Paris, «teatrul oraşului» eră îndesat. 

- Din cele 72 de loji, numai 2 eraii ocupate de străini; cele-lalte de fldrea naţiunii 

din loc și vecinătate... Din Pesta sosise d-nii: Babeş şi Alex. Moesonyi. “Peste tot 

publicul a r&mas încântat. Pascaly a primit o poesie: Salutare Taliei Române. de 

Iulian Georgescu, în amintirea acestei prime representaţiuni, date la 28 Iulie. (al. 

bina ; Românul, 30 Iulie). | RR , Să 

In cursul anului 1868, pianistul Țlenri Ketlen dete 4 concerte la Atenei. | 

Prestidigitatorul S. Epstein dete o mare representaţiune în "Teatrul Naţional. 

La 18 Maiu, vestitul Cazeneuve dă o şedinţă de prestidigitaţiune şi spiritism în - 

același local, care uimi cu desăvîrşire pe privitori. 

Pianistul - Konsky Qă câte-va concerte în teatrul cel mare, cu cel mai strălucit 

succes. Cu acest prilej Maria Flechtenmacher compuse o improvisare scenică : Con- 

certul lui Ionsky, pe care o jucă împreună cu Stefan Vellescu. -
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rile celei mai înalte comedii şi farsele cele mai. vesele ale reperto- 
riului de pe atunci. (1) Me Se 

Dar. nică teatrul german nu eră mai puţin îngrijit. Incă din tâmna 
anului 1865, directorul Kherne adusese o trupă bună, pe care o com- 
pletă treptat şi o tot îmbunătăţi, spre a-și asigură un statornic succes 
în genul uşor şi vesel al vodevilelor şi operetelor, fârte la modă pe 
atunci. Se-pâte dice chiar că, în ce priviă elementul: atrăgător, el 
eră mai apreciat: acolo de spectatori decât la Opera Italiană. Eră 
chiar atât de apreciat că provocă fârte dese conflicte în sală, ad-. 
miratorii fiind de păreri deosebite, dacă nu rivali închinători aceluiaşi 
idol. Un adevărat escadron de Vienese tinere şi frumâse apărea în 
costumele cele mai suggestive, așă: că lesne se încăldiaii inimile şi: 
să înăspriaii spiritele iubitorilor de plasticitate şi cuceritorilor de ochi 
nestatorniciă şi dulci. ea i o | 

Cântecele, glumele, ' veselia erati amestecate cu danţuri' sprintene, 
ispitit6re, așă că tineretul—care nu. frecuentă. teatrul românesc, ne- 
vrednic a-i da sensaziuni plăcute —lăsă acum pustiit parterul lui Papa- 
.nicola orf Danterny şi se îmbulziă în băncile strîmte, tari şi  înghe- 
suite din Șala lui Bossel. Semn al-timpurilor şi criterii al  judecării 

„năravurilor şi... al viitorului! Adi, evoluţiunea progresând, am ajuns 
a ved6 cafenelele, mai mult sati mai puţin cântânde, bătând chiar 
scenele de opere şi operete, cât de meşteșugite ori cât de săltăreţe 
să fie şi de atrăgătâre. Trivialul a ucis bunul simţ, înjosorînd şi per- 
vertind bunul gust! (2) e 

! 

  

(1) Trupa eră compusă din: Ravel (faimosul comic âe la Palais Royal), Afolina 
(grand premier râle), Chandora (jeune premier), Gucrin (premier r6le jeune), AMercier 
(pâre noble), Haugiet (comique), Handorfr et Ducert. (deuxiemes râles), M-me Elisa 
Dechamps (jeune. amoureuse, Gymnase ct Palais Royal), Jahel Bloch (grande co- 
quette),' JZadamard (mâre), Stephen (duegne), M-lle Mila (soubrette), Marie-Angăle 
(ingânue), Ai jucat piesele: Le fils de Giboyer (c. 5 a. Emile Augier),- Un mari 
dans. du coton, Un monsieur qui suit les fenimies (în care Ravel eră admirabil), 
Wamour. qwe gqwe'est qweca, Une fiăvre brălante, La rue de'la bune, Pauvre Jacques, 
Un caprice, Les idees de Al-me Aubray, Nos Intimes, Le supplice d'une femme, Vie de Boheme, Le Mariage de Figaro, Maitre Gucrin, Un chapeau de paille d'Italie, . Les crocheis du pere Martin, Les mâli-melo de la rue Meslay, La familile Benoiton, Les Jocrisses de L'amour. Ă " | i Sa 

(2) Trupa lui Kherne eră compusă din: d-rele Anna Haus, Octavia Tess, Amelie ! Lechat, Jlâler, Seyet, Dunst, Carolina Miller (balerină din teatrul Wiesbaden),
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In mijlocul atâtor încercări şi îndeletniciri artistice, un gol, simţitor 

pentru:o.sotietate cultă, eră lipsa concertelor de orchestră. Atâţi artişti . 

străini însemnați şi câţi-va diletanţi români cu talent dăduseră îfe- 

lurimi de audiţiuni musicale personale, musică însă instrumentală de 

ensemble nu se făcuse încă în ţâră la noi. Operele marilor simfonişti 

euaii cunoscute: celor puţini cari le audise în străinătate; publicul bu- 

curescân maveă nici o idee de dînsele. De alt-fel, nu posedam nică 

elementele trebuinci6se pentru asemenea producţiuni. Orchestra ne 

_lipsiă cu desăvîrşire. Fie-care director de operă îşi recrută musicanţii în 

străinătate, cei mai mulţi Nemţi şi Italieni, iar de la 'noi luă abiă 3—4, 

între cari 'YViest ca prim violon eră demnul lor protagonist. Şi aceste 

orchestre, fârte rudimentar alcătuite, nu erai nici odată complete: 

paveat nici chiar tâte instrumentele indicate în partiţiuni, precum 

al' doilea .flaut, al doilea oboe, al doilea fagot, al treilea şi al pa- 

trulea corn, şi aşă mai departe. (1) - DEEE 

- Dar şi omul care să se devoteze unei asemenea mișcări ne lipsise, 

Din fericire. tînărul Pdaard Tachmann, laureat al Conservatoriului 

din Paris, care, pe lângă un real talent musical, eră însufleţit de dra- 

gostea'artci şi de vredniciile activităţii părintesci, luă asupră-şi gr6ua 

sarcină de a desvăli frumuseţele armoniei clasice concetăţenilor săi, 

"Intreprindere anevoi6să și ingrată — din lipsa mijl6celor şi -nesigu- 

ranţa tărîmului; — dar ce pedică pâte 6re stăvili avîntul încredătârei 

tinereți?!... De e, 

De aceea, dispreţuind greutăţile şi luptând împotriva tuturor nea- 

junsurilor, el întocmesce o orchestră de 30 de executanţi, cari pentru 

"întâia Gră în România produseră la concertul simfonic din 8 Apri- 

lic. 1865,—cu instrumentele prevăgute in partiţiuni,— Uvertura din Pro- 

meleii (Beethoven), Simfonia în re mânor (Mozart), Imnul luă Haydn 

(instrumente cu cârde) şi Simfonia în re major (Beethoven). Concertul 

se dedeă în Teatrul Naţional, sala eră plină şi succesul fu minunat. (2) 

va 

Rosa Dery, Fanny Sauss, Gabriele. Klein şi d-nii Friedmann (comic), Weidmann 

(tenor), Schalz, Berau, Caterfeld, Stein, Imr6 Hal. şi alții mai „mărunți, Aii jucat 

cu mai mare isbândă şi mai pe placul publicului: Die flotte Bursche, Zehn Mădehen 

und kein Mann (operete de Suppâ), M-r-et A-me Denis, Daphnis et Chloe (Jacqueş 

Offenbach), Die Zeichte Cavalerie (în.teatrul cel. mare) Afădehen feuer, Meister For- 

tunio, Die sehâne Galathee, Mir so wie dir oder ein Glass Wasser, Orphee în den Uu- 

terwelt, Dorfbarbier etc. Ie a . - 

(1) Tradiţiune verbală: Eduard Wachmann. . 

(2) Concertul fusese anunţat pentru 1 Aprilie, dar din causa împrejurărilor poli- 

lițice se amână la 22 ale aceleași luni, când se sciă.că -Principele Carol primise 

cor6na şi se pregătiă să vie în ţ€ră. II IE 
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Valorosul şef de orchestră căpătase încredințarea că publicul 
nostru înţelegea şi încuragiă: ast-fel de sărbători artistice. Cu tâte 
acestea, din causa împedicărilor materiale, al doilea concert nu îu dat . 

decât peste un an, la 8 Aprilie 1867, tot în teatrul cel.mare, iar al 

3-lea la 17 Martie anul următor, în sala vechiului Atenei. (1) 
Stăruinţele maestrului şi meritele producţiunilor sfîrşiră prin a în- 

teresă câte-va persâne influente din' societatea înaltă, cari la 77 Masi 

1868 puseră basele unei Societăţi filarmonice, al cărei scop eră de a 
răspândi gustul şi cunoscința musicei prin ajutorul concertelor sim- 

fonice la noi. SE . 
„Un! comitet compus din: Princesele Alezandrina Ion Ghica şi Ale- 

zandrina General Ghica, d-na Lucia Negri, domnii loan A. Cantacu- 
zino, ' Dimitrie Sturdza (eassier), C. Esarcu, Dr. Theodory, Menelas 
Germani şi Nicolae Steriadi, luă direcţiunea lucrurilor, iar. Prin- 

- cepele Domnitor contribui la susţinerea societăţii cu 300 4 pe fic- 
care an. (2) - | , 
"Primul concert al societăţii fu dat la 75 Decembre 1568 (sala Ate- 

neului), iar cele-lalte se urmară regulat a câte 5—6 pe fie-care an, până 
la 1877, când răsboiul desfiinţă' Societatea filarmonică şi cu dînsa în- 
cetară şi concertele simfonice. a . | 
„Dar tote nevoile şi pedicile nu slăbise energica voinţă a maestrului. 

După şese ani el reluă, pe 'risicul să, seria întreruptă a acestor pro- 
ducţiuni musicale și, la 20 Martie 1883, dete tot în sala Ateneului un 
concert simfonic. De aci înainte ele se urmară în proporţiune mijlocie 

  

(1) Se cântă: Uvertura (VHâtellerie Portugaise) de Cherubini, Fragments du Septuor. 
(Beethoven), Concerto pozir piano avec accompagnement d'orchestre (Weber), exe- 
cutat de d-na Ziconora Riurenu, născută IVachmann, cea dintâiii artistă care a făcut 
la: noi musică de cameră şi a executat bucăţi de concert pe piano cu acompaniament 
de orchestră. Membrii: orchâstrei erai plătiți cu câte un galben fie-care... 

(2) Iată numărul membrilor fondatori ai acestei a 2-a Societăţi filarmonice : d-nele 
Alezandrescu Sevastia, Princesa Nicolae Bibescu, Elena Boerescu, Maria Ioan Can- 
tacuzino, Maria Se. Fălcoianu, Prine. Alez. Ion Ghica, Prine. A ler. Gl. Ghica, A leran- 
drina G. Mano, Lucia Negri, Elena Otelieleşanu ; d-nii: Dim. Buteulescu, Dim. Le- 
vendei, Joan Câmpinenu, Ioan A. Cantacuzino, P. P. Carp, Procopie Cazoltti, G. Costa- 
foru, G. Crelzianu, Se. Kretzulescu, C. Esarcu, C. Filitis, M. Germani, Aich. Ghica, 
Dim. Gianni, P. Grădişteanu, Abr. Halfon, Ioan Haralambie, Adolf de Ilertz, Alex. 
Jacobson, Ioan Kalinderu, Gr. N. Manu, Dr. Marcovici, Colonel 4lez. Millo, Gr. Pău- 
cescu, G. C. Philipescu, Al. Plagino, Dim. Polizo, Ioan Rhetoridi, George Scărlătescu, 
Nic. Steriadi, Pr. Alez. Ştirbei, Pr. George Ştirbei, Ioan Strat, Dim. 4. Sturdza, Mi- 
chail Suţu, Dr. Theodory, Gr. Trandafil, Ioan Văcărescu, Teodor Veissa, Vasile : Vlădoianu, Dim. Polizu-Micşunesci. :
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de-5-—6 pe fie-care an, iar în diua de 5 Martie 1889 se dădi primul 

Concert îi sala noului palat al Ateneului, unde de atunci se e produe 
regulat în fie-care primăvară. | 

Până acum, orchestra condusă de “Wachmann — adi în număr de 

aprâpe 90 de pers6ne—a dat 124 de concerte, executând peste 400 de - 
bucăţi simfonice ale celor mai de s6mă maestri musicali din lume. Ele 

ati ajuns a fi nisce adevărate solemnităţi artistice, la cari lumea al6rgă cu 

interes și cu plăcere vădită, iar maestrul acum le „Susţine cu veni- 
tul ce. produc, fără nici un ajutor de la nimeni :şi fără altă. reclamă 

decât anunciurile publice. (1) | Su 
_ Iacăun semn îmbucurător despre cultura musicală a publicului re român, 

care dovedesce ast-fel că e întradevăr civilisat. | 
La unul din aceste concerte s'a executat î în anul 1898 Poema română, 

a lui George Enescu, care a produs cel mai mare entusiasm în public, 

pentru măstra composiţiune a genialului și. atât de tîn&rului . ei 

autor. 
Danterny, urmaşul luă Papanicola la direcţiuinea Operei, nu avi 1 multă 

vreme parte de dînsa, căci muri puţin înainte de încheerea stagiunii, 

iar Spiro, secretarul săi, îi luă locul.. El își dete.tâte silinţele: să 
facă mai bine decât predecesorii, dar reuși numai în parte, într'o 

mică parte, fiind-că neajunsurile şi greutăţile erai prea, mari şi . 
cheltuelile în nepotrivire cu veniturile... Deși tâte lojele ;erai: abonate, 

așă că în serile de representaţiune sala Operei . se prefăceă în cel 

mai elegant ŞI. mai strălucitor salon.al înaltei societăţi, locurile cele- 

lalte nu erai nică atât de avantagioz ocupate, nici pe deplin adesea 

vîndute. De aceea —cu o mică nuanţă. de îmbunătăţire — se, ţineă. şi 

dînsul de tradiţiunile- vechilor impresarii, de a:av6 2.—3 buni ;cântă- 

reţi în trupă, o operă, două, bine. înscenate şi studiate, şi ici şi .colo. 

cevă împrospătări de decoruri sai. reparaţiuni de costume.:— Orchestra 

tot incompletă, instrumentele tot nepotrivite cu partiţiunea şi greul 

cântecului tot pe arcușul lui Wiest. 

Ca noutăţi, Spiro a dat abiă trei opere : Don Sebastiuno, Ebrco şi 

Tutti în masehera, într'un interval de doi ani; în colo tot vechiul 

repertoriii, tot lucrările cunoscute de geci de ani la noi. (2) 

  

-u) La 1893 Wachmann a celebrat jubileul de 25 de : ani al Concertelor simfonice, 

cu care ocasiune, pe lângă felicitările Suveranilor noștri şi ale societăţii bucurescene, 

distincţiunile onorifice, ovaţiunile orchestrei şi ale publicului, el a primit cununi 

de aur, ramure de palmier în argint, o statue a Euterpei; un vas de argint ; Şi o. 

adresă cu semnăturile foștilor membri ai Societăţii filarmonice; 

(2) In stagiunea 1865—-66, a avut primadone pe: Pozzi-Branzănte, Vansri. și Borsi, 

Analele 4. R. Tom. — XX, — Memoriile Seeţ. Literare, T
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“In asemenea condițiuni, plăcerea și trebuinţa elementului musical 

pentru petrecerea sai cultura publicului nostru se mărginiaii în tot 

mai strimte hotare, deși îi puteă acum preţui din ce în ce mai bine 
binefăcătârea-i influenţă, şi nu se mai simţiă îndestulat cu produce- 
rile serbede ori învechite ce'i se dedeaii necontenit. Deserţiunea ti- 

nerimii—ca să asculte opereta germană de la Bossel—eră până la un 

punct. scusabilă prin noutatea lucrului cel puţin, dacă nu prin meri- 

tele-i artistice deosebite: 
Aceste consideraţiuni ait trebuit să impresioneze adînc pe Bone: 

detto PFranchelti — cunoscutul profesor de musică vocală de la Sf. 

Sava—când luă impressa 'Operei,—pe uz termin de cinci ani, cu în- 

cepere din tâmna lui 1867,—căci de la început dete dovedi, nu numai 

de independenţă şi desinteresare, dar încă şi de o vie dorinţă de a 

pune prima n6stră scenă lirică pe o cale nouă de propășşire. | 
"Fără de ajutorul subvenţiunii de 85.000 lei, ce se dăduse —pânăatuncă— * 

lui Spiro şi celor-lalţi impresari;, Franchetti luă acestă grea sarcină, 

sprijinit pe propriile-i mijlce, ba încă în curînd constitui el o rentă 

de. 6.000 de lei pe fie-care an teatrului român, a căruia subvenţiune 
fusese tăiată din budgetul Ministeriului de Instr ucţiune publică de către 
Ministrul “Al. Creţeseu. (1) 

" Sub .aceste auspicii, își inaugură el întâia stagiune, prin instituirea 
Concertelor :simfonice. Orchestra aveă să se completeze şi să se 
îmbunătăţâscă, cu încetul, apoi principalii artişt, elevi cu deosebită în- 
grijire, prin frumuseţea şi măestria glasului, aveai să ridice treptat fie- 
care representațiune mai sus, până ce în a treia stagiune vor da spec- 
tacole încă necunoscute ca valâre musicală în 'Bucuresci. —Vom vedâ 
întruniţi—cum nu vădusem în trecut—protagoniști ca: Adela Bianchi, 
„Angelica Moro, Ema Vizjak, Pedrela di Rosilo, Filippo Patierno, Ce- 
sare , Sarii, Baraldi, Pietro Ailesi, Topai Și alţii pe scena n6stră, iar 

- e 

  

Deleurie, contralta : Guerini, tenori: Minciti şi Pozzo, bariton: Stetler, bas: Laterza, 
şi bas buf: Borella.—In stagiunea 1866—67, primadone: Frederici şi Pozzi-Branzante, 
contralta: Gaerini, comprimaria : Calli, tenori: Antonio Pavani, care n'a avut suc- 
ces, şi' Pozzo, bariton: Steller, bas: de Dominicis, buf: Borella. In ambele stagiuni 
saii cântat: Don Sebastiano, Lucrezia Borgia, I due Foscari, Don Juan, Linda, 
Marta, Eărbierul, Rigoletto, Ebreo, Tr aviata, Ballo în mascher a, Tutti în mascher ra, 
Ernani, Puritani, Lucia, Trovatore, Othello. 

(1) Franchetti eră ajutat de bancherul Ştefan Hagi-Pandele, cu bani, pentru în- 
treprinderea Operei, şi afacerile le-ai mers negreşit frte bine, de vreme ce proprio 
molu ai constituit o rentă de G.000 lei noi, pe fie-care an, teatrului. românesc Şi 
i-ai plătit-o regulat, tiinp de cinci ani, cât i-a ţinut contractul
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pentru a rupe monotonia. acelorași şi acelorași . lucrări sciute și cân- 
tate, din moși strămoși, dădii opere 'ca „Jone, Crispino e la Comare, 
Faust (1), Huguenoţii, Guillaume Tell şi Aida, — acâsta cu multă în- 
grijire și mare pompă, — lucrără până atunci necunoscute. publicului 
bucur escen. (2) : a aa 

  o a - - PI 

(1) Paust, de curind atunci jucat la. Opera 'comică .din Paris, apoi la ' Covent 
Garden la Londra, cu mare succes de::. L6on -Achard (Faust), Miolan Carvalho 
(Margareta) şi Faure (Mephistophelăs), se puse în scenă, la noi, după dorinţa ex- 

presă a Domnitorului — care-l audise la Paris și care dărui par tiţiunile complete 
direcţiunii Operei, spre a o jucă mai repede. 

La noi fu dat pentru întâia dată Sâmbătă la 12 Octobre 1868, cu următârea dis- 

tribuţiune: Faust = = Cesare Sarti; Mefistofeles = , Milesi (eare fu admirabil); Mar. 

Vas) area, aveă o voce de bas nu numai bine timbrată, mlădi6să, puternică, 

dar încă fârte profundă. Intr'o sâră — mi se pare în Huguenoţii — după ce dădă 

câte-va note dej jos minunate, coborindu-le merei, sala sbucni în aplausc; iar când se 

făcu tăcere, de odată dintr'un 'colţal stalalor se ridică exclamaţiunea : Bravo Milesi ! 

pe un ton de bas atât de:puternic și cu două tonuri mai jos decât însuşi cântă- 
reţul s&rbătorit, că toţi spectatorii, surprinşi,.începură din noi să aplaude şi să 

aclame pe posesorul acelei voci fenomenale. Acesta eră cunoscutul Michel Prager, 
fvatele ]ui Sigmund Prager; "marele neguţător de blănării din capitală. 

- Din acea s6ră Milesi și Michel deveniră prieteni intimi şi nedespărţiţi. 

(2) Trupa în stagiunea 1867-68 fu compusă din primadonele: Noel Guidi și An- 

gelica Moro, contralta: Paolina Gagioti, tenori: Oltaviano Lari şi. Cesare Sarti, 
bariton: Paolo Baraldi, bas: Enrico Harvin, bui: Enrico Topa. — 16 corişti băr- 

„baţi, 12 femei, orchestra 30 executanţi. 
„În stagiunea 1868 — 69 fură angajaţi: primadonele: Ema Pizjal şi Guidi, con- 

tralta: Adele Berio, comprimaria: Viviani, tenori: C. Sarti şi Rocca, bariton: 'Fi- 

lipo Coliva, bas: Pietro Ililesi, but: opai.— Aveă şi un balet sub direcţiunea lui 

Franta Moser, în care Rosa Opferman, eră prima balerină, iar Rosa Grimberg g și 
Maria Pilaus, secunde balerine. | | 

In stagiunea 1869— 70 trupa eră compusă din primadonele: Adele Bianchi şi En- 

richela Bosiro (Bianchi îmbolnăvindu-se, Franchetti aduse iar pe Angelica. Moro, 

iar după insănătoșirea lui Bianchi, cântară amîndouă), contraltă : Pedrela di Rosilo, 
tenori: Filipo Patierno (eu o f6rte frumâsă şi puternică voce, dar cu un corpdis- 
grațios, prin grosimea lui) şi Giovani Vizzui, baritoni: Domenico Cesary și Eitore 

Costi, bas: Pietro Milesi, buf: Espimy Colbrand. — Corurile mărite, orchestra de 

asemenea, decorurile şi costumele îngrijite. și operele bine studiate. . 

La 1 Octobre se fac repetiţiuni . generale la operele Jone şi Traviata, lăsând o im- 

presiune excelentă celor: ce asistase la dînsele. 

Ema Vizjak se mărită la Iulie 1869 cu un Român, tînărul Niculescu, la Milano, i iar An. 

gelica Moro—după diarele italienesci—eră şi ea.în plecare a se mărită tot cu un Român.
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Incercarea Ministrului Gusti de a înlesni -unirea tuturor actorilor 

noștri de valdre, dându-le voia de a jucă, chiar în grupe osebite, pe 
scena “Teatrului Naţional, nu reușise. Cu tâte silinţele celor strinşi 

împrejurul lui Millo-Pascaly, nici arta dramatică, nici interesele insti- 
tuțiunii, nici apropierea, cea atât de dorită, nu făcuse un pas înainte. 

Repertoriul nu se îmbunătăţise prin lucrări însemnate, interpretarea 

nu câștigase, ca natural, ca adevăr, ca însuileţire, nică un punct mai 

mult de câte-avusese până atunci, înscenările eraii pline de aceleaşi 
neajunsuri ca altă dată, sala tot ca de obiceiii pe jumătate g6lă, pu- 
blicul nestrămutat acelaşi copil ademenindu-se. de. sclipiri măgulitâre 

ochilor, iar bunii camaragi bântuiţi de aceleaşi nevoi şi de aceleași 

pretenţiuni ca în tot-deauna. O reacțiune se impuneă şi nimeni decât 

guvernul nu aveă putinţă de a o îndeplini. 

Drept aceea Comitetul teatrelor, în cap cu Directorul general Grigore 

Bengescu, luă administraţiunea Teatrului Naţional, chemând pe toţi ar- 

tiștii mari şi mici în trupa ce se alcătuiă pentru stagiunea anului 

1868—69. Unii, ca Dimitriad la început, Drăgulici, Frosa Popescu nu ră&s- 
punseră. Ştefan Vellescu eră dus pentru studii la Paris, iar Millo, soco- 

tind că-și pâte cumpăni cu aur greutatea renumelui şi talentului, începă 

ca de regulă a protestă şi a publică prin giare, învinovăţinăd şi bănuind 

pe tâtă lumea, că, neprimindu-i condiţiunile, pregătesce ruina scenei 
române. Acâsta pentru a îndreptă atenţiunea “publică asupră-i şi a 
av6 dreptul—cedând—să adaogă o jertfă mai. mult pentru dragostea 
și propăşirea artei, (1) Şi în adevăr că la urmă cedă. 

  

Repertoriul acestor trei stagiuni se pâte însemnă cu: operele: Jone, Crispino e la 
Comare, Lucia, Rigoletto, Traviata, Linda, Maria di Rohan, Favorita, Bărbierul, 
Ernani, Faust, Gulliemo Tell, Marta, Trovatore, Norma, Ballo în masehera, Ro- 
berto Diavolo, Vesperi Siciliani, Othello, Sonnambula, Huguenoţii, ete., etc. 

George Brătianu, un artist român cu o frumâsă voce de bas, debutăză, cu mult 
sucees, în Italia, la Rimini, în operele: Macbeth și Poliuto. — Mat târgii, întors în 
țeră, . el va cânta în trupa Operei Italiane din capitală, apoi va deveni șeful unui 
cor de biserică şi profesor de musică vocală la g gimnasiul Lazăr şi seminariul Nifon. 

Domnitorul acordă prin decretul de la 17 Februarie 1870 medalia Bene-Mer euti. 
clasa II-a lui AI. Flechtenmacher, pentru merite artistice. 

(1) Romanul din 14 Septembre şi cel din '6 Octobre 1868. 
Trupa eră compusă din: .Mil70, Pascaly, Gestian, Felbariad, Cristescu, Const, 

Bălănescu, C. Dimitriad mai târdiă, Petre Vellescu, Săpenu, Vasilache, Alincu, Alee- 
zandreseu, Ionescu, Fraivald; d-nele:, Matilda Pascal Y, Merişesca, Niny Valery, 
Maria Flechtenmacher, Frosa Sarandi, Raliţa AMichăilenu, 
Vasilescu, Natalia. — Voinescu eră şeiul orchestrei, e 
alese şi publicate pe fie-care afiș seral. 

C. Dimitrescu, Tudora, Mar, 

care între acte execută bucăţi
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De 'astă -dată Comitetul părea hotărit a face, nu numai acte de 

administraţiune ori de autoritate, ci şi a da o trainică organisare 

instituţiunii, punând-o, printr'o lege, la adăpostul 'surprinderilor saii 
capriciilor . vremii. Legea fu întocmită după stăruința lui Kogălni- 

ceanu, ca: membru al Comitetului, şi presintată de guvern (în care 
Kogălniceanu fu apoi Ministru de Interne) la Cameră. RE 

Ea înființă în: Bucuresci o Dircefiune generală a teatrelor subven- 
ționate din J6ră, cu un: Consilii teatral, dintre persânele distinse prin 

Stagiunea s'a deschis la 30 Septembre, cu inaugurarea portretului lui Joan Cânt- 
pinenu, cu care ocasiune s'a cântat un imn compus de V. A. Urechiă, musica de 
Flechtenmacher, şi s'a declamat de Pascaly o odă de circumstanţă; s'a jucat apoi 

Testamentul hii Cesar Girodot (com. 3. a. Adolphe Bellot şi Eduard Villetard, trad. 

Stâncescu), Șirengarul din Paris, Doi sfioşi, Amor de înimă, Amor de spirit şi: 

Amor de dobiloc (c. 3. a. de Rosier, trad. Bălănescu), 33.333 franci (cu Millo), Poetul 

şi Regele (c. 3. a. = Pascaly, Gestian, Felbariad), Trântorul (v.1 a.), Paraponisitul, 

Cine vrea pote (v. 2 a. trad. Bălănescu, jucat de Merişâsca, Flechtenmacher, Vai6ry, 

„C. Bălănescu), Petra din casă (Valery, Meriș6sca, Bălănescu), Intimii (Pascaly, 

Bălănescu, forte bine în roiul lui Marâcat, Gestian, Felbariad, Cristescu, Roma- 

n6sca, Matilda, Marița Vasilescu), Paracliserul, Vicontele de' Letorieres. La 30 Oc- 

tobre, mare representaţiune pentru cumpărarea de arme: Cocona Chiriţa în Iaşi, 

Copila română, poesie de Iosif Vulcan, qisă de Matilda, şi Michaiă Bravul la Călu- 

găreni de Bolintineanu, dis de Pascaly, Ce-aduce ceasul maduce anul. (prov. 1 

a. Pantazi Ghica), Vite-te dar nu te-atinge (ec. 3. a. de Odâon, trad. Pascaly), Băiatul 

(e. 1 a.) Caterina Howard, Criminalul (vw. 2 a. Millo), Leul înamorat, Cart. ZI, 

Cap. 1, Lipitorile (benef. Millo), Rug-Bias (dr. 5 a. Vielor Hugo, trad. în prosă de 

Pasealy), Pianul Beriei, Ninon sai lăptărița şi Marchisa (v. 1 a. St. Georges şi 

Lâna, trad. de Cl&opatra Petit, mus. Flechtenmacher. — Valâry, Bălănescu), Barbu 

lăutaru, Fata pândarului (v.2a. de Dimitrescu, musica Flechtenmacher), Copiii lui 

Eduard, Supliciul unei femei (c. 3 a. de Emile de Girardin, jucată pentru prima 

Gră. In acâstă comedie a debutat, după întârcerea din Paris, Ştefan Vellescu, în 

rolul pe care-l studiase cu marele artist Râgnier, creatorul lui la Comedia francesă. 

«D-l Vellescu, prin jocul sâi ales şi distins, prin probele ce a dat despre simţul : 

său. psichologie, a dat o dovadă necontestabilă despre progresele ce a făcut, râs- 

punând, de larma ce se făceă contra lor prin giare, pe cei cari i-ai înlesnit burșa 

„pentru studii la Paris, acum un an.» Adunarea Naţională, No. 1 din 11 Maiii 1869), 

Tuzu calicul, Tribulaţiile unui Corist, Odă la Elisa (e. 1 a. V, A. Urechiă), India 

şi Churlemagne, (benef. Valery, jucând cu Gatineau), ultima representaţiune din sta- 

giune, închisă la sfârşitul lui Maii. a 

La 4 Februarie 1869, mare concert dat de Fnrie Wieniamwski, violonist al Impe 

patului Rusiei, cu concursul trupei române. : ' 

"La Iulie 1869, Teodor Popescu, tenor, trimis la Ailano, cu spesele Domnitorului, . 

ca să înveţe musica, debutâză cu succes în Belisario. | 

" Pascaly se duce vara la Galaţi, Iași și Cernăuţi. — Millo proiectză să se ducă în 

Ardâl. - - n
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lucrările lor literare saii artistice, cu ezeluderea artiștilor actori. Di- 

rectorul general aveă atribuţiunile: a) de a priveghiă tâte teatrele şi 

spectacolele artistice subvenfionate din România; b) a administră și 

conduce trupele naţionale din Bucuresci şi Iaşi şi şedlele lor; c).a. 

stărui pentru înflorirea literaturei şi artei dramatice prin tâte mijlâcele 

ce ar crede mai nemerite. Conservatoriile de musică şi declamaţiune 
din Bucuresci şi Iaşi se alipiai la teatrele şedle din aceste oraşe, 
formând cu ele una şi aceeași înstituțiune. Teatrele din Bucuresci 

și Iaşi încetaii de a se mai da în antreprisă; actorii şi actrițele se 
plătiau de stat, fiind,'în Bucuresci: 1 artist numit apogei (loc re- 
servat lui Millo), 4 role prime bărbaţi, 3 role prime femei, 4 roluri. 
secundare bărbaţi şi femei, iar în Iaşi: 3 role prime bărbaţi, 2 role: 

prime temei, 3 role secundare bărbaţi și femei. | e 

Artistul apogeii eră numit de Consiliul teatral cu majoritate de 
voturi şi publicarea resoluţiunii motivate, prin foile oficiale; cei-l-alţi 
se alegea, în urma unui concurs, după un anume Regulament. 

Apogeul eră plătit cu 3.200 lei în stagiune şi 2.500 în restul anului; 
primii 2.500 şi 2.000, cei de al doilea ordin cu 1.500 şi 700 lei. - | 

Se înfiinţă, apoi — sub privigherea Cassei de Depuneri şi Consem- 
naţiuni—o cassă de pensionare a arliştilor dramatici români. Fondul 
se formă din: reţinerile de 10%, asupra iefurilor, 15%, din analogia 
ce se puteă cuveni artiștilor plătiţi de stat din venitul represen- 
taţiunilor, a 10-a parte din venitul net al representaţiunilor, beneficiile 
neto de la balurile mascate, taxele de închiriare a salei, economii din 
vacanțe, recetele a câte două representaţiuni date de trupele subven- 
ţionate din - Bucuresci, Iaşi, Craiova, Botoşani, etc., din recetele a 2: 
representaţiuni de Operă Italiană în acelaşi orașe şi dobânda banilor 
capitalisaţi din 3 în 3 luni. | | o 

Artistul apogeii eră pus la retragere la 65 de ani, cu 2.000 lei pe. 
lună pensiune. Cei-lalţi nu se puteaii retrage decât după 10 stagiuni 
împlinite, cu o pensiune de peste 1.000 lei lunar, ete, ete, etc. 

Intenţiunea de a face bine există, luase un corp, căruia numai vi6ţa 
şi puterea îi lipsiai pentru a produce râde folositâre. | 
"Din nenorocire, legea acâsta nu fu votată de Corpurile legiuitâre, 

așă că, «simțindu-se necesitatea de.a se stabili într'un mod precis şi 
determinat atât atribuţiunile Comitetului dramatic, cât şi regulele cari 
să serve de basă în administrarea teatrelor» (1), se întocmi un Rega- - 
lament pentru organisarea și adminisirarea teatrelor din Bucuresci, . 

  

(1) Jurnalul Consiliului de Ministri din 9 Iulie 1870.
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“care, cu referatul Ministrului Cultelor şi Instrucțiunii publice No.5.769, 

fu supus. aprobării Consiliului de Ministri la 9 Iulie 1870 şi decretat: 

_de Domnitor la 18 Iulie acelaşi an. (decretul .No. 1.060), ] Ministru al 

Instrucțiunii publice fiind d-l P. P. Carp. 

Acest Regulament cuprindeă mai tâte disposiţiunile principale de 

competenţă şi administraţiune din legea în cestiune, cu regule anume 

în privirea formării companiilor teatrale, — cărora li se. acordă. voia, 

sub privigherea Direcţiunii genorale, de a jucă în teatrele guvernului, — 

şi ordinea representaţiunilor. a 

El prevedeă (art. 17) înfiinţarea prin îngrijirea Direcţiunii g zenerale 

a unei casse de ajulor pentru actorii bolnavi-:saii infirmi şi pentru 

trimiterea de. elevi şi actori la studii ' în străinătate; iar la art. 18. 

hotăriă înfiinţarea unei casse de reservă. pentru facere de costume şi 

decoruri. nouă şi repararea celor vechi. Cu acest regulament s'aii ad- 

ministrat teatrele până la punerea în lucrare a legii” de organisare 

aqi în fiinţă (1879). RI Ia 3 ai 

O împrejurare neplăcută aduse: multă: stingherâlă în' economia : ge- 

nerală a budgetului teatral pentru .stagiunea 1869—70. Ministrul Al.- 

Creţescu, succesorul lui Gusti, tăiase, din motiv. de economie, 30. 000 

lei din subvenţiune, care. se: găsiă. ast-fel. redusă la suma de 41.111 lei. 

Puțin, puţin de tot, și de aci o sumedenie de neajunsuri asupra bie-: 

tului teatru, împovărat îndestul de. păcate. şi de.nevoi.. .... 

Pentru 'a doua 6ră, întrun scurt interval, cestiunea ezistenței Jilnice 

a artiştilor fusese pusă pe tapet. Micșorarea subvenţiunii trăgeă după 

“- dînsa, nu numai scăderea onorariilor, dar şi scurtarea stagiunii. Co- 

mitetul, care se află în capul afacerilor, se vedeă prin urmare silit 

de a tăiă din tâte părţile, pentru a eși la socotâlă fără lipsuri şi 

fără datorii, lucrare cu atât mai fristă de astă dată, cu cât din sta-: 

giunea precedenţă rămăsese în cassa teatrului un câştig de 10.986 

lei noi. | 

In faţa unci asemenea situaţiuni, Comitetul r&spunsese invitării mi- 

nisteriale din 17 Aprilie cu No. 4.921 de a se pronunţă asupra modului 

de administrare a teatrului românesc, — “că este în contra sistemului 

de întreprindere şi în regie este peste putinţă de a conduce teatrul, 

din causa tăerii subvenţiunii; de aceea găsesce cu cale să se capita- 

liseze acest: fond împreună cu excedentul stagiunii trecute. Pentru ca' 

scena să nu r&mâe însă părăsită, propuneă să se dea localul teatrului ' 

garderoba, decorurile şi serviciile, de cari dispuneă Direcţiunea g venerală 

acelor artişti români cari s'ar oferi să joce o stagiune întrâgă.. For- 

mându-se ast-fel o singură trupă, să i se acorde 12 dile pe lună, păs-



104 DIMITRIE C. OLLĂNESCU 286 

trându-se a 13-a pentru cei ce o vor reclamă. De se vor întocmi două 
trupe, se va da fie-căreia câte 6 dile, anume hotăriîte de Direcţiune, pu- 
blicându-se acstă măsură până la 1 August, spre sciinţa amatorilor. 
Repertoriul li se va hotărî de comitet la fie-care început de” lună, 
îndatoraţi fiind de a representă două „piese naţionale în cursul sta- 
giunii. e . 

Până să sosâscă avisul Ministrului, Pascaly şi .subserisese la tâte 
aceste condițiuni, reclamând teatrul pentru trupa ce'eră pe cale dea 
înjehebă. | o Sa 

Prin adresa No. 9.200, din 17 Iulie, Ministrul răspunde că: -<nu pâte 
aprobă decisiunea Comitetului, pentru cuvîntul că nu-şi cunâsce drep- 
tul de a modifică legea comptabilităţii generale a statului, care opresce 
virimente de fonduri, subvenţiunea teatrelor fiind anume pentru în- 
treţinerea lor, iar nică de cum pentru propunerea în viitor de creaţiuni 
nouă, oră-cât de folositâre ar fi». Si | - Si 

Comitetul se vădi dar silit a regulă cheltuelile şi onorariile trupei 
în marginile cifrei veniturilor, de 83.167 lei noi, teatrul continuând a 
fi administrat în regie. (1) - Să : 

Paragraful onorariilor eră acum numai de 43.320, aşă că, cîncunoseiin- 
țându-se artiștii să-şi arate pretenţiunile lor, artiștii principali cerură tot 
“preţurile din anul trecut, când :subvenţiunea eră întrâgă»>. Comitetul: 
reduse, negreşit,. tâte cifrele, pentru a nu depăşi pe cea din budget, 

  

(1) Veniturile teatrului erai : Iar. cheltuelile: ' 

Subvenţiunea. .... . „ei 41.111,— | Trupa. . ame au lei 43,820,— 
Exe. din stagiunea 1868—69 » 10.986,— Orchestra ..., . cc: 7,8172,50 Veniturile a 410 de represen- | Cheltueli serale. ,...,. > .16.1'70,50 taţiuni a 630 |.n. una. . 2 25.200,— i Administraţiuniea ...., > 4.120,— 
Profitul a 10 beneficiuri a! Locaţiunea salei de studii, » - 1.925,80 
-câte 587 |. n. fie-care . .. > 5.870;— ;. Cheltueli extraordinare -. . » 9.138,20 

„Total. . . ci 83.167,— Total. . . lei 83.167,— 

Prin cheltueli extraordinare se înţelegeni : facere de costume, cumpărări de bu-. căţi teatrale, partiţiuni de orchestră, copieri de note, muntări de piese, reparaţiuni de decoruri, reparaţiunea garderobei, iluminarea scenei pentru repetiţiuni, tipăriri de afișe, abonamente la diare de teatru, pensiuni pentru piose originale. şi bune traduceri, actori și figuranţi angajaţi cu sâra, indemnisări de drum pentru ar- tiştii cari nu locuesc în capitală ete. ete. (Adunarea Naţională, No. 33 din 31 August 1869.) E
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adăogind câte coevă actorilor inferiori, ale căror lefuri fusese trte 

mărginite până atunci. (1) 
Artiştii primari se găsiră atât de atinşi în demnitatea lor de aceste 

disposiţiuni, înălțară atâtea plângeri şi frămîntară atâta lume, în cât 
Comitetul declară categoric Ministrului că, în faţa «pretenţiunilor unor 
artiști, cari, fără să ţie s6mă de împrejurări, îşi cântăresc talentul cu 
greulatea sumelor ce pretind, e mai bine să li se dea voe să j6ce fără 
subvențiune în teatru,.iar fondurile să se întrebuinţeze la îmbunătă- 

ţirea şi adăogirea materialului scenic». (2) 

Tot odată el reduce stagiunea de la 6 luni la 5. 

(1) Iată tabloul comparativ al onorariilor cerute și oferite artiştilor : 
  
  

  

              

| | 
Lâta'ce! |  - Leta L6ta ce 

i NUMELE ARTIȘTILOR - :"-| aveai în stag. | ce cereaii pe | Ii se putea 

: ” “trecută ună 7 „oferi 

i Mateiu Millo ......- ea ee. „1.707 1.777 17 1.060; — 
Michail Pascaly.. : . i... .. LAM 910—] 7644 — 

„Const. Dimitriad ......... Îi '740)74 „108|— „4710 — 
Const. Bălănescu ... ........ .. ECE 444144 412|— 
loan Gestian ........ a. . 47417 474? 411|— 
“Joan Marinescu. ..... eee - 833188 44414 329|— 
Stefan Michăilânu . . . . cc... . 352,50 352|50 292| — 

Simion Bălănescu. .. .... i 129, 63 -129|63] 140; — 
„Petre Velleseu. ..... . . . cc... i. : 148114 148114]  O140|— 

Matilda Pascaly. . .- 948114 948/14 „646|— 
Raluca Stavreseu .. .. cc... .. 1.292'50 1.292|50 500|— 
Frosa Sarandi. . . . cc... cc... „= 1.446'66]. 1.466|66) 290/—||' 
Maria Constantinescu Il-a..... .. .|. — 300/— 

| Maria Flechtenmacher. ..... d “116 60 --466;66] - -860/— 

: Eugenia Nini Valâry.. ... a — ::462|98] - 360— 
| Baliţa Michăilânu ...... e II 222|22 235] — 
: Maria Vasilescu. ....... a. Da pe ; 999193 212| - 

„ Tudora Pâtraşeu , . sc... = „+ 166.60) -200|—     
(2):0. D. Ariceseu, numit membru în Comitetul teatrelor, în locul lui Kogălni- 

ceanu (intrat în Ministeriă), este cel mai ager apărător al drepturilor teatrului şi 

al prerogativelor Direcţiunii generale, atât faţă de actori, cât şi de toţi cei cari 

atacă scena română și administraţiunea ci prin publicitate. Articolele lui din giarul 

Adunarea Naţională, No. 23 din 31 August, No. 35 din 7 Septembrie şi No. 39 din 21 

ale aceleiași luni, sunt o dovadă de cunoscinţa şi dreptatea ce aveă despre: lucrurile 

teatrului. 

El'acusă Ministeriul liberal (al roşilot) de a fi ciuntit subvenţiunesi și de a îi in- 

sistat ca Adunarea Deputaţilor să o voteze astfel. ” ” 

De alt-tel, acele fonduri, fiind trecute numai în budget— fără un text expres de lege 

care să-i fixeze quantul,—eraii supuse fluctuaţiunilor şi împrejurărilor, de multe ori 

atât de exigente și de nedrepte, cari se prefăceaii după voinţă. Nu e mai puţin adevărat 

;
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„Când li se luă însă nădejdea de a-și ved6 pretenţiunile satisfăcute, 
fie mărindu-li-se onorariile, fie dându-li-se libertatea de a jucă — în 
grupe deosebite — pe scena teatrului, cu sprijinul subvenţiunii, aceiași 
artişti cari, ani îndelungaţi, suspinase, dupe asigurarea situaţiunii lor 
și acum puneaii pedici guvernului când voiă să-i dea o cât de mo- 
destă statornicie, îşi înţeleseră în stirșit interesul şi se plecară sfatu- 
rilor de pace şi de unire co li se dedoai. | 

Considerând scena. ca o piaţă publică, ei cătaii să-şi precupeţâscă 
cu cât mai scump îndemânarea ori talentul, uitând că sunt «preoţi 
ai artei», cum le giceă Rosetti, şi că nu «trebue să trăiască din tem- 
plu, ci pentru templu»! 

Ori-cât de mars să fie artistul, ori-cât de cald și de zelus: să-i fie 
cultul pentru artă, el pOrtă în sânge o iubire mai puternică, aceea 
a personalităţii lui. Egoismul e gloria artei, diceaii ei, şi ce e drept, 
nu eră unul să nu fie stăpânit:de acâstă patimă. - IE 

„ Pentru a şi-o mulţumi „Şi a fi vrednici de dinsa, le trebuiă însă 
independenţa şi îmbelșugarea. traiului, cari singure îi puteai pune mai 
presus de înriîurirea. nefastă: a împrejurărilor şi a negustorilor de 
spectacole. In deosebi, le trebuiaii bani mulți, căci viâţa e plăcută, 
comodă, atrăgătâre, numai cu condiţiunea de a nu simţi nici odată: 
şi pentru nimie măcar umbra unei strîmtorări. Ş'apoi care piedes- 
tal e mai impunător şi mai bătător la ochi decât. al bogăției ? De. 
aceea eraii ei siliți să-și. umile meritele şi să ţie la preţ!... .. 
„Ce a făcut de pildă pe Millo, actor genial, — aclamat şi sărbătorit” 

de un întreg popor, — să se tîrie pe t6te scenele ţării până la vîrsta: 
de 90 de ani,' dacă nu setea nestinsă de bani, pe cari îi câştigă cu 
uşurinţă şi-i risipiă. cu nepăsare. Şi totuşi nimeni n'a fost mai ne- 
„Yvoiaş și may: lipsit de cele trebuinci6se decât dinsul, cu tâte recom- 
pensele naţionale, pensiunile şi daravorile lui. i 

; Pentru ce atâţi luceferi ai artelor usucă par'că locul pe unde le. 
calcă piciorul, speculând generositatea lumii naive și curi6se ? -Ade- 
lina Patti şi-a adunat comori nu atât pentru slava artei, cât pentru a 

că lucrurile liniștindu-se şi actorii încredinţându-se că nică sporirea onorariilor, nică —după cum voiaă unii (Millo şi :Dimitriad) —antreprisa cu subvenţiunea chiar scă- dută nu li se va da, primiră condiţiunile Comitetului şi întrară mai numeroşi acum în trupă, şi anume: Afilto, Pascaly,,C. Bălănescu, C.. Dimitriad, Stef. Vellescu, Felba- riad, Gestian,' Drăgulici, Cristescu, P. Vellescu, Romanescu, Stef. Michăilenu, Sim. Bălănescu, Fraivald, Alezandrescu, apoi (. Pancu (după sosirea din Paris); d-nele: Matilda Pascaly, Raluca Stavrescu, Maria Plechtenmacher, Valery, Raliţa Aichi. lEnu, Ana Popescu, Marița Vasilescu, Tudora, 37. Constantinescu II-a. 

4
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se încunjură de slavă. şi de linguşiri pe sine; Sarah -Bernhardt şi-a 

purtat fenomenalu-i talent în tâte. colţurile pămîntului, câștigând mai. 

multe averi, pentru ca.să le mănânce fiul săi Maurice şi să le pârdă 

în 'speculaţiuni şi întreprinderi de spectacole; Coquelin a uimit -Pa- 

risul prin apriga sa g6nă după mili6ne; iar unii cântăreţi moderni 

aii ajuns, vorba criticului Hanslich, «să-şi. vîndă notele . mai scump 

decât cămătarii>. IE ENE 

„De alt-fel, la noi aveai pâta o scusă actorii, căci în teatru se face 

mai multă negustorie decât ariă, succesul unei lucrări. nu se judecă; 

după val6rea ei intrinsecă, ci după venitul ce aduce în cassă: ea tre- 

bue să facă'parale, iar nu să facă efeel. Artistul atunci e desăvîrşit 

când, pe lângă talent, mai are şi meritul de.a atrage. lumea, se înţe-! 

lege; dar de act să-şi pue tâte silinţele numai spre ao ademeni -ast-: 

fel, orfa-i măguli slăbiciunile şi cusururile, e nu numai puţin onorabil 

pentru sine, dar f6rte dăunător pentru idealul senin şi înălţător al artei. 

Şi: dacă 'se cere sprijin şi zestre pentru teatru, — şe6la practică de 

adevăr, — scopul e de a-l înflori şi a-l desvoltă' mai mult pentru. fo-: 

losinţa publicului decât a actorilor, căci alt-fel ar fi să se întemeeze' 

şeâle pentru întrejinerea învăţătorilor, nu pentru cultura elevilor.. 

 Stagiunea acâsta dete loc şi la alt-fel de incidente. Mai întâi, cu. 

tâte că critica” dramatică. dispăruse aprope din qiarelo timpului, —.lă-. 

sând cele ce se petreceaii în teatru la''aprecierea personală a: fie- 

căruia, deci în confusiune, de nu în nepricepere, — când şi când se. 

ridică cine-va din mulţime şi-și. aşterneă 'păsul pe hârtie.. Trebuiă 

«să răsufle» unde-va. Părerile nu erai nici odată favorabile direcţiunii. 

urmate . de scena română, căci, <afară de două sai trei. piese, com- 

puse de unii membrii ai comitetului: R&van-Vodă, Vornicul Bucioc, 

Pidanţata Craiului, ori de proverbele şi micile comedii ale lui 

" Alecsandri, fârte bine jucate de 'Millo, — dar şi dânsele vepresentate. 

prea des și de: un limp prea - îndelungat, —'obicinuiţii acestui teatru 

eraii condemnaţi a ved6 un număr interminabil de traducţiuni de 

piese francese...... dar într'ast-fel de.mod în cât, dacă autorii acestor 

piese 'le-ar pricepe; ar trebui să pue forte multă bunăvoință pentru 

a recunâsce opera lor şi le-ar plânge de milă». (1) pa 

“Despre însuşirile şi destoinicia actorilor aflăm — un adevăr nestră: 

mutat de atunci — că, deşi ati bună ţinere de minte, .obraz expresiv, 

privire vide, mişcări sprintene şi port mîndru, bărbaţii, şi mai ales 

fomeile, a glas puțin armonios. E 

(1) Opinia Constituţională, No. 4 din 11: Ianuarie 1810,
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* Cusurul acesta e fârte mare pentru scenă şi vine fără îndoială din 
lipsa de educaţiune ad-hoc. Cu studii şi stăruinţă s'ar pute îndreptă, 
şie de mirare cum nu se ocupă nimeni mai întâii de a corigiă 
acest neajuns şi de a pune, pentru viitor, o stavilă unei. asemenea 
pacoste. (1) Sa a 

Şi toemai omul care i-ar fi putut desbără de multe şi le-ar fi dat 
pilde şi înveţăminte de folos într'ale artei dramatice, Eliade, îşi dete: 
demisiunea din Comitetul teatral puţin după începutul stagiunii, în 
urma. unei împrejurări din care angagiamentul balerinei Albina di 
Rhona nu se putuse desăvirşi. (9) - 

Incepută forte târgiii, stagiunea se închise la sfirşitul lui Martie 
1870, după hotărîrea luată, la început, în comitet de a nu se jucă de- 
cât 5 luni. (3) . - A ” 

  

(1) Le pays roumain, No. 35 din 1 Novembre 1868. N 
(2) Zrompota Carpaţilor: din 25 Oetsbre 1869. — In locul lui Eliade fu numit 

membru în comitet 7. 4. Cantacuzino, care, după demisiunea lui Gr. Bengescu, trecă. 
Director general al teatrelor. In acâstă calitate, el împedică pe Pascaly să jâce în 
Sala Bossel — înainte de a plecă în t6mna lui 1870 la Iaşi — drama Țăranul din 
vremea lui Tudor Vladimirescu, sub cuvintul aparent că afișul nu fusese aprobat 
de comitet, dar în realitate pentru că guvernul de pe atunci (Manolache Costache) 
nu voiă.să se dea avint ideilor liberale pe teatru, «devenind ast-fel (Qice Românul din: 
6 Brumar 1870) Comitetul teatral o comisiune de censură, care face imposibilă re- 
presentarea. ori-cărei piese bănuita de idei opuse celor de la putere». C. I. Stăncescu, iai târgii Director general, dete voie să se jâce piesa, în care Sicfan Iulian jucă 
întrun mod admirabil rolul ţăranului Ion Crâmpeii, pe care însuşi Domnitorul 
se duse înadins să-l vagă. | 

(3) Piesele 'representate în acest interval ai fost: Dama cu Camelii, Demonii ne-: 
gri (dr. 4 a. Victor Sardou, trad. Pascaly, jucată de Pascaly, Dimitriad, C. Bălă- 
nescu, Vasilache, St. Iulian, Romanescu, St. Michăilenu, Săpânu, Matilda, Marița. 
Vasilescu, Ana Popescu), Ruy-Blas (Pascaly, C. Bălănescu, Felbariad), Fidanțata: 

Craiului, lăsvan- Vodă, Victima desfrinărilor (dr. 2'a. Antonin Roques, bine in- 
terpretată), Blestemul (Ar. ist. naţ. 5 a. de Const. Dimitriad, musica Flechtenmacher; 
jucată în beneficiul autorului; critica o găsiă impertectă ca concepţiune dramatică, 
acţiunea silnicită, visând numai la efecte, simţomintele exprimate cu prea mare exa-: 
gerare, perdând naturalul şi adevărul, din causa preocupării de partea politică. 
In genere lucrare slabă. Cu tâte acestea alusiunile şi comparările politice gă- 
sindu-se supărătâve în sferele înalte — după ce se gice că un mare impiegat ar fi 
strigat — eşind din teatru. Aşa ?!. apoi: dacă vreţi să înjuraţi, s'o faceţi gratis... 
pe socotâla vâstră!.... subvenţia de 41.111 lei îu suprimată din “budget pentru 
anul următor), Prâpăstiile (benef. Millo), Don Juan de Marana, Fiica poporului (v. 2 a.) Gură Cască, Boerii şi Ţeranii odinidră (dr. 3 a. 1, prolog de Al. Lăzărescu ;, benef. St. Vellescu, care jucă rolul lui Michaii Vitâzu), Jianu (benef. Millo), Hoţii 
de codru şi Hoţii de oraşe (benet. Pascaly), Jidovul rătăcitor (benef. St. Paraschi- 
vescu, suflerul teatrului), Jertfa lui Avram, (mel. 4 a. de Cuveliâ și Lâopold, trad.
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“Acâstă măsură eră negreşit jienitore intereselor. teatrului, caro r&- 

mâneă închis trei părţi din an, pe când.mai înainte oră câte gece luni 

în şir “la disposiţiunea publicului. i a Ra 

Un răi început şi un pericol pentru buna reputaţiune şi menirea. 

lui în mijlocul societăţii. nâstre. e N a 

De aceea actorii, aliați grupe, grupe, îşi impuseră grâua sarcină de 

a ţin6 deschise uşile teatrului român cât.se va put6 mai mult. (1) . 

„Una dintrînsele, Unirea. artistică, sub povăţuirea lui Pascaly, Dimi- 

triad şi Bălănescu, cea-lalță, Asociaţiunea dramatică, sub a lui Stef. 

Vellescu, Felbariad şi Pancu. a a | 

«Intrunirea tuturor elementelor. în acelaşi cadru — giceait aceşti din 

urmă — ar fi răspuns cu totul dorinţei publicului, martor la dilnicele 

desmembrări ale scenei naţionale. Ar fi fost de dorit ca tot ce;este 

reputaţiune să-şi dea a concurs. național, însă nimic nu ne autorisă a 

crede că timpul nu va acceleră acâstă cale şi nu. va. conciliă întere- 

sele ariei». (2) Laudabilă, dar zadarnică năzuinţă! . 

A treia grupare eră a lui Millo. | a . 

Representaţiunile începură la 2 Aprilie cu Dama cu: Camelii (Unirea 

dramatică), la 14 Aprilie Bastardul (Asociaţiunea dramatică) şi la 27 

Aprilie. Paraponisitul pus în: slujbă. ALillo). (3) 

  

I. N. Şoimescu, musica Wachmanr, benef. Fr. Sarandi), P'emeile cari plâng, Barbu 

Lăutaru, Camelia (c. 1 a. benef. Albina di Rhona), Fata 'acrului (benef.' Raliţei), 

Credinţa, Speranţa şi Caritatea (dr. 6 a. 5 tabl. Rosier, trad. S. Michălescu, benet: 

Michăilânu), O palmă pentru un sărutat, Un iată în încurcătură (€. 1 a. Albina di 

Rhona, C. Bălănescu, Stef. Iulian,, Mica Johana; Iulian jucă pentru întâia dată un, 

rol important). Cu acâsta sta închis stagiunea. 

C. Pancu a debutat în Decembre 1869, în Gringoire (e. 1 a. de Th. de Banville). 

N. Grigoreseu, sosit din. Paris, unde avusese succese, face prima sa. exposiţiune 

la Atenei. ! o n ia 

(1) Românul din 31 Martie 1870, 

(2) Ibidem din 9 Aprilie acelaşi an. : e | 

(3) Unirea artistică dete piesele: Dama ct Camelii, Patrie şi Domnilor (dr. 3 a.) 

Primar cu ori-ce preț (e: 1 a., Bayard, Dumanoir. şi d'Ennery, trad. Georgescu), - 

Domnul Încureă-tot, Soldatul lui Napoleon I (benei. Bălănescu), Amorul vieţei--şi 

ul amiciției (e. 1 a. trad: C. Bălănescu și Georgescu), Martirii Amorului (dr. 5 a.), 

Martirii Inâmel (ar. d a. Constanţa Dunca), Regele petrece (dr. 5 a: Victor Hugo, 

benef. Dimitriad); Jucătorul de cărți (benef. St. Michăilânu). Representaţiunile urmară 

până la 15 Iunie. 
E 

Associaţiunea dramatică dete: Bastardul (dr. 4 a. Alph. Tourande, trad. Zaha- 

riad), Ministromania sai Nebunia Secolului (e. 1 a. Seribe şi Bayard, trad Maria 

Flechtenmacher), Bărbatul Pleșuv (e. 1 a. Emile Augier, trad. Vucici), Un concert 

(în care O. Pancu diceă în limba francesă Le Togud canţonetă, benef. Maria Flechten- 

macher), O Spaimă (pov. 1 a. Veliescu), Kir Zuliaridi, : Gelosia Orfanei. '- 5



110 DIMITRIE G.BoLLĂNESCU 293 
  

" Presa, cu tâtă dorinţa ce aveă dea încuragiă şi mai ales de a lăudă 
o asemenea mişcare, <pricinuitâre de emulaţiune» între grupările ar- 
tistice, nu se pute opri de a nu constată şi neajunsurile ce isvoraă 
dintrînsa. Aşă, dacă tâte elementele de cari dispuneă teatrul român 

„puteai fi întrunite, abiă ar fi alcătuit:o trupă completă, în stare să 
jâce piese mari, cari cer mulţi şi buni actori; dar ele, fiind despărțite, 
oraii expuse să dea roluri însemnate novicilor incapabili de a le jucă, 
sait de a jucă piese mică, cari reuşiaii cu dînșii: Apoi, din nenorocire, 
public eră 'abiă pentru susţinerea unei singuie trupe în Bucuresci, 
pentru două însă — necesar rivale — nu-se găsiă îndestul. De aceea 
sala''rămâneă mai adesea g6lă şi: lipsa 'şi :descuragiarea pătrundeati 
printre artiști. - Da e - Linea a: pe 

" Iată pentru ce lucru firesc: eră ca representaţiunile date de acăste 
Brupări să fie lipsite de armoria tuturor temperamentelor artistice, 
mărginind atenţiunea publicului la câte-va roluri ţinute de actori mai 
de valdre. Scădere de nivel fatală, care deserviă şi desbină' înfere- 
sele artei, în numele şi pentru înflorirea cărora se înjghebase acâstă 
campanie “dramatică, cu totul lipsită de râde... 

; Acâsta eră atât de adevărat că însuși conducătouul uneia: dintre 
grupări dice întrun articol' publice: “Actorii a luptat necontenit: 
pe tărîmul artistic, probând o mare dorință de progres, dar.miş- 
carea lor fiind fatalmenie confusă, ori-ce lucrare se făci fără plan 
Și în oposițiune, nu numai cu regulele artei, dar şi cu indulgenţa pu- 
blicului, şi cu cât mișcarea cresceă în acest sens, cu atât eră în dauna 
instituţiunii, căci publicul, al cărui gust fu corupt prin produceri  fri- 
vole, desertă pe. nesimţite şi ast-fel ori-ce încercare de progres, chiar 
vădută şi dovedită, nu mai află nici un sprijin. Mai eră o causă; miş- 
carea,. deși “fusese mare în teatru, se făcuse într'un- sens cu totul opus 
destinațiunii sale, căci nu dedese loc ciocnirii ideilor, ci pasiunilor 
şi ambițiunilor individuale. Resultatul acestor lupte sterile fu acela 
de a isolâ pe membrii templului Thaliei, aşă că elementele indispen- 
sabile scenei nu-şi mai aflară locul în același cadru. (1) 

Eră de prevădut că o nouă crisă aveă să isbuenâscă în teatru. 
„Şi în adevăr. isbucni înainte.de deschiderea stagiunii de tâmnă. 
«O piază rea presidă neîncetat la consolidarea. teatrului românesc, 

  

. Grupul lui Aillo dete: Paraponisitul pus în slujbă, Cererea în căsătorie şi Căâ- : nele veduvei (canţonetă de Gatineau), Millo Directorul: Cântăreţ cosmopolit (Gati- |neau Kera Nastasia şi Lipitorile satelor (benef. Gavala).: Dă -: - (1) Românul: din 12 Iulie 1870. Articolul lui Ștefan” Vellescu.
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O piuzi rea care mai că ne face a desperă de vre-o imbunătăţire du- 
rabilă. Subvenţiunea trecută în budgetul Statului şi destinată pentru 
susținerea teatrului nu mai există... şi dar el: rămâne în starea pri- 

mitivă. Sunt departe acestea de cele ce giceaii la 1861 o mulţime-de 

cetăţeni într'o epistolă: A susține aria, a 'ridică teatrul român din 

scăderea în care este, a răsplăti meritul, a împlini dreptul 'şi datoria 

unui popor vii... acesta a fost şi va fi manifestarea n6stră.» Se făcea 

printr'însa 'apel la iniţiativa privată şi la dragostea pentru înalta mi- 

siune a teatrului, ca să fie smuls dir nevoia în'care se află. (1). | 

Dacă arta dramatică nu s'a ridicat, nici a stat de sine că element 

de cultură până ftârdii la noi, e că sârta i-a fost îndelungă: vreme 

legată de luptele pătimaşe dintre actori şi, inai vîrtos; înrîurită de 

prea desele schimbări şi de nedestoinicia direcţiunii teatrului. De 

accea istoria evoluţiunii sale răsare, în mod fatal, din istoria împă- 

rechierilor şi frământărilor ce ai bântuit scena română, aducând-o 

une-ori până la pragul prăpăstuirii. Şi nică că' putea fi alt-fel, când ele- 

mentul contribuitor la înflorirea şi: înălţarea ei eră pururea covîrşit 

de pretenţiuni şi de interese personale. i: i 

Literatura n6stră dramatică, — mărginită la uş6re produceri comice, 

localisate: sai originale, şi la'câte-va' “drame erdite după tiparul roman- 

tismului, — nu aveă puterea de a combate-şi de a smulge din inima 

publicului şi a artiştilor dragostea melodramei şi a farselor străine, 

cu cari fusese deprinşi din frageda . pruncie. Resvan- Vodă şi Vor- 

micul. Bucioe nu puteaii sătură de emoţiuni pe. cei cărora Peticarul 

“din Paris, Jertfa luă. Avram ori Jisterele Senei le .«pricinuiai fiori 

„şi lacrimi», iar dacă Prăpăstiile, Lipitorile şi: Iorgu' de la Sadagura 

le «măguliai simţualitatea naţională», iu mai puţin Lumpatius, Jo: 

crisse şi Gamenul din Paris le. înteţiaii veselia şi admirarea., Eroii 

exotici şi întîmplările. extraordinare. fiindu-le idealul scenic, firesc lu- 

cru seră ca năravurile: simple, împrejurările obicinuite şi făpturile 

croite pe potriva lor să nu-i misce, să nu-i distreze, 'să nu le fie de 

nică o pildă, să nu le pricinuiască nici un simţemînt. 

Critica teatrală, intermitentă şi fără de „autoritate, băteă, călăuză 

pribâgă, mai mult laturile şi câmpiile, în loc să arate, drumul cel 

drept, pe: când, rivnitre de întâietate, căpeteniile .se sfâşiau întro 

dînsele, aruncând arta şi talentul pradă : nemăsuratei lor pofte de 

(1) Românul, 27 Septembre acelaşi an.
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„Iată ieâna tristă, dar adoverată, a acestor mişcări . artistice, cară 
aveai să dăinuiască câți-va ani încă. . a Da 
“Lipsit de. subvenţiunea co:i se dedeă până atunci, părăsit din: 

lipsa mijlâcelor și de principalele elemente artistice, Teatrul Naţional 
se află în neputinţă de a-și deschide porţile în tâmna anului 1870. 
„Millo, după o fructu6să campanie în Transilvania, jucă la Craiova 
întwo sală improvisată şi-şi prelungiă succesele până târdii în Oc- 
tobre; ' Pascaly, înainte de a: plecă la Iaşi, cu Matilda, Dimitriad şi 
Bălănescu, dedeă representaţiuni în Sala Bossel, anunțând prin giare 
că «Teatrul Naţional și-a dat sfârşitul, sub regimul poporal şi de- 
mocratic, în -braţele Comitetului teatral»; Stefan Vellescu eră numit 
profesor de declamaţiune la Conservatoriii şi-şi începeă cursul în Sep- 
tembre, iar Maria Flechtenmacher se făcuse dăscăliță de limbele ro- 
mână şi francesă. (1) o RE | . 

C. I.. Stăncescu, membru al comitetului, însărcinat cu alcătuirea 
trupei, întîmpină atât de mari greutăţi, că, pentru a nu lăsă publicul 
fără spectacole românesci, Direcţiunea generală luă — cu învoirea Mi- 
nistrului — hotărîrea de a oferi, sub privegherea. sa, scena unei trupe 
cari ar da representaţiuni de dramă și comedie, fără nici un. ajutor 
bănese deosebit. Propunerea fu primită de Millo, care la 22 Octobre 
debută cu Barbu Ldutaru, Paraponisilul pus în slujbă, Paraeliserul 
şi Cinel-Cinel. (2) SE aj 

(1) In apelul sâii către public Pascaly se plânge că «a fost asviriit pe drum» cu 
consoţii s&i de artă şi de nenorocire şi a trebuit să-şi găsâscă adăpost în Sala Bossel, 
posesiunea unui Jidan, - inai om, nai Român decât românescul Comitet. De aceea 
anunţă pentru 4 Oct. representarea comediei naţionale în 3 acte Țeranul din vre 
mea luă 'Tudor Vladimirescu (intergisă de Directorul general I. A Cantacuzino, 
precum am arătat mai sus) şi la 8 Octobre Seiinţă şi Amor (dr. 3a. 'de la Oa6on, 
trad. Pascaly). Trupa cu care jucă era compusă din: C. Bălănescu, P_ Velescu, Va- 
silache, Fraivald, St. Iulian, Matilda, Ana Popescu.—După aceste două representaţiuni, 
Pascaly plecă la Iaşi, unde debută în Ruy-Blas şi stăti până la Aprilie 1871. 

(2) D-4 Stăncescu, gice Pantazi Ghica, în cronica sa din Românul de la 28 Octo- 
„bre 1870, nu voesce să fie teatru. românesc, fiind-că așă îi place d-lui şi nimeni 
nu are ce face, de!6re-ce guvernul a credut că e bine, că e frumos, ca publicul să 
nu aibă Teatru Naţional. “ | 

Repertoriul trupei, ca şi interpretarea ei, erai forte criticate, fiind forte slabe, 
Teatrul căduse de tot. și se depreciă din: ce în ce mai mult, deci Le Journal de 
Bucarest, No. 25 din 3 Novembre, laudă curagiul lui Millo de a, îi întreprins, în aşă 
de rele condițiuni, o afacere atât de grea, adecă de a constitui otrupă din elementele 
aflate în Bucuresci, nici prea numerâse, nici de o apreciabilă valsre. Millo însă, 
ca director de scenă al acestei companii, dete urinătârele piese, până la 25 Decembre, 
când plecă la Galaţi: Jianul, Corabia Salamandra, Prăpăstiile, Banii, Gloria şi
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- Cu tovarăşi de strînsură, fără sprijin. de nicăeri şi împovărat, pe 
lângă altele, cu plata unei taxe serate de 100 lei: către : Direcţiunea. 
generală şi cu repertoriul săi «vechii şi trezit»; cum i se impută, Millo 
speră să ţie:pept nevoei prin strălucitul . săă talent și prin simpatia , 
de care se bucură pe lângă public. . : 

Chibzuiala îu însă cu: totul defavorabilă, atât intereselor, artei, cat 
şi—mai. vîrtos— celor. ale artistului, prea încregător: în .sine, căci: pu- 
Plicul, sătul de aceleași și aceleași spectacole, lăsă în de obşte sala gâlă, 
iar presa, cu 6re. -care ciudă, se năpustise asupra] Maestrului, aruncându-i 
tot soiul de învinovăţiri, cu drept. şi: fără drept, ca . în tot-deauna: 
Navem: teatru românesc, diceai unii, „pentru că-un număr de. actori, 

cari fac prea: "mult; sgomot cu pers6na d-lor, aii. tăiat inima Bucures- 
cilor, anunţându- le. „că-i părăsesc; pentru că un: fel: de Hagi-Ival. saii 
Cafe chantani —..pe care Pa . introdus d-l. Millo pe scena 'Teatrului 

Naţional în locul unui repertoriiă de bun gust şi instructiv tot de-odată 

pentru public, —.nu va.să gică teatru, şi mai ales că micile medio: 

crităţi, în mijlocul cărora. strălucesco, d-l I Millo, nu se pot numi i rupă 
de teatru. (1) : .: - Ata 

Şi într'adevăr că luerurile - mergeau , groii de tot, atat de greit în 

cât, la cea din urmă representaţiune.. a :lui, Mercadel,: Millo, fiind che- 

mat, la sfîrşitul spectacolului, de aplausele publicului pe scenă, înaintă 

până la rampă şi anunţă că acea representaţiune. îi eră. cea de pe. 

urmă. «Ca şi Mercadet, gise el, sunt înglodat în afacerile mele, dar cum 

mam un Godeau care să mă p6tă scăpă, îmi ieaii rămas bun de la 
public și.mă& duc în provincie.» Cuvintele îi fură: primite .cu, o vie și, 

unanimă părere de. răi, căci. eră. trist: de a vede capitala. României 
lipsită de un" eatru Naţional. 2 i ai 

Amorul, Virtulea şi Crima sai Lada de fer (ar. 5a. p elix Py at, „trad. Millo), Mor. 

tureanu financiar -(Mercadet, e. 3 a. Balzac, trad Millo), Indiana şi Charlemagne. 

(1) Trompetta Carpaţilor, No. 863 din 22 Octobre 1870, - " : 

Circul Hiitteman,. lângă Sărindar, şi Circul Joseph Dersin, piața Constantin-Vodă, 

cu teatrul de maimuțe și pantomimă, fac strălucite afaceri şi au mari suecese, „tote 
în detrimentul teatrului românese. i 

G. Pancu dă o representaţiune extraordinar ă “la Bossel cu: concursul lui Th. Po-, 

pescu, N. Voinescu, Patita di Rosello, Vidal şi Trosa. Sarandi, FI recită „Noptea de. 

Octobre» de Alfred de Musset. o | pa 

- Maria Plechtenmiacher dă în teatrul cel mare 0 representaţiune extraordinară, cu. 

concursul luă Wiest şi Comino, jucând, după concert, „comedia. Voioşilă, + Trunteu.: 

Portăreilor (v. 2 a.). | - ” 

(2) Fi ranchetti, care conștituise. o. rentă de 6.000 de francă pe stagiune teatrului TO- 

mânesc, o plătiă în 2 rate: 3.000 la Crăciun și 3.000 la Martie, Consecinte prac- 

Analele A. R.— Tom. XĂ. — Memoriile Secf. Literare. s
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: Şi plecă la Galaţi, cu puţini din credincioşii lui tovarăși, "de unde 

apoi cutreeră aprâpe t6te orașele însemnate din judetele de peste Mil 

cov, cu mai multe laude decât. noroc. 

De astă dată scena rămâne de tot pustie chiar în sărbătorile Crţ- 
ciunului și comitetul este interpelat şi hărțuit din tâte părţile, iar gu- 

vernul învinovăţit că închide silnic cuşile ședlei de moravuri a popo- 
rului», când aveă—într'o '6ră ca a: n6stră—datoria de a da tot spri- 
jinul unei instituţiuni, care, sub forme atrăgătore, înfăţiş6ză publicului 

marile amintiri ale istoriei, saii: lecţiunile experienţei, întrupate în 

tablouri. mişcătâre de către scriitori de merit. (1):' 
. Direcţiunea generală, cunoscând via dorinţă, ce de atâtea-ori manifes- 

tase Teodorini, directorul teatrului din Craiova, de a da representa- 

ţiună cu trupa sa'în Bucuresci, profită de împrejurare pentru a-i oferi 
teatrul în aceleaşi condițiuni ca lui Millo, și Teodorini, entusiast şi ho- | 

tărît: cum eră, sosi cu toţi ai sti în diua de Sf. Ioan, iar la 12 Ianuarie 

1871: debută '«cu aprobarea Onor. Comitet» în Căinţa Mamelor (Gr. 3 
a), apoi în Căpitanul Carlota (e. 2 a) şi Pălăria Câsornicarului (c. 
1 a.) şi a treia Gră în Don Cesar de Bazan (c.5 a. de Alex. Dumas) 

După aceste trei debuturi, cari făcură bună impresiune, 'Teodorini 

alcătuesce o serie de 20 de abonamente, cu începere de la 1 Febru- 
arie până la Maii. Trupa îi eră numerâsă şi destul de bine.: în- 
toemită, iar repertoriul în parte necunoscut la Bucuresci. (2). - 

  

ticei sale, depuse încă de la 15 Decembre prima parte, pe care comitetul — spre a 
veni în ajutorul trupei — o remisese lui Millo, să dea actorilor parale de sărbători, 
Millo nu le-a dat nimic și aplecat cu cei 3.000 lei la Galaţi, aşă că Direcţiunea fu ne- 
voită a se adresă la Primărie, cerând un ajutor pentru nenorociţii. actori lăsaţi 
muritori de î6me. Primăria Je dete din banii milelor 2.800 lei, cu cari le potoli pu- 

ţin nevoile. Tradiţiune verbală : C. 1. Stănceseu, Vedi şi Românul din 17 Ianuari ie 1871. 
(1) Journal de Bucarest, No. 39 din 25 Decembre 1870. 

(2) Trupa se compuncă din : Teodor. şi Const, Teodorini, C. Serghie, îl. Dimancea, 
Tănăsescu, Lacea, Petrescu, Popovici, Romanesru, Miler, Rădulescu, Serian,  Coreo- 
venu, Dumitrescii-Racolă, Maria Teodorini, Raluca Stavrescu, Tudora Pătraşcu, 
Maria Sloenescu, L. Popeseu.— Piesele jucate ăi Peticarul din Paris, Amicii din 
diua de adi (Nos intimes), Nopțile venețiene (âr. 5 a. Victor Sâjour), Jlarehisa 'de 
Seneter (c.3 a. Mellesville şi Duperier, trad. Georgescu), Umbrela lui. Oscar. (c.3 a. 
trad. Ioan Săvescu), Ralf banditul (dr. 5 a. trad. Ioan Săvescu), Lipitorile (repres. 
extraordinară Denef. Felbariad), Wella sait Pescarii din Sicilia (meloar. 4 a. ), Balul 
mortului (e. 1 a. V. A. U), Andrea del Sarto, Un trântor cât dece, Jlutu (e 2 a.), 
Insuratul cu cinci bani (benef. Dimancea), Julie (dr. 3 a. Oct. Feuillet, trad. Pancu; 
benef. Pancu și Raluca), Un episod în drumul de fer, Plăduțul mamei (benef, Gavala) 
ete. Vedi și Românul din 16, 23 și 28 Ianuarie 1871. 
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„In definitiv. însă, ;succesul companiei lui Teodorini fu mai mult :de 

curiositate decât de merit şi de interes artistic. Publicul, împărţit între 

Opera Italiană, Opereta Germană, cele două circuri şi mulțimea de 
concerte sau de representaţiuni extraordinare date ici și colo, fre: 
cuentă representaţiunile românescă numai cât trebuiă ca să nu i se imput6 

nepăsare .de ale nâstre şi să nu j6ce actorii în faţa băncilor. g6le. 

- După terminarea stagiunii, Teodorini se înapoiă la Craiova, mai 

mîndru pote de a fi stăpânit--ori de a fi scăpat din primejdie—scena 

cea mare a ţării şi'a fi arătat capriciosului publice al capitalei pu- 

terea şi meritele sâle, dar mai bogat de cum venise de sigur că nu 

se întârse! Şi. cu -tâte :acestea eră iubit şi aplaudat. Când 'apărcă, în 

Cesar de Bazan de „pildă, măsurând cu paşi largi şi ţanţoși scena, ro- 

tindu-și braţul armat şi. ochii de jur împrejur. strigând: Scptemăna 

mare! Septemânia mare!.... un fior electric treceă prin toţi specta- 

torii şi un avînt călduros de simpatie îl legă de 's6rta şi de fiinţa 

năsdrăvanului eroii, ce le înfăţișă—ecu o energică şi glumâţă fantasie— 

artistul, lor plăcut în tot-deauna. E i 
„Rolul acesta, în care Teodorini reușise pretutindeni atât de bine, 

dădi pe: - faţă: germenul cruntei bâle ce avcă, în curînd, să-i răpâscă 

minţile şi să-l ducă la mormînt. Incă de pe la Aprilie -1871 începuse 

el a perde șirul vorbelor şi a nu-și da sâmă de val6rea lor; dar aceea 

ce amicii puneâti. pe socotâla grijilor şi oboselei nu eră decât întâia 

sguduire ce aveă să-l dobâre peste puţin. (1) . a 

E 

In acest din urmă număr Maria Flechtenmacher publică un lung articol cu pri- 

vive la starea teatrului în acea stagiune, din care reese că: Direcţiunea generală a adus 

o companie âin provincie să j6ce pe scena. teatrului mare, pe când se află în capi- 

tală o trupă de 6 bărbaţi.și 6. femei, cunoscuţi, .aplaudaţi și aprobaţi de.public şi 

de guvern; că "Millo părăsise direcțiunea din causă că nu aveă cu ce mai susţină exis- 

tenţa artiştilor fără de subvenţiune, jar Pascaly plecase la Iaşi pentru că.nu vruse 

a se supune unor legi incompatibile cu demnitatea artei şi a artiștilor și meîmbu- 

nătăţitore () teatrului. Cei rămași pe loc însă întrâbă pe guvern ce vină au săviîrşit, 

că-i lasă muritori de fâme pe la casele lor şi, în loc să facă apel la dînşii, châmă 

o trupă din alt: oraș, îi concesionâză teatrul, şi acâsta primesce şi vine, nesciind cum 

stai lucrurile, decât numai cum li se va fi spus de unii alţii. Exprimă totuși do- 

inţa că Teodorini va lucră la îmbunătăţirea. tuturor. elementelor din ț&ră, scăpând 

"demnitatea artistică, compromisă de acei cari die că actorii sunt culpabili. ” 

“Albina di Rhona:dă o representaţiune extraordinară de balet şi comedie la Bossel, 

-(1) O bâlă crudă şi incurabilă” îl puse întu?o tristă posiţiune, pe aealtă parte intrigile 

cblor de la centru îl'făcură să părăsâscă capitala. La Craiova, o nouă nenorocire îl 
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Opera Italiană deschideă a patra stagiune sub direcţiunea lui :Fran- 

chetti, cu o trupă alcătuită din elemente cu totul noue, afară de Pa- 

tierno, Topai şi mai pe urmă Patita di Rosello, - dintre . artiștii: cu- 

noscuţi şi aplaudaţi în trecut. Incercarea nu eră fără 'pericol pentru 
impresari, căci primadona Adela Bianchi şi basul Pietro Milesi lă: 
sase aşă de adînci simpatii în.public, că, fantase și pretenţios cum 

eră, îi puteă pricinui simţitore neajunsuri.. Şi i-a pricinuit într'adevăr 

chiar de la a doua representaţiune. Se dedeă Don Pasquale şi, după 

primele scene,—ce se petrec între tenor (Vidal), bariton (Cetrone) şi basu] 

comic (Topai),—la intrarea primadonei (Guadagnini), în loc cume obi- 
ceiii când apare o nouă cântărâţă să fie primită cu aplause, se audi, printre 

câte-va bătăi în palme, nisce energice: fluerături, pornind. din parter. 

Aplause, fluerături! aplause, fluerături!.. spectacolul fu întrerupt; Eră un 
mod: de a protestă contra direcţiunii care nu maiangajase pe artiştii ta- 
lentaţi şi iubiţi, contra.Comitetului teatral care nu ţinuse socotâlă de do- 

întimpină: o copilă a sa adorată muri şi ast-iel i se agravă suferinţa. Peste un an 
se duse la Iaşi, unde, înainte de a începe stagiunea, nebunia se declară. Intors acasă, 
jucă pentru ultima Gră pe Don Cesar de Bazau, apoi îu instalat la Viena întrun înstitut, 
unde muri la 1833, în vîrstă de 54 ani.— Vegi broșura artistului dramatic eraiovân 
Ioan Tănăsescu ; «Teatrul din Craiova de la 1848—1887.»—'Tradiţiune verbală de la 
d-l G: 1. Stănceseat. " . - i . : 

O Societate de tineri Qă, la 1 Martie 1871, o representaţiune li Bossel în profitul 
teatrului ce aveă să se clădâscă în Transilvania și jscă: Fragment din- Fânatismul 
(Voltaire), Scena I din act. I, Misantropul (Molitre), Fragment din Influența mo- 
rală (G. Sion) şi Ginerile lui Hagi-Peteu (e. 2 a. Alecsandri). - ' 

Pascaly dă, la 25 Aprilie, în aceeaşi sală, o representaţiune în beneliciul lui P. 
Velleseu şi V. Vasilescu, jucând: Uite-te, dar nu te-atinge. - A a 

La 28 Aprilie, admiratorii poetului D. Bolintinânu, care zăccă în miserie pe patul 
morţii, deteră în teatrul mare o representaţiune în folosul lui, cu concursul artiș- 
tilor români și al Companiei francese, jucându-se: Odă la Elisa (e. 1 a.de Vii. U), 
La lampa mea (versuri de Bolintinânu, gise de Matilda Pasealy), Adio la Bolinti- 
nena (versuri de Sion, dise de M. Flechtenmacher), Nevasta trebue să-şi urmeze băv- 
batul (e. 1 a. trad. Pascaly) şi La partie de piquel (e. 1 a. de Fournier et Meyer, 
jucată de actorii francesi). - - - A a 

Eleonora Riurenu, născută. Wachmann, mâre în Iulie 1871. 

La 1 August George Brătianu, care în stag. 1872—13 fu angajat de Francheti ca 
bas la -Bucuresci și a debutat în Sparafucile (Rigoletto) și Gubeta (Lucreția Borgia), 
dă cu succes,în sala Ateneului, un concert musical şi instrumental, urmat de o! pro- 
ducţiune teatrală: Coconul Bârzoi ot Bârzoeni, soțul Corânei.. Chiriţei (canţonetă 
comică de P. Pascaly, executată în -costum dev. Vasilescu), cu concursul: d-lui și 
d-nei. Flechtenmacher şi al tinerilor: C.: Dimilrescu, '$. Bălănescu, C. Bărcănescu, 
Ernest Flechtenmacher şi V. Vasilescu.—G. Brătianu, elev al maestrilor Biscotini şi
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rinţele publicului, contra Operei însăşi, ce-i păreă sârbădă fără dînşii !.. 
„Când. gl6ta e.mâni6să, e şi absurdă şi violentă! . RE 

; In zadar Franchetti .cătă să-i lămurâscă: împrejurările -ce-l împe- 
decase de a satisface. așteptarea generală, căci fluerele şi interpelările 
de o.parte, aplausele de.alta nu-i deteră: vos să vorbâscă. Se'chemă 

Comitetul, Directorul general al teatrelor, se chemă guvernul, care, în 

loc să caute:a îmbunătăţi s6rta spectacolelor, «mare altă grijă decât 
a pune căluşul liberei. cugelări şi: opiniilor politice în teatru». (1). - 

Cu t6te: acestea lucrurile: se .liniștiră;şi, pentru a :împăcă lumea cu 
totul, meşterul Franchettimai aduse încă o primadonă (Ponti delPArmi) 

- şi o contraltă -(Patita di Rosello).. De! aci încolo lucrurile :merseră cu 

bine și cu linişte până la 1.Martie, când se sfirşi stagiunea. -: 

„ Operele Z/ughenofii şi Lucreția Borgia, în tare: debută Ponti del” 

Armi, Moise, în care Patierno, baritonul Sparapani şi basul Costa: se 

distinseră, şi Victor Pisani,. o. noutate pentru: Bucuresci, : șterseră. cu 

totul râua disposiţiune de la început şi asigurară impresariului un noii 

contingent de amici şi de .abonaţi: pentru viitârele 'stagiuni: (2) .. 

  

Barda, cântase cu succes, în Italia, pe scenele: teatrelor din Ancona, Rimini, Ferrara, 

Torino, Acqui şi Cuneo. . a A _ | 

(1) Românul, din 10 Octobre 1870 şi Journal de Bucarest, No. 19 din 12 Octobrea. e 

- (2) Trupa, de astă dată, eră compusă din primadonele: Poni dell Armi, Augusta Gua- 

dagnuini. şi S. Caruzzi-Bedogni, contralta: M-lle Graglia, apoi P. di Rosello, tenori: 

Patierno şi Vidal, baritoni: Sparapani şi Cetrone (amîndoi fârte buni), bas : Costa, 

şi basul buf;: Zopai.'— In orchestra, mărită cu o harpă şi un al 2-lea fagot, cântaii: 

JViest,- Iâbseh, Voinescu, Ferlentis şi alţi “buni executanţi. 'Golbrand eră şei de 

orchestră. oi DN aa a e : " 

- Stagiuneo, începută la 8 Octobre, dete lucrările următâre: Rigoletto, Don Pasquale, 

Trovatore, Bărbierul, Lucrezia Borgia (mare succes pentru Ponti delPArmi), Ballo 

în maschera,: Othello :(cu Patierno, : Caruzzi-Bedogni şi: Sparapani), Marta, Linda 

(cu Ponti delbArmi şi P. di Rosello, f5rte gentilă în Piereto), Crispino e la Comare, 

Jloise (Guadagnini,' Costa,: Patierno, Sparapani, Ponti dellArmi), Victor Pisani: de 

Achille Peri (Ponti. delPArmi, Patierno, Sparapani, Costa), (one, Faust, Sonnambula,. 

După acâsta, la 12 Martie, o parte: din trupă se duse, sub direcţiunea lui Ademoilo, 

să dea 24 de representaţiuni la Craiova, cu operele: Jone, Othello, Dacia, Crispino e 

la Comare, Norma, Nabuco,. Rigoletto şi Trovatore.—Trupa eră compusă din: Lucia 

Papini, Euphr.. Benincosa, Iosef. Gieconini, P. di Rosello, Patierno, Costa, Sparapuni, 

Cetrone, Topai, Bossţ,: Montani, având pe. Colbrand șef de orchestră. 

9 

La 3L Ianuarie 1871 se'dete în salânele d-nci Ioan Otteteleșanu un concert în fo- 

losul prisonieralor francesi, la care luară parte d-nele Eu/r. 1. Văcărescu, Constanţa 

Balş şi Vlădescu, d-rele Maria Florescu, Lucia Ghica, Thillaye, Louisa Gillibert şi 

d-nii N. Voinescu, Const. &.- Alez. Şuţu, la musică, iar d-na Caterina Polysu, - d-ra. 

Smaranda Cantacuzino şi d-l Michail Văcărescu jucară Le mari de ma saur (e. 1 

a. de Comitesa Dash). 
, ,
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Puțin câte puţin, musica își: lăţiă cercul săi 'de admiratori, fiind 
din ce în ce mai îniţel6să la noi, mai trebuinci6să şi intrând: mai 

adînc în vi6ţa şi obiceiurile n6stre. Acâsta și explică cum treptat 
num&rul auditorilor cresceă în.salele de spectacole şi cum întreprin- 
derea societăţii filarmonice, de a desvoltă şi a răspândi gustul musicei 

clasice prin mijlocul concertelor de orchestră, cresceă din an în aân.: 
Opereta germană, compusă din elemente distinse, atrăgeâiarăși în sala 

Bossel, pe lângă colonia străină, un public românesc tot:deauna nu: 

meros. Actori buni, cântărețe plăcute, costume bogate şi femei îru- 
mose, ce îndemnuri mai atrăgătâre ar fi găsit el aiurea, voind să 
petrâcă, să rîdă şi să nu cheltuiască prea mult? a 

Genul spectacolului eră uşor, dar plin de veselie. Musica lui Offen- 
bach şi a lui Suppe, sprintenă, glumâţă, lascivă, dedeă. teatrului un 
avint îndrăsneţ către popularitate şi către succes. : . 

„ Influenţa nu-i eră tocmai forte prielnică înobilării şi mai ales cură- 
iei năravurilor. Intr'un timp însă când tâte curgeaii şi se prefăceaii atât 
de repede, când tâte tindeaii la slava şi îndestularea simţurilor, rîsul 
d6r şi desfătarea mai rămâneau nepretăcute şi nevinovate, ele sin- 
sure mai învioraii sufletul omenesc cu plăcute înfiorări. 

Și așă povestea Prumosci Elena, răpită de păstorul Paris, fiul lui 
Priam, Regele. Trojei, din mijlocul anticilor Regi de la Argos, Mykene, 

  

La 16 şi 23 Februarie societatea înaltă din Bucuresci*dădă în Teatru Naţional o re- 
presentaţiune extraordinară în profitul țăranilor şi lucrătorilor francesi, victime ale 
răsboiului, compusă din : Uvertura Fra Diavolo, executată de orchestra Operei, sub 
direcţiunea lui Piest; Pour les blesses (scenă 1 ce. de Eug. Manuel), jucată de Ulysse 
Marsiliae şi d-ra Smaranda Cantacuzino ; Uvertura din La Dame Blanche (Boiel- 
dieu); La Comedie chez soi (e. 1 a. Mâry), jucată de LI. 4. Cantacuzino, d-na Cale- 
rina Polysu şi d-ra Maria. Rosetti; îragmente din Romeo şi Julieta: (Gounvd); Le 

„ Bonhomme Jadis (e. 1 a. Henri.Miirger), jucată de Ulysse 2larsillae, d-na Ema-. 
„noil Florescu şi d-ra Cantacuzino. — Venitul acestor două representaţiuni fu de 9.500 
franci. Toţi diletanţii fură la înălțimea rolelor lor. — (Journal de Bucarest, 11—293.. 
Februarie şi 2 Martie 1871). . Di 

La 18 Martie o altă representaţiune, dată în același seop, în care s'aii jucat: Ze 
post-scriptum (e. 1 a. Emile Augier), de d-na Za. Cantacuzino şi J. A. Can- 
tacuzin ; les Jurons de Cadillac (com. Pierre Berton), jucată de d-l Const. Cornescu 
şi d-na Alez. General Ghica, în perfecţiune ; apoi d-na General Ghica a cântat o bu-! 
cată din Rigoletto şi De-ași fi iubit. o gingaşă flore. Princesa 4lez. Ion Ghica: a 
cântat din piano Soneta în do diez (Beethoven) și Duo din Norma de Thalberg, 
acompaniată de £d. IPachmann; Eleonora Riurânu a executat de asemenea un stră- 
lucit concert de Weber, iar: IViest, Voinescu și Iiibsch, bucăţi diferite din viră,. 

Miibsch şi Voinescu dai, cu trupa Teodorini, o 'serbare: artistică în sâra de 5 Martie și obțin un succes desţul de însemnat. | .. a i
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Phtia, Salamina. şi Locrida ; șbuciumările. divinului cântăreţ Orfei, 

căutând: pe dulcea sa Furydice în infernul lui Pluton; împrejurările 

vieţei intime ale lui Barbe-Vleue,.cel cu 12 neveste celecirisațe de îai-. 

mosul Popolani», şi ale. nu. mai puţin faimosului Rege Bobâche; aven: 

turile Marei Ducese de Gerolstein; năsdrăvăniile Studenţilor de la 

Halle; capriciile Fetelor căutându-şi bărbaţii şi dragostele Cavaleriei 

ușdre nici că puteail -să. lase indiferenți pe palidii epigoni din: 

timpurile n6stre. Şi acâsta fu una din multele pricini pentru cari 

actorii români, cu un temperament mai ticnit şi cu un joc— ne-! 

greşit—mai natural, nu aveaii destulă putere. de a atrage pe cei de-. 

prinşi cu exagerarea, pe cei stricaţi 'de nebunatica.sensualitate a unor. 

lucrări menite într'adins a excită nervii uşor impresionabili ai unor. 

generaţiuni slabe şi bolnăvici6se. (1) Dar baletul şi balerinele ?! 

„De aceea, când trupa francesă de sub direcţiunea artistică a lui 

Georges Blum veni, la începutul lui Aprilie 1871, o lună după înce- 

tarea Operei, fu în toţi Bucurescii o voi6să întrecere, care mai de 

care să-şi asigure.un loc la acest spectacol: atât de plăcut şi de po-' 

trivit cu deprinderile şi cu gusturile societăţii înalte. Trupa cuprindea 

artişti de pe ia marile teatre din Paris, iar repertoriul cele mai alese 

între marile comedii, dramele şi comediile uș6ro saii vodevile. (2) 

Succesul îi fu pe cât de fructuos pe atât de strălucit, sala eră veci- 

nic plină şi lumea eşiă mulţumită din teatru: | 

  

(1) Artiştii cei mai însemnați fură în stagiunea 1863—1869: surorile Dery, M-me : 

Mâller, Seydl, Brunner, Frisca şi comicii Prokseh, Friedman, Hassler, tenorul Iin- 

ter, Brause, Biene, Halstrom. Repertoriul: Die Schâne Helena, Blaubari, Gros-Her- 

zogin von Gerolstein, Salon von Pitzelberger, Orpheus în den Untermweli, Leichte Ca- - 

valerie, Flotte Bursche, Schâne Galathea, Fortunio, etc., ete. î- . | 

In stagiunea 1869—70, pe lângă aceeași trupă, ciă şi o trupă de balet, care cuprindeă . 

pe d-rele: Leopoldina Benesch, Hermina Polizer, Friese, Corali, Loscher, Ika Lurian,: 

Lemere, Mina Hirsehburger, Theresa Lurian şi d-nii Reininger, Guntlaeh, şi ai jucat 

separat: Parodia lui Tannhăuser, Sacul misterios, O aventură ia bal mascat, Phryn€, 

apoi în tâte operele bufe aii intercalat anume danţuri, cari făceaii spectacolele cu : 

mult mai atrăgâtâre. - -: CR ie a pi „ ă 

„(2) Zrupa se compuneă din: Georges Blu, premier -r6le, artiste du ThGâtre du 

Vaudeville de Paris (director artistic); Chamonin; grand premier comique; Richard, 

jeune. premier; Alberţ, jeune premier comique ; Devauz, . pâre noble financier; De- 

tille, comique grim ; Jordanis, role de genre; Bordei, deuxitme comique ; M-lles Aline 

Darmonville, premitre ingânuită (artiste âtoile); Zisserand, premier r6le, grande co- 

quette; Zris, jeune premitre; Belisson,: soubrette comique; £. Parioţ, duâgne, mere. 

noble; Chamonin, 2-e soubrette.” m 
i 

_Repertoriul:eră: Grandes comedies: Froufrou (c..5 a. Meilhae et Ilal&vy), Maitre 

Gucrin (e. 5-a. Emile Augier), Paul Forestier (e. + a. idem), Le gendre de il-r Poi-
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O mulțumire şi mai al6să aşteptă însă pe publicul capitalei. 
ddelaida_Ristori (1), celebra tragediană, prima mare artistă euro. 
până care se urcă pe scena teatrului nostru, debută în s6ra de 98 

August 1871 în JMedea, tragedie de Legouvă, tradusă în versuri „de 

rier (0. 4 a. idem ct J. Sândeau), Les inutiles (e. 4 a. Cadol): Gavaut Minard et C-nie 
(e. 3 a. Gondinet), Un menage eu ville (e. 3 a. Th. Barriăre), Le jeune mari (e. 3a. 
M6zidres), La joie de la maison (e. 3 a. de Vaer), Le meurtrier. de Theodore (c.3 a. 

Labiche), Les femmes terribles (e. 3 a. Dumanoir). --- Drames: Le medecin des en 
fants (5 a.), Les pauvres de Paris (7 a.), Lucrăce Borgia (5 a.).— Vaudevilles et co- 
medies en 1 acte: La cravate blanche, Les deuz timides, Les jurons de Cadillac, 
Le piano de Berthe, Le feu au couvent, La, coride sensible, Iistoire d'un sou, Edgard . 
et sa boune, Les femmes qui pleurent, Pauvre Jacques, Le tigre du Bengale, Une femme 
qui se grise, Wos.geus, Un mari dans du cotou, Les petites mistres- de la: vie hu- 
maine, La partie de piquet, Jobin et XNanetie, ba veuve auz camâlias, Les deuz 
sourds, Je pour et le contre, Demenagă d'hier, Le fou den fage, Risette, Za gram: 
maire.—Aii jucat până la 1 Maiă, i a 

D-na Darmonville avi fârte mare succes, precum şi Blum și comicul Chamonin. 
Cu prilejul” beneficiului sâii, d-na Darmonville recită, în costum naţional, legenda 
AMeşterului dlanole, tradusă în franţuzesce de Antony Deschamps. . i 

G. Vuilati (orb) dădi: mai multe concerte la. Atenei. Supranuniit Paganină al 
mandolinci, el deşteptă mult interes în public şi avi mari succese. 

In grădina lui Hrtschka, orchestra lui Wiest adună o lume numerosă și al6să.. 
(1) Adelaida Ristori e născută la Novembre 1822 în Civitate di Friuli, în fostul . 

stat al Veneţiei, din „Antonio Ristori şi Madelena Pomatelii, actori ai trupei lui 
Cavicehi, care pribegiă din oraş în. oraş, declamând cu omfasă italiană operele li 
Bonghi, Goldoni, Alfieri, Silvio Pellico, Alberto Nota etc. etc. In Ianuarie 1823 apări 
pentru întâia ră pe scenă, în rolul unui copil din l6găn, în comedia Darurile de 
anul moi. De la 4 și până la 12 ani, ea jucă însă roluri de copii, alături de părinţi, 
fără să i să plătâscă nimic. La 1834, Monealvo, actor și director al altei trupe no- 
made, o angajă ca «subretă, confidentă şi damă». La 14 ani jucă pe Francesca di 
Rimini (Silvio Pellico) și peste un an Gaetano Baazi, director al trupei Regelui 
Sardiniei, o luă la dinsul şi-i dete 'de profes6ră pe vestita Marchianni, tragediană 
şi stâua trupei lui. La 1818, în vîrstă de 19 ani, intră în compania Ducelui de 
Parma,  dirigiată de Romaualdo  Mascherpa. La Brescia însă, unde-5 ani fu stâua 
trupei, făcă primele sale creaţiuni. La 1816, tînăra, celebra şi îrum6sa Ristori jucă 
în teatrul Capranica, proprietatea Marehisului de Capranica, unde Iulian del Grillo, 
fiul sâi, îi eră cel mai zelos spectator și amoresat nebun.! Txil, închis6re, mânie, 
violenţă, nimic nu pută opri pe înfocatul tînăr dea se căsători cu adorata sa 
Adelaida şi se și căsători întradevăr într'un:'sat apr6pe de. Florenţa, în. faţa po- 
porului care asistase la 'leturghia de Duminică. Prin mijlocirea Cardinalului Pacea, 
amic al familici, mama lui: Julian, apoi, după 'nascerea celui de al doilea copil, 
însuși Marchisul, 'ertară 'pe cei doi tineri şi ast-fel frumâsa Ristori pută: întră în strălucita nobleţă italiană, sub «numele Marehisei del Grillo». "Ea 'trăesce 're.. trasă agi din teatru, la Roma, 'onorată ca cea mai . splendidă întrupare 'a- geniului dramatic italian. A cutreerat lumea: întrgă, recoltând pretutindenea admiraţiunea:
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Giuseppe Montanelli. Sala eră pe jumătate g6lă (1), fiind lumea încă. 
pe .afară. și mare parte neînţelegând limba italiană; dar. după ce. ga- 
zetele începură să o lumineze, să 'cânte laudele neîntrecutului farmec: 

ŞI” înterpetarea. genială a artistei, localul : îu “prea mărginit pentru a 

cuprinde pe toţi admiratorii săi. / 
„Se,arată în Pia idei: Toloniei, în Juditha, scrisă într? adins, pentru 

dinsa. de Paolo .Giacomellti,. cu - care provocase manifestaţiuni.: patri- 
otice la Veneţia (sub Austriacă), la Parma (sub domnia Iabsburgilor) 

la: Neapole. (sub Regele Ferdinând al celor - două. Sicilii), aşă.că.îu- 

sese silită. a părăsi . 'Gotatea lagunelor, “iar din Neapole fusese isgonită,; 

căci resculase poporul ;. în Sora Teresa (Elisabeta -Suarez) a lui: Luigi 

Camoleiti, cu care pregătise spiritele Italiei pentru desfiinţarea chi-. 

noviilor şi mănăstirilor ; în -Phedra lui hacine, în Elisavela, Re- 

gina „Angliei, Maria Antonelta, Maria Stuart şi în Camma de Mon- 

tanelli, cea din urmă a ci representaţiune. (2) 
j. : 

i 

  

1 - 

și respectul omenirii, celei mai culte şi mai i civilisate. Mulţi, ai voit « s'o compare: 

cu Rachela, dar ail greșit, fiind-că Ristori și Rachela sunt dou& surori gemene alo 

geniului dramatic, Qar fie-care aii felul lor deosebit și caracteristic de : a îi. Vuia : nu e: 

mai mare decât alta, amîndouc însă vor fi nemuritore. - E . 

(1) Românul, din 2 Septembre 1871. «Publicul bucureseân nare încă' destul no- 

ţiunea frumosului care mişcă, inima, şi o înalţă. Un Flotte Bursche, Frumâsa: Elena, 

un: corp de'baletiste cu jocuri “decoltate, ar -fi făcut pe mulţă să alerge pe întrecute.. 

Representaţiunea do la 28 a dat dovedi. Cortina se ridică, representaţiunea începe 

şi featrul eră gol.: La a doua și chiar la-a treia întru cât-va: fu puţină lume. ... 

Unde sunt avuţii noștri, strigă cunoscutul Athanasiad, autorul articolului, unde sunt! 

cei cari măcar de obiceiit vin la: teatru? Raşea, Stavri,. Grand Hotel : ve pot r&s- 

punde.» 

(2) Jour nad de Bucarest, No. 115 din-1 'Octobre (20 Septembre) 1871, dice: «Dâmna 

Ristori a sosit în Bucuresci întrun timp forte ingrat al anului. Tote pers6nele din, 

societate sunt absente; de aceea primele serate maii fost prea frecuentate. Mai' pe 

urmă, publicul călâtor întorcându-se, am văgut la ultimele! representaţiuni ! "lo- 

jile” ocupate, cum :sunt în vremea! de .6rnă. Ast-fel, cele 12 representaţiuni .aii 

produs aprâpe de 40.000 de franci. A. S. Principele Domnitor și-a plătit loja 2.500 

fr; Domna Ristori e forte bogată. Marehisa Capranica del Grillo posedă în Paris, 

un otel evaluat la un milion şi jumătate de franci, are un palat la Florenţa, pe. 

care Prinţul Cuza a voit:să-l cumpere, şi la Roma un alt palat frumos." Cu totă' 

averea sa regală, d-na Ristori se sculă la' ? diminâţa, chiar când cu o. sâră îna- 

înte jucase până târgii, şi-şi pregătiă toaleta sa pentru sâră, apoi la 11 6re.se ducea: 

la teatru şi sta până la 4 după amâdă, regulând tot pentru representaţiunea. de sâră, 

şi dirigiă repetiţiunile, dând fie- -căruia sfaturi și exemple, aşă că e neobosită, „neîntre- 

cută şi neapărat adorabilă». | 

"Trupa eră compusă din 28 de persânc; mai “tote din trupele cele mai distinse ale 

Italiei, formate pentru repertoriul dramatic de către însăşi steălucita-l lor 'măestriţă.'



192 DIMITRIE C. OLLĂNESCU - 304 
  

„ Din ce în ce mai mare, din ce în ce mai fără de s6măn, între artistele 

cele mai de căpetenie din într6ga lume! Pasionată, poetică, dui6să, simpa- 

tică, cuceritâre de minţi şi stăpânitâre de inimi, nimic nu eră mai frumos, 

mai variat şi mai natural decât gesturile și întăţişarea ei pe scenă. Câna 
o priviai, te credeai înti'un adevărat, museii de pictură și de sculptură. : 

Colorit, şi linii strălucite şi, ce e mai mult... viţa! Acâstă minunată | 

varietate de atitudini, tâte vrednice de a fi tăiate în marmură. sai 

însufieţite pe pânză, isvoră dintr'o artă profundă şi dintr'un studii 

îndelungat, studii şi artă cari se'nvăluiaii în curăţenia și simplicitatea 

adevărului, o altă formă mai nobilă a periecţiunii! = 
Ea jucă de 12 ori în Bucuresci, apoi la 18 Septembre plecă la Bră-.. 

ila şi la Galaţi, de unde se îndreptă. spre Rusia, : 

Dintre toţi impresarii Operei Italiane la noi, Francheiti fu cel mai 
popular şi mai îndelung âgreat de public. Cu tâte slăbiciunile și 
lipsurile trupelor ce ne-a adus, el a sciut să le ţie la un Gre-care 
nivel ce nu pricinuiă mari nemulțumiri, nici da loc la prea aspră critică 
celor puţin îngăduitori. Cunoscând firea generdsă şi uşor entusiastă 

a Românilor, îi eră 'de ajuns să facă cevă sgomot când pregătiă 
vre-o lucrare mai de s6mă, ori. să apeleze la :indulgența! dei lutel- 
lari angeli — cum îşi: numiă abonaţii, — când simţiă că o să fie 
vre-un neajuns, pentru a-şi ved6 greşalele ertate și simpatia cres- 

cendu-i în tote părţile. 

„ Eră un tip interesant şi caracteristice acest Peanchetti, cu. favori. 

tele lui cele lungi şi cănite până la adînci bătrâneţe, cu mersul le-. 
gănat şi greoiii “din causa reumatismelor şi cu vorbirea pocită, de Ita- 
lian nedeslușşit, după patru-deci de ani de petrecere printre noi, în 
rostul graiului românesc. Aveă ideile şi vederile lui, apr6pe paradoxale 
asupra însuşirilor n6stre musicale în sc6lă, ori în teatru, căci cu cât ne 
găsiă. de isteţi şi de pricepuţi la tot soiul de îndeletniciri intelectuale 
sait fisice, constată—cu durere—că, în dou&:deci şi cinci de ani de pro- 
fesorat şi în alţi vre-o dece de director de Operă, nu avusese norocul 
să scâtă la vagă un inger câuțăr ca nici să, pue în scenă vre-o com- 
posiţiune românscă. 

- Ore eram numai noi de vină întru acâsta? 
Fără îndoială, educaţiunea musicală, adi mai în tl6re decât pe vremea: 

lui Franchetti, lasă încă mult de dorit; dar .nu este numai o cestiune 
de capacitaţe stirpiciunea de artişti ce se constaţă. în .mijlocul nostru..
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Conservatoriile: sunt pline de elevi, talent şi dragoste de învățătură” 

se dovedese nu la puţini dintr'înşii, câţiva ati rupt chiar rîndurile 

mediocrităţilor şi:sunt viriuoşi: de întâia mână; cu tâte acestea, cla- 

sele de musică instrumentală nu ne-ai putut da încă o orchestră şi un cor 

complet nu s'a putut înjshebă din cele de bel-canto până acum. Causa ? 

Lipsa, între altele, de încuragiare şi de consideraţiune a celor ce se 

devotâză artei, lipsa de încredere din parte-ne în cunoscinţele sai în mă- 

estria lor. De aceea, fie-care studi6ză ca pentru propria sa plăcere, pus- 

deria de diletanţi, mai mult sait mai puţin stricători d6 urechi, băn- 

tue salânele, mahalale și ţinuturile, iar “cei insufleţiţi de focul sacru 

"trec hotarul, spre'a primi gloria şi bogăţia de la .străini.:. i 

Sono pocchi, ma ţipano bene!.... vorba bătrânului Franchetti, care 

a murit cu durerea de a nu fi smuls-o pană măcar: din aripa noro- 

cului, când-a trecut pe lângă dinsul. (1) Si ae 

Şi a avut, într'adevăr, noroc.... de buni prieteni, de treburi isbân-: 

dite, de multe seri plăcute, în cari publicul mulţumit. îl întimpină . cu: 

aplause, când Patierno în Ughenoţiii şi 'Trovatore, Benalti în Teaviata;: 

IPizjah în Lucia, Bianekhi în Norma, Ponti- dell Armiă în Africana, Bossi: 

în Sapho, Angelica Jorro în Bărbierul,: Mazzolli în Ernani și Ballo: 

in masehera, Milesi în Faust, Steger în Poliuto, Sparapani în Rigoletto, : 

Fossa'în Othello, sau di Rosello în Favorita, ridicată sala! în pici6re: 

cu glasul şi cu jocul lor. E a 

Din acâstă pricină avea şi inimici, cari, când aii reuşit să lovâscă în- 

t'însul, ait lovit: în însăși instituţiunea  Operei,:perdându-şi ci avutul! 

şi împedecând. pe public de'a se bucură de petrecerea-i favorită. - : 

Experienţa: de la începutul stagiunii anului 1870, dând prilej lui Fran- 

chetţi de a cundsce pe îl suo caro publico sub alt aspect decât cel de: 

obiceiti blând şi bine-voitor, îl făcă să deschidă stagiunile următore cu: 

trupe întru totul alese şi cu bucăţi pe deplin de bine studiate. Orchestra! 

şi corurile îi erai încă slabe, dar aveă pe: Eliodoro * Bianchi capel-: 

maistru şi, la fie ce nouă lucrare pusă în scenă, făcea moreii îmbunătățiri.: 

De alt-fel avea o încredere nemărginită: în: sine.. Aşă, la Februarie: 

1872, terminând. seria” representaţiunilor din Bucures, îşi luă trupa 

şi se duse la: Viena, unde, în sala Stampfer, producându-se cu succes, 

atrase atenţiunea lumii musicale şi artistice de acolo, iar diarele în-. 

semnate n'avură decât elogii pentru dinsul cc pi 

-“Tn Octobre, după acâsta, anunţă cedarea drepturilor: de: impresariii 

al. Operei, pentru a se ocupă mai cu folos de. instalarea grădinii şi 

Aa 

(1) 'Tradiţiune verbală: C. I. Stăncescu.
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teatrului săi din cuprinsul Exposiţiunii Universale, care se deschideă 
în acelaşi oraş'la Mai 1873.() . aa Se 
-- Teatrul italian din Bucuresci, fiind unul dințre celo cinci saii şâse tea- 
tre di cartello, pe scena căruia artiştii se socotiaii fericiţi de a-şi: face 
sati a-şi consacră reputaţiunea lor, directorul lui aveă prin urmare: în- 
destulătâre titluri spre a' se presentă înaintea sutragiilor lumii întregi 
cu o trupă întocmită și condusă de 'dinsul. Dar câtă trudă, câte decep- 
țiuni, ce muncă energică şi continuă până să ajungă aci ! Firesce că totul 
nu eră desăviîrşit, căci perfecțiunea ce rară chiar în teatrele cele mari. 

: De pildă, Faust, cu decoruri și costume vechi, murdare și puţin: în 
raport cu epoca. şi împrejurările, cu 'o figuraţiune săracă şi pr6- 
stă, cu o orchestră necompletă şi lipsită de unitate, cu artişti fără glas, 
fără joe și. fără suflet, departe de a ne înfăptui genialele visuri alo 
lui Goethe şi Gounod, revoltă. în noi bunul simţ și bunul gust. tot 
do-odată. Dacă asemenea barbarii eraii trecute .cu' vederea sait îngă- 
duite la început, — căci tot începutul e vrednic de ertare, ca. Opera 
română. din dilele nâstre bunădră, — nici: un' impresariă n'ar fi în- 
drăsnit - mai târdiii să dea ochi cu publicul, dacă i-ar. fi. servit 'ase- 
menea inepţii sub cuvînt că:, la critique est aisâe ci Part cst „diffi- 
cile ! Franchetti năzuiă să ridice o scenă lirică italiană în mijlocul Vienei, 
precum la 1880. ridică una minunată la Odesa, fără temerea do-a se 
află în faţa unui public mai pretenţios decât acel din Bucuresci. 
Opera „este, de: netăgăduit, spectacolul. cel mai “strălucit, dar şi cel 

mai costisitor. Fără mijl6ee bănesci puternice, scena lirică. coa mai 
bine cârmuită nu pâte produce decât s6rbede. resultate.: „i 
“Cântăreţii buni sunt .vari şi scumpi, lucrările de merit cer cheltuială 

de-studii şi de înscenare şi, cum orchestrarea e temelia pe care se 
așeză întregul edificii al composiţiunii, ca trebue să aibă o 'execuţi- 
une pe cât. de credinci6să partiţiunii, pe atât și. de: perfectă. Baletul, 
după acestea, cată să-şi ică şi el sborul gingaș şi atrăgător, atât ca mă- 
gulire a ochilor, cât şi ca cel mai plăcut mijloc de odihnă a. minţii 
obosite prin încordata atonţiune dată musicei. e e 

“ Iusiunea dramatică esto iarăşi aprope nulă în Operă, unde atâtea 
clemente . deosebite, — musică vocală și instrumentală, declamaţiune 
ritmată, mimică, danţ, masso corale: şi altele şi altele, — își împart şi 
absorb atenţiunea auditorilor,.aşă.că impresiunile se diversifică, iar firul intrigei, acţiunea însăşi — menită a produce și a hrăni acâstă ilu- 
siune—r&mân în umbră, înnecate. de strălucitele lor accesorii, Ele fiind 

  

(1) Românul din Octobre 1882.—Jouirnal de Bucarest, No. 258 din 1875.
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dar: isvorul de căpetenie al ..interesului,: de la. dînsele aşteptă pu- 
plicul t6tă mulţumirea și asupra lor..ait insistat — după puteri — toţi 

impresarii Operei: la: noi. Die: după : puteri, căci 'mijlâcele--de cari .a 

dispus; teatrul nostru în -acâstă. privire fiind tot-deauna mărginite, nu 

ni. s'a. dat prilejul de a audi cântăreţi extraordinări, nică: de a: vedâ 

înscenări bogate şi cu deosebire îngrijite, ci am avut celebrităţi: îmb&- 

irânite. ori reputaţiuni în :mugur, iar pe scenă s'aii petrecut lucrurile 

mai adesea cum a dat Dumnedeii. n o ci... Fie: 

F ranchetti, „dintre toţi antreprenorii, s'a străduit.totuşi a ne da 

pentru puţinul ce primiă cât sa putut mai mult bun 'şi mai mult 

frumos, căci de la dînsul datâză îmbunătățirile seri6se și întocmirile 

alese ale representaţiunilor lirice în Bucuresci. (n 

(1) In stagiunea 1871 — '72, trupa se compunea. din primadonele: Emilia Frossa- 

Gruitz, Giovannina Bruza, Alexandrina Miserla; contralta: Paolina Perini; com: 

primaria: Angelina Stucchi; “secunda comprimaria : “Carlotta Volustri ; tenorii: 

Filippo Patierno, Themistocle Parasini şi Antonio Brugiali; baritonii: Giovanni 

Valle şi Fr. Trapani Bono, în locul lui Valle veni Bossi di Rugiero; bas: Pietro 

Milesi; bas but: E. Topai.. Stagiunea s'a deschis la 29 Septembte cu Faust (Gounod), 

după care ai urmat: Moise, Othello şi Bărbierul (Rossini), Ernani, Traviata, Vesperi 

Siciliani, Trovatore, Ballo în maschera (Verdi) Maria di Rohan, Lucia (Donizzeti), 

Jone (Petrela), Crispino e Comare (Ricci). :. . ;. îti : 

La 4 Februarie representaţiunile ai luat sfirşitul cu Othello, trupa plecând la Viena. 

Carlota Deckner dă la Bossel un concert pe vidră, cu! concursul: dâmnei “M. 

Pleehtenmacher, Ch. Friedman, C. Dimitrescu, E. Flechtenmacher şi Soltys. .. .. 

„Albina di Rhona dă tot acolo, la 12 Ianuarie, o representaţiune, jucând : Un bărbat - 

cu trei neveste (e. 2 tabl. eu danţuri de Căpitanul de artilerie Dumitrescu), Char- 

mante Rosalie (canţon. comică de Doyen & Kelm), Cachuchia Mezicaine, IVarsowi- 

anka (danţuri), O palmă pentru un sărutat şi Idel Roşca în garda națională (canţon- 

de Boian, executată de 1: Romanescu).: -.. . - Ea i 

Apollinatre de Konsky, prim violon: al. Imp. Rusiei, dă un mare) concert în sala 

Teatrului, Naţional, la 4 Aprilie, cu fiica sa Wanda și trupa francesă. a 

Const. Dimitrescu, violonist, dă la 9 Aprilie un concert cu concursul Mariei. 

Flechtenmacher, Sollys şi Ed. Flechtenmacher. Să a . 

Michel Folz, vestitul flautist, dă la 23 Aprilie un concert la Atencii, cu mare succeș, 

Ludovic Pakody, pianist, dă concert la Atenei, în Maiii, cu Wiest şi C. Dimitrescu. 

Rosemberg, tenor,elev al Conservatoriului din Bucuresei şi al Profes. Smith din Viena, 

dă concerte la Bossel şi în teatrul mare cu concursul lui Wiest, Dimitrescu și alţii: -.- 

George Brătianu, basul, dă la 19 Maiii în teatrul mare un concert, în“ care, pe 

lângă bucăţile de musică produse de Ninizza Alexandrescu, El.: Tănăsescu; Fleeli- 

tenmacher, tinerii amatori Ţine, Mincu, Miller, Virtu, Rădulescu, jâcă: Bălul mo0r-. 

tului (e. 1 a. de V.A. VU), iar Maria Flechtenmacher reciteză 'versuri. a
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Direcţiunea generală a teatrelor, în capul căreia se ailă acum (1875) 

delicatul estetician Alezandru * Odobescu, găsi însă. de. cuviinţă să 

propună comitetului înlocuirea: Operei Italiane “prin <representaţiuni 

lirice. francese, mai.nouă pentru publicul nostru şi mai în putinţă 

de a se varia cât de mult». Eră o simplă încercare, cel puţin pentru 

stagiunea ce aveă să urmeze, de a face să alterneze lucrările seri6se 
cole mai renumite cu cele comice jucate pe marile scene : musicale 

din Paris. Guvernul dispusese preînnoirea deplină a teatrului, iar Odo- 

bescu, însărcinat a o duce la bun sfîrşit, avea dorința să-l i inaugureze 

cu.un spectacol mai noii. : 

Comitele Carol Rosetti more în luna lui Maiit 1872, iar în locu-i se alege Preşedinte 
al Ateneului d-l Nicolae Kretzulescu. 

In stagiunea 1872-— 13, personalul trupei fu: prima donele: Emilia Fossa, Ana d Este, 

Arguide Pegollo, apoi de la Decembre Jenny Bay în locul Anci d'Este; contralta: 

Cumilia Ghiotli; tenorii : Steger şi Iginio Corsi; tenor comic: Pio Motta; baritonii: 

Bertolazzi şi Leonidas Boschini; başii: Lombardelii şi Giorgio Bratiano but: Edrig ge 

Rici; capelmaistru : Zliodoro Bianchi. 
Repertoriul, același ca în anul.trecut, cu adăugirea lui: Don Pasquale, Ruy-Blas 

Sonnambula și Ughenoţii. Stagiunea se închise tot în Februarie. 

Vicomitele Alfied de Caston dă, în Octobre 1872, o mare serată de magie, mnemotech 
nică şi prestidigitaţiune, care uimesce lumea. Continuă apoi cu altele.. -: 

- Gustav Frieman dă, în Ianuarie 1873, un concert la Ateneii cu u concursul Emile 

Fossa. Vidra lui făci minuni. | 

feri Kletzer, violonist vestit, dă la Atenei un mare concert cu Bertolazzi, Corsi, 

Vellescu, Wachmann, Hiibsch și Raith. 

„ Stratfort Romano dă la 19 Februarie un concert din viâră, ajutat şi de alţi artişti. 

Sophie Menter, pianistă, și D. Popper, violoncelist, dai în Aprilie două concerte, 
cu un succes monstru în sala Ateneului. Aceşti artiști aii cântat.apoi la Palat, 

Tot atunci dă și IViest un concert în unire cu d-ra Elena Epureanu, care „ridică 
furtuni de aplause cu extraordinarul s&ii talent de pianistă. . 

Ioan Ardelenu, bariton, cântă pentru întâia Gră la noi, cu mult succes, întrun 
concert la Ateneii, și e lăudat de giarul «Românul» în No. de 30 Martie 1873. 

» Circul Suhr din piaţa Constantin-Vodă dă representaţiuni fârte gustate de public. 

In stagiunea 1873-74, trupa eră compusă din primadonele: Adele Bianehi-Aon- 
talai şi Giulia Bennalti; secunda dona: Facioli ; contralta : Petrocinio di Rosello; 
tenori: De Capello-Tosca şi Ramini ; baritoni: Mazzoli, Massetani şi de la Ianua- 
rie Ioan Ardelenu; başi: Lombardelli şi G. Bratiano; but: 
același, plus Poliuto, Norma, Rigoletto şi Marta: 
Crispino e Comara, în care se distinse Ardelenu.. 

“Giordani. Repertoriul 
Stagiunea se închise la Martie:cu
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Drept aceea,-în şedinţa de la 8 Martie, Comitetul teatrelor încheiă 

un proces-verbal, admițând propunerea şi dispunând 'a se face pâşii 

trebuincioşi pentru alcătuirea trupei în cestiune, al căreia personal, 

repertoriii şi budget le aşeză însuși, ca basă a condiţiunilor - pentru 

întreprinderea Operei Francese "pentru 6rna 1875—16. 
«Gustul, pe care publicul nostru Pa arătat—diceă: el—pentitui repre. 

sentaţiunile musicale în limba francesă, a-dat mai vîrtos îndemn co- 

mitetului să facă o asemenea încercare, pe: care o crede cu atât mai 

oportună, cu. cât spectacolele ce-și: propune a oferi: publicului în - vii- 

t6rea stagiune, dând satisfacere predilecţiunii arătate pentru musica 

  

'Taborowsehi; violonist, și Schostakonuski, pianist dai la Atenei câte- va concer te 

cu un frumos succes, : ” 

" Bliodoro Bianchi se : produce la Atenei, în 27 Februarie 1874, într un concert în 

preună cu Adela Bianchi, Bennatti, Rosello, Mazolli, Ramini, Lombardeili, Th Po- 

pescu şi Wiest, având cu toţii un însemnat succes. ; 

Cavalerul Poletti dă la Atenei, la 10 Marie, o  representaţiune de magie naturală, 

forte curiâsă.. : . 0... pa, . 

Rudolf: IVilmers, pianist al Imp. Austrică, şi Hiibsch dai, tot. acolo, concer te, cu 

concursul fârte. reușit'al mai multor artişti români și francesi. 

“In stagiunea 1874—1875, trupa e alcătuită astfel: primadone: Car. Iotta Bossi, Giulia 

Benatti; contralta: Giulia Latour Tintorer; comprimarii : Bice Bonaluomi şi Carlotta 

Polastri; tenori: Leandro dal Passo, Gonzalo. Tintorer şi Antonio Palierno ;. bari- 

toni: Ag. Mazzoli, Th. “Popescu; başi: Rafiaele d'Ottavi, G. Bratiano; but: Gugli- 

elmo Giordani. 

Repertor iul, același. ca în anii trecuţi. Stagiunea,. deschisă la 28 Sept, se închise la 

Mar tie. 

A. R. “plane dă în i Novembre la Atenei şedinţe de magnetism şi prestdigitaiune, 

cari produce mare impresiune asupra publicului. : Da 

Leopold de Ala? ver, Lubicz şi Blummner, pianiști, dai concerte cu mare . succes „la 

Ateneii şi în teatrul mare, iar Quarietul Florentin face furori, în „Martie, cu pro- 

- ducerile sale din sala Ateneului. | , a | | 

Teodor Aicheru, violonist român, dăî în aceeaşi lună primul s&i concer t, € cu concur „sul 

câtor-va tineri elevi din Conservatoriii, şi C. Dimitrescu concertul s săi anual, îm 

preună « cu Wiest și Manolescu, la 17 Maii. | Ia 

Sabina şi Tulia Schmilizer daă, cu-concursul Vilhelminei 1 AAA Sia. Prager şi 

C. Dimitrescu, concert la Atenei, în 19 Iulie 1875. şi ai! succes, -! 

Trupa de operete din Iaşi, sub direcţiunea lui Teodor Asian, dă, cu mult pri io, 

pe scena “Teatrului Naţional, mai multe representaţiuni în Maii, cu. Fata mamei 

Angot, tradusă de Căpit. G. Bengescu.— Amelia IVelner, care făceă pe Claireta, şi Ana 

Dănescu, pe M-lle Lange, se disting între toţi camaradii lor și- Și. pr egătesc ast- fel in- 

trarea în trupă Teatrului Naţional din Bucuresci.
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francesă, vor aveă.un' caracter mai ridicat; şi mai. conform cu-exi- : 
genţele artei şi ale bunului gust!» (1)... : aaa ci 
„Cu t6tă prielnica sa aparenţă, încercarea nu eră lipsită de greutăţi. - 
și de neajunsuri; căci dacă, printre întâietârele cuvinte ce-i dedese : 
nascere, varietatea şi noutatea spectacolelor erati cele mai de căpetenie; ... : 
nimic nu împedecă pe comitet a: impune impresarilor italiani -întoc-.: 
mirea unui repertoriii în care, pe lângă operele :cunoscute şi apreciate 
la noi, să. intre și producţiunile—de âlt-fel mult gustate în Italia—ale - 
lui. Mozart, Boieldicu, Auber, Grâtry, Weber, Grisar, Ambroise 'Fho> : 
mas, Gounod,. Massenet și altor maestri ai musicei moderne. De altă... 
parte, educaţiunea musicală fiind răspândită şi. scenele lirice nu-= . 
merdse în Italia, eră mai uşor de recrutat o trupă mulfumitdre acolo 
decât în Francia, unde cântăreții cei buni rămân în Paris sati în, tea; 
trele cele mari din provincie şi numai cei .medioeri sait cei proştă-se 
duc bucuroşi în străinătate. -. DI ae E 

In ce se atingeă despre gustul publicului nostru pentru musica fran: 
cesă, trebue să recunâscem că temeiul comitetului eră puţin măgu- 
litor, dacă se raportă la vodevilele ori la operetele bufe, cu cari ne-. 
num&ratele companii franţuzesci îl: hrănise până atunci. Ilusiunea. eră 
negreșit înşelătâre, căci:nu musica francesă, cât de măâstră .şi de ve» 
selă fusese, .ci genul ușurel, săltăreţ, aprâpe decoltat al acestor  pro- 
duceri; îl ademenise mai cu osebire. Dovadă despre acâsta. erait incas: 
sările serilor când se jucau opere seri6se, — aprâpe de limita defici- - 

  

n —— ; | ai 

(1), Journal de Bucarest, No. 491 din 27 Maiii 1875. — Direcţiunea generală a tâa 
trelor, publicând hotărîrea sa de'a contractă cu antreprenorul unei trupe francese 
lirice, cere să se producă: opere mari, opere comice, intermnedii şi divertismente de danţ, fix6ză însăşi, programul — repertoriu şi trupă, — arătând veniturile cei pote 
pune la disposiţiune. , Ea E ii : i a 
„AŞă, dorescesăi se dea, după prealabilă înţelegere: 77; ughenoţii, Muta di Portiei, Faust, 

JTanlet, Guillaume Tell, Favorita, apoi Les noces de Figaro, Le Pre auz Clercs, Lu Dame Blanche, Le Domino- noir, La part du Diabie, Haydee, Les noces de Jeanette, Galathee, Le chien du Jardinier, Le chălet, ele, ete. Personalul să fie compus din: 6 cântărețe (o primă cântărâţă de operă mare, idem! de operă comică, o: premidre Dugazon, o a doua cântărâţă și o a doua Dugazon, o dutgne Dugazon); 8 cântăreţi (tenor forte, idem de peră comică, 1 secund tenor: lâger, 1 bariton, 1 trial, 1 prim bas de operă comică, 1 bas secund), 30:de. coriști bine aleși și cunoscând repertoriul in. dicat, 9 subiecţi de balet, plus 8 elevi dănţuitori recrutaţi în Bucuresci. Durată sta- giunii de la 1 (13) Novembre—1, (13) Martie, jucând de patru ori pe săptmână, Veniturile erâă fixate ast-fel: 124.590 fr, abonamente,' 53.040 îr:. pentru locurile nemonate, 0.349 îr. pentru 9 representaţiuni cu abonament suspendat: 197.880, keltueli iat: fie-care sâră a 7 ri ) tr de : ȘI sinea at ei, Vince tă 07 rar tc 340 pna de ep | 3 . pentru plata trupei şi câştigul impresei, .. 

-. ,
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iului—şi cele când afişul anunţă pe Barbe-bleue,- La belle Heine, Gi- 
ofl-Girofla, — tot-deauna dincolo de maximum. 
-Intr'adevăr, credinci6se vechei deprinderi, trupele - francose de co- 

medii, vodevile şi operete sosiai, de cum se desprimăvără, la noi. 
_Nu-şi sfîrşiă bine Opera representaţiunile, că ele îi luaii locul, chiar 

„câte două de-odată, cum.se întîmplă în.anul 1872. 
Așă, la 4 Februarie Franchetti. jcă Othello, în beneficiul săracilor ca- 

pitalei, şi: după câte-va gile debută trupa lui Zaillefe» cu: Par droit: de 
conqutte,. comedie. de Legouvs, şi Les Chevaliers du Pince-nez, vo- 
devil de Lambert Thiboust. Veniă de la Iaşi,.unde jucase cu mult 
succes, drame, comedii, vodeovile şi: operete îdtă rna, având grabă 
«de a solicită sufragiile unui public atât de inteligent şi de luminat, 
ca cel al foba “gulaă Barisian ce: se châmă Bucuresef». (1) şi 

Trupa eră f6rte bine compusă.şi aveă în fruntea ei pe 1/adame 
Saint-Mare de la <Vaudeville», unde crease roluri însemnate. şi. fă- 
cuse mult sgomot în luinea teatrală, cu puterea şi! originalitatea: in- 
terpretării sale ; Zaillefer însuşi .se ilustrase, pe acecași: scenă, iar 
Madame Dorval veniă de la Porte-St.-Martin şi Madame : Ramadit 
eră o veche actriţă a Odeonului, care: călătoriă «pour. voir du. pays». 
Pe 'lângă aceste stele gravitaii câte-va frumâse şi talentate: artiste 
din. Bruxelles și mai mulţi actori «cu temperament; şi căldură dra- 
matică» din teatrele însemnate 'de prin provincii. . : - 
La început făcură furori: sală plină, aplause, laude, câștig şi traii 

din plin, în cât nimic «nu eră mai frumos şi mai bun: decât 'pămîntul 
„ospitalier și artistic al Franciei Orientului: (cum! numiaii ei cu entu- 
siasm. România), până când, la :16: Aprilie, Fmilie- Keller, beneficiând 
de cesiunea celor trei seri pe.să&ptămână ce. avusese Pascaly în -tea- 
trul cel mare, începe seria spectacolelor sale de operete, opere bufe 
şi comice, cu Les Drigands ai lui J. Offenbach. Lupta celor două com- 
panii rivale. fu vrednică de aducere :aminte.' Care de care se întreceâ 
să jâce mai bine, să captiveze :și să atragă publicul, singur folosit de 
a asistă la piese jucate, cum rar' văquse: până atunci: 

__ Taillefer însă, cu t6tă enorgia „desfășurată, cu tot talonțul interpre- 

ților săi, trebui să cadă în acest. duel. artistic! (2), din causa marelui 
) RIL V . 

(1) Journal de pucarest, No.:141 din 21 iDeceniibre 1872. Ă = 
"(2) Trupa se compunea din d-nele:. Sainț-Mare, prim rol, mare cochetă de dramă 

și comedie (Vaudeville), Dorval, prim rol de tînără, ingenuă îorte (Porte St. Martin), 
Thais, ingenuitate amordsă (Bordeaux), Ramadis, duegnă (Odeon) ; d-rele : Regnaud, 
primă subretă (Bruxelles), Sophie Perichon, jună. cochetă, și Melanie. Pirichon, a 
doua subretă (amîndouă din Bruxelles); d-nii: Zasilefer, prim vol!de tînăr (Vaude- 

Analele A. R. — Tom. XX.—Memoriile Secţ. Literare: 9
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avantagiii co aveă Keller asupra lui, acela de a fi adus întâia trupă lirică 

francesă la noi, după atâtea altele de comedii şi vodevile, ca ale lui 

'Thâodore, Delmary, S6gui, Varangot, Danterny, Raphael: Fâlix, Le- 

vassor şi Blum. Farmecul noutăţii şi ademenirile personale produse 

de acest gen grațios şi atrăgător făcură ca mai mulţi ani de-arîndul 

trupa francesă de sub conducerea Emiliei. Keller să alcătuiască cea. 

mai plăcută petrecere a publicului bucurescân. ” Sa 

La fie-care dată. personalul eră tot: mai ales şi înzestrat cu talente 

amabile, cu femei elegante şi frumâse, cari nu puţin: contribuiaii, pe 

lângă repertoriul variat, hazlii şi: jucat de minune,.la succesul sta- 

tornic şi mănos de care sati bucurat la noi. - a. 

Dacă. se ridicati une-ori până la comedia de năravuri şi la dramele 

pasionale, fondul acestor spectacole r&mâneă totuşi opera bufă, pe 

care M-lle Keller, cu un. noroc vrednice de o mai bună folosinţă, a 

împlântat-o de atunci la noi. aa | d 

Sprijinit pe acâstă împrejurare, Comitetul teatrelor constată (? !) 

gustul publicului pentru musica francesă, când voiă: să-ă - dea .prilej 

de înălţare, înobilându-i genul. ae n 

Se: pare însă-— și împrejurările ulterire ai adeverit lucrul—că nu 

atât musica sprintenă, fluturatică, veselă, cât apucăturile destrăbălate 

şi excitante ale operetei, «fârte decoltată sus şi montantă jos» (1), în- 

torsese capul publicului, presei şi chiar Comitetului teatral, pentru - 

ax atribui înrîuriri pe cari nici puteă, nici însăşi tindeă să le aibă 

asupra cui-va. Lumea se destătă privind, rîgând, măgulindu-şi: simţu- 

rile cu un spectacol fără altă pretonţiune decât de ao face să petrâcă. 

Că mijlâcele îi eraii adesea certate cu buna cuviinţă, că moralitatea 

maveă obraz cunoscut, în alaiul desmăţat şi sgomotos al acestei fiice 

ville), Acellez, prim rol (Paris), Theiis, prim comic (Bordeaux), Am, prim rol mar- 

cant, financiar (Liăge), Febvre, prim june comice (Lille şi Bordeaux), Omelz, prim 
tîn&r amorez (Lyon), Genot, secund comic (Litge ă Bruxelles), Morel, rol. de gen 

(Marsillia), Leon, utilitate. a 
Repertoriul: Fiammina, Le camp des bourgeoises, Roman d'unjeune homme pau- 

vre, Une corncille qui abat des noiz,; Les diables roses, la Vie de Boh&me, La joie 

Fuit peur, Les files de marbre, La bonne auz camelias, Les amours de Cleopalre (c. 3 

a. Lambert 'Thiboust), Les domestigues (c. 3 a. Grangâ), Le fils de Giboyer (e. 5 a. 
Em. Augier), La marice du mardi gras (vod. 2 a. Grangă et Thiboust), La Cagnoite 

(e. 5 a. Labiche), Les Jocrisses de amour, Le Brâsilien, Le fillecul de Pompignac 

Ernest, La main leste ete. etc. - PI 

Ai inchis stagiunea la Maii şi sai dus în Rusia | 
(1) Românul, 14 Martie 1873.
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din flori a epocei imperiale se sciă prea bine, eră chiar deprinderea, 
moda — lege supremă a gustului — să fie ast-fel. . 
„Dar «nu vom acusă opereta că-şi pune costumul ce-i convine şi face 
mişcările . ce-i place, ci numai mulţimea aurită ce merge să-și verse 
punga şi să-şi tocâscă. simţibilitatea la representaţiuni de asemenea 
gen, pe când afişâză cel mai suveran dispreţ pentru acelea în cari 
moralitatea se unesce cu buna cuviinţă şi, în privirea artei, staii mai 
presus de cele ce-şi caută reușita în mari licenţe». (1): E 

Din acest punct de vedere, opera. bufă a stat necontenit în. luptă 
cu critica, neîmpăcată. vrăjmaşă a stricăciunii sufletesc, a trivialisării 
“simțului estetic, a depravării gustului, ce pe lângă multe altele a con- 
tribuit, și: dînsa să pătrunaă şi să. se întindă. printre noi. (2) , 

Cu tâte acestea teatrul frances, ast-fel cum eră compus, devenise'.o 
necesitate a vieţei publice bucurescene, pentru acea parte a societăţii 
care cu greii îşi împăcă uriîtul cu lipsa de ocupaţiune, ori credeă că 
bachanalele eroilor lui Omer şi cancanul Deilor din: Olimp pot cu 

priinţă reînsufleţi însuşirile lenevitelor energii. (3) 

  

(1) Românul, 14 Martie 1873. | 
(2) Journal de Bucarest, No. 243, 269 şi 270, Martie .1873.— Presa, 10 Martie 1873.-— 

Românul, 14 Martie, idem articolul lui Pantazi Ghica, idem 20 Aprilie. 

(3) In cele 4 stagiuni de la 1872 —1875 trupa Emiliei Keller. fu compusă din ur- 

mătGrele persâne: Marie Rence (dugazon), Gudrin (premiăre chanteuse), Aubry & 
Muni€ (soubrettes), Derocle (tânor), Mesmacker & Chamonin (comiques), Amzier, 

Pauli, Cannes, Tristan, ' Bacot, Jaeger, Gobereau, Geânot, Alhaiza, Verl€; d-nele : 
Alhaiza, Derson, Dartmant, Delamare, Douglas,  Durand, Sidney, Leontine des 

F'osses şi Abraam; d-nii Serret, Durand, Romeal, - Joly, Delponi, . Gouzon, Mar- 

chand, Ducos şi Clemenceau. Ai: jucat în teatrul mare şi la Bossel „următârele 
piese : Les Brigands, Le Petit Faust, Barbe bleue (opere comice), Domino noir, 

Dame blanche, Songe d'une nuit d'El6, Dragons de Pillars (opere comice), Le "ma- 

riage auz lanternes; Mr. Choufleuri, La. Belle-Helene (op. buie), La fille du Trâgi- 
ment . (op. comică), Gavaud, 'Minard et C-ie (c.3 a.), Fleur de the (op. bulă), Si 

j'etais roi, Maître de chapelle, Le châlet (opere .comice), Le bossu (dramă), Les 

cent vierges, La vie parisienne. (op.. bute), Don Câsar:de Bazan (comedie), Les dia- 

bles roses (vodevil), Orphee auz. enfers (op. bufă), Wos bons villageois (comedie), 

Le canard & trois bees (op. bufă), Carnaval d'un merle blane (vodevil), Princesse 

de Trebizonde (op. bută), Fernande. (comedie), Voyage en Chine, La Grande Du- 

chesse, L'oeil-crevă, Chanson de Fortunio,. La fille de M-ne Angot. (opere bufe), 

La joie de la maison (comedie), La rose de St. Flour (vodevil), Le Demi-Monde 

, (comedie), : Les diamanis . de la: couronne (op. comică), Diane. de Tays, Les fauz 

bonshommes, A-elle. de Belle-Isle (comedie), Les AmOurs da diable (dramă), Mig- 

non (op. comică), Les deuz „orphelines (dramă), Nos întimes (comedie), Monsieur 

Alphonse (comedie), Girofle-Girofla, Les bavards, Jolie parfumeuse (opere ufe), 

Scraphane, Onele Sam, Une visite de noce, Le homard (comedii) ete.,.e e.
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Şi lucrul păreă atât de adevărat, se vede, că în tâmna anului 1873 
vedem debutând, de la 8 Septembre, cu Die drei Puppen (operetă de 
Barla, musica de Millocker), o trupă-germană fî6rte bine alcătuită, sub 
direcţiunea “lui Friedrich Dorn, având, pe lângă decoruri frumâse 

costume bogate, accesorii minunate, un repertoriii dintre cele mai 
plăcute şi un corp de balet de tinere şi frumâse Vieneşe, cari nu 

puţin atrăgeaii şi statorniciau mulţimea în sala Bossel, înviorată cu 

văpseli și cu pod6be nouă. 

'Tradiţiunea nebunatecei veselii — atât de scumpă tinerilor şi bătră- 
nilor “iubitori ai plăcerii — își urmă cursul ei acum pe laturea drâptă 
a Podului Mogoşoei, dacă nu cu aceeaşi splendâre ca pe cea stângă, 

dar negreșit cu aceeaşi căldură și mai vîrtos ca aceeași putere cuce- 
| 7iidre de inimă ş de ..... arginţi. (0 

Stagiunea ţineă maximum 2 luni şi jumătate, apoi trupa se duceă în Rusia ori 
laConstantinopole, făcând mai întâii mici staţiuni la Brăila, Galaţi și Iaşi. 

La 12 Maii 1872, Millo jâcă cu M-me Keller, în franţuzesce : Mr et M-me Pinchon, 
cu un mare succes. Representaţiunea a mai fost repetată. 

- Paimosul pifferaro orb Pico dă în sala teatrului mare mai multe concerte cu 
Poletti, prestidigitator i6rte original Şi iscusit. 

De la Maiă 1874, ne mai fiind representaţiuni teatrale, Suhr dă în hipodromul de 
la șosea şi în circul săi din piaţa Constantin-Vodă spectacole equestre, gimnas- 
tice și pantomime forte reuşite şi anume: Hapurile dracului, Robert Diavolul, Banjo, 
Modistele parisiane, Amantul în sac, Mănăstirea Arcadion, Napoleon în Egipei 
O ndpte: în Peling, Fidanțata banditului, Diavolul verde, Nunţa frănescă şi 
altele.” 

(1) Trupa, de peste 60 de persâne, aveă ca artiste femei pe: ă- ele Bruzthal, erste 
Singerin, Rosa Berger, zweite Siingerin, Corback, nelde Liebhaberin, Cirklein, zweite 
Operetten Sângerin, Delwill, Salon Dame, Frust komische Alte, Gaston, sentimental 
junge Dame, ZHels ernste Mutter, Jfangold şi Aller ernste dramatische Sângerinen, 
Pogner Operetten comische Siăngerin, IVeli Olga Contralto, Iehl und Weigel Epi- 
soden; d-nii Adam Comiker, Braun idem, Berger Pre noble, Don Caracter Rollen, 
Friednann komische Sânger, Low Tenor, Kruger zweiter 'Tenor, Philadelphia Carac- 
ter Rolle, 'Zreumann bonvivant, Bichter charge, Fritz, Thomas, Fried, John Epi- 
soden. — Baletul cuprindea pe d-nele Olga Ferrari, Jina Alegri, Jenny Rosey, 
Paula Medritzky, soliste, şi Josefina şi Paulina Alegri, Johanna Keiner, Ida Ian- 
kovitz, Leopoldina Weinberg, Ana Bauer, L. Carion şi altele, corifee,. 

Repertoriul: Die Sehâne Helena, Schâne Galuthee, Salon Pitzelberger, Blaubart, 
Der Liigner, Der grade !WVeg der beste, Grosherzogin von Gerolstein, Orfeus ete. ete. 

Representaţiunile aii mers singure până la 26 Octobre, când Millo cu trupa sa a
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Plecarea. lui Millo, la: jumătatea stagiunii, în provincie, încercarea 
neisbutită a comitetului cu trupa lui Teodorini şi împrăștierea - silită 
a actorilor de, valdre din capitală adusese teatrul în ajunul campanici 
anului 1871—1872 iarăşi la pragul peirii. Fără subvenţiune. de la Stat, 
fără sprijinul publicului, fără alte mijlâce de traiti decât puţinul rod al 
mărginitelor sale puteri de muncă, ajunsese a nu.mai fi o instituţiuno 
de cultură publică, ci un stabiliment de ordinară petrecere. ..:.;. iii. 

Deși căpuit cu regulamente de administraţiune sancţionate. de Dom- 

. nitor, înzestrat cu cele. trebuinci6se pentru : spectacol! şi . călăuzit de 

un Director general şi un comitet nu puţin însufleţiţi de dragostea artei, 

el steteă totuşi pustii, în mijlocul unui furnicar de. năzuinţe, de preten- 
țiuni, de ambiţiuni și de patime personale. Cei cari ar fi putut săi dea 

glas şi mișcare se gelosiai şi se bănuiai unii pe alţii, se pândiaii, in-: 

trigaii ori protestaii ca să-și zădărnicâscă hotări rile şi să împedice 
chiar faptele bune. ! 

Nu a fost dar lucru de mirare ca, în stirşit, acordându- -se luă Pascaly 
întreprinderea pe un period de trei ani, să se ridice Millo, Stef. Vellescu, 

Pancu, Gestian, Frosa Popescu şi alţii, cu tânguiri. şi critici aspre, 

cerând să se strice alcătuirea făcută şi să li se dea lor afacerea, lor 

«formaţi în asociaţiune francă şi leală», căci cunicul principii dă salvare 
pentru teatrul român - este principiul asociaţiunii între „artiştii pri. 

mar. (1). , : 

Pricipiul puteă fi salvator, numai dacă traduceroă. lui în practică,- — 
cu asemenea elemente şi cu experienţa celor din irecui — oră: francă 

şi 'leală; ca să corespundă scopului propus. - 

Căci la publicaţiunile repeţite, la apelurile făcute de comitet «pentr 

cedarea dreptului de a jucă pe scena Teatrului Naţional unci: Com- 
panii de actori român, nu sai presentat “decât doi amatori: 

Ştefan Vellescu şi Pascaly; cel dintâiu, «nu însă -ca delegat al unei aso- 

ciaţiuni,” ci ca simplu particular, iar cel de al doilea, în numele şi 

. 

, DN: 

  

început să j6ce, alături de dînşii, din care pricină aut fost siliţi să plece la Noveinbro 

la Braşov, apoi la: Sibiiă, unde aii petrecut 6rna. îi , O 

O trupă de balet american, cu jocuri, cu exerciţii de gimnastică, concert și alte pro- 

ducţiuni, sub direcţiunea lui Veroni West, dă representaţiuni. tâtă luna lui Septembre 

1873 în teatrul mare și chiar parte din Octobre, apoi se întrunesce cu Compania Japo- 

nesă a lui 77. N. Bicherizen şi jâcă în circul din piaţa Constantin-Vodă. In același cire 

se stabili și un Zeatru Zoologie, în care îmblângitorii de fâre d-na Philadelphia şi 

d-l Wiliam făceait tot soiul de exerciţii poriculse în cusoile leilor, tierilor, 1 hie- 

nelor, urşilor şi altor dobitâce sălbatice, - Ce: 

(1) Românul din 25 şi 30 Septembre 1871. e
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în fruntea: unei trupe complete de artiști». Firesce, Direcţiunea gene- 

rală a preferit po Pascaly, care întruniă condiţiunile cerute, şi Vellescu; 

unicul săii concurent, nu mai eră îndreptăţit a protestă şi a cere, după 

săvîrşirea lucrurilor, să li se .dea lor, cartiștilor primari, direcţiunea 

teatrului român, nevoind a mai urmă să fie exploataţi 'de un om, fie 

cât de bine intenționat, nici pentru. a-i causă ruina, 'nică: pentru: a îÎ 

victimele lui». (1) : 

Pascaly constituise compania sa: dramatică în vederea. acestei: în- 

treprinderi şi, de la începutul lui Septombre,—anunţând începerea re- 

presentaţiunilor,—invită pe c<elevii de ambele sexe, cari ar dori să în- 
câpă ori să continue cariera dramatică», să vie la dînsul, oferindu-le, 
«deşi teatrul român eră fără mijlâce, an mic studiu teoretice dramatic, 
un studii practic şi încă o bursă fie-căruia dintre -cei primiţi». (2) 

Reclamaţiunea lui Vellescu, Millo și cei-lalţi eră deci tardivă, de nu 

fără temeii. In ce priviă însă temerea «de a nu pricinui ruină, ori 

a fi victimele» noului director al Teatrului Naţional, ea nu cră cu totul 
lipsită de chibzuinţă. ME | 

In adevâr, dintre toţi artiştii dramatici de valdre, Pascaly fusese 
cel care mai de multe ori părăsise scena. sub cuvînt că. si se. nimi- 
cesce talentul, prefuinda-se mai jos decât valoră, că nu i se. dedeaii 
îndestulătâre mijloce de a trăi cu familia și de a da: 0: crescere: cu- 
viinci6să copiilor, că-și cere dreptul muncei și devotamentului săi 
pentru artă», şi altele și altele, cari dovediail „că cestiunile de sviteres 
personal erau întâietârele pricini cari îl desbinase în atâtea .rînduri 
de directorii sati de camaragii săi. (3) La-rîndul lor, aveati şi aceştia 
dreptul de represalii și le exercitaii după cum le veniă la îndemână. 

Cu t6te acestea, Pascaly deschisese campania sa directorială cu. Diogen 
sait Cânele Atenei, dramă în cinci acte şi un prolog, do :Fâlix Pyat, 
tradusă. de Zahariad, în care el jucă pe Diogen, rol creat la. Paris 
de Bocage, ilustrul săi profesor. 

__ «Rolul, deşi fârte grei, fu interpretat de Pascaly y cu o adevărată 
elocuenţă. Firea chiar a talentului săi, purtat către toi ce e mare şi 
violent, se potriviă cu acest rol, din care F6lix Pyat vrusese să facă 

  

(1) Petiţiunea adresală Ministrului Inst, -. publice de aritto, Velleseu, Gestiau, Al. 
Flechtenmacher, Pancu, Th. Popescu, Ioan Christescu, Frosa “Popescu, M.. „Constanti- 
nescu, M. Flechtenmacher, | | 

(2) Romdnul, & Soptembre 1871. 
(3) Din acâstă causă a părăsit pe Costache Caragiale la 1854, pe Millo la 1868, p pe 

Dimitriad la 1866 şi pe Comitetul teatrelor la 1869 şi 1870. precum îl va părăsi şi 
nai târgii, tot pentru același motiv. 

i La
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un tip de critie amar și de revoluţionar social. Bălănescu a fost 
fGrte hazliu în rolul tatei lui Alcibiade, iar Matilda, purtând cu f6rte 

mare eleganţă bogatul şi graţiosul costum al lui Lais, îu când sen- 

timentală şi seducătâre, când gingașă și cochetă, după cerinţele perso- 

nagiului acestei femsi, care fermecase Grecia şi muri asasinată de. Te- 

salianele .gel6se de frumuseţea ei. Punerea în scenă eră. splendidă, 

decorurile lui Labo fiind de o perfectă 'perspectivă scenică, costumele 

f6rte originale şi bogate, iar orînduirea tuturor -amănuntelor, datorită 

lui Gatineau, vrednică de t6tă lauda.» (1) tă i 

“ Două alte debuturi, tot atât do norocite, cu Martirul Ideei (Loren: 

zino), dramă de Alexandru Dumas, tradusă de Sim. Michălescu, şi Ond- 

rea şi Banii, dramă de Ponsard, așezară noua Companie dramatică 

pe temelii trainice, dând publicului o chezăşuire despre destoinicia ci. 

„Dacă Pascaly, energic, activ şi priceput cum eră; lucrase, în felu- 

ritele împrejurări prin cară trecuse, cu rîvnă şi devotament pentru 

înălţarea şi întărirea Teatrului Naţional, do astă dată,—când t6tă 'răs- 

punderea cădeă âsupra lui, când ochii protivnicilor îl urmăriaii 'ne- 

adormiţi, când nu numai interesele, dar on6rea întreprinderii atârnată 

de la dînsul,—desfăşură o atât de covîrşitâre activitate, în cât nimic, 

dar absolut nimic, nu se făceă şi nu se mişcă fără scirea, fără voia 

şi fără împărtăşirea lui. n E 

Traducător dibaciă şi norocos localisator de piese străine, el le 

puneă în scenă, — cu o deosebiță măestrie; —el le studiă di şi n6pte 

cu artiştii, dăscălind pe fie-care în parte şi pe toţi la olaltă, pentru 

a statornici o cât mai firâscă armonie între jocul şi cuvîntarea lor. 

Nu eră pas, nu eră gest, nu eră intonaţiune, pe cari el să 'nu le săvir- 

şâscă singur, ca un model vii, înaintea celor însărcinaţi a le produce. 

Mai mult încă, nici un actor, mare oră mic, nu puteă să iasă îna- 

intea publicului, până ce nu treceă pe sub. ochii lui Pascaly, care-i 

observă, îi schimbă sati îi îndreptă îmbrăcămintea, peptănătura, dre- 

sul obrazului şi portul trupului. Şi atât de mare eră prestigiul sfa- 

tului ori arătărilor lui, că nimeni nu îndrăsniă să nu le urmeze, nică, 

mai puţin, să le stea împotrivă. | e - 

Lunga lui experienţă şi practica ce făcuse, în tâto serviciile atât 

de complicate şi de gingaşe alo teatrului, dedeaii cuvîntului săi o 

puternică însemnătate. Decoratorii şi maşiniştii, eroitorii şi regisorii, 

“actorii şi musicanţii erai cârmuiţi şi priveghiaţi cu o competinţă hotă- 

rîtâro şi o neşovăelnică autoritate. Nică un amănunt de administraţiune 

  

(1) Journal de Bucarest, No. 123, Octobre în '19, 1871.
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nu-l lăsă indiferent, nici o greşâlă nu i se strecură printre socoteli. 

Cu mintea pururi deștâptă, avea grabnic răspuns, şi repegi măsuri 

pentru t6te, nici munca, nici vremea pregetăndu-şi-le, când năzuiă la 

isbândă. .: | de E 

„.Acâstă peri6dă a activităţii lui a fost. negreşit cea mai rodnică 

pentru îmbunătăţirea stării -decăqute a ieatrului şi, dacă un pas îna- 

inte se pâte constată în mersul suitor al artei ; dramatice, atunci lui 

Pascaly i se datoresce cu .tot dreptul. | E e 

Fără îndoială că lucrarea acâsta nu era lipsită de slăbiciuni, căcă 

impulsiunea pornind: de la un singur om, autor, actor, director .de 

scenă şi impresariit tot de-odată, trebuiă în mod fatal să se resimtă, 

mai întâiii de povara, de nu de intermitenţa atâtor îndeletniciri, apoi 

de chiar neajunsurile temperamentului săii artistic. Avea însă pe Ma- 

tilda lângă dînsul, pe Matilda care exercită o binetăcătâre influenţă 

asupra lui şi-i eră cu adevărat un înger purtător de noroc, 

Cu caracterul ei drept şi onest, cu reputaţiunea ei de mamă şi de 

soţie nsatinsă de vre-o ; bănuială, cu iubirea ei, plină de gingăşie, 

pentru arta în care se .ilustrase, Matilda nu eră numai o camaradă 

credinci6să şi sigură, o personalitate distinsă între ai săi, ci şi o ga- 

ranţie preţi6să de dobândit, un tovarăş vrednic de încredere în lu- 

mea de afaceri din jurul teatrului. Iată pentru ce întâii ani ai di- 

recţiunii, lui Pascaly aduseră folse şi scenei şi lui însuşi; iată cum, 

împărţindu-şi sait cumpănindu-și amindoi soţii numerâsele sarcine ale 

acestei administraţiuni între dînşii, au putut să dea organisare unui 

corp deprins cu anarchia şi face rodnic aceea ce fusese uscat şi pustiii de 

atâta vreme. (1) Şi nu: dâră că n'aii avut. greutăţi, perderi, neajun- 

suri de tot felul. | a 

(1) Trupa lui Pascaly îu aprâpe aceeaşi — cu puţine schimbări — în timp de 

trei ani. Ea se compuneă din: C.. Bălănescu, Drăgulici, Stefan Julian (comică), 

Dimitriad (prim rol de dramă) Chirifescu, Petre Vellescu, Fraivald, Săpenu, Va- 

silache Dimancea, Stef. Michăilenu, apoi Matilda (primă rol. de cochetă, dramă 
şi comedie), Frosa Sarandy (subretă), 21. Vasilesca (primă jună), Ana Popeseu (in- 
genuitate), Tudora, Lina Stoenescu, Elena. Ionescu. — Repertoriul. se -presintă 
aprâpe' acelaşi în cele trei: stagiuni, cu adăogirea pieselor originale jucate în 

acest interval ori a lucrărilor traduse şi localisate de Pascaly. Ast-fel se dete: Pă- 
catele Bărbaţilor (localisare), Fiica poporului (traducere), Caterina Howard (în 
care Matilda eră atât de bine; rolul Caterinei fusese creat la Paris de Ida Ferrier, 

care îu nevasta lui Alex. Dumas), [atimii (trad.), Hoţii decodru şi Hoţii de oraşe 
(trad.), Căpitanul Negru (trad.; rolul principal Orseolo eră jucat cu mult: brio 

de Dimitriad), Sciința şi Amorul (irad.), Spaimele unui Avocat (Les pommes du 

voisin de Sardou, trad. Pascaly), Don Juan de Maran. (irad.; rolul cel mai stră-
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__ “Una dintv'insele fuse şi. deschiderea teatrului românesc din Sala 
Bossel de către „Artiştii asociaţi, în ' frunte cu Millo, Stefan Velleseu 
şi Frosa Popescu, cari debutară la 7 Novembre cu Căsătoria lui Fi: 
garo, comedie în 5 acte de Beaumarchais, tradusă de. Millo... Suc- 
cesul, relativ mulţumitor, deşi Vellescu fusese elegant în rolul lui Al- 
maviva, Millo fârte mucalit ca Brid'oison şi Frosa o plăcută Rosină. 
Pancu eră slab ca Figaro, iar pagiul (Irina Poenaru). cu totul in- 
suficient. .- ae Ea DR a 

Asociaţiunea acâsta — al cărei: decan şi director de scenă eră 
Millo — promitea 40 — 50 de representăţiuni în cursul stagiunii şi 
anunţă- un repertoriit noii: de comedii traduse din franţuzesce sai ori: 
ginale, între cari O resbunare (G. Marian), O glumă seri6să (St. Vel- 
lescu), Haimana sati. permutările unui funcţionar (V. Alecsandri), 
Petre Zidaru şi altele. (1) La mijlocul ernei însă, din causa intrigilor 

  

lucit. al lui Pascaly), Nebunii din față (com. orig. Pantazi Ghica, în care Iulian îşi 
revelase talentul și rămăsese un tip neîntrecut pe scena naţională), Mortea lui Const. 
Brancovenu (Ar. orig. de Ant. Roques), Năucul din amor (e. 3 a. de Lon Laya, trad. 
Pascaly), Corda simţităre (trad. Porfiriu), Credinţa, Speranţa şi Caritatea (dr. 5 a. 

trad. Millo), Cofearii vechi şi Coţearii noi (localisare de Bălănescu), Ludovic XI (dr. 5 a. 

Casimir Delavigne ; Dimitriad excelent în rolul principal), Ingerul morții (trad ; Ma- 
tilda eră admirabilă), Un jurămint (vod. trad.), Angina difterică (e. 1 a. Urechiă), Su- 
pliciul unei. femei (trad.; rolul cel mai caracteristic al Matildei),. O căsătorie în lu- 
mea mare (e. 4 a. Gr. Ventura), Raz-Blas (trad. Pascaly), amorul. Doctor. (trad. 

Dr. Obedenaru), Patrie și Domnitor. (dr. 5 a. Urechiă; benef. Drăgulici), Jircea- 

cel-Betrân (dr. naţională, 4 a. 7 tabl. de Pantazi Ghica), Dreptate domnâscă (r. 3 a. 
11 tab. localisare după Lope de Vega de V.A. Urechiă), Dama cu camelii (trad.; rol 

“minunat al Matildei), Dalila (trad.), Leul înamorat (trad.), Primar cu ori-ce preț 
(trad.), Bărbatul trebue să-şi urmeze nevasta (trad.), Alb sati roşu (e.'1 a. de Iosif 
Vulcan), Muncitorii (e. 1 a. de Eug. Manuel, trad. Dimitriad),'O slugă model (La 

seur de Jocrisse, ce. 1 a. trad. C. Palma), Jertfa lui Avram (trad.). ' Deci abiă 7 

lucrări originale, din cele 36 jucate în stagiunea care se închise la Pasci. .. 

Domniș6ra Anela Barozzi dă o serie de concerte pe piano la Atenei şi la tea- 
tru cel mare, interpretând pe cei mai mari maestri ai musicei clasice, cu un talent 
extraordinar şi cu cel mai strălucit succes, a 

C.: Esarcu e numit membru în Comitetul teatrelor. Da 

" (1) Asociaţiunea se compuneă din: A/il70, Stef. Vellescu, Gestian, Pancu, Christescu, 

Th. Popescu, Efr. Popescu, M. Constantinescu, DI. Flechtenmacher, apoi gagiştii : 
Mincu, Eliescu, Florian, Raliţa Michăilenu, Irina Poenaru, L. Stoenescu, 4 elevi 

şi 4 eleve. e Da a i ca 

Repertoriul fu: Căsătoria lui Figaro (trad. Millo), Parisienii (e. 3 a. ae Thâodore 

Barridre, trad. Pancu), Un bal din lumea cea mare (tr.. Porfiriu, musica Al. Flech- 

tenmacher), O ră&sbunare (C. Marian), O glumă seridsă (vod. naţional, Stef. Vellescu, 

musica Al. Flechtenmacher), Bastardul (dr. 4 a. trad.) Lipitorile (c.5 a. Alecsandri),
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şi corturilor dintre artiştii primari, Compania se desfăci, actorii 

se risipiră în tâto părţile, iar Millo rămase să j6ce singur, când la 

teatrul cel mare, în representaţiuni extraordinare, cu învoirea Comi- 

tetului (Ilaimana, Magnetisorul, Barbu Lăutaru, Un amic înverşunal), 

când la Bossel pe socotâla sa, în câte-va rînduri, ori în. unire cu 

cântărâţa francesă Finelta. (1!) (3) | Sai 

Pascaly luptă totuşi din grei, deși trupa îi eră harnică, iar sala mai 

tot-deauna plină. Aveă însă multe deprinderi rele de prefăcut, multe 

neajunsuri de înlăturat, multe trebuinci6se de pus în fiinţă... Fără 

directivă şi metodă în studii, fără control statornic şi luminat în in- 

torpretare, fără îndemn călduros întru dragostea artei, fără reale 

  

Sgărcitul Galantom (trad.), Paraponistul pus în slujbă, Un amic înverşunat (e. 1 a. 

tr, Eliescu, mus. Flechtenmacher), Haimana, Parbu Lăutaru, Două despărțenii ; 

apoi Compania s'a disolvat la finele lui Decembre. - 

“ Aillo, la 9 Septembre 1871, jucase în teatrul mare în faţa unui public, care la 

aplaudat îrenetie, pe Millo directorul, Paraeliserul, Paraponisitul şi Kera Nastasia: 

Compania de gimnastică anglo-americană Manley dă representaţiuni forte reu- 

şite la Bossel, în Septembre. 

Fiul lui Bosco dă şedinţe de prestidigitaţiune, de şarlatanism modern şi spiritism 

american, şi d-l şi d-na Heorsilia Campanile şedinţe de magnetism, somnambulism 

şi spiritism, în sala Bossel, în mirarea tot mai mare a spectatatorilor, uimiţi de 

asemenea spectacole. " 

Frosa Popescu dă, la 26 Februarie 1872, o representaţiune extraordinară, tot acolo, 

cu O răsbunare, Supărăciosul (e. 1 a. de Mare Michel & Labiche, trad. Pancu), 

Gringoire (e. 1 a. Barridre, trad. Pancu & Economu), Les critiques de la dause (ga- 

tineau), concert de Wiest. 

La 14 Martie, Maria Flechtenmacher, St. Vellescu, Gestian, Christescu dai, cu Învo- 

ivea Comitetului, 5 representaţiune extraordinară la teatrul mare, jucând: Armele 

femeci (Bataille de dames) și Post-seriptum, apoi la Bossel, tot aceiaşi: Misantropul, 

Influența morală, O spaimă, Pandurul cerşetor (jucat de Paul Pascaly), apoi Ro- 

manul, danţat de G. Mocânu. " 

Comitetul şi direcțiunea teatrelor se compunea atunci din: I. A. Cantacuzino, 

direcţor general; Const. Stăncescu, G. Sion, Gr, Manu, C. Esarcu, membri ai co- 

mitetului. Gr. Manu e înlocuit, la 10 unic acelaşi an, cu Eduard achmann, direc- 

torul Conservatoriului. 

2larița Constantinescu (Blonda), vestită actriţă prin talentul și grațiile sale, mâre 

la 28 Aprilie de o bâlă de inimă, ce o ţinuse mult timp departe de scenă, pe care 
apăruse la vîrsta de 18 ani şi avusese cele mai mari succese. E 
pompă osebită la 30 Aprilie. | 

Millo cu câţi-va elevi se duc de la Maiii prin provincii să j6ce canţonetele lui 
Alecsandri. , - N 

înmormîntată cu
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dovedi de răsplată, actorii—-trecând do la un director la altul—vibraii 
--instrumente lăsate în voia întîmplării,— după cum mânile erai mai 
gingaşe ori mai grosolane atingându-le. 

Nimic personal, nimic original, nimic caracteristic, afară dâr când 
manifestarea. liberelor -lor însuşiri făceă din ' acţiunea dramatică o 
îngrozitâre babilonie. Talentele unora, aplecările altora, deşi la prilej 
licăriaii de-asupra n6gur6selor  mediocrităţi,: puteai fi împedicate' să 
se afirme, căci un talent, ori-cât de puternice, perde o însemnată câtime 
din val6rea sa, când nu e susţinut de către cei ce-i stai împrejur. O 

lucrare teatrală” bine cumpănită nu cuprinde numai un singur! rol, 
nici își desfăşură peripeţiile în jurul unui singur caracter, ci din îm- 

binarea deosebitelor sale puteri îşi împânzesce: interesul acţiunii, la 

desnodămîntul căreia contribuese mai ales persona agiile ei de căpetenie. 

Prin urmare, t6te rolurile trebuesc ţinute cu o de. o potrivă vrednicie, 

pentru ca principala creaţiune să: iasă întrâgă şi vic la lumină, pentru 

ca tipul visat de autor să găsâscă în interpret adevărata sa înfăptuire, 

Nimic nu ne pâte da.o idee mai esactă despre acâsta decât urmă- 

t6rele două împrejurări, povestite, cu atâta spirit, de spiritualul I.L. 

Caragiale: (1) 
— Celebrul Millo jucă, în beneficiul săi, la Bossel, o piesă din fean- 

țuzesce, cu câţi-va actori de strînsură. Într'o. scenă, în care Millo, ca 

Baron, sfidă -pe un Marchis, Baronul începe: 
«Domnule Marchis, când e rine-va poltron ca D- tar Pee. 

Dar actorul priviă pe Baron cu ochii miraţi, ca şi cum n'ar fi. fost 

Marchis ofensat, ci spectator înteresat. Millo reîncepo: 
«Domnule Marchis, când e cine-va poltron ca d-ta!».... apoi printro 

dinţi încet: <Ci supără-te,. nene, pentru Dumnedeii !» 

Aş! Marchisul de loc. Millo urmeză: IE 

«..... Când e cino-va  laş... (încet) Incruntă-te omule, ce dracu!» 

Marchisul nu cedâză, ba nici nu-i dă replică. Baronul . încet: 

«Ci qi, nene !> 

-De prisos. Atunci, vădând. că Marchisul e din cale afară solid, “Millo 

se: hotiiresce: să sacrifice scena şi qice tare: 

«Dar... o să te superi, că văd.că nu.te superi; dar...0 să-mi 

dică miserabil! căcă vEd că nu-mi dici. Ei bine! Să eşim, d-le Marehis!> 

şi, încet: .<Eşi, nene, că mai omorât!» 

— Neuitatul Drăgulici, care, pe lângă oxtraordinar talent, avoă şi mult. 

spirit, trebuiă să debiteze într! o dramă romantică o enormă” tiradă: 

  

(1) Literatura şi Arta română, anul 1898, No. 2: Ioan Brezenu, studiit.
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povestiă unei femei, cu tâte amănuntele şi cu nenumârate exclamaţiuni, 

cum se prăpădise amantul ei—amicul lui—într'o cursă infamă întinsă 

de vrăjmaşi. Dragulici se plângea de lungimea paragrafului şi pretindeă 

lui Pasealy, directorul, să i-l mai condenseze: 

«Nu din pricina mea; eii îl dic, să fie şi de două oră mai lung; dar 

mi-e milă de Miţa.» | Ii - 

«Firesce, dice Miţa, cu naivitatea-i cunoscută; încai tu vorbescă ; dar 

cii.... ce să fac un sfert de-c6s? 

Drăgulică răspunde: : 

«Să-ţi cumpăr o oca de mere, să le rumegi cât m'oiii bălăbăni ei; 

să nu dici că ai stat de g6ba în picidre.» i i 

Iată greutatatea cu care aveai să lupte acei directori, al. căror in- 

teres nu se mărginiă numai la rotunjimea sumelor incassate, ci-năzuiă 

mai departe şi mai sus, în sferele idealului. In sumedenia de fiinţe le- 

gate împrejurul lor de acelaşi fir al artei, se găsiaii câte-va naturi alese, 

cărora un cuvînt, o mişcare, eraii de ajuns pentru a le hotări o situ- 

aţiune saii un simţemînt; pe când altele, plămădite din lut de rind, 

r&mâneaii nedomirite înaintea tuturor lămuririlor, ori se purtaii pe 

scândurile scenei fără de suflet, fără de rost. Să dai cui-va tâte po- 

d6bele şi tâte măririle, şi el să nu le preţuiască, nici să.le înţelegă; 

să i le iei iarăşi pe tâte, fără ca să-l turbure părerea de rău, acâstă 

uscăciune de inimă și pustietate de minte sunt dovedi de degenerări 

triste, prea triste pe scena cea largă a lumii, dar încă pe cea atât 

de îngustă a unui teatru, în care tot e calculat şi convenţional şi pe 

care adevărul nu se resfrânge decât prin prisma însuşirilor indi- 

viduale. : a a , : ae 

Actorul trebue să aibă două făcultăți întâietâre: concepfiunea şi 
reproducțiunea, căci dacă nu pătrunde saii nu înfăţişâză pe deplin 
aceea ce vede şi aceea ce simte, e un instrument vătămător armonicei 
întregiri, care dă farmec şi putere artei dramatice. . aaa 

Din nenorocire, asemenea instrumente erai în mai mare număr în 
teatrele nstre. Insă, chiar dacă tâte elementele. de valbre sar fi pu- 
tut adună la un loc, încă cu greii s'ar fi alcătuit. acea admirabilă ar- 
monie, atâta—în r&sl6ţa libertate în care trăiaii-—perduse actorii 'sim- 
ţemîntul răspunderii şi al afinităţii artistice. Da i 

Aşă, fără de a fi prea pretenţioşi, întrebăm: care dintre artiştii cu 
renume de pe atunci ar fi putut jucă un rol clasic cum se cu- 
vine? Cine mai păstră cultul formei, respectul nuanţei, curăţia ex- 
Drosiuniie Care puteă fi, ast-fel, luat drept model în dramă ori în co- 
medie ? )
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Sub îmboldirea nevoiei, fie-care se întreceă să jâce cât se putea 
mai mult şi cât se puteă mai repede, deci cu atât mai puţin corect 
şi mai puţin consciinţios. Publicul eră r&ii nărăvit, căci numai de lu- 

ceruri nouă 'se ademeniă şi numai necunoscutului îi mai făcea credit 

de cevă bun.... 

Millo eră un actor genial, fără îndoială, dar cu vremea devenise preâ 

capricios, preă interesat şi, în de obşte, neglijent. Iuvăţă răi, uită repede 

şi nu-i plăceă să fie controlat ori să sacrifice cel mai. mic efect, pentru 
a pune în evidenţă, de nu a subliniă, efectul altuia, în scenă. Genul! 

lui—aprâpe' inimitabil—nu-l încercă nimeni, fiind sigur dinainte că nu 
va isbuti să capete favârea publicului, credincios lui Millo, care-i în- 
tipăriso prea adînc în minte chipul și felul săit'atât de personal de 
a jucă, pentru a fi atins şi mai puţin precumpănit de vre-un altul. 
Rival n'a:avut, dar nici urmaș, ast-fel 'că, nefăcând: şedlă, amintirea 
lui se va stinge, ca un hohot de ris, cu ' generaţiunile cari'ai avut 

fericirea de a-l cunâsce. Ea i 

Vor jucă şi alţii pe Moise Ovreiul ori pe Paraponisilul, nimeni însă 

nu va av6 tremurul cel cumplit din pădurea. Lipitorilor Satului, 

nimeni nu va aruncă publicului memorabila apostrofă: cu drept e? 

frumos €?... precum o: aruncă el. Matcescu—care aveă-un minunat 

dar de imitaţiune—î] făceă din când în când şi se -apropiă mult de 

“strălucitul model, dar, la urma urmei, tot îşi dedeă şiretenia pe faţă... 

E colosal de grei să susţii,: fără şovăire, o atât de strivitâre între- 

„prindere, căă, un nimic — şi acel nimie, fie emoţiune, fie nesiguranţă, 

fie rea disposiţiune, se produce une-ori— e de ajuns să producă o 

caricatură. Millo a fost un model unice şi unică-i va rămân memoria 

în analele teatrului. . : ii RR IE î. 

Pascaly aveă un temperament dramaâtie original şi puternic, incar- 

nându-se — cu o mare uşurinţă — în personagiile ce înfăţoșă! Aveă 

însă rua deprindere de a nu-și învăţă rolul—pâte că nici îi prisosiă 

timp, cu atâtea ocupaţiuni la cară se dedeă—în cât jocul i se resimţiă 

în mod neplăcut de acâstă împrejurare. Atunci îngână şi mâncă fi- 

nalele vorbelor, gângăviă, repetă şi mai ales abusâ— când perdei 

şirul—de exclamaţiunile: Dumnedeul mei] ei bine da! drace! vai! ce- 

rule ! moştenite de la melodramele francese cu cari crescuse, iar glasul 

suflorului se: augiă, până în funilul salei, înainte de a se audi al lui. 

Pe lângă acâsta eră declamator şi emfatic în rolele dramatice şi apr6pe
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liric în comedie, pe care adesea o jucă cu un brio plin de originalitate. 

Eră cam exuberant în mişcări, deşi aveă o mască şi £ atitudini sculp- 

turale pe scenă. 

Cine Pa luat de model şi a putut dobândi calităţile, invederat distinse, 

ce aveă, a devenit actor de mâna întâia, dacă, în acelaşi timp, a fost 

destul de norocit să nu-i îmbrace şi defectele, căci mulţi din elevii lui, 

cu tâtă strădania ce şi-aii dat să se lepede de diînsele şi până adi, — 

oxagerându-le negreșit,—le este peste putinţă de a se produce pe scenă 

alt-fel decât cu glasul umflat, cu vorba irăgănată și cu gesturi după 

tipicul cântăreților italiani. Numai de n'ar face şi dînşii elevi, Dum- 

nedeul meii?!.... 
Pascaly eră om cu carte şi forte deştept. E 

Dimitriad mic şi subţire la trup, vioii, vorbăreţ, înflăcărat, în dis- 

cuţiune şi sentimental, aveă gesturi repedi şi nu prea măsurate, organ 

puţin măgulitor augului (intonaţiune guturală, apăsată și adesea mono- 

cordă), deşi debutase prin a fi cântăreţ, şi o inclinare netăgăduită către 
„pathos, cu tâte că în rolele tenebrâse de intriganţi și de tirani a fost 

pâte cel mai energic caracter artistic al scenei nâstre. Forte susceptibil, 
dar fârte consciinţios, iubiă teatrul şi a muncit mult—nu tot-deauna cu 
spor—pentru propăşirea lui. Si 
„Wa avut imitatori, nică elevi n'a lăsat după dînsul, deşi e eră. stu- 
dios şi cultura generală nu-i lipsiă. | 

Drăgulici, de o potrivă îndemânatee în dramă și în comedie, avea un 
real talent, o mare încredere în sine și se călăuziă mai bucuros de inspi- 
rațiunea momentului decât de studii. Plin de duh, găsiă sub forma glu-' 
m6ţă chipul de a critică şi de a atinge pe fie-care în punctul slab, fără 

ca să-l supere. Incult, de alt-fel şi leneș, s'a impus prin glasul lui de 

trâmbiţă, prin profilul lui de Don Quichotte, prin felul lui neasemănat 

de a repedi cuvintele sensaţionale ca un fluerat, printre buze, în sală, 

şi mai cu s6mă prin minunata-i putere de asimilare cu tot ce vedea 

şi augiă. Un adevărat comedian din străvechile trupe călătâre, gata 
la nevoie să j6ce ori-ce rol—potrivit ori nepotrivit caracterului lui— 
şi chiar mai multe întro piesă, numai spectacolul să nu :remâe şi 
banii să nu-i dea înapoi Când apărea, aducea viâţă şi veselie pe 
scenă, şi rolul lui Wigodinos de las guras cascalas (Rosa magică) îu, 
până la sfîrşitul vieţii lui, prototipul creaţiunilor mucalite: ce făcuse. 
Drăgulici, așă cum eră, nu puteă fi imitat, căci nimeni nu se încumetă 
să-l ieă de model,dacă nu avea ca dînsul aceleaşi «ghiduşii de fecior 
de lele» precum îi diceă Millo, tipărindu-i cu palma grăsulie. peste 
falca lui slabă şi os6să. Incolo boem în t6tă puterea cuvîntului.
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Costache Bălănescu, grăsulii, roşcovan, pripit la vorbă, încurcându- 

se la frasele prea mult lungi şi gesticulând cu o vioiciune aprâpe pro- 

tivnică rotunjimii trupului, eră un tip de comic pururea vesel, care te 
făceă să ridi chiar când nu giceă nimic, numai privind la capul lui 
neastâmpărat, la ochii lui şireţi şi la vecinicul suris care-i subţiă bu- 

zele şi-i. ridică umerii obrazului. Cu t6te aceste însuşiri preţi6se, cu- 
vîntul eşit din gura lui sbură mai jos decât îl ţineau. aripele, portul 
şi mişcările lui pe scenă mieşoraii, par'că, val6rea persânei ce înfăţişă, 

trivialisată din înfăptuirea ce-i dedeă hazliul Costache Moldovânu, cum 
îl numiaii prietenii. De aceea reușiă minunat în tipuri locale de.la 
noi, cu tâtă pretonţiunea ce aveă de a fi un adept al şedlei roman- 

tice şi de a jucâ-cu un fason particular creaţiunile lui .R6gnier şi 

Coquelin de la Comedia Francesă. Dar, dacă în giubâua lui Coconu 
Grigore Bârzoiii, în vengherea doctorului Franţ, ori în rondmantelul lui . 

Farmazovici, eră «bucăţică ruptă» chiar D-lor, în haina de curte a 

«Marchisului de la Scigliăre» ori în fracul cAvocatului Destournelles» 

ar fi făcut prâstă figură. (1) | | e 

Noroc dr că pretenţiunea îi eră mai presus de puteri, iar direc- 

torii do teatru îşi făceaii socotelile-mai de apr6pe decât dinsul. Talent 

unilateral de alt-fel, studios şi cu dragostea artei. a 

Stefan Iulian, unul dintre cele mai extraordinare talente ce am avut 

în teatru. Plămădit din sângele şi din sufletul lui, — fără nici o în- 

rîurire de şe6lă, căci a crescut şi s'a desvoltat pe scenă, — acest talent 

aveă ca însuşire de căpetenie 'observaţiunea şi .representarea ridico- 

lelor ce dilnic' întîlniă în cale,. întrun chip atât de vii, de firesc şi 

coneretisat, în cât tipurile create de dinsul, cuprindând tâte neghiobiile, 

tâte stângăciile, tâte ciudăţeniile lor de port, de vorbire, de atitudine ori 

de pricepere, aii rămas ca modeluri aprâpe clasice în teatrul nostru. Cu 

t6te acestea,nu mai puţin şi rolurile din piesele traduse ori localisate le 

interpretă el după aceeaşi metodă, prinqendu-le laturea comică, pe 

care o exageră în măsură cuvenită, pentru a înteţi — fie chiar silit — 

râsul, ţintă către care-şi îndrumă absolut t6te interpretările sale. 

Actor, cântăreţ şi dănţuitor tot de-odată, eră minunat în ori-ce făceă, 

fără altă ostenâlă decât lăsându-și liberă inspiraţiunea cea atât de bo- 

_gată în veselie, în schime, în neasemănate imucalitlicuri, ce fără de 

  

  

(1) Roluri din: Cocâna Chiriţa, Petra din casă de Alecsandri, Cofearii -vechi şi 

Cojcarii noi, localisare de Bălănescu, şi Mademoiselle de la Seiglitre de Jules Sandeau. 

“Bălănescu fusese la Paris și văduse pe marii artiști jucând, iar la întârcere se în- 

cercă zadarnic să-i îmiteze. Neisbânda nu-l tămădui cu tâte acestea. L'am cunoscut 

bine, căci' eră din Focşani. |
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voie şi tot-deauna aduceă publicul la nivelul năsdrăvăniilor lui. Cine 

Pa vădut în Nae Ipingeseu din «N6ptea furtunâsă», în Ghifă Pris- 

tanda poliţaiul din «Seris6rea perdută> ale lui Caragiale, în Luca 
Mustachide din «Sfredelul Dracului» de Alecsandri, în Petterman din 

«Choufleuri», în Czipan din «Voevodul 'Ţiganilor», în Kikibio din 
«Boccacio» şi în atâtea și atâtea alte ipostase scenice, aii aplaudat şi 
aii slăvit pe artistul comic, cel mai poporal şi mai talentat după Millo 
în ţâră la noi. a | 

Se pâte ca privirea lui, în loc să fi frământat adîncurile firii. ome- 
nesci pentru a scâte la ivâlă viciile morale, să fi fost mai mult impre- 
sionată de uriîciunile şi diformităţile din: afară ale indivigilor, cari,saii 

nu meritase o analisă mai amănunţită, saii nu-i presintase vre-un alt 
interes. Ori-cum, lucrarea sa aveă un netăgăduit caracter de moralitate, 
căci ne înfăptuiă nisce fiinţe cari, — maimuţărind vorba, portul, de- 

prinderile celor mai subțiri ori mai sus decât dînșii, — se credeai, 
a fi cu tot dreptul representanţii progresului în clasa lor, .pe când. 
întradevăr nu eraii decât produsul falsificat şi ridicol al unei civili- 
saţiuni răi înţelese şi r&ii aplicate în cercurile din cari făceaii parte. 
„Adevă&rate vicii sociale, ce intră de drept în cadrul comediei, tâte 

având o intimă legătură cu sufletul şi tote trebuind aqi vindecate dim- 
preună cu dînsul. „,| a Ma 

Iulian a murit abiă în vîrstă de 40 de ani, după ce făcuse cele mai 
însemnate creaţiuni comice în cci două-deci şi doi de ani, cât a. stră- 
lucit pe scenă. Amănunt vrednic de jale: unica lui fiică s'a născut 
Grbă. Acâsta i-a fost cea mai cruntă mâhnire a vieţii. EI, făptuitorul 
glumelor și al :veseliei, trăiă cu ochii în 
nenorocita copilă. (1) . - e i N 
"Stefan Vellescu, amorezul cu graiii du Ice, ochi galeşi, zîmbet uce- 

ritor de inimi, representă pe teatru tinereţea, cu tot farmecul şi îru- 
museţea ei. Frumos el însuși, elegant, îndrăsneţ şi norocos, .puneă 
totuși în creaţiunile sale mai multă artă decât simţire, mai cu prisos 
adevăr decât căldură, şi trebuiă să aibă îndestul talent pentru a nu 
părea rece şi puţin natural în nisce roluri 'cari tocmai cerea însuşi- 
rile contrarii. Cestiune de calcul ori de temperament? . 

Cu tâte acestea, 0 dui6să tremurare a glasului,. o potrivită. sehim- 
bare a feţei, un gest rugător şi o anume înclinare a trupului, îi eraii— 
după povaţa și pilda maestrului săit Delaunay — de ajuns pentru ca 

necaţi în lacrămi, privindu-şi 

(1) Vedi şi studiul lui W, Pefraşcu asupra lui Iulian, din Literatura şi Arta po- 
mână, No. 5, anul 1899. - E | ,
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să vagă gingaşele capete plecându-se înainte i şi ispita-i de dragoste: 
încununată de succes. Câţi ochi .n'ai plâns, câte pepturi nu s'au sbu-. 

ciumat pe urma lui, necredinciosul, dar pururea doritul și mângâietorul . 
amantt..... | 

Eră o putere fatală şi trutaşă, deci, puterea lui; do aceea, nu cu pu- 

ține şi obicinuite lucruri îl făceai să fie mulţumit. Ba din atingerea sa,. 
în atâtea și felurite împrejurări, cu femeile, pe scenă, - nerăbdarea şi: 

-. fantasiile-i. cresceail fără de voie. Aşă,. nimic — între altele — nu-l: 

enervă, mai mult decât rolele prea mari și tiradele. prea lungi. Oredei, 
pâte cu drept cuvînt,.că lungimea. şi pompa cuvîntărilor sunt..vătă-_ 
măt6re interesului acţiunii, slăbinduii, dacă nu depărtându-i. efectul. 
Ordrea acesta, crescută la el cu timpul, Pa şi hotărit să părăsâscă . 

scena, consacrându-se catedrei sale de la Conservatorii. Fără de a fi 

fost un protagonist cu o .hotărîtâre înrîurire - asupra teatrului, Vel-. 

lescu a făcut creaţiuni — Vornicul Bucioc, Domnița Rozandra, Su- 

pliciul unei femei—în cari frumuseţea dicţiunii, gradaţiunea î în desfăşu- 

rarea patimei, eleganța şi corecţiunea înfăţişării şi simplicitatea mijl6-: 

celor pentru a produce efecte dramatice, dovediaii un dar original de. 

înfăptuire,- prin pătrunderea caracterelor și studiul - vieţii. intime a 

personagiilor.. Creaţiunile sale. nu sunt numerose şi nici. tâte nu. 

sunt de o' egală valâre, căci, dacă i; se pâte impută .vre-o slăbiciune. 

lui “Vellescu, este inegalitatea nivelului artistic în interpretarea unor : 

roluri faţă de altele și chiar ale acelor? ȘI — în deosebite împreju- 

rări... Dar 

: Les amoureux, toujours fantasques, 
„De Vail-bleu, ă Poil noir 

Voltigent!... Oh! temps heureux des frasques, 

Bonjour? „.. bonsoir! . . 

cum icsa- un , cântedel suggestiv al Yvetei Guilbert. | 

Dacă vom arătă, în puţine cuvinte, val6rea artistică a lui Gestian, 

«om 'de nădejde» întro trupă, care făceă de tâte şi se specialisase 

cu destul merit în rolurile de tată, de bătrân-şi de' financiar “(cum 
| gie” Franeâsil)-—el a rămas prototipul lui Porthos din Mauschetarii ; a 

lui Felbariad, temperament călduros, dar execuţiune defectudsă, prin J 

lipsa de studii, încorecţiunea graiului, abusul-de gesturi violente şi 

sughiţul . dramatic ; valârea lui: Christescu, plăcut la chip, aprâpe elegant 

pe scenă, dar ţâpăn şi afectat în gesturi, ca și în -vorbă; a lui Simion - 
Bălănescu, nu -lipsit de noimă ca tînăr comice naiv, dar stricat de la 

începutul. carierei, dându-i-se roluri prea grele pentru şubredul săi 

talent; a lui Joan Alezandrescu, cântăreţ cu glas plăcut, dar actor," 

Analele A. R.—Tom. XĂ.—Memorile Sceţ. Literare. 10
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mediocru; a lui Romanescu, comic grosolan. şi sgomotos; a lui Frat- 

vald, jucând cu 6re care brio pe seniorii de mâna a patra;:a lui 

„Ştefan lichăilenu, cu mai mult ifos decât pricepere melodramatică ; 

a lui Săpenu — Puiu uriaşul din Rosa magică — având mai. multă - 
statură decât talent ; “a lui Mincu, nedespărţitul tovarăş al lui <Musiii 

Millo», bun să j6ce ori-ce, numai de plâns să nu fie, — că.era 
omul slab de nervi; — vom încheiă. aprâpe lista actorilor făcând: 

pe atunci. parte când: dintr'o. trupă, când: dintr'alta, cu cari, abiă: 

strînși la. un loc, puteă un director să presinte cevă mai convenabil 
publicului. Dar ei jucati împărţiţi în două tabere şi lesne se: pâte'în-! 
ţelege ce val6re aveaii spectacolele date de aceşti câţi-va artiști înnecaţi 
în pusderia de ucenici stângaci şi de diletanţi naivi cari îi încunjurai. 
"In ce privesce artistele, este un adevăr de mult bine dovedit că! 
elementul femeesc a fost mult 'mai slab, ca artă şi talent,- decât cel. 

bărbătesc, în teatru la noi.: Abiă câte-va nume "pot răsări lumin6se 

de-asupra atâtor altora ce dorm în negura necunoscutului, şi acelea -: 
în anume roluri, sai i chiar în unele părții ale acelor roluri, din ca- i 
riera lor. 

Şi mai întâiu, afară de patru, 6 cinci, mai tote erai. 1 înculte,- dar inculte 

până a sci.abiă să scrie şi să cetâscă. Aveaii graţii naturale, o anunie 

învăpăere cuvenită scenei . şi: bună ţinere de minte ; în colo, numai 

ce învăţaii şi ce deprindeai. cu vremea în teatru le ținea loo de' edu 
caţiune artistică şi de talent. 

Pe lângă acâsta, fie mărginire intelectuală, fie influenţa mediului so: 

cial, sati alte cause şi predisposiţiuni personale, cele mai multe dove-.. 
diaii o pornire fir6scă de a cobori tot-deauna nivelul rolelor. In dramă, 
afectate, stângace, confuse—în- comedie, înfipte, 'semâţe, guralive, ele 

dedeai, prin felul de a jucă şi de a. vorbi, o nuanţă de trivialitate 
acţiunii şi caracterelor, . depreciându-le: mult val6rea : Şi. Strămutând 
adesea f6rte jos planul general al lucrării. ps 

Dar glasurile? Ce tonuri ascuţite, ce note țipătâre, ce- game stri-, 
dente! T6te aprâpe vorbiai în stil de primadonă, căci rar le. cădea; 
vocea din registrul .de sus. Şi ce aspră, ce grunţurâsă, ce 6p&nă, ce::. 
necioplită eră ! Nici o pregătire, nici un exerciţii, nică o technică, nici.o.: 
îmlădiare, nici o cultivare nu le-o înobilase nici odată. Tocmai agentul : 
principal, elementul măgulitor al graiului, « eră Pricinuitor. de „cele mai 
mari neplăceri şi neajunsuri. 

De aceea Reginele şi Ducesele, amantele şi cochetele - glăsuiaă în? 
nobilele sfere după acelaşi diapason ca morăriţele, ca mahalagidicele 
ca slujnicele din. sferele cele mai aprâpe de. :Pămînt; de aceea unul 

.
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din “farmecele teatrului, armonia şi dulceța vostirii, a fost şi mai 

este—pe alocurea—la noi un 'mit din poveştile altor n6muri : şi altor 

tărîimuri. necunoscute şi zadarnic visate. - a 
- Că pricepeait.- puţin 'ori pricepeaii pe dos, că simţiai prea mult ori 

nu .simţiaii de loc, că n'aveaii gust, nici măsură, nici drâptă judecată 

pe cât le trebuiă, întru ale. scenei, acâsta iar e adevărat. şi pote fi 
adevărat pentru ori-cine, când. seva află: în aceleași condițiuni în - 

cari se aflati: artfistele: (?!) teatrului. nostru în vremea despre. care 
scrim. Eră lucru firesc, prin urmare, ca, ridicându-se sus, sus din mijlocul 

lor, Matilda Pascaly, Frosa Popescu, Nini Valery; Frosa Sarandy, . 

Raluca. Stavreseu, şi -mai înainte de dînsele Mali Cronibace, Raliţa 

Michăilenu, Fany Tardini, Marița Constantinescu, prin calităţi alese 

ale: minţii şi- ale simţirii, dragostea și ochii tuturora să se aşeze sta- 

tornic asupră-le şi să le urmărâscă cu bucurie în tot locul. Dar și ce 

deosebire în: înfăţisarea, în mersul, în vorba lor ! Pretutindenea păreaii 

a fi ele stăpâne. şi împrejurul lor făceaii să se desfășure—ca de drept—: 

tâte peripeţiile faptelor. scenice... . Sa _ 

Sentimentalilătea- melancolică a' Matildei -luă, prin graiul duios 

şi atitudinile ei:.nesilnicite şi nepretenţiose, .caracterul unei. stări . 

suflotesci cu. totul naturale, din care înflăcărarea vibrantă a: pasiunii 

păreă.că o: deştâptă, pentru. a: dovedi că în acea inimă, atât de îngă- 

duitâre,:furtuna puteă să se ridice fără să-i turbure seninătatea. 

Energia Frosei Popescu, temperată prin dalcefa expresiunii şi o dis- 

tinețiune personală în gesturi. și atitudini, făceă ca faimâsa Marecolini . 

să apară în.t6tă mîndreţea ei de. odinidră, întrupând nobilele figuri 

ale scenei. tc i 

Winy Valery, veselă, sprintenă, cu glas plăcut, cu: joc isteţ, eră copil 

răstăţat şi: umpleă-sala de bucurie când apărea în faţa publicului, îm- 

părțind. de :alt-fel acâstă simpatie cu Frosa. Sarandy, care, cu talentu-i .. 

natural, .vioiii, şăgalnic, dedeă deosebită vicță creaţiunilor comice, . 

scoțând : din cel mai neînsemnat rol o figură şi însufleţind cât de sârbede 

situaţiuni. Raluca Stavrescu, temperament pasionat şi spirit neliniștit, 

eră asemenea Jarifei Constantinescu, amorâsă, cochetă, ademenitâre, 

deşi exuberanţa uneia, sbuenind fără de voie, creă o atmosferă agi- 

tată, în care cu greii puteă trăi reserva sentimentală, adesea vroită, a 

celei-lalte. Mali Cronibace, înainte-mergătârea Matildei, avea aceleaşi 

graţii, aceeaşi: înduioşare ca şi dinsa; cu, în mai mult, inclinarea 

  

către'o uş6ră ironie, ce i-a creat un loc aparte în galeria ilustraţiu- . 

nilor artei nâstre dramatice. Fany Tardini,. asemenea Frosei Popescu, 

mîndră,. impetudsă şi semâţă, ţincă de la originea sa italiană, negreșşit,
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o ardâre adesea prea nestăpânită și deci nu tot-deauna frescă. Sonul 

cam întunecat, gestul şi graiul prea emfatice. 

Raliţa dichăilânu, ingenua cea mult lăudată de Eliade (1), subreta: 
iscusită a Teatrului de diletanţi şi a celui din Craiova, treci — îm- 

preună: cu anii — t6tă gama caracterelor scenice, până ce se specia- 

lisă în acel de mamă, de bătrână (duegnă), în care a excelat până la 
sfirşitul carierei sale. Cine nu-și aduce aminte: de capul ei uscăţiv şi 
distins, de modul ticnit şi blajin cu care vorbiă, de umbletul ei lin 

oră mărunt, de gesticulaţiunea ei atât de reservată, de surîsul ei plin de 

atâtea înţelesuri şi amintiri? A început fără a sci să cetâscă şi a sfîrşit 

cotind cu' măestrie în fundul sufletelor omenesci.. 

Dar, în sfîrşit, acestea erai elementele artistice şi cu: dînsele - tre- 

buiă să se producă acel «farmec de cuvinte şi de icâne vib “cu care: 

«se înviorâză sufletul poporului». 

De aceea, în stagiunile următâre, Pascaly îşi întregi “trupa cu Stef. 
Vellescu, Ioan Panu, Christescu, Raliţa, Maria Flechtenmacher, lăsând 

pe Millo, aprâpe singur, să-şi «cerce norocul» în Sala Bossel cu vechiul 

lui repertoriii şi cu Apele de la Văcăresci, vodevil plin de alusiuni şi 
satirisări asupra cestiunilor şi împrejurărilor politico-sociale pe atunci 
la ordinea qilei. De alt-fel, cât Pascaly avi administraţiunea Teatrului 
Naţional, Millo, preferi «să se tiranisâscă — cum qiceă. —-pe scându-: 
rile lui Bossel>, decât să dea mâna cu dînsul. Eră cevă mai mult de- 

cât o deșâriă ambiţiune, care-l opriă să facă acest pas, dorit. şi cerut 
de t6tă lumea, căci în timpul cât aii fost împreună în capul acelei: 
administraţiuni (1867—1868) înţelegerea nu s'a putut statornici— decât 
d6r pe scenă — între dînşii. Eră o veche bubă, care învenină inimile 
amîndurora, pricinuind scenei române cele mai mari pagube .mate- 
riale şi artistice. Cât star fi ridicat ea şi unde ar fi ajuns pâte chiar 
literatura n6stră dramatică, dacă aceşti doi. artişti, două puteri, două 
lumini ale teatrului, trăiaii uniţi şi lucraii în deplină înţelegere — cu 
acelaşi zel cu care lucrati despărțiți —pentru mărirea şi întâietatea lui?! 

  

(1) Ioan Eliade Rădulescu, unul dintre întemeetorii teatrului, more în diua de 27 
Aprilie 1872. 1 se fac funeralii naţionale, la cari vorbesc d-nii: Urechiă în numele 
Academiei Române, Esarcu în al Societăţii pentru, învățătura poporului român, 
Missail din partea giaristică și Stăncescu din a teatrului. Amănunt interesant: pe 
când se ureă cosciugul răposatului în carul funebru, musica—după dorinţa expri-
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Ră&sleţirea lui: Millo de întregul corp talentat, distins, muncitor al 
artiştilor noştri, vătămând interesele instituţiunii dramatice naţionale, 

i-a adus lui însuși destule pagube. Singur,. sărac, nesusţinut şi neîn- 
țeles — de cei ce-l încunjurai, — nivelul artistic i se coboră şi lupta 

fără. puteri ameninţă să-l r&pue. 

“Tată “ce gice un martor ocular despre rostul spectacolelor ce vedea 
la sfirşitul anului 1873:, «Sala lui Bossel eră aprâpe deşârtă, deşi 

se 'jucaii :Prăpăstiile Bucureseilor.. Lojile mai tâte g6le, căci numai 

publicul popular, care se duce la teatru să petrecă, a rămas cre- 

dincios bătrânului comedian.» Personalul teatrului: e mai mult decât 

restrîns. Trei aclrițe : sărăcuţ îmbrăcate representaii mulţimea ele- 

gantă dintr'un salon; decorurile eraii neisprăvite, iar dracul, în loc 

să 6să de sub scenă, unde.se: presupuneă a fi iadul, veniă ca ț6tă 

lumea pe uşă. O 
. 

mată de dinsul, cu limbă de mârte — cântă finalul actului II din Lucia de Lamer- 

moor. ” ” Ă 

Frosa Popescu, neangajată de Pascaly, protestă prin giare, învinov căţindu-l de ra- 

pacitate. şi lipsă de condescendenţă către colegi. Journal de Bucarest, 10 Oct. 1872. 
„(1) .4illo,. încunjurat de câţi-va elevi, dădă—cât ţină contractul lui Pascaly — spge- 

tacole de comedii şi vodevile, în Sala Bossel, jucând, în 1872—173, de 18 ori noua sa 
lucrare Apele de la Văcăresci, cărora le tot adăogiă, împrospătându-le pe afiș, câte o 
codiţă hazlie privitâre la: legea timbrului, la tutun, la Jidani, la licenţele de băuturi, 

la'Creditul funciar.ete., etc. Ca tâte lucrările de ocasiune, atrăgeă lume și deci «făcea 

parale». După acâstă piesă, cu care a debutat la deschiderea amînduror stagiunilor, 19 
Novembre 1872 și 26 Octobre 1873, a mai dat: Wu bal din lumea cea mare, Millo 
director, Paraponisiţii amândoi, 83.333 de franci, Barbu Lăutaru, Haimana, Baba 
“Hârca, Un mister în pasagiii (vodevil de Millo), Cuconia Chiriţa în Iaşi, Pete în 

sore (e, 1. a. Eliescu), Fermecătărea (ec. 2 a. Carada), Jianu; apoi la 20 Aprilie 1873 

plecă la Iaşi şi prin judeţe să exploateze vîna norocită a Apelor sale.—In stagiunea 

următâre, dete, pe lângă cele de sus: Barbu lăutaru, Impresiile C. c. Chiriţei la 

"Paris, Zuzu Calicu, Doi pricopsiți, Cinel-Cinel, Plăcintaru (cânticel comic de. Alec- 
"sandri), Prăpăstiile, Grozavul duelist (v. 2 a.), Corbul român, Domnul Mofturenu, 

(Politica cea mare, vod. 5 a. 1 tab. Millo), C. e. Chiriţa la Exposiţia din Viena, 
Magnetismul, Musa de la Burdujeni; apoi, în urma a trei zadarnice încercări dea 

mai da Apele de la Văcăresci, a închis teatrul la 27 Aprilie 1874 şi a plecat prin 

“provincie. 

Iorgu Caragiale — neangajat. nicăieri —dădă mai multe representaţiuni la Bossel 

în beneficii — între cari: A/areu Boizaris (dr. cu mare spectacol, 3 a. 6 tabl.), la 

.22 Martie şi 14 Aprilie: Provincialul în capitală (vod. 2 a. Caragiale, mus. Fle- 

tenimeaher). Elena Caragiale dăduse, tot acolo, la 22 Dec: 1873: Frumuseţile din 

Iaşi şi din Bucuresci, canţonetă de Iorgu Caragiale, Dulce e la Primărie (farsă 2 

-a.) și Deputaţii fac. cevâ ?. canţonetă. de acelaşi; mai jucase la începutul lui De-
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Pe când Pascaly în Teatrul Naţional, cu un repertoriii variat şi .in- 
teresant, cu 'stăruinţă şi cu bună chibzuială, ajunsese a avâ şi sala 

bine poporată şi nu puţine succese. Ceea ce pricinuiă însă mirarea 
tuturor, eră ușurința cu care actorii învă&ţaii roluri: de 'o 'lungime 

spăimântătâre' şi de un gen atât de diferit unele de altele. De la drama 
ori melodrama pasionată şi violentă, treceaii la comedia veselă şi bla- 

jină, la vodevilul sprinten şi la farsele mucalite, căci la noi o piesă jucată 

de două, trei ori, nu mai interesâză pe nimeni, publicul fiind mărginit 
şi pururea același. (1) .- : 

cembre: Nobiefa slugilor (v. 1 a., tr. Nicolescu), Amorul unui student (de Cara- 
giale) și Veduva şi Avocatul (v. 1 a. traducere). 

Dimitrie Bolintinenu more la Septembre 1872, în cea mai mare miserie. . 

Cuza- Vodă mâre la Heidelberg (Hâtel d'Europe), unde se dusese să-și vadă copiii, 
de o paralisie a inimei, la 12 Maiit 1873, şi e îngropat la Ruginâsa la 29 Maiă, cu 
mare pompă, în mijlocul unei mari mulțimi de ţărani, cari îi conduseră carul 
funebru. Generalul Florescu, V. Alecsandri, Colonelii Casimir şi Gadela ţineaii pan- 
glicele carului; M. Kogălniceanu a vorbit în numele ţării, N. Ionescu în numele 
orașului Iași, Petre Grădiștânu asupra faptelor domniei, Andreiii Vizanti în nu- 
mele Universităţii din Iaşi, Archiereul Suhopan în numele bisericei române. 

Prinţul Gheorghe Bibescu mâre tot în Maiii 1873, la Paris, în vîrstă de 69 de ani 
şieste înmormîntat în cimitirul Pâre-Lachaise, după slujba ce i se făcă la biserica 
rusâscă de Archiereul Prijulieff. Aii fost faţă marii demnitari ai Statului şi repre- 
sentanţi ilustri din înalta societate francesă. . ă 

(1) Repertoriul lui Pascaly, în stagiunile 1872--1874, fu alcătuit din următârele 
lucrări: Căsătoriile fără cununie (Les faux mânages, com. 5a. Pailleron), Fanfan la 
Tulipe (dr. 6 a. Paul Meurice), Căgăturile (e. loc. 3 a, Pascaly), Doctorul negru (ar. 6 a. 
WEnnery și An. Bourgeois, trad. Michălescu), Șrengarul din Paris (rol studiat de 
Pascaly cu Bocage, creatorul lui la Paris), Martirul familiei (Ar. 5 a. V. Sâjour, trad. 
Michălescu), Puiculița (e. 1 a), Trei Pălării (e. 3 a: Hennequin), Sărmanul Jack, 
Păcatele bărbaţilor (Les amandes de 'Timoth&e), Banul Mărăcine (ar. orig. da.,V. 
A. Urechiă), Cărbunarii (e. 3 a., Aricescu), Nebunii din faţă (€.1 a., Pantazi Ghica), 
Dama cu camelii, Rotarul, Caterina Howard, Domnia slugilor, Don Juan de Ma- 
Tana, O căsătorie în lumea mare (c.4a., Ventura), Mârtea lui Const. Brâncovânu (ar. 
ba. Roques), Hernani (dr. 5. a., V. Hugojtrad. Ioan Eliade; jucată de Pascaly (Hernani, 
Vellescu Don Carlos, Dimitriad Don Ruy Gomez, Matilda Dona Sol şi fârte frumos 
reușită; venitul eră destinat înălțării unui monument lui Eliade), Cuvintul mortului 
saii Cocoşatul (ar.'5 a. Paul Fâval), România liberată sau Mircea învingător (c.3a. 
Ant. Roques), Paradisul perdut, Amorul doctor (benef. Frosa), Fanatismul (benef. 
Dimitriad ; Vellescu Mahomet, Dimitriad Zopir), Indiana şi Charlemagne, Paiaţa 
(ar. 5 a. d'Ennery şi Mare Fournier, trad. P. T. Georgescu) Hoţii de Codru şi de 
Oraş, Radu Basarab, Banul Olteniei (mare succes al lui Pascaly și Vellescu; dr. 
naţ. cu spectacol, 4 a. 7.tabl.), Răposatul D-lui (c. 2 a. Pascaly), Re&sbunare şi ne' 
bunie (dr. 1 a, tr. C. Palama), Aşă sunt femeile (e. La, trad. C. Palama), Copii?! fa 
ilie?! (dr. 3 a. Pascaly), Cheia unui ginere (vod. 1a. trad. 1. Panu, mus. Flech-
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Din acestă silită şi continuă preînnoire, din trecerea aceloraşi 6meni, 

aprâpe, prin atâtea: şi atâtea roluri de. caractere şi dimensiuni dife- 

rite, aii şi isvorit marile neajunsuri ale interpretării greşite, ale lipsei 

de originalitate, ale slăbiciunii artistice, imputate actorilor noştri. 

Eră fatal să fie aşă, giceaii ci, când nu se dedeă unei trupe nică măcar 

timpul trebuincios de a face cunoscinţă cu fiinţele — reale ori închi- . 

puite — ce i se cereă să înfăţişeze în deplinătatea vieţii, — dar încă 

să pătrundă în adîncul. gândirilor şi simţirilor şi să creeze cevă ră- 

măetor, adevărat, asemenea omenirii. a 

Dacă trupa ar fi fost însă la înălţimea. chemării ei, dacă talentul 

şi educaţiunea ar fi venit în ajutorul experienţei şi deprinderii, dacă 

moravurile şi technica scenei mar fi fost supuse capriciului şi pre- 

sumpțiunilor personale, negreşit că neajunsurile covîrşiaii mai puţin 

tenmacher), Lăpuşnenu (âr. naţ. 5a. 7 t., N. Scurtescu), Ce scie satu nu scie băr- 

batu (e. 3 a., Pascaly), Muschetarii (dr. 5 a. 10 tab., Alex. Dumas, trad. Pascaly), 

Vrăjitrea, Fiul nopții, Revisorul General (c. î a., local. Petre Grădiștânu), Resbu- 

narea morților (C. Stăncescu). : 

| 7. 4. Cantacuzino dă, la Maiii 1873, demisiunea din director general al teatrelor 

şi e înlocuit cu C. IL. Stânceseu, iar acesta în comitet prin Nicu Negri. 

Frosa Popescu dă în aceeași lună un. beneficii cu concursul d-rei Keller, jucând 

Un caprice (Musset), Lucrătorii (trad. Dimitriad), Burgravii (Frosa în rolul Guan- 

humarei), Vara la [eră (Deparaţianu), versuri gise de Dimitriad. 

Daniil Drăgulici, talentatul artist, more la începutul lui Octobre 1873, 

Matilda Pascaly mâre-la 10 Novembre 1873. 1 se face o înmorniîntare strălucită la 

12 Novembre, la care d-nii V. A. Urechiă, Stăncescu, St. Vellescu pronunţă oraţiuni 

funebre, iar tin&rul G. Dem. Theodorescu îi dedică o frumâsă elegie în versuri. 

Jancu Samureaş, fost director şi membru în Consiliul teatrelor, “more la 12 No- 

vembre 1873. . , 

Alezandru Odobescu e numit la 23 Decembre 1873 membru în Comitetul teatrelor, 

“în locul lui C. Esarcu, trimis Agent diplomatie la Roma. . 

_ Frosa Popescu dă cu trupa lui Pascaly Lucreția Borgia în peneticiii, la 4 Fe- 

bruarie 1874. ! . | 

Expirând contractul lui Pasealy, cl închide teatrul românesc la 5 Martie 1874, 

"apoi la.18 Martie dă în Sala Bossel Rotarul, în beneficiul lui Iulian şi al Tudorei. 

“Millo jâcă Lipitorile în teatru cel mare la 4 Aprilie, 

Panu, şi Lina Stoenescu daii la sfîrșitul lui Aprilie un beneficii cu concursul 

“trupei lui Pascaly, jucând: Amorul doctor, Cheia unui ginere şi Croitor de dame, 

A 
1
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munca și zelul fie-căruia, renumele. şi propăşirea nu le r&ămâneati 
îndelung zăbovelnice pe calea cea lumin6să a artei. (1) :..: | 

De alt-fel Pascaly scrisese şi dovedise de mult că: fera are teatrul 

ce merită, când slobod eră ori-cine steteă în fruntea lui să-l răsu- 
câscă după plac și—fără control de nicăieri, fiind-că nu aveă sprijinul 

nimEnui—să-i imprime gusturile, inclinările şi defectele sale: 
„Aşă, cu Millo, comedia, şi în deosebi comedia de tipuri şi de nă- 

ravură naţionale, umplea scena de veselia sgomot6să şi puţin cam gro- 
solană a n6mului nostru, mărginindu- 'ast-fel producerile într'un -cere 
negreşit interesant, dar totuşi prea strîmt şi deci prea degrabă. și 
pe deplin cunoscut de un public iubitor de noutăţi ca al nostru. 

Acestă comedie fu idealul lui artistic, pe dînsa a ilustrat-o şi prin 
ea s'a făcut nemuritor. Dacă cei câţi-va actori mai de preţ, co am 
avut, puteaii mărturisi, cu nevinovata-le modeslie, că «fără de dinşiă 
nu ar fi artă la noi», de sigur Millo, care a fost qecimi de. ani sin- 
gurul ei representant, avea tot dreptul să spună: <Arta dramatică ro- 
mână, sunt euib | | a ă 

La dinsul, dramele, cu sait fără spectacol, şi comediile străine, mai 
mult sai mai puţiu înalte, erai o parigorie lăsată camaradilor, sai 
un mijloc mai lesnicios de câştigat parale, cu singura condiţiune să 
j6ce, pretutindenea, an rol Gre-care, cât de mic... că-l făceă el mare. 

La Pascaly, proporţiunea eră cu totul răsturnată. Dramele şi melo- 
dramele i-ati fost l6gănul talentului, printwînsele l'a desvoltat şi pecetea 
lor caracteristică a purtat-o, cultivându-le tâtă vi6ţa. Şi, lucru ciudat, 
prima lecţiune ce i-a dat marele Bocage a fost o lecţiune de comedie, 

- învăţându-l admirabilul rol al Ștrengarului din Paris. Asemenea con- 
traste nu sunt rare în cariera artistului nostru, căci el, care a cultivat 
şi iubit drama, eră fârte bun în comedie Şi nici una dintre compu- 
nerile sale teatrale n'a avut caracter jalnic. Ma o 

Cu t6te acestea, la dînsul drama eră temeiul, iar spectacolele comice al- 

  

(1) Românul, 9 Decembre 1873, publică următârea comunicare, făcută de Direc- 
fiunea teatrelor, ca dovadă şi întărire a acestora : < Comitetul teatrelor, observând, 
cu ocasiunta repetiţiunilor generale ale dramei Hernani, tradusă de .repausatul 
Eliade, că unii artişti ai făcut schimbări arbitrarii în teztul traducțiunii, fie din 
rea. voinţă, fie din lipsă de studii,—inlocuind, cu de la dinșii cuvinte, pe acelea ce 
nu şi le aduceaii aminte,—a voit să oprâscă representaţiunea acâsta, care se dedeâ şi în înteresul artei (?!). Cu t6te acestea, a tolerat-o, spre a nu perde ocasiunea de a aduce şiel contingentul săi la ridicarea monumentului lui Eliade. Dar tot odată găsesce de cuviinţă a preveni pe public, că el respinge ori-ce solidaritate cu aceste schimbări, cari denaturâză şi spiritul autorului original și textul țraducerii,> — Tra- diţiune verbală: C. 7..Stănceşcu. - Da IE
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cătuiati mai mult o <petrecanie» pentru gl6tă, o mană binefăcătâre cassci, 
decât o hrană prielnică spiritelor distinse şi un element de progres pentru 
artă, deşi în ori-care dintr'însele. reclamă ori îşi roservă rolul de că- 

| pelenie, nu cum-va un altul, în locui, să-i compromită efectul. 
Se înţelege uşor, prin urmare, ce solicitudine puteai av6 respectivii 

directori în privirea acâstor două genuri dramatice şi cum, 'la "prilej, 

zelul lor 'fu mai rodnic peritru unul decât pentru .cel-lalt. Aceste: îm- 

.prejurări nu. trebuese 'lăsate la o parte în. drâpta judecare a' activi- 

tăţii artistice a celor doi corifei, cari aii lucrat negreșşit tot ast-fel până ce 

"teatrul, eşind do: sub ocârmuirea .lor,.intră sub statornica direcţiune a. 

representanţilor ce-i dăduse legea, pentru a a deveni un aşezămiînt publice 

de cultură intelectuală. 

Aveam o singură scenă, menită a înfăţişă t6te laturile vieţii şi ale 

lumii, cu o de o potrivă consideraţiune şi îngrijire, pentru înţelegerea 
adevă&rurilor cuprinse într'iînsele, fie ele eşite din durerea, din bucuria 

ori din nebuniile omenesci. 
Numai cu preţul acesta puteă da ea un fericit avint literature dra- 

matico şi fi o şedlă pentru cultura limbei. 
De altfel, literatura și critica dramatică se mişeai mai vii şi mai 

în plin pe atunăă, deși fără a da nota caracteristică a timpului, nici a 

lăsă, în tot-deauna, trainice urme despre vrednicia lor. Po scenele tea- 

trelor se vedeaii răsărind—dintre mulţimea de traduceri—câte-va lu- 

crări originale meritorii, unele localisări norocite; iar marele diare pu- 

neaii cu bucurie foiletonul saii col6nele paginei a treia la disposiţiunea 

Aristarchilor (2) contemporani. Eră o mişcare, pri6lnică desvoltării 

gustului şi luminării publice, care-și luase,—după limpegirea treptată 

a însemnatelor cestiuni politice, —iarăşi drumul de mai înainte, pote cu 

mai multă poleială, dar nu şi cu autoritate mai multă. 

Aşă Arizeseu, — scriitor cu mărginite mijl6ce, dar polemist plin de 

ardâre, — continuând vechia luptă pentru «întregirea și asigurarea 

drepturilor Teatrului Naţional», critică la ocasiuni «măsurile neîndes- 

tulătâre ce se ieaii pentru cuviinci6sa înscenare a pieselor», negligenţa, 

„de nu nepăsarea, actorilor pentru <o mai nimerită apropiere de firea 

rolelor ce li se încredinţâză» ; dar, mai vîrtos, combate cu o nestăpânită 

"furie pe guvernul «destul de vitreg, care, pentru miserabile economii, 

svârle scena română în braţele speculatorilor, ce, după tot dreptul, se 

îngrijesc mai mult de câştigul lor decât de interesele artei sfâşiate. oră
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maimuţărite de nisce Gmeni fără capacitate, fără talent, şi fără con- 
„“sciinţă». (1) E aprig -Aricescu, dar.propoveduesce în pustii, căcă -lu- 
-crurile. rămân toţ:-în starea împotriva căreia se :răsvrătiă el. 

Pantazi Ghica, de la 1871, întreprinde,în Românul, o serie de articole 

periodice. asupra literaturei, teatrului, mişcării sociale şi chiar a celei 

politice, pe cari le titluesce: Curierul Bucurescilor şi câte odată Cronica 

scplemâniă. In stil curgător, nuanţat de lirism, când nu este emfatie 
ori zeilemist, el analis6ză, despică, urmăresce tot ce vede și ce aude, 

trăgând adesea  conclusiuni prea severe cu privire la artă şi prea 
„personale, când e vorba de .artişti.ori de scriitori. E cunoscută certa 
co.avea cu Zizin (L.. A. Cantacuzino), directorul general, şi d-l C. Stăn- 
cescu, membru: în Comitetul teatrelor, pentru -censurarea. ce diceă că: 

exercitaă asupra lucrărilor ce li se păreă că atacă personalităţi din 
societate, ca O căsătorie în luna cea mare (comedie de Gr. Ventura) 
şi Nebunii din faţă (comedie de P..Ghica) (2), ori cuprindea alusiuni 
Și situaţiuni prea liber protivnice celor de la cârmă. a 

Totuși pe Antonin Rogues Pa sculurat.răi pentru drama sa Mortea 
lui Brâncovânu, făcându-i aspre mustrări că ar fi denaturat:: 1) -ade- 
vărul istoric, făcând din Constantin Brâncovânu, «acel răpitor avar... 
a căruia vi6ţă nu -a fost decât o țesătură de intrigi pentru a se ţin6 
la domnie şi a-şi satisface .nesăţi6sa dorinţă de avuţie», un Domn «cu 
simţeminte nobile şi desinteresate» ; 2) .de a fi falsificat caracterul 
boerilor ţării de pe acea vreme, făcându-i intriganţi, vîndători şi tră- 
dători, când de la strănepoţii lor d-l Roques avusese personal atâta 
-bine și -trebuiă, ca străin ce-eră, să nu-i defaime, mai ales când ade- . 
vărul nu se află de partea d-sale; 3) «succesul; piesei a fost făcut de jocul 
actorilor şi de silinţele directorului, care a pus atâta consciinţă, în cât 
publicul a vădut în adevăr un teatru: bun şi o piesă, fie cât de pri- | 
-mejdi6să, bine .representată».. - E 

  

(1) Vegi articolele sale din: Zrompeta Carpaților,. Adunarea Naţională, .Opini- 
unea constituțională, pe care le-am citat mai sus. ... .. -. . 

(2) Românul din 7 Octobre 1871.— Idem din 3 Novembre: Petiţiunea lui Pantazi 
către. Minist. Instr. publice, reclamând contra interdicţiunii dea se representă piesa 
Nebunii din faţă, în care directorul general găsise alusiuni jicnitâre pentru Beizadea 
„Mitică (Zănăticescu) și Maior Papazoglu. Cere o anchetă de Gmeni competenţi și : 
nepârtinitori, declarând că nu cuprinde nici o alusiune ofensătăre pentru nimenea. 
«De o glumă nu se supără decât omul prost», dice el. — Vegi şi Românul din-19 Ianuario 1872. Ac6stă piesă fu însă jucată şi, cu tot jocul minunat al lui Pascaly, 
Drăgulică şi Matildci, «tot succesul piesei fu pentru un tînăr, d-l Iulian, plin de talent 
și de viitor în arta' dramatică şi care va dobândi o mare reputaţiune». Românul, 29 
-Decembre. 1871.—Profeţia acesta: se îndeplini, precum toţi scim,  -.-. „o .
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Dacă însă partea istorică şi politică e contestabilă, partea literară e de 
t6tă. lauda., Acâstă lucrare e şi de Laerţiu, aspru criticată, din tâte 

punctele de vedere. «E o pantalonadă, dice el, un lucru făr' de nume, 
imposibil, ap cerc :pătruţ. E cu totul lipsită de armonie,. de coesiune, 

de . interes...» Intr'un stil f6rte. ironic. o sfâşie . el, o -ieă peste picior 

şi termină întrebând pe comitet .cum .permite ca, . într'o dramă cu 

pretenţiune de a fi istorică, să se insulte demnitatea naţională, să .so 

acopere de ruşine tronul ţării, să.se arunce oprobriul trădării tuturor 

numelor. istorice de. odini6ră, să se facă o tristă speculațiune de antre- 

penor cu nume ca al.Brâncovenilor, în. daună morală şi: materială-a 

publicului? E1 o găsesce rii montată şi slab jucată. (1) - 
„. Cu aceeaşi furie se ridică iar împotriva. directorului Zizin, care inter- 

disese şi representaţiunea comediei d-lui Gr. Ventura (O căsătorie în 

lumea mare). sub cuvînt că. între. persânele puse în scenă comitetul 

recunoscuse unele dâmne şi. domni din societatea înaltă. Analisând-o, 

el găsesce că: ceste o bună comedie de salon, dar nu o în tâte nimerită», 

„căcă autorul, «din ţăsătura intrigei, din limbagiul ceremonios, de bună 

„cuviinţă, de bun ton.... având intenţiunea de a. descrie moravurile 

din lumea mare, prejudiciile şi relele ce o rod şi o dărâmă... . trebuiă. 

să evite ori-ce idei și mai ales ori-ce scene. vulgare. Așă. scena VIII. 

(act. 1). între cocâna cea mare şi înfumurată şi bucătarul. săi țigan— 

fârte comică, fârte risibilă, nu e la locul s&ă (prin cuvinte şi situaţiuni) 

într'o comedie de salon, e o scenă vulgară». Apoi personagiul Evre- 

ului Natanson «prea revine, des, “nepregătit,. neoportun, .nenimerit în 

scenă, fără o regulă în acţiune». Afară de aceste mici nepotriviri, co-. 

media e plină de interes, morală, onestă. E un <bun studii de mo- 

ravuri>. (2) | E Sa 

Angina diflerică, comedie într'un act de V. A. Urechiă, o găsesce 

plină de vervă şi de spirit—cu tot ciudatul ci nume,—având darul să 

facă pe lume să rîdă de la început. până la stirşit. Tot ast-fel găsesce 

  

(1) Românul din 12 Novembre 1871, articolul lui Pantazi.—Jdem, 11, 12, 14 Novembre 

același an, critica lui Laerţiu.— Roques le răspunde în No. din 17 Novembre, iar 

Laerţiu şi Pantazi continuă polemica în No. din 19 și 21 ale aceleiași luni. 

-. In.Românul din 1 Novembre, piesa acâsta este pe faţă învinuită de a îi «o desă- 

vîrşită propagandă politică şi o punere în acțiune a candidaturei unui Gre-care 

Bibeseu-Brâncovenu la domnie, întrun. cas dat, la o ocasiune favorabilă...» Deși 

„plină de contradicţiune, efect — imposibile, apoteosa nâmului Brâncovenesc și pro- 

„paganda în favârea Bibescilor, caracteristica cea mai justă ce i se pâte face,—se 

aduc. aspre imputări comitetului, care aprobă drame defăimătâre trecutului, pe 

- când întergice comedii cari biciuesc viţiile, ridiculele și. defectele presentului. : 

(2) Românul, 12 şi 21 Novembre 1871. . . i ”
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şi canţoneta lui Alecsandri” Zaimană, însă din împrejurările că prima 
își bate joe de Camera Deputaţilor, de jurnalişti, de Ministeriul de Ex- 
„terne chiâr și'cea 'de.a doua critică pe Strousberg,.pe guvern și ares- 
„tările ilegale, şi nu aii fost oprite a se jucă, reveni la interdiţiunea come- 
diei salo Nebainii din fafă, care, pentru un singur nume, Zănălicescu, 
stă urgistită şi condemnată a nu ved$ faţa publicului. Eră fârte sim- 
itor dulcele Pantazi, când se atingeă cine-va 46 odrasele sale. - 

Aşă, cu câtă durere cere lui C. A. Rosetti socotâlă dece Pa înjurat 
sait mai lămurit de ce a primit <o critică aşă de....ca la ușa cortului» 
împotriva dranici J/ircea-cel-Betrân, aspru, fârte aspru chiar âna- 
lisată de Laerţiu, «Duinrieqeiile! co animositate!. co furie!. co dușmă- 
nie!. şi câtă ignoranță !»..... «Degradaţiune a gustului,.parodie a fru- 
„mosului, corupţiune a inimei!» strigă autorul criticei... «<Brer, mă cu- 
tremur! Lumea se înspăimântă, poprele se sgudue ! Laerţiu şi-a vărsat | 
"veninul invectivelor!» ... (1) şi aşă mai departe. . 

„Din încordarea simţemintelor, din fiorul ce face să-i tremure, 'ca de 
friguri, condeiul în mână, Qin răspunsurile date în mod agresiv pro- 
tivnicilor, din. argumentarea apr6pe personală, pretutindenea, se ve- 

-deă că vechiul polemist, hotăritul luptător politie, nu puteă să se des- 
partă. de vechiul obicei, în noua însuşire co luase — de a fi un 
„ticnit” şi nepărtinitor: analist al lucrărilor şi: împrejurărilor teatrale. 
„Noroe dâr.că tunetele şi fulgerile lui se înnecai în hohote de ris, 
aceea ce făceă pe Alecsandri —care-l iubiă mult-—să dică : «Ce brave 
„Pantazi, il n'a de rebarbatif: que Taspect, car il est incapable de gâ- „ner une. mouche.» (2) E - : 

Eră sincer admirator al adovăratului talent şi, cu tâte sbuciumările 
şi personalităţile lui, câna descoperiă frumosul ori adevărul unde-va, luă tonurile cele mai calde şi colorile cele mai vii pentru a le descrie 
Şi a le lăudă. In deosebi, aveă un.cult pentru talentul Matildei Pas- 
caly, despre care. diceă: «Cei ce cred că arta dramatică n'a progresat la noi, cei ce cred că n'avem artiști cu talente în trupa d-lui Pascaly, 
să mârgă să vadă. Dama cu camelii, şi-i desfidem să: pâtă gice'că 
ea se p6te jucă mai bine decât a jucat-o d-na Matilda, îi desfidem 
să pâtă dice c'o artistă adevărat consciinţi6să p6âte aduce, în inter- 

(1) Zbidem, 15 Februarie 1872. Pentru a-i arătă deosebirea de simţeminte dintre ci - doi, " Pantazi amintesce lui Laerţiu (care se năpustise cu furie asupră-i, în critica "piesei: Nebunii din față, şi-l atacase cu expresiuni apr6pe grosolane), cuvintele ca- racteristice ale lui Alphonse Karr: «Ce qui distingue le manant, c'est la manie de tutoyer le gentilhomme.s a . . ! (2) Românul, 21 Martie şi 9 Aprilie 1872, .
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pretarea rolului Margaretei Gauthier, mai mare talent, mai multă frumu- 
seţe, mai multă naturaleţă,o. veselie mâi durerâsă; o întristare mai miş- 

cătâre, expresiunea unei suferinţe mai adinci, decât acâstă artistă.» (1) 

Una din slăbiciunile sufletesci ale lui: Pantazi eră invederata dra-: 
goste' ce aveă de operetă şi în special de spectacolsle d-ral Keller. Nu 

o lance a rupt el întru apărarea acestora, contra «marilor şi: vir- 

tuoşilor Catoni: pudicii redactori de la Pressa şi pudibondii scriitori 
de la Telegraful», cari susţineaii că repertoriul lui Oiienbach' eră imo-: 
ral şi” propagator al. destrînării. 
„Dacă vre-odată. spiritul lui—de altmintrelea liniştit Şi juăicios — — şi-a 

eşit din firea lui şi s'a rostogolit din paradox în paradox, până la: 
cea.de pe urmă trâptă a rătăcirii, a fost atunci când, pentru a apără. 

o rea causă, a cercat să răstorne ființa lucrurilor şi să răstălmăcâscă 
adevărurile consfinţite. : 

«D-vOstre sunteţi censori, nu: vă place decât clasicul giceă el oghtra- 
ților sus pomeniţi;—dar bine-voiţi a ne spune: mai morale (decât re-: 

-pertoriul lui Offenbach) sunt descrierea, peripeţiile și nenorotirile lui! 
Georges Dandin al lui Molidre ?: . 
«Sunt 6re cuvinte mai morale, termini mai gazăți, « exprosiui mat 

pudice în operele lui Moliăre ? 
«Mai morale sunt situaţiunile din -Phedra.lui. Racine? - 
«Mai morală scena din Adrienne Leowuvreiur, când dispută pe amantul L 

ei Ducesei de Bourgogne ?.. 
«Ce strică ' Oitenbach, dacă în. tâtă lumea sunt fomei care învaţă” a: 

trăi în poveştile glumeţe ale lui Lafontăine, în poesiile lui Biron, în 

memoriile Reginei Pomarr, în romanele lui Paul de Kock?... 

«Ei nu mă supăr nici pe cancan, nici pe pulpăle: actriţelor, nici pe 

repertoriul lui Offenbach. Sunt just: găsesc că este'o petrecere, că 

oste bine să inai rîdă lumea şi să petrâcă, ba găsesc chiar .o lecţiune 

morală în tâte acestea şi, dacă aș avco fiică, aș luă ui subicei mâ- 

nunal din tâte acăle operele ca s'o- învăţ să nu facă aşă.» .: 

Aceste frumose precepte, împreună cu multe altele, le dedeâ el ti-: 

n&rului Mircea Q. A. Rosetti, care «eră încă în etatea fericită a tuturor - 

ilusiunilor», care aveă <încă îmaculate» credinţele în bine şi în frumos, 

şiille dedeă'ca cun consilii bun (!) și ainical, pentru timpul” când va 

intră. în arena luptei !» (2) 

  

1) Ibidem, 11 Martie acelaşi an. - SI e 

e ide, & 23 Martie, 1 și 20 Aprilie 1873. —Teleyraful, Martie; Pressa,. idem, ace- 

lași an. . . Aa Ma
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„Şi aveă 'negreşit' încredere în bunătatea sfatului săi, de vreme ce-l: 
propuneă 'ca normă unui” tînăr inteligent şi: talentat, cum eră Mircea . 

Rosetti, uitând totuşi: că mulţi dintre cetitorii Românului, fără 'de ase- 

menea nobile însuşiri, puteaii să-l înţelâgă şi să-l urmeze cu totul pe 

dos, dispreţuind adecă pe 'Moliăre şi pe Racine — ca pe nisce porno: 
grâfi— şi ridicând în slavă-pe Paul de Kock, pe Piron, pe Offenbach,: 

ori: pe Regina Pomarr, ca pe nisce idoli ai cuviinței, ai moralității și 

ai bunului gust. 

Dar așă eră dulcele Pantazi: ce avea în inimă avea şi pe : liiabă, 
deşi o sinceritate -atât:de personală. nu e tocmai o calitate de laudă: 

pentru-un critic. Dar.se ocupă cu dragoste de mişcarea artistică: şi: 
literară -de la noi. Opera italiană, Opereta francesă (pe cea germană. 
n'o cultivă, nepricepând nemţesce), teatrele românescă, producerile 'şi -. 
composiţiunile interesante, discuţiunile (el giceă: gâlcevile) şi neînţe- 
legerile dintre scriitori, pictura, sculptura, architectura, tot îl atrăgeă, 
îl interesă, îl preocupă; afost un spirit ales; cu o bunăvoință neîn- 
ivecută de a-cercetă, de a pătrunde, de a exprimă tot-ce i se părea 
frumos, bun, adevărat, deşi. în mod cam independent de ori-ce 'me-: 
todă—de aceea puţin adînc—şi 'cu idei! prinse în. fornie lăbărrțate-—de 
aceea puţin corect. (1) a 

De alt-fel—căa' toţi: criticii noştri de pe atunci-—seriă când voiă, sati 
când aveă vreme, deci nu întreţineă în ospitalierele col6ne ale Roinâ- 
nului un servicii regulat de informaţiuni şi de impresiuni literare sai 
artistice, aceea ce-alcătuiă un: mare 'neajuns pentru . publicul deprins 
a-şi controlă propriile sale simţeminte în: privirea celor cetite, Vă, 
dute ori augite. -: 

Natură de boem, deşi fecior. de boer mare, avii meritul de a f făcut 
şi atât, pe vremuri când asemenea: subțietăţi plutiai ' aprâpe nebăgate 
în semă pe 'oceanul furtunos al luptelor politice de partid. 
Dacă însă Pantăzi scriă fără altă pretenţiuine decât de a, lămuri aceea : 

ce sciă şi ce simţiă, Laăerţiu (Alexandru Lăzărescu) avea mulţime 'de 
pretenţiiurii : pretenţiuni de „a fi om: cetit, pretenţiuni de stil, de origina- 

  

(1) Românul, 30 Novembre Și: i-6 Decembre 1873. 

Fiul hi Ioan Eliade-Răduleseai face un" apel public pentru alcătuirea unei casse' 
de pensiuni şi ajutâre a artiștilor dramatici din ț&ră, arătând că, cu mijlâcele: ce 
propune, se pot adună 81.600 lei pe fie-carean. Acestei casse el făgăduesce a dărui 
1000 exemplare din Istoria Românilor a tatălui săi.—PRomăânul, 11: Febr. 1874 

G. Sion, membru al Comitetului teatral, protestă prin Românul, din 11 Mar tie. 1874, 
contra imputărilor. aduse acelui Comitet, că ar fi stabilit censura.— La acâsta, diarul 
răspunde, la 31 Martie, aducând dovegi de censurarea lucrărilor în teatru.
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litate,: de. spirit, de ironie, pretenţiuni. poetice... și altele şi altele, ce cu” 

prisos răsăriaii. din foiletânele sale dramatice. : E 

- Se vede însă. că maxima isteţului dascăl Horaţiu: pravis: esse la- 
boro obscurusque fio,. avusese o r&sturnătâre: influenţă asuprăi;- dacă,. 

în temerea de a nu fi pe deplin înţeles scurtând vorba,el:o Tungiă 

şi o lungiă pretutindenea peste măsură. A fost, de sigur, un Abundent; 

scriitor, dar prea mult difus ca să fie tot-deauna interesant..0O: critică, 

şi. în special o critică teatrală, trebue:să cuprindă, 'într'un cadru re- . 
lativ.: mărginit, tâte desluşirile și aprecierile asupra subiectului ânalisat,: 

căci este o:lucrare curentă, pentru luminarea ' mulţimii :nedeprinse: 

cu cercetarea şi adincirea producerilor: artistic, iar nu un studii” mi-: 

gălos, documentat, setinţiic, din. care: + puţini « cetitori ar : pute trage: un: 

imediat folos. ... -.: “ ! i: | 

Laerţiu se: răsfăţă, cu'. mare! dragoste, întrg digresiuint, parcăitesăj 

amintiri, analogii, filosofări şi, forte adesea,părăsind-șirul celor începute, - 

apucă pe potecă ascunse, cari mânaii povestea cine' scie undâ. Rîndu-: 
rile: însă, col6nele şi foiletnele se înmulţiaii, iar bietul cetitor, ca:să. 

afle _şiretenia unei piese, trebuia. să aștepte 4, 5 numere, -uitând multe 

din cele de la- început. Won: maulta,'sed multui!. o cronicari, căci nu: 

aveţi mai mare dușman decât nerăbdarea celor e deprins cu spusele” 

vâstre şi. nică mai călduros-prieten...:: : :.: CINE Ea 

„Laerţiu eră autor şi. critic tot de- odată: 'a scris drame. şi. comedii, : 

dintre cari câte-va au îost-jucate cu 6re-care sgomot, deși nici unele cu 

isbânaă. O dramă cu mare spectacol, desfăşurând acțiunea. sape vre-!' 

mea lui Michaii Vitâzul:. eranii şi bocrii (1), a căgut pare-se într'un 

chip puţin -măgulitor pentru autor, care-și pusese :t6tă mîndria - şi tot. 

meșteșugul într'însa. Căderea rămase autorului ca o rană la inimă, care: 

sângeră ori de câte-ori asistă — se -dice — la succesele altora. De aceea, 

în de obşte, criticele sale sunt pesimiste; 'greşalele, slăbiciunile, neajun- : 

surile lucrărilor sunt; sc6se mult mai în evidenţă decât meritele şi ca-:: 

lităţile lor reale. 

Nepărtinirea e cel.mai sfînt atribut al judecății, pe "când patima în- 

tunecă şi scurt t6ză vederea, îngreuâză Și înr&esce simţirea, sbuciumă + 

şi derapănă. drâpta consciinţă! A - 

Laerţiu porniă mai adesea din punctul cel răi, cel noprielnie de vedere, 

  

(1) D- Pastaly, care esteun director consciinţios,! ma voit. a s6 mai 'expune “cu 

Țăranii şi boerii, un fiasco dramâtie ruşinos al:d-lui Laerţiu, o jalnică representa- . 

iune sub o formă care vrea să semene a comedie, în care tot suecesul ce a dobân- 

dit autorul a fost o lugubră tăcere şi a publicului și a a presei. — Articolul: Zi Pan- 

tazi Ghica din Românul, 15 Februarie 1872. :
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pentru a face cercetările sale, lăsând la o parte ori-ce consideraţiuni, fie 
personale, fie sociale, cari încunjurase pe autor saii lucrarea însăși. 

Eră chiar atât de riguros că de defecte îşi bătea joc fără de milă, iar 
despre merite vorbiă cu ușurință. .: a | 

„Intrebuinţă apoi termini mai mult decât aspri şi mai puţin decât 
parlamentari ; de aceea Pantazi şi alţii îl scuturai, ori-când le veniă 

la îndemână. (1) - -. i ae | 
A seris mult, şi operele de căpetenie jucate pe scena Teatrului Na- 

țional :aii fost în felul acesta judecate de dinsul. Condeiul îi eră — cu 
tâte neajunsurile —- câte odâtă destul de fericit, căci, țintind a: scâte: 
o formulă din fie-care idee şi:a face din. fie-ce impresiune 0 icână, - 
isbutiă în apropieră şi asemănări hazlii, 'ori în carâcterisări drastice. (2). 

Aşă, drama lui- Ant. Roques, Mortea lui Brâncovenu, eră pentru 
dinsul o pantalonadă (caraghioslic) (3) ; comedia d-lui. Gr. Ventura, 
O căsătorie în lumea mare—după o amănunţită analisă a însuşirilor 
ci, ca țesătură, ca intrigă şi ca desfăşurare, — pe cari le 'găsiă in-!: 
complete ori defectuâse, de nu chiar de prisos, —ca alegere şi acţiune. 
a pers6nelor,—unele puţin la locul lor în lumea cea mare, altele prea - 
puțin. mari. pântru locul ce ocupă în înalta societate, —ca scop şi ca în- 
văţătură morală;—exploatarea cestiunii jidovesci pe scenă, în mijlocul: 
tribulaţiunilor unui menagii aristocratic, — îi. părea car fi fost mult. 
mai norocită «să ducă o existenţă ticnită pe una din mesele autorului, 
sub protecţiunea, unui frumos cartonagiii poleit», decât să vadă «pentru 
o a doua 6ră» focul rampei, «când eră prea mult și una singură». (4)! 

In comedia d-lui G. Marian 2 O resbunare,—neavând de ce se legă, 
fiind-că: «înlăturând câte-va. mici scandale ale licenţei sale (e vorba 
de aforisme, ca căscatul din om în om»), nu esto o frasă fără a 'cu-: 
prinde. o'cugetare, nu este o idee care să nu “fie bin6 gisă, nu este 
o expresiune care să nu' scânteeze de spirit, “inteligenţă şi agere-re-. 
partiţiuni»;—compară pe Frosa Popescu cu un: maslodoni, îi spune că, 

  

(1) Românul, 10 Februarie 1872, cu critica piesei lui P.. Ghica, Nebunii dîn faţă în care pretindeă acesta că Par fi insultat şi-i r&spundeă, în No. dela 15 ale aceleaşi luni, în mod forte violent. — Vedi și crilicele sale din Românul; anil 1871 —1874 aprâpe tâte pline de apostrofe, de sentinţe; de analise răutăci6se, batjocoritâre sai chiar brutale. 
. 

(2) Vegi Românul, 11—14 Novembre 1871, 8-10 Febr., 1 Martie 1872 şi articolele sale din anii următori din Rom ânu « tuturor acestora. De, alt-fel Laerţiu eră bilios Și, 
(3) Romănul, Novembre 1871. : E 

ca atare, din fire agresiv. ...-..: 
(4) Ibidem, No. din 6—10 Februarie 1872. - | | 

Ş 24—25 "Novembre' 
d saii alte giare, pentru dovedirea 

.
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«afară 'de “rolurile: de bunică,. de -tantă, de Principesă, duerieră, . nu-i 
mai rămâne a produce decât tipul acelor brave tetăţene din. «timpul 
revoluţiunii de la 1789,'ce porniră pe jos la Versailles, fiind destul 
„de importantă prin colosalele d-sale proporțiuni h Apoi: năpustindu-se 
cu furie asupra. Comitetului teatral, îl învinuesce că. nu face să înce- 
teze «neînţel6sa” confusiune. dintre :rolură. şi aptitudini», :pentru a nu 
mai ved6 pe' Maria Flechtenmacher. suplinită, în :trupa lui Pasealy, 
<într'un mod 'inept. şi ridicol», pe Gestian' «suplinit prin alţi juni actori 
destinaţi altor scene», pe.Matilda Pascaly <jucând;, în roluri străine» 
de talentul ei, pe d-na Popescu : «condemnată:a se produce desavanta- 

gios> cu privire'la fisicul săi, pe Iulian «care'se torturâză în sârta vre- -unui 

bătrân ca Olivier bărbierul, sai Dracul»; pe S. Bălănescu «pus la fum de 

cărbuni spre a i se răpi spiritul, gentileţa. și acel ingeniii al „caracte- 
rului s&it natural». Dar Dimitriade?. «nevoit. să. andosese (!) câte un 
biniş pocit și veşted al boeriei 'de: odinidră, spre a se ţin pas cu pas 

de iraseologiile insipide, lipsite, de inimă şi -chiar. de bun'simţ, ale cu- 
tărui şi cutărui dramonian» ; pe când «Millo, neimitabilul, e tăiat în 

bucăţi şi aruncat palpitând .pe cele din urmă trepte ale miseriei. Millo, 

redus: a face vis-ă:vis unei Finette.(1), ca un unchiaş de, Brezae». Şi se 
miră -vădând pe Dimitriade, un artist de talent, «pornit într'o caravană 

cu destinaţiune pentru. .tîrgul Rîureni, la.un loc -cu figuranţi,: statişti, 
comparşi: și câte-va culise cârpite, plus două perdele de schimb, figu- 

rând una Partenonul ruinat şi alta:strada.din dosul Colţei, cu casele 

răposatului Chiţoranu' văgute în relief!...».:Melpomena-şi Talia aduse 

pe steriă în fuste scurte, cu' un bonet turtit şi şorţ de bucătărâsă, os- 

păteză: publicul avid de. spectacole, când cu , „gogoșis când cu :ma- 

cărdhe (2), exclamă:el indignat. . a 

- Aim: dat într'adins -aceste: câte-va probe- de, stil, pentru. a “doveai şi 

mai cu' temeiii aceea ce giceam. despre Lazrţiu ca: scriitor şi .ca critic: 

mușcător, “sarcastic, răutăcios: chiar, dar nu -lipsit de aproposito, nică 

de spirit. Limba însă îi este. prea încărcată. de radicalisme, iar forma 

sintactică cu: pretenţiuni. de originalitate, întortochâtă, până a o face 

une: ori cu greii înțelâsă şi mai cu. grei "românâscă, a 

Revista scrisă asupra dramei d-lui V. A.. Urechiă, Banul Măr dcâno, 

  

ancesă, care aveă mult succes în can n jonete, uşu- 

ce făceaii pretutindenea îurori pe atunci. 

profitând de atracţiunea ce exercită 

sai la parte — 

- (1) Finetia eră o veselă cântărâţă. în 

rele, decoliate, ba unele chiar obscene, 

Ea a cântat o Grnă aprâpe la Bossel; iar Millo, 

ea asupra unci părţi a publicului 'bucurescân, jucă =: plătit, cu. „sera, 

pentru a variă spectacolul, alături cu dînsa. DE 

(2) Ibidem, ] Martie 1, acelaşi an. a 

Analele A. RR. — Tom. XĂ.— Memoriile Secf. Literare. 
ai
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în deosebi, e caracteristică. Fără de a se ocupă de cele gise şi petrecute 
pe scenă, află. prilej de a trage scumpului scti amic Urechiă un frecuş 
(Francesii gic un: creintement),. în. cât; te: întrebi: 6re nu; și-ar fi 'putut 
întrebuinţă: condeiul ca să-i spue şi să-i critice neajunsurile mai bine 
decât să facă atâța cheltuială de vorbă, pentru a conchide.—: într'o' 
idiomă . împrumutată de la Eliade şi. Zaharia. Karkaleki, cu. fel. de-fel. 
de salturi şi de învîrtituri mai mult sai mai puţin nimerite—«că. fără. 
o nouă organisaţiune a teatrului, fără un sacrificiii real din. partea _na- 
țiunii, nici artă dramatică, nici. artişti “nu .putem av6>! Lucru .sciut 
de mult și: speculat de toţi, fără folos!.... E | 

Şi acâsta după ce, în:15 col6ne a 2:numere consecutive, s'a jucat de-a * 
baba 6rba cu bunul gust și cu bunul simţ, a: lovit. în drâpta „şi: în. 
stânga, :cu atâta îndârjire în cât însăși redacţiunea Românului.se vădi. 
silită să: previe pe public că «stilul vehement. şi caracterul sever. al. 
scrierilor autorului acestei reviste. teatrale. fac că aprecierile 'sale sunt 
exprimate adesea cu. prea multă ascuţire şi: trec peste iinele conside.. 
raţiuni ce ar veni în. favorul scriitorului piesei: Banul Mărăcine». 
Şi încă odată, d-l Urechiă îi eră prieten !.... (1). e 

De alt-fel îndată şi ieă .Ja. refec.(ca să-i întrebuinţez cuvîntul). pe. 
„«mulţimea de talente remarcabile în. tâte genurile, ce priviaii ca un. 
adevărat. scandal sărmana. lui până. veche, cădându-i fulgii :pe vest- 
mîntul de catifea nâgră a atâtor magistri în filosofie, -în drept, în sci-. 
inţele fișico-naturale şi în vastele cunoscinţe constituţionale după cari. 
se guvernâză .Statul român», răspundându-le,. la notiţa de “mai sus, 
prin lunga, prea lungă Revistă a celor: două spectacole '(sotial şi ar- 
tistic) în patru numere ale 'aceluiași diar. Iată ce singur dice, despre 
felul săi de a scrie: «Astfel, domnilor, cutez: de â vă asigură ::acel stil 
ușor, prea uşor, f6rte:uşor după unii; simplu, :vulgar, ţăran şi trenţăros 
după alţii; hain,: cârtitor, ipocondru, tata. moş, după o a treia gru-. 
pare; stilul figurilor, metaforelor, descripţiunilor, ei bine, Pam -aban- 
donat cu desăvîrşire... Nu-mi mergeâb. (2... ii 
“Sumedenie de colori, de icGne, de gândiri, turnate. în forme franţusescă, 

împestriţate. cu neologisme şi cu archaisme, tot de-odată—ca să bată, la ochi, — nu însă fără nici un sîmbure de dreptate, care, dacă n'ar.fi 
fost prea copleşită de patimă şi de ciudă asupra tuturor scriitorilor, ar fi putut da râde îndestule pentru - hrana - celor slabi, celor neîn- 
drăsneţi şi celor muncitori. a 

  

(1) Românul, din 20 şi 21 Novembre 1872. Notiţa'se află pe' colâna I-a a foiţei tea- trale din 21 Novembre. e a 
(2) Idem, din 15, 16, 18 şi 20 Ianuarie 1873. tu
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Laerţiu a ţinut să facă prea multe frase .şi "prea - mult - spirit; de 

aceea n'a fost nici adînc, nici serios critic. . 

„Cu totul alta 'eră cercetarea d-lui G. Dem:: Teodorescu, po: atunci 

sîrguitor redactor al Românului. Tinăr, învăţat şi. însufleţit de dra- 

gostea. studiului, d-sa dedeă cestiunilor istorice, sociale, politice ori -li-" 

terare, ce interesaii: şi luminaă visţa poporului, o desfăşurare pe cât 

de plăcută ca formă, pe. atât de seri6să și de: documentată 'ca fond. 

Datinele, obiceiurile, credinţele: şi eresurile, cântecele de dor, de vitejie, 

de jale şi de reînviere ale Românului ai fost seâse la lumină, lămu- 

rite şi împrăștiate de d-sa, ca nisce od6re preţi6se, din comâra geniului 

nostru naţional. Teatrul Pa interesat, fără îndoială, dar-i-a dat o mai 

mărginită atenţiune, -deși unele. recensiuni: ale sale sunt vrednice de 

+6tă considerarea. | : 

Așă. în “«Foiţele» de. la 30 Martie până la 4 Aprilie. ale Românului 

în 1872, „ocupându-se 'de drama, în 3.acte .a- d-lui. V. A. Urechiă, 

Dr cplalea - domnescă :saii : Por carul : şi. “Măria - Sa, adaptare după 

VAlcade e el Rey “de -Lope -de Vega, 'd-sa,. după ce descrie - sce- 

nele şi personagiile principale; găsesce că — după ;regulele artei dra- 
- matice — unităţile principale de.timp, de loc,. de scop şi de acţiune,, 

«sunt de minune păstrate», cu tâte .că autorul declară că copera sa e 
lucrată după şe6la; după | sistema. uk Lope de Vega şi a:lui Goethe, 

şedlă romantică, progresivă, inovat6re,. caprici6să».. (1) Trece 'apoi-la 

caracterele ce urzesc şi susţin acţiunea şi: constată că «nu e nică o con: 

tradicţiune şi nimic exagerat, ori suprauman» într 'însele; de aceea şi 

actorii le-ati interpretat cu talent și cu îngrijire. 0. Bălănescu a fost 

natural . şi grațios în rolul lui Dodăială (porearul) ; Matilda (Maria) de 

asemenea; Dimilriade (Alexandru-cel- -Bun),: grav, placid şi cugetător 

(să fio' 6re 16 flâchi ?); Pascaly.(Blircea), vioiii şi inteligent; Dimancea 

(Cacinsky), dispreţuitor şi pasionat; Drd igulică (Visternicul), tremurător 

şi desolat;. toţi: identificându-se cu nuanţa ce autorul voiă să dea 

personagiilor : -acestora. Limba. o găsesce. potrivită cu vremea și g gradul 

de cultură al fie- căruia, iar. din punctul de vedero.a faptelor şi: adev&- 

rului,, conchide că «autorul. piesei Dreptatea domnâscă n'a trecut peste 

nici una din datele şi memoriile păstrate de istorică: relativ la bătrânul 

E înțeleptul conducător. al Românilor din vâcul al XV-lea'!»-(2) -.. 

Dacă Laerţiu . eră le Docteur lant. pis, G. Dem. Teodorescu - pare. a 

f tost le Docteur tant micuz! Pâte că nu aveă dreptate î în totul, eră 

  

(1) Românul din 11 Aprilie 1872. ta 
(2) Idem, din 4 Aprilie, mt a
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însă încuragiator şi sincer, fiind că nu ţintiă ca. să loviască, ci să atingă 

fără de a jicni. i dia : 
Tot în aceleași simţeminte ridică d-sa meritele lui Gri igorie  Manoleset , 

elev al Conservatoriului, la examenul general al-clasei de declama- 
“ţiune, arătând că, în rolul lui Cimbru din Influenţa morală (G. Sion), 
promite a deveni un bun actor. «Gesturile îi sunt măsurate şi rotunde, 
ceea ce denotă studiii și inteligenţă... căci studiul, studiul psichologic, este 
indispensabil spre a înţelege şi a interpretă simţemintele şi pasiunile.» (1) 
“Augurâre norocită, căci. până : acum Manolescu nu a -fost înlocuit 

pe scena .n6stră, atâta de grei: este a , posedă” cine- -va însuşirilo dis- 
tinso ale talentului ce 'aveă. n li 

Analisând comedia Căgăturile, localisati de Pascaly (Les: invalides 
du mariage), găsesce nimerită idea de a o. pune -în:scenă, spre a. 
servi do exemplu celor -cari —la noi — ar căută.în căsătorie! refugiul : 
unei vieţi sterpe de fapte bune, plină însă de desfrînare, de trândăvie, 
de umiliri, cari alteră caracterul sfint -al: familiei, ameninţă existenţa 

„pacinică și onestă. a societăţii, prin înmulţirea: divorţurilor, întindând 
demoralisarea de pe tărîmul: vieţii private: pe acela: al vieţii publice. : 

„Inimile. n6stre,' «neatinse încă de ghiara corupţiunii, trebuesc să 'fie, 
deci, cu o oră mai înainte deşșteptate -și prevestite » despre momirea 
ce le-ar put6 atrage şi este indispensabil ca,::prin. teatru sai prin 
alte mijlOce, scriitorii şi “bărbaţii: învăţaţi, cugetători și moralişti, cari 
îi avem,:să ieă în mână acâstă cestiune,: care privesce viitorul unei 
genoraţiuni inteligente, falnice, preţi6se». (2) -: i i 
“Tot cu aceeaşi căldură. serie şi : despre Apele dela - Văcăresei ale | 

lui Millo, cari sub aparenţa frivolităţii ascund un' fond moral. 
Deşi nu: e decât o revistă umoristică, -cu cântece, compusă! pentru 

circumstanţă, are. totuşi-un ce singular: <acea vervă», acea frăgedime | 
de - simţeminte, cari ne dovedesc că Millo, înaintat în virsiă,-a r&mus 
tot-tinăr. şi cu spiritul tot vioii şi pătrundător. —Acâstă piesă, ca Şi 
Cădăturile, ne pune înaintea ochilor relele - de cari 'suterim şi ne in- 
dică tristele lor consecinţe; âmîndouă. ne: spun -că lipsa de 'instruc- 
iune solidă -no dă coconași plină de vanitate, Smeni servili, femei de- 
pravate; funcţionari mişei.-(3)' +: i - - ea 

Şi '6 duios-şi amical pentru: artiştii veterani, cari, ca Dimitriade, ilus- 
trase” scena a aveai „dreptul la: t6tă stima şi încuragiarea: . publi- 

e . ; Fa i 

  

(1) Românul din 28 Iunie. 
(2) Idem, Qin 6 Octobre,. 
(3) Idem, din 3 Decembre 1873.



3417 - TEATRUL -LA ROMÂNI 165 

cului (1); iar pe tînărul bariton Ioan Ardel6nu îl recomandă şi-l susţine 
pentru -diligenţa şi iubirea cu care-şi cultivă talentul. (2) : 

Apoi, într'o frumâsă şi mișcătâre elegie, dând sbor simţirilor sale 

poetice, cu prilejul morţii eminentei artiste Matilda Pascaly, dovedesce 

că în cugetul săi neatins de patimă şi de gelosie e loc în de ajuns și 

pentru indulgență. și pentru admiraţiune...:.. . e 

„ Placidul Uiysse de Marsillac, estetul delicat şi €rudit, criticul tot- 

deauna admirativ, chiar şi. al încercărilor de a face bine, iubitorul fru- 

mosului sub ori-ce formă. şi. în ori-ce parte s'ar fi găsit, profesorul 

elocuent: şi apreciat, diaristul cu. elegant; condeiă,: a avut-o acţiune 

destul de însemnătâre în evoluţiunea artei n6stre dramatice ' într'o 

peri6dă de mai.bine de dece ani. a aa 

El 'a:'susţinut şi a încuragiat întreprinderile ce aveaii un scop ar- 

tistic, el a cântat gloria eroilor. şi. a luat apărarea martirilor artei, -el 

a întemeiat o: rubrică specială în diarele ce -vreme îndelungată a: re- 

digiat, în care se tractaii interesele şi progresul artistic în ţâră-la. noi, 

şi a fost pâte pricinuitorul multor îmbunătăţiri, prefaceri şi inova: 

ţiuni pe scenele n6stre.-E1 a jucat aprâpe rolul pe care Aristia îl ţi- 

nuse, cu 40 de ani înainte, în înalta societate, rol de propagator 

amabil şi. inteligent al frumuseţilor şi fineţelor limbei, artei şi litera- 

turei francese. De aceea înriurirea lui s'a manifestat mai mult în sfe- 

rele ridicate, pentru . cari lucră cu plăcere, sciind că este înţeles: și 

apreciat de dînsele, şi simțemîntul acesta îl stăpâniă atâta, că tot ce 

parveniă de la dînsul marelui publice purtă pecetea eraldică a unoi no- 

bleţi de cugetare şi a unei rafinări de expresiune, adesea grei înţelese 

de gl6tă. «C'est P6crivain ă jabot parfumâ et ă manchettes de dentelles», 

cura îi qiceă un confrate mai puţin bine răsplătit decât dînsul. 

EI consideră teatrul, din punct de vedere social şi -politic, ca unul 

dintre cele mai puternice. mijlâce de a înriuri năravurile unei naţiuni; 

„căcă nimic nu pâte atinge mai de-adreptul şi mai desăviîrşit sufletul popo- 

rului decât acţiunea lui. Omul pâte ceti cărți şi diare, dar cuvîntul şi 

acţiunea lor mute isbese mintea fără de mijlocirea simţurilor; :poţi 

-rosti un discurs public, cuvîntul, deşi viii şi insufleţii, prin jocul fisio- 

nomiei, prin mişcările trupului, prin mlădierile vocei, e lipsit însă 

de înfăptuirea celor vorbite; teatrul, numai teatrul 'este deplina şi 

reala înfăţişare a vieţii; Decorul te transporţă în locurile unde. se 

pertrece acţiunea, costumul transformă pe actori în personagii istorice 
PN 

  

. , tă 

(1) Românul din 1:Martie 1878. - IN 
(2) Idem, din 30 Martie. 
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sati de fantasie, iar chipul, mișcările şi:  intonările vocei urmăresc şi 

reproduc t6t6 fasele pasiunii. "Când tâte” aceste condițiuni. “sunt bine 

îndeplinite, ilusiunea stăpânesco până şi minţile celor n mai  nocredincioşi, 

dar încă sufletul naiv al: mulţimii ! (1) a 

Iată cum înalţă și cinstesce' cl .rolul: tesitrului ca factor: de. cultuiiă 

şi de îmbunătăţire al caracterelor. In critica sa, Marsillac mergeă de-a: 

dreptul la scop, despărţind ce e bun.do ce e răi şi dând celui dintâi 

prioritatea, mai mult, stăpânirea asupra 'celui de-al-doilea. El nu ana-. 

lisă o lucrare pentru a-i seâto tâte rutăţile în faţă, ci: pentru a face 

ca bunele calităţi să. prevaleze e peste neajunsurile... . „atât de oinenesci, 

căci nimic nu-e perfect pe pămînt. . m a 

«Piesa d-lui Urechiă, Banul Iârăcine, are un îndoit scop, giccă: el: 

reînvie în 'inimele românesci simpatiile pentru Francia, făcând să vi- 
breze 'într'însa cârda patriotică, atât. de :bogată- în: accente căldurâse, 
scumpe şi 'sfinto. Piesa acâsta e plină de avînturile unei înimi inspirate 
do entusiasmele cele mai înalte :.. e un succes, căci nu numaia fost minu- 

nat jucată, dar punerea în sconă—opera lui Gatineau—a fost strălucită, 

costumele fârte conforme timpului, forte. pitoresci și forte: bogate». (2). 
Co doosebire de ceea ce diceă Laerţiu asupră-le:, «Vlad Măr deine, ina- 

morat de Princesa Maria de Hally, îşi modelă suspinele în cisme gal- 

bene, cu căciulă bârsană. în: cap; iar în locul âvutului săi costum de 
catifea de Utrecht, purtând un șleifăr scurt, vînăt din Uliţa Nemţăscă! . 
Ce trâbue să dicem despre Ursu şi Br mă, doi cumetri desgustabili (2) 
de sălbătăcime, de imbecilitate, de uriîţenie. Am credut un moment î în apa- 
rițiunea 'a: doi g gușaţi do” pe Vâlsan, abrutisaţi, năuci, purtând: în tot 
timpul anului eterna lor sarică de lână, îmbrăcămintea destrăbălată, cu 
figura -smolită Şi răspândind în juru-le. o atmosferă insuportabilă 1» 
Şi mai departe: <Eră jupân- Vlad. Mărăcine cu 50 de cavaleri români, 
dintre cari doi purtând sarice împrumutate" de -la comerciantul Mo: 
roianu din' strada. Bărăţieă, iar restul numai în cămaşe şi în pantaloni 
albi de pânză!» (3): ED N: 

In articolul săi. asupra Apelor de: la: Văcăresci, după ce laudă ge- 
niul artistic al. lui Millo, dice 'că:- piesa - nu:e decât':un cuiii ide care 
muti ar putito e Se pet Dai aşă cum: este ea, cu relele şi bu- 

| pr efiră pe dinaințea ochilor le: 'cun6scem, căci 

PD ti iza . 

(1) Românul, 24 Nov embre 1872. 2. 
(2) Journal de Bucarest, No. 219 din 17729 Sept embre 1872, 
(3) Zdem, 19/31 Novembre, No. 237. - e 
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le întîlnim peste tot locul; mai mult, fie-care din noi s'a putut singur 

recun6sce, par'că s'ar fi privit într'o oglindă. (1) 
Cărbunariă sai luplele politice ai lui Aricescu sunt despicaţi de-a firul 

părului şi—fără a le garantă originalitatea— găsiţi că îndeplinesc. tâte 

cerinţele scenice: acţiunea interesantă și bine condusă, dialogul vioiit şi 

bine croit, așă că publicul ascultă şi privesce cu plăcere, fără a se 

obosi vre-odată! (2) : 
In lunga lui carieră de qiarist şi de profesor, Marsillac a sciut să rămână 

în tâte împrejurările artist şi, sub acest titlu — chiar dacă a fost mai 

trecător cu vederea—a dovedit că e sincer admirator al meritului şi al: 

talentului. 

Atanasiade, Tyrteul capitalei—poet, prosator, critic, advocat şi om 

_de duh, cum diceaii amicii, — iubiă teatrul şi mergea până a şi scrie 

pentru dînsul, ca să-i dovedâscă dragostea. In articole scurte, intisive, 

nu tot-deauna corecte ca stil, ca limbă şi mai ales ca judecată, înşiră 

impresiunile căpătate la representaţiuni şi pe 'cari se socotiă dator a le 

împărtăşi — ca o binefacere — publicului. | 

Cu prilegiul Revisorului General, localisare după Gogoi de d-l Petre 

Grădişteanu, Atanasiade declară că scopul existenţei acestei lucrără îl 

vede fie-care de departe, că este <patronarea şi desvoliarea viţiilor». 

Pe tema moralității şi a caracterului, piesa c sfâșiată, iar «inteligentul 

ei localisator»> luat la g6nă de pe scândurile pe cari, după d-sa, nu- 

mai Talia şi Melpomena în carne şi 6se ar ave dreptul de a se fur- 

landisi. Farsele cu 6re-care piper politico-social de asemenea nu-i plă- 

ceai, fiind-că, «alături cu viţiurile decoltate, ca Bachantele de meserie, nu 

vedeă şi virtutea venind să le ciupâscă şi să triumfe, în fine, punân- 

du-le la locul lor»..... dar în sfîrşit. | 

„Ex nihilo nihil fit! + (8) 
. 

(1) Journal de Bucarest, No. 238 din 25 Decembre. 

(2) Idem, No. 244 din 26 Decembre 1873. i 

(3) Românul, 16 Martie 1874. | | 

Prin decretul princiar din 20 Februarie 1873, Direcţiunea generală a Teatrelor, 

care maveă decât controlul asupra Teatrului Naţional din Bucuresci, primesce același 

drept asupra tuturor teatrelor și spectacolelor din capitală. 

a şi Olofern (musică de Ioan Wachmann), jucată 

“Tănăsescu, A. Verdianu, D. 

  

La 12 Martie se dă opereta Jaudit 

pe scena teatrului mare, cu succes, de G. Brătianu, loan 

„Niculescu și Ana Dinescu (beneficientă). 
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