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po. "ICOANE SFINTE 

Un om grav , cu o. barbă rotundă, cu frun-. 
tea mare şi părul cărunt, cu ochii verzi, pri- 
vind blajin și cu un surâs uşor şi permanent, ce s'ascundea în 'căuttăura, lor părintească, — şi o femoc uscăţivă, cu ochii negri vioi, sprin- tenă şi hotărâtă, mândră în aţitudine și Ja vor: 
bă prietenoasă,—aşa, i-am cunoscut, când am putut să mă uit la ei mai bine, pe-tata și pe mama, cari după un trai de vre-o patruzeci de ani împreună S'au dus unul-câte unul, în îm- „părăţia Domnului. 

Erau din generaţia binecuvântată a oame- 
nilor de treabă şi cari, prin obârşia lor, moş- 
teniseră şi minte aşezată, şi suflet curat. . 

Mama, fiica Postelnicesei Ecaterina şi a Co- 
lonelului Iâncu, învățase şcoala Centrală, şi 
până la măritiş a fost profesoară,; tata, fiul Sta 
matei şi.al Spătarului Ionică Livescu D, după 
ce a terminat Universitatea, făcând dreptul, 
coleg cu Vasile Conta; cu Gheorghe Panu. cu 
Coco Dimitrescu-Iaşi, cu Nicu Voinov, cu Va- 
sile Gheorghian, având profesori pe 'Titu Ma- 

  

" 1) Ingropaţi la mânăstirea Galata. ,
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iorescu, pe Iacob Negruzzi, pe Boerescu şi a- 
tâţia,. alţii din falanga marilor dascăli, intră | 
întâi în magistratură ca procuror, trece prin 
ierarhia, judecătorească ajungând preşedinte 
de 'Tribunal şi Consilier de Curte; apoi îmbră- 
ţişează.. advocatura, ocupând câţiva ani şi un 
loc de advocat al Statului la Ministerul de Do- 
menii. 
Prefect în_mai multe rânduri, sub. guvernul 

Ion Brătianu, -povestea, bătrânul cum a albit, 
într'o noapte, când fiind unul dintre ultimii 
trei prefecţi ai Basarabiei, a primit ordin de 
la centru să iscălească circulara adresată ju- 
deţului său şi prin care comunica retroceda- 
rea. provinciei şi trecerea supușilor sub  câu-. 
:muirea rusească în 1878. 
“Caunul, care cunoştea întreaga populaţie ro- 
mânească, şi în mijlocul căreia se bucura de 
adânci simpatii, nu după multă vreme, fu nu- 
mit şi trimis -cel-d'intâi-- Consul - al - României 
în Bașarabia, sub domnia regelui . Carol. 

“De câte ori, în seri de iarnă, ne “povestea 

tata, cu ochii scânteind de cel mai cald pa-. 
iriotism, fericirea ce a resimţit revăzându-şi 
colţul de Țară răpit şi supuşii, cari la, întâlnirea, 
trimisului “Ţării lor, simţiau din nou încolţind 
în suflet: nădejdea. unirii definitive, care tre- 
buia să vie, şi pe care bietul tata, cel d'întâi sol 
care le-a hrănit şi le-a întreţinut visul, n'a apu-“ 
cat s'o vază.



MAMA ŞI TATA... 

Cum era să'ncep să schiţez treizeci şi ceva 
de ani de carieră, în evoluţia, plină a artei tea- 
trale naţionale, dar şi în mijlocul prejudecă- 
ţilor sociale cu cari am avut să lupt, fără să, 
am vii, în minte şi în suflet, icoanele lor neş- 
terse şi scumpe. | 

Fără voie, mi se desluşește în memorie o 
frază, dintr'un rol, pe care l-am jucat, Sulivan 
de Melesville : - 
„Ei mi-au iertat greșala, că m'am devotat 
„scenii, eu însă nu mi-am iertat-:0 mici odată. 
„Şi când mă gândesc la, lacrimile, ce le-am pri- 
„cinuit în viaţă, simt că m'apasă pe inimă ca 

140 'remuşcare”,



LA SCHEVITZ 
In Scaune, într'o curte mare, cu arbori bă- 

trâni şi umbroşi, pe margine cu case mari şi 
luminoase, în cari erau clasele şi dormitoarele 
Institutului Schâvitz—Thierrin, şi sub privi- 
gherea strictă a profesorilor interni Chardon, 
tatăl poetului francez Louis de Chardonne, și 
a lui Petre Feşteu, profesorul de română, şi la- 
tină, cel mai temut dintre dascălii institutului, 
ne jucam,alergam într'o zi frumoasă de Mai ce S 
prin 1885, până când s'auzi un clopot şi glasul 
directorului institutului, care ne chema să ne. 
urcăm pe scara din clădirea, din dreapta, cum 

intrai pe poartă, în dormitorul cel mare tran- 
slormat în sală festivă şi unde urma să se ie- 
pete: producţia, ce trebuia, să preceadă, solem- 
nităţii împărţirii premiilor, - “ 

Revăz pe Alexandru Tzigara-Samurcaș, pe 
Mihai Boerescu, pe .Jaques Chachim; pe Iaco- 
vache, pe Costică Şuţu, pe Ambrozie Zaharolf 
pe Gabriel Mitilineu, pe Costică Bosie, pe Cos- 
tică Orghidan şi atâţia, alţii, cu pantalonașii - 
scurţi, cu gulere marinar, cam aşa era moda, cu 
cravate de foulard, sprinteni şi dichisiţi în hăi- 
nuţe nouă, cari purtau la agățătoare etichetele
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"prăvăliilor de seamă: ICarnbach, Davis său „Au - monde €legant” ori Krauss de la Petit Parisien. Baba Ana sufla, greu strigând liba pâştelor, cari fugeau speriate. din picioarele copiilorţi turcul strecutat în curte, lângă poartă, socotea, - în pripă cu câţiva, întârziaţi  corăbioarele şi smochinele zaharate şi înşirate pe băț, in vre- me ce cohoria veselă urca, duduind treptele "scărei celei mari şi late, care ducea -la, repeti: ție. Eu aveam să recit o fabulă din Lafonţaine şi prologul unei piercioare, al cărei subiect de poveste era, chemat să 'mcânte de o potrivă co- pil şi părinţii lor. | 

Era debutul meu în Public -şi încurajările . „colegilor şi ale părinţilor, adunaţi să-şi vază o- - draslele, strecurau în sufletul copilului vrăjile unor visuri nedesluşite de viitor, PS Versurile le învățasem lesne şi le spuneam cu glas tare, celor cari voiau să m'asculte, cu : satisfacția unei victorii întrevăzute.'



LA SE. SAVA 

Mai târziu, la Sf. Sava, copii deveniți băeţi, 

censtituiţi în societate, făceam literatură şi 

axtă, ţinând şezățorile noastre prin subsolurile 

liceului, în vecinătatea, grămezilor de cărbuni. 

Se citeau versuri, se recitau bucăţi întregi 

din autorii de seamă, ba scoteam şi o revistă. 

I. A. Basarabescu anunţă adunării, că, în 

şedinţa de azi, se va citi o nuvelă originală ; 

Costică Conţescu , azi diplomat, pe atunci 

poet, îşi adusese manuscrisul; eu mă pregă- 

team să zic Mihnea şi Baba, în vreme ce Cos- 

tică Banu, de pe atunci cu aerul unui Tartuife 

adolescent, ne ruga „să fim serioşi” pentru-ca - 

să poată începe ședința, fără să-l poată potoli 

pe Scarlat Orăscu, care publicase volumul Pei- 

sagii şi din care citea, cu poza, care nu l-a pă- 

răsit niciodată, unui coleg pe care-l înghesuise 

întrun colţ, o poezie, care începea aşa: 
“Doamna mea sau Domnişoară, dacă nu ef 
măritată... N 7 

Singur Titi Caracaş, azi Consilier -la 

Curtea de Conturi, seruta cu zâmbetu-i liniş- 
tit exuberanța lui Orăscu sau masca blajină 
şi cu îngădueli de ambasador la Vatican a lui 
Costache Banu, . | o
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“Piti dovedia, de atunci un spirit, fin de ob- 
" servaţie şi:o delicateţă, de suflet puţin comună 
altora, . | | 

Indemnul către frumos, către artă mi-l da, 
lără îndoială, cursul de istorie. al lui Anghel 
Demetriescu. | 

Epoca renașterei, zugrăvită de el cu deta- 
liile unui savant şi cu avântul şi coloratura, u- 

„nui esteţ, ne-a rămas săpată în mintea tuturor 
şi mulţi dintre noi păstrăm şi azi caetele, în 

„care [raza lui, elegantă, şi precisă, oglindea, e- 
poca cea mai înălțătoare a omenirii. . 

„Aş pute spune, că, primele elemente ale unei 
dicţiuni corecte şi expresive le-am învăţat de 
la, el. e | 

Cine ar fi îndrăsnit, la întrebările profeso- 
rului, să nu-şi dea, răspunsurile, de cât constru- 
ind corect, sintactic, pronunţând fără ezitare 
cuvintele şi articulând meticulos până la-ul- 
tima, silabă ? Pa _ 
„Limba, românească găsise în el un propovă- 
duitor, care-i înţelesese şi subînţelesurile, şi 
eleganța formelor şi rafinamentul ideilor. 

Nalt, cu un mes legănat de-o eleganţă, ne- 
silită; un cap rotund, cu ochii pe jumătate în- 
chişi de-o cochetărie discretă; cu părul mare 
dat într'o parte; o gură bine tăiată, şi umbrită 
de-o mustață mică tunsă, pe care flutura un 
zâmbet volterian,—Amghel_Demetriescu, când 
se urca la catedră, îşi clătina pletele cu o miş- 
care aristocrată şi, fie-că ne vorbia despre Is- 
toria Românilor, foifecând teoria lui Răsler 
sau a lui Hunfalvy, aruncând în sitletele noa-
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stre sămânţa conştinţii naţionale cu siguranţa; 
unor revendicări, pe. cari viitorul trebuia să 
le înfăptuiască într'o zi; fie, că ne-vorbea de 
Ratael' Sanzio: din Urbino, de Michel Angelo 

Buonarotti,. de Şcoala Romană, Venețiană, 
Flamandă sau Olandeză; fie, că ne făcea teo- 

rii sociale, comentând minunat Utopia lui 
Thomas Moorus, — traducătorul discursurilor 
lordului Macaulay pregătea tineretul cu pre- 
legerile lui îniilţătoare către o viaţă curată Şi 
superioară, 

Noi il asemănam la chip cu Erasm din Rot- 
Lerdam, pe care ni-l descria, în lecţiile sale des- 
pre renaştere şi alte ori cu Ileliade. 

Învăţam bine la cursul lui, după cum învă- 
țam şi la ceilalţi profesori, afară de matema-- 
țici, unde zelul lui Zefir Herăscu, în predarea 
„citrelor, nici nu mă atrăgea, nici nu mă, hotăra 
să încerc să le pricep. 

N'am 'învăţat să adun; eram mulţumit că 
ştiu să împărţesc; căci dacă aşi fi ştiut să scad, 
ce nu trebuia să las să s'adune şi să 'mmulţesc, 

„ ce nu trebuia să 'mpart, — poate. evitam multe 
din neajunsurile, ce am întâmpinat în viaţă. 

J.a examenul de clasa a patra la istorie, la . 
Anghel Demetriescu, s'a, petrecut o scenă nos- 
tiină, de care facem haz adesea, colegii, când 
no'ntâim, 

leşi după programa analitică făceam isto- 
zia românilor, totuşi din: anul precedent ră-. 
mânând nefăcută din istoria modernă, revolu- 
ţia ds la Boston, în pălăria, cu bileţele figura 
şi această întrebare, de care avusesem grija - 
să nu mă ocup.
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Nu era. doar să-mi cază tocmai ea şi apoi, în: 

definitiv, istoria românilor o ştiam. bine. 
La examen, cu zece minute înainte de.suna- rea . clopotului, apare delegatul ministerului, 

profesorul universitar Chintescu, care avea în- sărcinarea să inspecteze cursurile. | Clasa îl primeşte ridicându-se, Amghel De- metriescu îi oferă un scaun şi examenul con- tinuă. a 
Profesorul consultă catalogul şi spuse: 
„E.la rând Domnul Livescui”, Sa E 
Viu la tablă, trag biletul din pălărie, aruno 

o privire disperată în spre clasă, care ştia, ce 
ştiu şi. ce nu știu, şi citesc : a 

„Revoluţia de la Boston” 
Cu formalitatea primirii, delegatului trecu- 

seră, cinci minute; mai rămâneau din fericire, 
numai cinci, ca să n'am timpul necesar să-mi 
arăt neştiinţa. e Na 

„Ei bine”, zise Anghel Demetsriescu. | 
Răspunsei: „Toţi ştim, Domriule Profesor, 

„Că această revoluţie a pornit, de la un fapt 
„nu tocmai însemnat: de la aruncarea unei 
„cantităţi de tutun în mare. Consecințele eco- | 
„nomice ale acestei revoluţii par a fi ino- 
mensurabile”. . - | 

„Cum, incomensurabile ?” mă 'mtrerupse' 
Anghel în momentul, când eu înst-mi aveam 
intenţia, să mă *'ntrerup... a | 
___» Da, adăogai în atenţia încordată a clasei, 
care nerăbdătoare aştepta s'auză, ce aş putea 
spune. | 

„Da, dar explicaţii numeroase asupra acestui
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„lucru găsim în cartea Doctorului  Norberg, 

- „profesor la Universitatea din Upsala, intitu- 

"lată: Geschichte das”... 
„Ce, ce, ce ? Cum îi zice?” „ spuse Angel pe. 

“un ton nervos, . - i | 
„Eu n'am auzit de autorul acesta. Nu-l Cu- 

nosc.” 
„Ba da, eu îl cunosc,” complectă Oninteseu, 

cu un aer suficient. 
Clasa, .puinind de râs, ajunsese aproape sub 

bănci la auzul farsei mele improvizate, în 
vreme ce Anghel Demetriescu, care conien-: 
tase la, Berlin pe Momsen, care. analizase în 
amănunte Memoriile ducelui de St. Simon, el 

„care cunoștea -toţi istoricii vechi şi moderni, 
ol să ignoreze pe Norberg de la Upsala şi pe 
care, cu toate astea, îl cunoștea Chintescu. . 
Clopotul salvator sună ;. cele'cinci minute tre- 

cuseră și Anghel coborând de pe catedră, iese 
împreună, cu “delegatul ministerului şi-mi spune 
de la uşe: „Bine, | bine, dar te rog să-mi aduci 
şi mie cartea lui Norberg”. 
„Am înţeles, Domnule Profesor" şi m'am a- 

mestecat şi eu în gloata camarazilor, în zgo- 
motul infernal al glumelor de tot felul şi al ha- 
zalui general, care se făcea, pe socoteala snoa- 
vei născocite. 

Peste vre-o lună mă mtâneşte Anghel De- 
metriescu pe stradă. 

- „Nu mi-ai adus cartea?” 

„Nu — şi vă spun de ce :.nu există.” 
5 „Cum? 

„Da ; nu există Şi nici n'a, existat, decât î în
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„imăginaţia mea, în momentul când, cu riscul 
„unei congestii, l-am inventat pe Norberg, fi- 
„ind-că era, singura cestiune, care n'o ştiam.” 

Credeţi, c că s'a supărat? De unde. A început, 
să, râzi, cu hohote, un râs sănătos, întretăiat de 
câte un: „Bravo, mă, bravo. ţi sunt foarte re- 
„cuzioscător, că m'ai . lămurit asupra unui 
„lucru”. 

„Apoi, cânl le „Spuneam eu: Chintescu, mu 
„Ştiu, o fi-tare în ce-o fi, dar să mă. inspecteze 
„pe mine la istorie, ei nu, că asta-i bună! Lia 
„revelere.” 

mă duc să-l caut şi să-mi plătesc capul lui”. .



IN -CURSUL SUPERIOR „i 

După vacanţa mare, încep cursul superior 
Ja Matei. Aci o falangă de profesori de seamă: 
Ionesci-Gion, G. Dem. Teodorescu, Răceanu, 
Șonţu, Demarat, Barbu Constantinescu, Spe- 
vanţia şi alţii. Si 

Urmez aci clasa V-a, şi trec apoi intern la 
iiceul Sf. Gheorghe, atunci sub direcţia lui An- * 
ghel Demetriescu, părinţii mei lipsind un oare- 
care timp din ţară. 

Dumineca şi sărbătorile aveam voe să ne du- 
cem cu părinţii sau tutorii la Teatrul Naţional. 

„Aici începe să se desluşească ispita. 

Din pânzele zugrăvite frumos de Labo şi Ro- 
meo Girolamo se profilează la lumina rampei 
capetele marilor noştri antecesori: Grigore Ma. 
nolescu, Aristizza Romanescu, Nottara, Iulian, 
Mateescu, Frosa Sarandi, Dăneasca, Amelia 
și Vasile Hasnaş şi alţii, 

A doua zi ne comunicam impresiile și mi- 
mutele recreaţiei treceau repede în povestirea 
înfierbântată a celor văzute. | 

Repertoriul romantic aluneca în sufletele 
noastre tinere și „marile distribuții”, pe cari
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am avut norocul să le “apuc în copilăria mea, 
erau hotărâtoare mai ales pentru acei, care sim- 
iau înmugurind chemarea pentru artă. 

Aristizza, Grigore Manolescu şi Nottara, în 
„Ituy-Blas”; tot ei în: „Hoţii” de Schiller, în 
«Patrie” de Sardou, în „Tântâna Blanduziei” - şi în atâtea, altele, apăreau ca trei apostoli ai renașterei teatrului românesc. | 

Ionescu-Gion, asmuţit în clasă de noi, ne - 
vorbea, adesea, de teatru, de artiştii noştri, de 
felul interpretării lor, de valoarea operelor re- - 
prezintate, de artiştii mari străini, pe cari îi 
văzuse şi pe cari ni-i zugrăvia cu căldura şi. > Ă 

„meșteșugul marelui profesor. 
Cu un mare capital de cunoștințe, cu un spi- 

rit critic obiectiv, cu rafinamente de gust ine= 
rente omului superior, cu vorbirea, elegantă, cu 
sublinieri ironice de calitate aleasă, Gion înfă- 
țișa una din icoanele distinse ale profesorului 

“din marea pleiadă dispărută. 
Pe Gion îl iubiam, îl iubiam toţi şcolarii lui, 

fiindcă, fără a [i prea sever, ştia să ne impue 
cu ochii lui mari deschişi, cu surâsul, cu seni- | 
nul frunţii, cu: atitudinea, lui înfiptă, cu glasul -- 
hotărât în care-și turna prelegerile... 

Pe câte una din stradele Bucureştilor, a-că- 
ror istorie a scris-o cu meticulozitatea cerce- 
tătorului. pagionat şi cu dantelăria poetului, 
când îl întâlneam cu ghiosdanul la subţioară, 
cu capul sus, cu pasul ferm tub-redingota tivită 
pe margine cu şiret de mătase. cum era pe a- 

"tunci moda, ne ţineam după el şi doar la por- 
ţile școalei îi jeșiam înnainte, îl salptam Şi aș 

Li - 
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teptam să-l vedem cuin ne răspunde, cu dis- 
„tincţia unui lord născut. 

Lecţiile'lui, ca şi ale lui Anghel Demetrescu, 
crau adevărate repaluri. | 

Dar orele lui Ghedem ? 

” Subţirel, delicat, cu barbetele îngrijite, cu 
_ ghiosdanul doldora de cărţi şi.de manuscrise 
se urca la catodră şi începea să ne vorbească, 
cu. avântul amorezatului de comoara literară 
iscodită, ascunsă şi păstrată în popor. 
„Nu-i vorbă, folklorul îl răstălmăceam noi în 
glume, cum ne tăia capul, după sfârşitul orei, 
dar lecţiile lui Ghedem prindeau şi au rămas. 

Când dupe 30 de ani dela absolvirea liceului, 
în 1921, ne-am întâlnit cei rămaşi în viaţă, în 

„cancelaria profesorilor dela Matei Basarab la 
o sfeştanie, şi când dintre profesorii supravie- 
tmitori l-am revăzut pe Sonţu, blând cum l-am 
pomenit, urcându-se la catedra din sala clasei 
a VII-a, unde fiecare se uita să- -şi regăsiască 
în bănci locul, în care şezuse; şi când l-am 
auzit, în tovărășia lui Th. D. Speranţia, stri- 
„gându-ne pe nume, dupe catalogul de pe vre- 
muri, o bucurie duioasă ne-a cuprins pe toţi 
Şi Tzigara, cel mai arătos dintre noi, cu deli- 
cateţea cunoscută firii lui alese, în numele pro- 
moţiei, a mulţumit celor doi bătrâni pentru lu- 
mina, căpătată dela ei; şi când, în urmă, la 
masa dela Iordache, ne-am uitat unul la altul, 
cu părul nins de-ale vieţii, afară de Neagu ad- 
vocatul şi Pastia inginerul, amândoi: cu "părul 
negru ca pana corbului, î în ochii tuturor, într'o 
secundă, s'au reeditat cei treizeci de ani apuşi
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şi în mijlocul medicilor, magistraţilor, ingineri- 
lor, advocaţilor, miniştrilor, profesorilor m'am 
regăst artistul, care singuratec apucase pe dru- 
mul care nu duce numai "la frumos, dar şi la, des- 
gustul multora dintre cei, cari te "nconjoară, - 
fiindcă nu toţi în artă au pornit la fel. 

Au fost clipe neuitate şi, copii de altă dată, 
ne felicitam unul pe. altul de ce am putut Tea- 
liza fiecare în carieră. 

4



"LA CONSERVATOR 
Peste drum de Sărindar, în “casele în cari 

astăzi e instalat Clubul Liberal, şedeau părin- 
ţii mei prin 1889—1890. - - 

„Numai cu liceul, cu literatura care-o faci 
„Şi cu reprezentațiile la cari te duci, nu se in- 
ptră în viaţă, mă băiete, îmi spunea bietul 
tata, într'una. din zile. 

„Trebue să te gândeşti serios şi la carieră”. 
Audiasemn la facultate câteva, lecţii la drep- 

tul civil şi trecusem de... filiaţiune. 
Mai atrăgător era însă la cursul lui Coco 

Dumitrescu sau la 'Litu Maiorescu, cum comen- 
ta magistral opera lui Victor Cousin: „Du vrai, 
du beau et du bien”, cu discursul lui de o li- 
nişte olimpică sau alte cestiuni tratate de v 
potrivă de frumos şi de savant. 

„— "Şi dreptul, dacă-l voi face, răspunsei ta- 
tei, am nevoe să 'nvăţ să vorbesc cum trebue 
şi de aceia am să urmez şi la Conservator”. 
— „Şi la”... mai morge; „numai la”... asta - 

nici nu vreau s'o auz. Să ştii... 
— „Doane fereşte” adăoga mama, cutremu- 

rată ca de un vis urât. 
Prejudecăţile erau încă în floare şi teama
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părinţilor creştea pe măsură, ce se afla, că fiul cutăruia, băiat de oameni, sta apucat de artă, * Mama — m'ar fi vrut inginer, de şi-i 'docu- mentasem aversiunea mea pentru cifre, sau cel puţin militar, cum fusese bunicu-meu sau fraţi d'ai ei. 
Tata nvar fi vrut advocat, fiindcă era, dinta'un neam de advocaţi şi de magistrați, de oameni de legi, cum îmi dovedia cu hrisoave boereșşti, că şi la curtea lui Vodă Cantemir fusese un ju- rist din neamul nostru a 
Bătrânul Gheorghe Liciu, fost Consilier la 

Casaţie, se 'ntâlneşte întz'o zi cu tata-meu, a- „mândoi -prieteni de universitate şi vechi ma- 
_ gistraţi. 

e
 

a 
e 

— Ai văzut, ce mi-a făcut Petrache ? 
— Ce ? o - NE 
— Nu-și mai ia licenţa; teatru şi teatau..: „— Nici o pricopseală. Ca: şi al meu... 
Intre timp, mă 'nscrisesem la Conservator, 

la cursul de artă dramaţică al lui Ştefan Ve- lescu. | 

“Conservatorul era, pe calea Dorobanţilor, în- 
t”o casă mare cu două caturi, unde mai târziu 
s'a mutat pensionul 'Otescu şi în urmă liceul 
Cantemir. . | | 

In catul de sus, unde-și avea şi locuinţa 
Iiduard Wachmann, directorul . Conservatoru- 

  

1) Parte din genieologia familiei o am într'o carte, găsită în biblioteca tatălui meu, publicată la Jaşi în 1851 dupe lista ssocretariatului de Stat sub No. 2054 şi apărută în Buletinul Oficial şi poartă titlul : Boerii Țării—Din părinţii şi rudele artistilor se găsesc familiile” Lukian, Millo, Sturdza, Liciu şi. Liveseu cu numeroşi postelnici, comişi, medeluieri ete |



„LA CONSERVATOR 

Peste drum de Sărindar, în - casele în . cari: 
astăzi e instalat Clubul Liberal, şedeau părin- 
ţii mei prin 1889—1890. - - | 

„Numai cu liceul, cu literatura care-o faci 
„Şi cu reprezentațiile la cari te duci, nu se in- 
ptră în viaţă, mă băiete, îmi spunea bietul 
tata, într'una, din zile. 

„Trebue să to gândeşti serios şi la, carieră”. 
Audiasem la, facultate câteva lecţii la drep- 

tul civil şi trecusem de... [iliaţiune. 
Mai atrăgător era însă la cursul lui Coco 

Dumitrescu sau la Titu Maiorescu, cum comen- 
ta magistral opera lui Victor Cousin : „Du vrai, 
du beau et du bien”, cu discursul lui de o li- 
nişte olimpică sau alte cestiuni tratate de v 
potrivă. de: frumos şi de savant. 

— Şi dreptul, dacă-l voi face, răspunsei la- 
tei, am nevoe să 'nvăţ, să vorbesc cum trebue 

şi de aceia am să urmez şi la Conservator”. 
— „Și la”... mai merge; „numai la”... asta 

nici nu vreau s'o auz. Să știi. | 
— „Doane fereşte” adăoga mama, cutremu- . 

rată ca de un vis urât. | = 
„ Prejudecăţile erau încă în floare şi teama
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părinţilor creştea, pe măsură, ce se afla, că fiul 
cutăruia, băiat de oameni, s'a, apucat de artă, " 
Mama — m'ar fi vrut inginer, de şi-i 'docu- 

mentasem aversiunea mea pentru cifre, sau cel 
puţin militar, cum fusese bunicu-meu sau fraţi d'ai ei. IN 
Tata nv'ar [i vrut advocat, fiindcă era dintr'un neam de advocaţi şi de magistrați, de oameni de legi, cum îmi dovedia cu hrisoave boerești, că şi la curtea lui Vodă Cantemir fusese un ju- rist din neamul nostru Sa 
Bătrânul Gheorghe Liciu, fost Consilier la 

Casaţie, se 'ntâlneşte într'o zi cu tata-meu, a- 
- mândoi prieteni de universitate şi vechi ma- 

_ gistraţi. 

D
o
s
 

— Ai văzut, ce mi-a făcut Petrache ? 
— Co ? cc | 
— Nu-şi mai ia licenţa; leatru şi teatru..: 

„— Nici o pricopseală. Ca şi al meu... 
Intre timp, mă 'nscrisesem la Conservator, 

la cuzsul de artă dramatică, al lui Stefan Ve- lescu. | E 
„Conservatorul era pe calea Dorobanţilor, în- 

tr'o casă mare cu două caturi, unde mai târziu 
sa mutat pensionul 'Otescu şi în urmă liceul 
Cantemir. . a 

In catul de sus, unde-şi avea şi locuinţa 
Iiduard Wachmann, directorul Conservatoru- 

  

1) Parte din geneolozia familiei o am într'o carte, găsită în 
biblioteca tatălui meu, publicată la Jaşi în 1851 dupe lista 
secretariatului de Stat sub. No. 2054 Şi apărută în Buletinul Oficial şi poartă titlul ;: Boerii Tării—Din părinții şi rudele 
artiștilor se găsesc familiile” Lukian, Millo, Sturdza, Liciu şi 
Livescu cu numeroşi postelnici, comisi, medeluieri ete
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lui, într”'o sală. măricică cu scenă, cu băncile 

şcolarilor așezate la marginea pâreţilor iar în 

mijlocul sălii, cam în spre balcon, masa, prole- 
sorului, de unde îşi făcea, cursul Ştefan Ve- 
lescu. | E | 

In bănci Petrache Liciu, !) Alexandru Obe- 

denaru, Vasilescu-Carmil, care a jucat mai târ- 

ziu. în „Gris6lidis” şi pe David din Saul de Ma- 

edonski şi Cincinat Pavelescu şi în urmă nu 

mai ştiu ce s'a făcut; Demetrescu-Dăn, de la 

Craiova, Emil Conduratu, azi directorul gene- 

ral al stării civile, avea o specialitate în a 

reda pe Nottara în vorbă, mişcare şi atitudini: 

Jean 'Th. Florescu, comunicativ în znoavele lui 

Speranţă şi în şarje comice, urma şi la drept; 
“Pascal 'Toncescu, de scurtă durată pe la 
şcoală; Costică Rădulescu, decanul Facultăţii 

de drept dela Cernăuţi, studia pe Scapin şi după - 
absolvire a plecat în străinătate să studieze 

regisoratul cu o! bursă a ministerului ; Titi 
Gheorghiu, mai târziu jună-primă la teatrul 
Naţional; Alexandrina Liniver, azi d-na (iusti, 
Lucreția Ionescu, azi d-na Brezeanu, Ana Ber- 
lescu-Grant şi alţi câţiva. 

"Stefan Velescu, de şi din vechea, generaţie, 

eva un om nou. 
Elevul lui Regnier, se 'nnapoiase din Franţa. 

"aducând cu el şi cunoştinţe superioare asupra - 

"teatrului şi metode pedagogice, ca şcolarii liti 

să nu semene între ei şi norocul de-a da peste 

elemente, cari să formeze falanga artiştilohi | 

1) Vezi în Convorbiri Literare, ânul 56 : Intâile încercări 

de teatru ale lui Petre Liciu de D. St Emilian,



TREIZECI DE ANI DE TEATRU 23 

- mari, ca Aristizza Romanescu, Dăneasca, Ma- 
rietta Ionașcu, Grigore Manolescu, Nottara, 
Brezeanu, 'Poneanu, Liciu ca să citez numai 
o parte din elevii lui de seamă. 

Era decorativ Ştefan Velescu. Regina Eli- - 
sabeta îl botezase la curte „le beau vieux”. 

Cu glasul metalic, cu ochii expresivi, fruntea, 
lată, cu gestul elegant, — când se ridica bă- - 

" trânul şi se urca pe mica scenă a clasei, să ne 
dea indicaţii de atitudini sau de mişcări în cla- 
sic, „fiind că [fără studiul clasicului, — ne spu- 

“nea el. — nu veţi deveni nici-odată artiști”, îl 
priviam toţi cu admiraţie şi întreaga. lui efigie 
trăda artistul de rassă. 

“ Profesorul Velescu avuses6. mari succese pe 
scena 'Teatiului Naţional cu  Supliciul unei 
femei de E. de Girardin, lucrare ce o studiase 
la Paris; cu Vornicul Bucioc, piesă orioinală 

„de V. A. Urechia; cu Regele din Muschetarii şi 
în genere, cu toate rolurile de prestanţă, cărora 
interpretarea artistului le. împrumuta autori- 
tatea necesară și un suflu de aristocratică 
maestate. - | 

Contemporan cu Costache Dimitriadi, pe 
care noi nu l-am apucat, jucau amândoi într'o. 
piesă istorică, în care Velescu juca un rege şi 
Dimitriadi era purtătorul unui mesagiu, al că- 
rui conţinut trebuia să fie scris: pe pergamen- 
tul ce i se înmâna regelui. 

- Intr'o seară, Dimitriadi i-a făcut farsa şi i-a 
adus pergamentul nescris,' atşeptând să facă 
haz de mytra lui Velescu, când se va vedea si 
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lit să-şi ciulească urechile la sufleur, ca să ci- 
tească... ce nu era, scris. | 

Velescu desface pergamentul, aruncă o pri- 
"vire din care colegii de pe scenă deslușiau : 
„lasă, că ţi-o fac eu, »grecule”; fără a se tur- 
bura, întinse solului pergamentul și înfundân- 
du-se în tron îi zise: „Citeşte-mi-o d-ta, Dom- 
nule” Ministru”. 

Il acuzau unii de oarecare lene, dar proba- 
bil că era oboseala omului, care muncise mult 
şi în direcţii deosebite. 
„Om cu stare, la un moment'dat era proprie- 
tarul unoi clădiri mari din str. Armenească, 

„colţ cu calea Moşilor, unde întemeiase | liceul 
Alexandri, un institut particular pe care l-a 
condus câţiva ani. 

Cu colaborarea mai multor scriitori cunos- 
cuţi, a făcut să apară o publicaţie literară in- . 
titulată „Albine şi Viespi” sub direcţia, lui. 

Făcea şi politică şi fusese ajutor de primar 
"în Capitală şi ofițer al stării civile. 

Vorbia frumos şi conferințele lui la Ateneu: 
" „relative la, teatru, urmăriau, în primul rând, 

distrugerea prejudecăţilor, cari dușmăniau arta 
noastră, naţională. 

“Sub-director al Teatrului Naţional şi vechiu 
profesor la, Conservator, în această îndoită ca- 
litate moare Ştefan Velescu, dupe ce-și pier- 
duse averea. . | 

Pare că-l văz, în ultimele lui zile,:suprave- 
ghiând repetițiile piesei Pemeia de B. P. Haş- 
deu, trecând de pe scenă în sală şi din sală pe 
scenă, ca să spuo câte-o yorhă interpreților, să
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le dea vre-o indicație şi toţi îl ascultau — aşa era vremea şi nu prea e mult de atunci, — cu 
dragostea, și cu respectul datorit dascălului, 
căci toţi artiștii Naţionalului îi. erau şcolari 
şi fiecare din ei sirăţia că-i datoreşte ceva.



PRIMELE MANIFESTĂRI 

! Promoţia noastră a fost poate întâia, căreia 
i s'au deschis largi uşile societăţii înnalte bucu- 
reştene, la ser atele strălucite organizate î în ca- 

“sele lui Mitiţă Sturdza, prim-ministru pe a-.. 
tunci, — la cari, în treacăt fie zis, el nu s'ară- 
ta, — decât câte foarte puţin. 

Soţia lui, Zoe Sturdza, .era amatoare de artă 

şi în casele din str. Mercur, în faţa unor adu- 

nări alese de diplomaţi, oameni politici şi doam- 
ne mari se făcea muzică, se recitau versuri şi 

“ tinerele elemente devotate artei căpătau imbol- 

dul şi îndemnurile trebuincioase realizării vi- 
surilor. lor. 

Acasă la Anastase Stolojan, pe atunci mi- 

nistru de domsnii, maestuul Constantin Dimi- 

trescu, profesorul lui Dinicu şi al lui George 

Georgescu, dir ectorul Oporii, era poftit să con- 

cerţeze cu violoncelul şi tarantelele lui smul- 

geau admiraţia tuturor; şi alături de el, Liciu, 

Jean Th. Florescu şi cu mine  reprezentam 

arta dramatică... viitoare, spunând versurile 

„la modă ale poeților noştri de seamă. 
Laue multă în casele cu două, caturi de pe 

calea Victoriei, colţ cu str. Frumoasă, unde
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în urmă se mutase un externat de fete. 
Anastase Stolojan, scurt şi gros, cu ochii vii, 

cu vorba prietenoasă, oacheş, în frac cu cozile 
cam scurte, jenat de eleganța impusă, spiri- 
tual şi glumeţ, stă cu noi la un colţ al scării şi 
uimit do câtă lume se urca pe ea, ne întreba | 
din când în când : „Mă băieţi, cine sunt ăştia, 
cari au venit acum?” şi adăoga surâzând : 
„Lasă, că le facem noi cunoştinţa, la un pahar 
de vin. Ştiţi ce ? Ca să aveţi putere şi să fiţi | 
mai grozavi, hai la butet.” o | 

Nenea Costică Dimitrescu o lua înnainte. 
trăgându-şi mustăţile; îl urma Liciu, care se 

„însărcina să guste vinurile și să ne sfătuiască 
la care să ne dăm. | | 
Doamna Stolojan, o femeie înnaltă, [ru- 

moasă şi distinsă, ne aminteacu un su- 
râs delicat rândul fiecăruia din program, dupe 
care ministrul domeniilor, mare amator de ţi 
gări de foi, ne oferia câte una şi nouă, prezin- 
tându-ne în acelaş timp invitaţilor şi celor ne- 
cunoscuţi,. pe cari avusese grije să-i cunoască 

„şi să ne comunice numele lor. 
La plecare, cam în spre ziuă, mulţumiţi de 

succes, Anastase Stolojan ne încuraja. apre- 
ciând talentul nostru 'şi 'ntr'o atmosferă „de 
caldă prietenie, dispărând o clipă deosebirile 
de vârstă, glumeţ şi mucalit dădea ordin fecio- 
rului: „Să pui la coşul trăsurii câteva sticle din 
„cel înfundat... Mâine să vă daţi seama mai 

„ „bine de el şi când veţi veni la Missir săptă. 
„mâna, viitoare să-mi spuneţi, dacă am avut 
„dreptate”. 

Intw'adevăr, seratele se tineau lant si de si
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în scop de binefacere, se organizau în familii 
şi tineretul din Conservator îşi dădea, concur: 
sul desinteresat. 

Eram căutaţi, pare-că am fi fost artişti de- 
săvârşiţi, pe când noi ram de abia la început. 

Băieți de oameni, de şi actori „în spe”, im- 
presionam asistenţa, ştiind să zicem bună-ziua 
sau bună-seara, cum trebue, şi să ne așezăm 
într'un fotoliu cum se cuvine şi din vorba noas- E 

„tră — surprinzătoare revelaţie, eu cred că nu- 
“mai pentru acele vremuri... să se ghicească, că 
am învăţat şi puţină carte, în prealabil. 

Peste câteva zile lucrul se repeta în casele 
jurisconsultului de seamă Vasile Missir, unde 
doamna Missir, femeia cea mai frumoasă din 
această, epocă, avea aceleaşi atenţii : delicate 
pentru viitorii artişti; sau în palatul din Ba- 
tişte al lui Costică Stoicescu, fost ministru, un- 
de dânsul, mare amator şi sprijinitor: de artă, 
se întrecea împreună, cu soţia sa, să facă chiar 
o scenetă de ocazie, pe care am jucat „Noap- 
tea de Octombrie” de Musset. 

Acelaş lucru acasă la Wachmann sau . la 
cumnatul său Costică, Dissescu. 

Era un avânt şi o mişcare în societatea bucu- 
veşteană, de par'că voia să spulbere ori-ce ve- 
che: înrâurire de prejudecată, încât tot ce era 
cu putinţă, se făcea, ca să se încurajeze aspira: 
ţiile copiilor cu instrucţie şi cu pregătire socia- 
lă, cari se devotau teatrului. 

Şiefan Velescu, cu ton de glumă, dar nu 
-“tără un temeiu de adevăr, ne spunea uneori : 
" „Teatrul e meserie aristocrată, în care mitoca- 

ii mau ce căuta”. !



“PE URMA TEATRULUI ŞI A LITERATURII 

Conservator, începusem, prin îngăduinţa celor. mai mari, să colaborez la Fântâna Blandu- zici, revistă fundată, sub egida lui Eminescu. 
Am publicat versuri şi câteva articole privi- toare la limba românească, | 
Colaborau: eminentul prozator A]. Hodoş, Aug. R. Clavel, Nicoleanu-fix,. Radu Popea, Grigore Manolescu, I. $. Spartali, Ion Popescu, Marinescu Marion, Cezar-Colescu- Vartic, C. 7. Buzdugan şi alţii. - e 
Prin 1891 am mai publicat numerdase pa-! . gini în „România Literară” şi „Generaţia; 

Nouă” la care scriau: D. Teleor, Gheorghe A-; damescu - (Gheorghe _de la Plevna), Corneliu; Botez, N. D. Georgian ste. | i 
In editura acestei reviste am publicat în-. tâia mea broşură, o schiţă istorică biografică; despre Mihail Kogălniceanu, în care am repro-; dus şi câteva, din scrierile sale şi anume: Pau-! „perismul, studiu social; discursul rostit la, în. mMormântarea, lui “Cuza-Vodă; scrisoarea, tri. misă lui A, Mjureşeanu, cu ocazia jubileului de 

Prin 1890, când eram în anul al doilea la
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50 ani a „Gazetei ansilvaniei”!_ şi-Intâiul a- 

mor, nuvelă scrisă în tinereţea lui. 

Mai târziu colaboram Ja „Lăteratorul” şi la 

alte publicaţii literare înjghebate de scriitorii 

tineri de pe atunci. | 

Când intram în anul al III, adică în anul de 

absolvire, în casa părintească întrezăriam îur- 

tuna, care s'apropia. 
Şi mama şi tata, la masa rotundă din sufra- 

gerie, cu obrazuri supărate, de faţă fiind Zam- 

fir feciorul, servitor de modă veche, credincios 

şi lipit cu tot sufletul de familie, pe care—din 

tinereţe o slujea cu dragoste— mă priviau cu 

compătimire. . a 

Și cam întrun glas, amândoi părinţii: 

— Va, să zică, de asta ne-am străduit noi, de 

te-am ţinut prin. şcoli, prin pensioane, de-am 

cheltuit atâţia bani, ca să năzueşti la ce? Să 

te faci actor? | _ 

— De ce nu uimezi lă drept? 

_— Dacă nu-ţi place nu era mai bine să, fii - 

ofiţer, că pentru inginerie, zici că n'ai vocaţie, 

adăoga mama. 

Şi bătrânii uitându-se lung unul la altul, în- 

ţeleşi parcă să. lacă ultima, încercare, ca să mă 

intimideze, se ridicară de la masă, în timp ce 

tata cu ton poruncitor îmi spuse:. 

__ Dacă-i așa, să pleci din casa noastră, şi 

acum numai decât. Zamfir, să nu-i dai palto- 

nul. Să plece aşa, să-şi facă D-lui altul din... 

teatru. ă 

Mama. era cu lacrămile în ochi: cu n'am răs- 

puns nimic; m'am repezit, adânc chinuit su-
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fleteşte, la pălăria din cuier şi am început să 
cobor lespezile reci ale scării. Ă E 

- În urma mea Zamfir bătrânul, venind după 
mine, mă strigă: Conaşule, Conaşule. 

— Ce-i, Zanfire? Sa 
— Uite, boierul n'a vrut să-ţi dea paltonul, 

„ca să te silească să vii mai curând înnapoi; dar 
alară e zăpadă, e ger şi nu se poate să pleci aşa, 
Am găsit în pripă pardesiul ăsta,; îmbracă-te | 
repede, — și uite să nu mă vază Domnul, — 
câţiva lei, că mi-i dai D-ta înnapoi, altădată. 

„Să vii sănătos. . | 
Dar bine — ar fi, să vii mai curând..... 

lira prin Ianuarie 1891. . 
Am ieşit în stradă. Incotro s'o iau? unde voi 

dormi noaptea? Cu ce—o să trăiesc? | 
N'am avut vreme să-mi răspunz: de la Să- | 

rindar până la Naţional e o palmă . de loc şi' 
m'am trezit în sala de spectacol, la, o repre- 
zentaţie cu Grigore Manolescu. 

„Nam. cunoscut ispită mai mare, clipă mai . 
înălţătoare, cuvânt mai hotărâtor'ca în glasul - 
lui, privire. care să te 'nvăluiască, să nu mai 
vezi cu ochii tăi, suflet care să-ţi pătrunză su- 
fletul şi minte care să-ţi porunciască, fără, să 
ie aperi. | a 

Aşa era apariţia, lui Grigore Manolescu pe 
- scenă. | | 
„Manolescu în Ilamlet, incomparabil mai.su- 
gestiv decât toţi câţi l-au: interpretat; ome- 
nesc şi înfricoşetor în Machbeth; cu bogății de 
detalii în Narcis de Brachvogel; cu ironia, rece
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“şi cu humorul neasemănat din Sir By Dracke 
din Martira,; sprinten, jovial şi de o naturaleţe 
neobicinuită multora, dintre colegii lui contem- 
porani în localizările lui Paul Gusti Răpirea 
Sabinelor şi Femeile 'noastre sau în Paturel 
din Bomba cu apă fiartă; în Ruy-Blas, în Ro- 
meo, în Don Carlos, în Jsarl Moor din lloţii ca 
şi în Răsvan ii Vidra, în Nerone de Cossa, în: 
Demi-Monde, în Mândrie şi Amor, în Marion 
de Lorme, în Messalina, în Eva de Voss, în Doi 
Sergenţi, în Don Juan, în Kean, în Otrava 
L Assomoir), în Roger La Honte, neasemănat 
în Folleville şiîn D-ra de Belle-Isle ca şi în. ne- 

numărate altele,—Manolescu apărea cu avân: 
tul, cu impetuozitatea şi cu poezia, cari au îă 
cut epocă şi prestigiul dramei romantice. 

In drama modernă ca şi în comedie, talentul. 
multilateral al lui. Grigore Manolescu a impri- 
nat îrescuri nepsritore în galeria, teatrului TO- 
mânesc,. 

Rar s'a văzut pe scenă o frumuseţe bărbă- 
tească, cu o eleganţă, de fină aristocrație, cu o. 
privire în stare să hipnotizeze, aşa erau ochii 

- lui negri, capabili să împrăştie furia, bunătatea 

sau amorul. 

Era înalt, se ţinea drept pe, scenă şi puţin 
'apecat în uribletu-i obișnuit şi mai frumos de 
cât a fost Delaunay în tinereţea lui, decât im- 
petuosul Reimess de la Burg-ul din Viena, de- 
cât Iriederich Bonn, decât Albert Darmont, 
partenerul dinti'o vreme a] Sarei Bernardt sau 
Alexandre de la Comedie. - 

Nici odată „te iubesc” n'a fost spus pe scenă
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cu adâncul 'sufletesc, cu fineţea, cu variaţiu- nele şi cu puterea de persuasiune, cu cari tran- 
Siormase amorezul comun şi banal, monocorăd : Şi vecinic acelaş, într'o fiinţă superioară, de-' părtată cu totul de vulgaritatea prozaică, a, in- terpreţiler obicinuiţi. _ -- | 
„Dar ce profesor, ce îndrumător a fost Gri- 
gore Manolescu, o pot mărturisi toţi cei tineri 
din vremea. lui şi cari astăzi alcătuiesc falanga 

„marilor artişti contemporani. - : | 
Pare că-l văd, punând în scenă Nebuniile A- 

moroase de Regnard.sau Doctorul fără voie al 
lui Moliere, pe scena Naţionâlului, cu ţigara, 
care nu-l părăsea niciodată, lipită de buza de 

- Jos, aşa ca, să poată vorbi şi'n răstimp să mai 
tragă câte un fum, instruind, după toate tra: 
diţiile Comediei Franceze, pe Brezeanu şi pe 
Toneanu, cari erau intraţi în teatru fnnaintea 
mea. Mi i 

Elev la Conservator, priviam. dintre culise 
la râvnă care-o punea să le arate, să-i înveţe, 
să le arunce câte o glumă din când în când, să 
devie aspru, când i se părea că e neînțeles, cu 
autoritatea, şi cu încrederea, cari le inspiră ar- 
tistul mare, dar și cu siguranţa, că are a face 
cu elemente, cari vor însemna mâine strălu- . 
cirea teatrului românesc. .. | Si 

“A doua zi, mă duceam la şcoală ci sufletul 
înnălţat; asistam la cursul lui: Ştefan . Velescu 

- şi în momentul când să ne împrăștiem, ne mai 
spunea: „Nu uitaţi, că plecând din clasă, în în- -. 
„ţelesul bun şi potrivit al artei voastre, nu în- 
„cetaţi să fiţi spionii, cercetătorii - societăţii. 

3
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„Nu e [ără interes pentru voi, să vă uitaţi cu 

„deaminuntul la un om elegant, la un cerşetor. 
la un mahalagiu, la un beţiv, la ori cine... Pri- 

„viţi-i cum vorbesc, cum dau mâna, cum s'a- 
„şează, cum mănâncă, cum umblă sau mai 
„Ştiu eu ce fac. | - 

„Inregistiaţi- le toate, ca în rafturi, în mo: 
„moria voastră şi tot ca din raft le veţi scoate 

„în Ziua, când veţi avea de intexpreţat un tip a- 
„semănător”, 

Și eşiam de la şcoală, conducând pe prole- 
sor din Calea Dorobanţilor şi când ajungeam 

în dreptul caselor Lahovary, unde este astăzi 
Academia de Comerţ, trotuarul se îngusta de 
putea să treacă numai un singur om prin faţa 
vitrinelor librăriei Haiman de pe atunci; noi - 

* ne dam jos ca să-l lăsăm pe maestru singur Şi 
când se întâmpla să staţioneze vre-un „bur- 

ghez” cum îi zicea el, cu un beţişor subţire îl 
atingea şi-i spunea: „loc” să treacă el. 

Făceam haz, îl salutam şi ne duceam băie- 
ţii la masă. 

La masă... 
Ciudate vorbe pentru unii din N0i..-.. 

"Potrache Liciu scotea, adesea din buzunarul 

vestei o scobitoare, şi zâmbind o muşea între 

dinţi. 

— Ce-i Petrache?... 

— 'Pu nu vezi? Cu scobitoarea ai ţinută... 
şi nimeni nu-şi poate permite să crează, că n'a 
mâncat. 

— Era o staţie de tramvai . în colţ la 8f.. 
Gheorghe.
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N'aveţi idee ce bine se dormia uncori în ca. 
Intr'un subsol din strada Columbeler, ală- 

cu şi un alt coleg. un apartament... compus 
cu şi,un alt coleg, un apartament... compus 
dintz'o singură cameră cu 30 lei pe lună, şi cu 
cafeaua cu lapte dimineaţa. 

Mai târziu lucrurile s'au mai îndreptat. 
Prefectul de poliţie, Colonel Algiu. anunţase 

că are câteva locuri de copişti la “prefectură şi 
„de preferinţă le da la- studenţi. Am obţinut, şi 
cu unul: și mai târziu, în anul ultim al şcoalei. 
în aceiaşi calitate eram la Minister ul de Dome- 
nii. având şeli indulgenţi, ca să ne vedem de 
carte, pe Eugen Urinohski. azi directorul unci 
bănci la Taşi, pe Missail. secretarul general do 
pe atunci. pe Victor Baranga, mai târziu el în-- 
suşi secretar goneral al acelui minister şi alţii. 

Stam bine. şi scăpasem de domiciile i improvi- 
zate, cum pătiseră Brezeanu şi 'oneanu, cari 
la un moment dat domiciliaseră întrun: coreco- 
duş bătrân, care cu o gr ije părintească, nu nu- 
nai că i-a adăpostit, dar i-a şi hrănit. 

Și toate greutăţile astea Je . învingeam cu 
voie bună, hipnotizaţi de orizonturi largi şi lu 
minoase, pe cari ni le creia dragostea noastră 
da ariă. 

Intre timp scrisesem o fantezie originală î în. 
versuri, „Floarea din Firenze”, comedie în 

"două acte; o citisem lui Gion şi lui Grigore Mă- 
nolescu, acasă. la el, peste drum de teatru, un-. 
de e azi „l'Indâpendance Roumaine”, în apar: 
tamentul din faţă, sub care era intrarea la tea- 
trul Bossel.
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Au găsit versurile bine inspirate şi acţiunea 
bună şi înnarmat cu încurajările lor, am pre- 
zintat-o la Naţional, unde, după un scurt inter- 
val, am obţinut rapoartele favorabile, ba.chiar 
cu elogii, ale lui V. A. Urechiă şi C. Stăncescu. 
membrii comitetului; aşa că, la 17 Martie 
1892, cu Aristizza Romanescu, cu Nottara, cu 
Ion Niculescu şi cu Ton Brezeanu în distribuţie, 
apar la 18 ani, întâia oară pe scena Naţionalu- 
lui, să mulțumesc publicului ca... autor. | 
M'am bucurat, în învăpăiarea tinereţii mele, 

şi de o presă, binevoitore; Lupta lui George 
Panu, din 24 Martie, spunea : „Săptămâna a- 
"„ceasta am avut fericirea să vedem pe scena, - „Teatrului Naţional piese de. valoare: Cităm, 
„printre ele, „Floarea din lirenze”, o idylă 
„de Livescu. Piesă drăgălașe, fără pretenţii cu 
„versuri frumoase, mlădioase şi armonioase. 
„Piesa aceasta va rămâne, ca ridicare de cor: 
„tină, una din cele mai frumoase, ce avem”. 
“Voința Naţională” din 19 Martie scriea : 

„Drăgălaşa piesă a lui Livescu a avut un suc- 
„ces deosebit. Ii felicităm pentru. fericitul său 
„debut”.: o o 

Papa Ventura, Sarcey-ul nostru de pe vre- 
muri, publica în Timpul o notiţă elogioasă, ca 
şi Claymoor (Văcărescu) în ,,l'Independance” 
sau Macedonsky în Literatorul, care sublinia, 
„Simplitatea, clasică a subiectului cu armonia 
„mesilită, a versurilor”, 

Mai aveam două luni şi trebuia să-mi tre 
examenul de diplomă, să-mi iau absolvirea,
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așa de mult așteptată, cu toate frigurile, cari 
ți le dă dorinţa de a juca mai curând. : - 
Studiam pe Cesar din Moartea, lui Cesar a, 

lui Voltaire, -Mincinosul, dupe localizarea lui 
Ştefan Velescu şi Phadacl din Pygmalion, în 

„care îl văzusem pe.Grigore Manolescu, care. a- 
cum era grav bolnav.. 

A doua zi dupe reprezentarea. piesei mele, 
care se jucase- împreună, cu 423”, localizarea, 
fericită a lui I. Malla şi care, a avut un deosebit 

„Succes, m'am dus acasă la Manolescu, să-i duc 
vestea primei mele izbânzi, confirmată de alt- 
minteri, înnaintea' mea, de Aristizza, Roma- 
nescu. a | 

Iram găsit în pat, palid şi cu surâsul pe buze, 
cu o mână întinsă, care m'apropia de el. 

Și cu un ton glumeţ, pare că-l aud şi azi: 
„Vezi mă băiete, că am avut dreptate. Ei, să 

* trăeşti”... ă



AMINTIRI DUIOASE  .  -. 

Cu câteva luni înnainte, în 1891, Manolescu 
„juca pentru ultima oară pe Armand Duval din 
Dama cu Camelii. ME 

Din acelaş pat de dureri, cu toate recoman- 
dările protivnice ale medicului, care toată 
ziua nu se deslipise de cl, cu o voinţă nestrămu- 
tată, în momentul când zări: aprinzându-se 
lampioanele dela terasa Teatrului Naţional. se 
smulse durerilor, căutându-și hainele “cu miş- 

„cări nervoase şi'n ochii lui mari, negri scânteia, 
nerăbdarea să nu 'ntârzie, să se vază, în scenă. 

Petrache Liciu şi cu mine l-am condus la 
teatru. | - 

Cu chiu, cu vai, se deghiză şi apăru. 
Ovaţiile nu se mai slârşiau, dela o scenă la 

alta admiraţia creştea, dar adevărata admira- 
ție era între culise, unde ca. să-şi urmeze jocul, 
de câte ori eșia din scenă era primit în braţe 
de doctori, până când își auzia replica, “reînvia 
şi apărea, din nou publicului, ca şi cum nimic-nu 
i-se întâmplase. 

Drama sc sfârşi şi lumea pleca acasă mulţu- 
mită, fără să bănuiască, măcar, că Grigore Ma- 
nolescu jucase pentru ultima oară acest rol şi 

.
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că nu va mai putea auzi vreodată accentele lui 
incomparabile. | 
Drama era sfârşită, pentru public, dar : ea 

continua între culise; de unde, aproape: pe 
mâini, l-am condus acasă, pe acela, care.se jert- 
lia scenii cu atâta, abnegaţie. 
Cam în acelaş timp, pe un alt stâlp puternic 

al renaşterii teatrului românesc, îl păştaa -o 
boală nemiloasă. 

Ştefan Iulian, marele comic văsttițat al pu- 
„blicului nostru, care împreună; cu Mateescu, şi 
el bolnav, cuceriseră prin arta lor v reputaţie, . 
care va rămâne, zăcea înta”o căsuţă din vecină- 
tatea teatrului, pe strala Matei Millo. 

Lipsa şi nevoia medicamentelor hotări ră di- 
recţia să-i dea o reprezentaţie. 

Ca să-şi asigure reuşita Iulian, de şi bolnav 
prăpădit, primi să joace un rol neînsemnat în 
comedia ,423"” şi numele lui pe afiş, după atâta, - 
lipsă, dela teatru, desfundă, şi cele mai necu- 
noscute mahalale. : 

Transfigurat la lumina, ram pei, apăru cu în- 
făţişarea sveltă şi în mijlocul hazului, ce se fă- 
cea de peripeţiile favsei, se aştepta, ca Iulian să 
cânte cele două măsuri, ce le avea în rol. 

Răposatul Hiibsch care conducea, îi dete 
intrarea. 

Tulian de abia articulă primele două vorbe, 
vocea i se stinse şi începu să plângă în hohote. 

Iau scos pe braţe între culise şi Iulian plân- 
gea, văzându-se istovit de puteri, văzând că nu 
mai poate scoate două vorbe în şir, el, care stă- 
pânise ani întregi publicul cu meșteșugul lui 
n6întrecut de a deser eţi frunţile.
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Nu crez să fie teatru în lume, unde să se fi 
plâns mai mult ca în seara aceea, unde să se (i 
vărsat lacrimi din toată i inima, ca atunci. 

Se plângea pe scenă, plângeau lojile, plângea 
întreg parterul, ofta galeria, şi lumea a ple.. 
cat acasă dela, teatru cu inima strânsă de du- 
rere. 
Am evocat voinţa, dragostea, neţărmurită de 

meşteşug, abnegaţia acestor uriaşi ai scenei ro- 
mâneşti, în credinţa că amintirea jertfelor lor 
vor putea, mai ştii... să pilduiască tineretul şi 
să nu-şi închipue, din greşală, unii, că adevăra- 
tul teatru bun începe dela ei.. 

4



_” TAKE IONESCU ŞI EXAMENUL MEU | 
- DE ABSOLVIRE i 

In Maiu 1892, întm”o dupe amiază cu soafe, 
intram în sala cea mare a Palatului Ateneului, 
unde pentru prima oară se ţineau examenele 
de absolvire ale Conservaterului. - 

Comisiunea, compusă din Eduard Wach- 
mann, Ștefan Velescu, Ionescu-Gion, V. A. 
Urechiă, C. Stăncescu şi sub preşedinţia lui 
„Grigri Cantacuzino, directorul general al tea- 
trelor, se instalase în lojă din dreapta, rezer- 
vată azi ateneiştilor.. ! 

Începutul examenului întârzia şi nerăbda- 
„rea noastră, făcea să crească larma, din dosul . 
draperiilor bogate, cari - închid scena Ate- 
neului. | 
— Ei, ţi-ai făcut roche albă. Ca şi a mea.,. 
— Da, Nu-ţi place ? - 
— Ba da, dar dacă ştiam, mi-o făceam altfel, 

mârâe două tinere consore într'un colţ al sce- 
nii, în vreme ce, în apropierea lor, un grup do 
băieţi fac haz și âpostrofează un coleg: „Ra- 

"„deţi, mă, mustaţa că ne faci promoţia de râs, 
"Dă fuga, că mai e vreme până să-ţi. vie rân- 
dul”, -. : A
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In sală se face o mişcare. Explicaţia pătrun- 
de până la.noi: a venit şi ministrul. 

Intr'adevăr, salutat curtenitor de comisie, 
intră în loje Take Ionescu, tânăr, subţir el, Dăr- 

bat frumos, cu mustăţile mari; un glas tenoral 
se aude încetişor cum vorbeşte cu ceilalţi, cu 
tonul glumeţ, rugându-i „să înceapă curând şi 
„Să nu isprăviască târziu, fiindcă trebuie să dea 
o raită și po Ja Belle-Arte”. 

Mi-a rămas în auz felul cum pronunţa pe 
r, din fundul gâtului, cu un accent care însă, îl 
prindea. - 

Take Ionescu era ministru de instrucţie, în 
primul său ministeriat. 

S'aude un clopoțel, candidaţii de dupe per- 
 dele îşi fac semnul crucii, fiind-că aşa îl văzusem 

pe Grigore Manolescu, că-l face dupe decor în 

momentul intrării în scenă şi Aurescu, secreta. 

rul Conservatorului, azi profesor de muzică 
la Conservatorul din laşi, scurt şi gros, îşi ros- 
togoleşte ochii mici și vioi pe foile cataloagelor 
şi strigă, câte unul, numele cclor. înscriși la ab- 
solire. A 

Comisia, inclusiv ministru; înghit, o serie de 
scene, în versuri sau în proză, şi se uită cu a- 
lenţie şi bună-voinţă la jocul fie-căruia. 

Dupo. vre-o două ore de ascultat „comisia, 
deliberează. | 
„Era atunci obiceiul, ca imediat dupe exa- 

men, președintele comisiei să citească cu glas 
tare în public rezultatul clasificării. . 

Intâmplarea face să fiu la clasificare 1) în. 

0 Buletinul Conservatorului, 1892,
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tâiul şi 'Vake Ionescu mă chiamă să mă apropii 
de loje : | e 
— D-ta să vii mâine dimineaţă la mie la 

minister. . 
„— Am înţeles, domnule Ministru. 

Şi-a, doua zi, ba hine că nu; eram cel dintâi 
la 9 ore de dimineaţă, care mă plimbam pe 
strada Diaconeselor prin faţa ministerului. 
„Pe la 10 soseşte ministrul. | 

LI salut şi mă iau dupe el pe scări. In dreptul 
cabinetului mă opreşte un aprod, întrebân- 
dlu-mă, ce poltose. „a 

--— Mi-a spus d, ministru să viu. 
— Chiar la d-lui ? a 
—. Chiar. | 
— Aşteaptă şi d-ta la d. Şef de cabinet, până 

ţi-o veni rândul, şi întrai unde mi-a arătat. 
Intrun târziu, numai ştiu prin ce împreju- 

rare, am fost lăsat să intru. - 
— D-ta ? o - 
— Vă salut, d-le ministru. 
— Bună-ziua, dar ce doreşti ? 
— bu, nimic; d-voastră mi-aţi spus să viu... 
—""Pi-am spus cu | a 

„Nicidoată nu crez să [i lost om mai jicnit, în 
mândria lui, cum m'am simţit eu, băieţandrul 
plin de iluzii, văzându-mă nerecunoscut, 
chiar... dupe examenul dela Conservator. - 
„Ce mutră voi [i tăcut, nu ştiu, dar se vede 
că roşiaţa. de pe obraz, glasul, atitudinea mea 
copilărească l-au făcut să-mi spue : 

— 'Ţi-oi [i'spus, dragă, dar unde ? când ? 
-— leri, la Ateneu...
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- — Ce căutam acolo ? 
"— ««„ Dădeam şi eu examen de absolvire şi... 
— Da, da. Va să zică tu eşti ăla... Da, eu: 

ţi-am spus şi... treci colo la biroul meu. Uite o 
coală de hârtie şi scrie ce-ţi dictez. 
"In cabinetul ministrului -mai erau doui 'trei 

funcţionari, cărora le-a, spus să vie dupe prânz, 
că e târziu şi adresându-se apoi unuia dintre ei, 
adăogă, : 

— Dudescule, tu mai rămâi niţel. - 
„— i ai scris? 
— N'am scris nimic, d-le Ministru, — Şi în- 

cercai să mă ridic de pe fotoliul ministerial, 
în care mă aşezase cu un gest tiranic. 

— Stai acolo, mă băiete şi serie: 

. Domnule Ministru, 

Absolvind Conservatorul cu notă mare, vă 
rog să-mi daţi ceva parale, să plec în străină- 
taţi, ca să mă civilizez... 

— Ai scris ? 
— Am seris... 
— Iscăleşte. 

Şi — apoi, adresându-se lui Dudescu, lost 
ani mulţi directorul general al Contabilităţii, 
funcţionar integru şi priceput, în care îşi pu- 
neau în, crederea toţi miniştrii, cari au trecut 
pe acolo : 

- : :— Dudescule, trebue să mai avem noi ceva 
fonduri la capitolul... 
„— Mai avem, d-le Ministru. 

— Bi, fă-i şi dă-i-o chiar acum, o ordonanţă
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de-vre-o... cinci mii de lei..Să te duci la, d-lui. să-ţi dea, hârtiile. | 
— Vă mulţumesc, d-le Ministru. | 
Şi Take Ionescu apropiindu-se de birou, puse rezoluţia necesară şi aproape de uşe, cu mâinele în buzunar, îmi atrase atenţia“: 
— Mă, du-te la Viena, numaidecât, că e o. 

„expoziţie internaţională de teatru. Ai să vezi 
lucruri interesante şi de acolo du-te la Paris. 
Ai să vezi modele la, teatrele cele mari şi ai să 
înveţi multe d'acolo. i R 
— Vă mulţumesc încă odată, d-le Ministru 
şi vă rog să credeți, că... O. 
„— Vezi tu, că dacă nu credeam, nu te che- 

mam. Umblă sănătos şi noroc. - | 
Mi-a dat mâna ministrul şi emoţionat şi cu 

entusiasmul, care-l simţi numai la primii două- 
zeci de ani, am rupt-o de fugă pe stradă la. 
şcoală, să-mi iau diploma; la gară, să întreb, când pleacă trenurile pentru „străinătăţi”; câi costă dusul şi mai cu seamă întorsul; la tribu: nalul vechiu, unde e azi Teatrul Liric, să-mi gă-: sesc tovarășul de locuinţă, din subsolul din stra- 
da Columbelor, să-i anunţ vestea fericită ŞI că 
seara îl pojtesc să mâncăm așa... undeva... în 
oraş, dar de astădată bine şi fără, ecunomie ; şi 
când urcam treptele tribunalului, unde colegul 

„meu, student la” drept, era funcţionar, la o co- 
titură 'a scării, din exuberanţa mea, rămân îm- 
pietrit, cu pălăria în mână în faţa tatii, care 
cobora ieșind din şedinţă. 

De când mă gonise de acasă, cu toate stă- 
ruinţele părinţilor prin rude şi cunoscuţi, să re-:
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viu la, vatră, numai pusesem picior ul în. casă 
ătrânilor mei, deşi mi-era dor şi ds mama şi 
de tata. 
_Cu Zamlir lecioi: ul aveai întâlniri şi mă în- 
[lormam de sănătatea lor, dar, îndărătnicia 
vârstei şi dragostea de ce-mi era “oprit, dragos- 
tea mea de teatru mă făcea să-mi cale fură 
milă pe sullet şi să evit dojana lor pornită din 
durerea şi grijea de părinte. 

Ingânai smerit, : Sărut mâna, tată, 
— Nu ţi-e ruşine. Să nui vii să vezi pe ma-. 

ma... de atâta vreme. 
— Viu, țată. 
— Ilai cu mine. 
-— Numai să las un răspuns 1 unui coleg şi : 

peste puţin sunt la voi. 

— "Le așteptăm. 
— Da, tată. 
Și peste un ceas, dupe ce m'am dus pe acasă 

de m'am dichisit, ca să vază părinţii că şi diu 
teatru se poate trăi, cu sufletul de copil bun 
şi iubitor, dar şi cu zăpăceala comică a vârstei. 
m'am prezentat, înta”un muscal cu doi cai, cari 
scoleau loc pe nări, ca să fac impresie. 

Părinţii mei şedeau de astă dată în strada 
Brezoianu, în casele în care sta doctorul Man- 

te, peste drum de biserică. | 
Mama nvaşiepia la geam, Zamfir feciorul. 

lăcrămând la poartă şi când am intrat, în casă, 
lata se plimba nervos în biroul lui. 
Vemirea mea. cu îtrăsura produsese impre- 

sie; dar nu aceia la care m atşeptam. 
Din toată înfiorârea lor s'a desprins un zâm- 

bei părintese şi tata, băgând mâna în buzunar,
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spuse lui Zamfir : Plăteşte trăsuia caraghio- 
sului. a 
— Lasă, iată, că am şi eu parale... 
— Fi, numai spune... - 
"Ce-a urmat, n'aş. putea s'o scriu. 
In braţele mamei, ca un copil renăscut, 

sărutam.- mâinele, l-am apropiat pe tata de noi 
şi-l simţiam cum ne mângâia pe amândoi, şter- 
gându-ne lacrimile, el însu-şi străbătut la fel 
de acelaş fior de bucurie, văzându-ne iar pe 
toiţ trei adunați la. un loc. 
„Am căutat. să le spun, ce-am făcut, că am 
“absolvit şcoala, că am avut succes, că... 

— Am auzit, întrerupse tata. Da, am auzit şi 
am spus și mamei. M'am întâlnit cu Make Io- 

nescu. şi mă întrebă dacă cunosc pe unul cu 
numele meu care... Nu ştia, că eşti băiatul 
meu. Asta pare că-mi dă încredere. 

In sfârşit, dacă n'a fost, cum am fi dorit noi. 
[ie cum ai vrut tu, numai să fie bine și noi.. ca, 
părinţi să ne bucurăm. -: | 

Zamlir, când s'a înserat; nâ-a chemat la 
"masă și cu un ton în care s'amesteca.și dia: 
goste şi dojeană : - 
— Poliiţi la locul d- “voastră Conaşule, între 

mama şi tata. 
„la întreabă d-ta pe oori. câte luni de-u 

„xândul n'am tot pus tacâmul ăsta, la locul lui 
„Și mă certau boerii şi-mi porunciau să” nuci: 
„nai pun, dar a doua zi mă făceam, că uit ŞI 
iar îl.puneam şi le tot spuneam d-lor:: într'o 

| „zi sa într” alta nu se poate să nu vie şi eu așe- 
„Zam și'scaunul, nu numai taâmul; 

„ȘI uiie-l c'a Veniti” Ei ,
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FIALCOVSKY... CHAT NOIR 
Unde e acum restaurantul Elysee, era, cofe- 

tăria şi cafeneaua Fialcovsky, 'un fel de Chat 
Noir, locul de întâlnire al. literaţilor şi artişti- 
lor de tot felul. - . 

Veniau acolo la mese, asupra cărora unii 
exercitau un fel de proprietate, Bonifaciu Flo- 
rescu, profesorul erudit de literatura franceză. 

| .glumeţ şi vecinic distrat; Mirecă Dimitriadi, 
ratele Aristizzei, poet şi autor dramatic; Geor- 

ge Buzoianu, geogralul, delicat şi fin în apre-. 
cierile lui literare; “ Alexandru Macedonski, 
inaestrul; Cincinat Pavelescu de pe atunci cu 
incomparabilul lui spirit * epigramatic; Radu 
Rosetti, advocatul cunoscut de azi, blând şi du- 
ios ca poesia lui, subţire şi mlădios ca o trestie, 
cu plete blonde şi cu ochii visători, în cari în- 
irezăriai Veneţia, la care alergase. într'un 
avânt neoprit al tinereţii ; Iuliu. Săvescu, poet 
de talent, mort tânăr din: cauza sărăciei; 
Alexandru Obedenaru, azi bibliotecar al Aca- 
demiei Române, poet simbolist, autor de so- 
nete şi pantumuri ; baritonul Cairetti, care 
vorbia cu duioşie de fraţii lui: macedoneni :. 
Nerva Ilodoș, inteligenţă vic şi neastâmpărată, 
hăiat citit şi spirit critic minunate,
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Și mai venea, şi Nottara, şi Ştefan Velescu, 
şi Fasnaş, — Conu Vasilică Hasnaș, cu snoa- 
ve inventate pe moment, ceea-ce l-a făcut pe. 
Gusti să-l înnainteze dintr'o dată căpitan . de 
artilerie, ba, chiar să facă tot teatrul să-l necă- 
iească în glumă cu căpitănia, deşi nu fusese 
nici măcar soldat vre-o dată; şi 1. Th. Flores- 
cu, şi Petrache Liciu şi Emli Conduratu şi atâ- 
ţia alţii din protipendada literară şi artistică 
de pe vrenuri. m 

Toată lumea vorbea, tare. 
Bonilaciu povestea, că distrat, cum. era de 

altfel în totdeauna, i-a spus birjarului: „ă la 
maison”, şi l-a dus la. Malmezon și cu glasul 
subţiratec poruncia chelnerului să-i aducă un 
şvarţ, şi un creion, ca să scrie la, marele dicţio- 
nar, la care începuse şi n'a apucat să-l ispră- 
viască, în timp ce. comesenii ceilalți observau, . 
că a venit cu umbreluţa nevestei, luând-o din 
greșeală în graba de-a nu întârzia, ceasul cafe- 
nelii. . 

Maestrul Macedonski asculta ci Mirceă Di- 
“mitriadi cum le citea un neofit, cu tonalități 
nazale, „versuri de începător, așteptând cuvân- 
Lul de încurajare, o 

Niculae 'Țincu, — moșul, — nedespărţit de 
“Rădulescu Niger puneau la cale Doamna 
Chiajna şi așa, mai încolo. E 

Pe mesele de marmoră, stropite de cafea şi 
de cerneală, vizitatorii citeau adesea versuri, 
ca acestea ; i 

La Fialcovsky n cafenea 
Talente grămădite-o sumă,
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Ce multă apă se consumă 
Şi rar se bea câte o cafea, 
La, Fialcovsky 'n cafenea... 

„Lao masă, în spre fereastră, stam la o parte 
cu studentul Niculescu-Alin, colocatarul. meu 
din subsol şi cu Petrache Liciu. 

Făceam planuri de viitor şi-mi puneam la 
cale programul unei reprezentații de plecare. 

Peste două-trei zile la Ateneu, în vederea. 
acestei plecări, direcţiunea Conservatorului, 

„din iniţiativa ei, anunţa, o reprezentaţie orga- 
nizată cu sprijinul unui comitet, de doamne şi 
cari va fi onorată cu prezenţa A... Prinoi- 
pele Ferdinand. . - 

In program figura un concert de vioară a 
„d-şoarei kdmea Chabudeanu, fiica cunoscutu- 
lui doctor Chabudeanu, cu trio No. 1 din 

Ilaydn, şi: cu maestrul C. Dimitrescu la violon- 
cel şi Carlo Bianchi, maestrul operii, la pian. 
„Bdmea Chabudeanu, care primise să-mi dea 

preţiosul ei concurs, azi soţia advocatului N. 
Durma, el însuși un muzicant distins şi pia- 
nist virtuos, ora concertista, :aş putea zice la. 
modă, ş şi al cărei nume pe afiş cra o garanţie 
ce succes. 

"Eu jucam comedia franţuzească Un pahar 
cu apă şi o scenă din Pygmalion. ă 

Maestrul Nottara spunea, pentru întâia oară, 

L.a vision de: Claude, monolog tradus de Ră- 
dulescu Niger; Iancu Niculescu monologul Un 
domn -care înlârziază; I. Th. Florescu Dela 
Herţa în Darabani de Speranţă şi Vânătoarea 
de Gipenet Dancourt, în n traducerea lui Ține ;



. 

“tree nunorâcire ! 
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Marietta lonaşcu cânta romanțe iar Petrache 
Liciu încheia serata cu o comedie hazlie Un 
mari dans du coton — Bărbatul răslăţat. 

Şi aşa pus la cale, la Fi ialcovsky, programul 
veprezentaţiei mele şi cu sprijinul şi bunăv oinţa 
tuturor, am adăogat la bursa acordată. de 
"like Ionescu o sumă bunicică, fiindcă comi- 
tetul pusese preţuri mari, 40 lei o loje şi 5 lei 
un stal, și după ce mi-am îmbrățișat părinţii 
şi am. strâns mâna lui Zamfir, câinele eredin- 
cios al [amiliei, înarmat cu o scrisoare a lui 
Ștefan Velescu către Delaunay, decanul Co- 
mediei l'ranceze;, am purces-o la drum, cu. 
Ieaiă încrederea. care ţi-o dă vârsta şi pipăin- 
du-ini neincelat j-erlofelul, să nu se întâmple 

!



IN ALTE ŢĂRI 

Peste câteva zile eram la. Viena. 
In rotonda din Prater era, instalată expoziţia 

de teatru şi de muzică, 1) la care participau cu 
lucrări expuse în diferite pavilioane pictori de- 
coratori cu renume din . Austria şi Germania 
şi din alte ţări, cu machetele decorurilor, cari 
formau o vastă panoramă, luminate cu îngri- 
jire şi cari imprimau nota, progresului în. tech- 
nica montării. | 
"Modele de costume, îmbrăţişând diferitele 

epoci istorice ale omenirei, deghizamentele şi. 
perucile lui George Brunn din Berlin, repre- 

„szentaţiile extraordinare. anunţate de Yrwing 
tragedianul Londrei sau ale lui Miounnet-Sully. 
ca, şi spectacolele clasice, alese pentru circum- 
stanţă de trupa dela Hofburg-Theater, făceau 
în acel moment din Viena centrul convergent, 
al străduinţelor şi progreselor artistice de sea- 
mă, de pretutindeni. e 

Făcusem cunoştinţă cu un artist tânăr Fr. 
Bonn, care jucase Hamlet de curând Şi, prin 

  

1) Internaţionale. Musik und Theater Ausstellune sub pre- şidenţia Principesei de Meternich. 1892,
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mijlocirea lui, am vizitat toate teatrele, biblio- 
tecile, muzeele şi pinacotecile de seamă. 
Am văzut Kânig und Bauer, Die Rauber, 

Nathan der veise cu Sonenthal, cu Lewinski, 
cu Reimers şi alte reprezentații de diferite ge- 
nuri cu artişti şi ensambl-uri minunate pe la 
alte teatre. , | 

Regretatul profesor Radu Novian, care se 
alla şi el în Viena mă poftea să iau masa cu el 
şi cu soţia, lui prin restaurantele din Prater şi 
apoi mă călăuzea, în cercetările, cari interesau 
scopul călătoriei mele. a | 

Scara mă 'ntorceam, sdrobit de oboseală, în 
odăiţa, mea modestă .din Tandelmarlktgasse 6; 
o stradă mică care da în Taborstrasse, unde 
era vechiul Hotel Naţional, la care descindeau 
de obiceiu românii, pa 

In cafeneaua hotelului, mă duceam în fie- 
care dimineaţă de citeam Românul, setos să 
mai âflu știri din ţară. - 
„Viena înfățișa copilăriei mele oraşul, care-mi - 

hrănia nădejdiile şi iată de ce, mai târziu, dupe 
__ câţiva ani, m'am dus s'o revăz, călătorind pe 

- Dunăre în linişte deplină. i 
De astă dată am călătorit, dela, Porţile de 

Fier, dela 'Pabula 'Traiană şi până la roman- 
ticu înlăţişare a turnurilor gotice din Passau. 

Magia, de culori, resfrânte din soare, când pe 
câmpii întinse, când pe munţi cu crestele cute: 
zătoare, când prin defileuri tainice, făcea să de- 
vie şi mai energice visurile şi ambiţiunile mele 
de artist. De o | 

Soarele e uri poet; simbolist, dar de talent... 
A
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Din fantezia lui răsar simţiri şi vesele şi triste 
şi cum mă aprindea cu roşul înflăcărat al zo- 
rilor, mă adormia cu albastrul cenuşiu al a- 

pusului şi el însu-şi, răpit de cochetăria. [eme- 
iască a Dunării, s'ascundea noaptea în rochia 
ci, cu nenumărate cute. * 
Acum trei-zeci şi câţiva de ani, într'o dimi- 

neaţă aprinsă ca şi îndemnurile copilăriei mele, 
pleca, pe aceaşi Dunăre, o trupă de artişti ro- - 
mâni să cucereascăila Viena, cu limba "Țării. 
ceva din nimbul gloriei. 

Neajutaţi de nimeni, legănaţi doai în visu- 
rile lor de valurile Dunărei şi de încrederea în 
personalitatea meşterului, cu Grigore Mano- 
lescu în frunte, urmărind idealul comun, de-a 

duce în apus întâia oară manifestări sănătoase 
de artă românească, au plecat să desluşiască, 

pentru mai târziu, cum mândria naţională în- 
colţea adânc în inimele înaintaşilor noştri şi să 
ne deschiză ochii, că ce avem bun în teatrul 
românesc, nu e o tot dela noi, ci mai e şi dela ei. 

Şi Dam dus să vizitez Narl-I'heater, în care. 

jucase Cirigore Manolescu cu Aristizza Roma- 
Nescu, Cu Ton Potrescu, cu Cârje, cu „Jianu, cu 

Brezeanu şi cu alţii. 
Ma primit cu o deosebită curtenie Blasel, 

directorul teatrului, un bărbat, simpatic cu tot 
părul alb, un artist fruntaş, care împreună cu 
Knak și cu Ciirardi alcătuiau treimea comică. 

„adorată de publicul vienez. 
Sa ridicat marea cortină de asbest şi”n clar 

obscurul sălii era ceva solemn. 
Mam descoperit în faţa scenii, pe care cu- 

vântase în limba păr inţilor fala teatrului nostru.
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Şi mi se părea, că e acevea : Fântâna Blan- 
duziei o revedeam în stânga scenii, auziam ver- 
surile lui Alexandri. simţiam buzele lui Mano- 
lescu îmbinându-se, ca să şoptească, cum nu 
s'a priceput nici un amant... - 

Ochii, pironiţi pe scenă, schimbau decorul, . 
ca să facă loc lui Hamlet sau lui Romeo și Ju- 
lietei, întrupată, de Aristiza, cu jocul ei neîntre- 

„cut şi al cărei glas, cu muzicalitatea, timbrul 
şi infinitatea, variațiilor, nici una din actrițele 
noastre nu l-a putut ajunge. 

Și nam uitat şi'n sală, să revăz mulţumirea 
spectatorilor şi a românilor, ce vor fi asistat, 
la aceste reprezentații româneşti şi am retrăit 
din acest naționalism firesc. 
Imbărbătat ca după o rugăciune făcută cu 

credinţă în biserică, m'am dus să văz Schân- 
brunul, cu aleele lui tunse, cu glorieta, cu obe- 
liscul, cu saloanele în lemn de trandafir ale Ma- 
riei 'Thereza, cu patul în care a dormit Napo- 
„leon, un colţişor din-grădină, în care s'a jucat 
Ducele de Reichstadt sau odaia în care a visat, 
apărând grenadirul... | | 

Mă 'nnapoiez în Viena, mă opresc la berăria 
de sub Hof-Burgtheater şi mi-amintesc de po- 
veştile lui Jianu care sc înfunda du Brezeanu 
la „0 parolă” în, faţa halbelor, sau de farsele 
spirituale, puse în socoteala lui Cârje, partici- 
panţi de seamă în acel turneu, după: cum Ne- 
nea Jancu Petrescu fi zăpăcise pe nemți cu 
Actorul din Hamlet, pentru care întreaga pre x 

să vieneză îi aducea laude,



- 2 IN CETATEA LUMINII 
„De la Viena cu schnel-zug-ul, intru în Franţa 

pe la Delles şi ajung în Paris pe o zi ploioasă, 
fără pic de soare în cetatea luminii. | 

„ Aveam în buzunar o adresă: Rue Lagrange- 
aux-belles, lângă Nouveau-Quai, Nr. 14, unde 
mă duc direct şi-mi ocup tradiționala man- 
“sardă. | 

Aveam şi un Bedaecker cu mine, cumpăra- 
“sem în prima librărie și un Guide de Paris și 
după primele zile de alergături în dreapta şi în 
stânga, mă convinsesem, că pentru. un studeni, 
sărac, nu e permis să pierzi un minut, când ai 

„să vezi toate teatrele, să asiști la cursuri, să-ți 
iei notițe, să nu te rătăceşti nici la figurat, nici - 
altiel, mai ales când ai'20 de ani şi când, în 
-slârşit, trebuia să cunoşti Parisul tot, în cel 
mai scurt timp, când nu parvii, nici în trei-zeci 
de ani, să-ţi cunoşti cel puţin... camarazii. 

Inainte de-a avea norocul să fiu autor dra- 
maătic jucat, pe lângă colaborările mele la pu- 
blicaţiile literare din vreme, influența lui Ale- 
xandri, care cântase pe Mistral, născuse în su- 
fletul meu o deosebită afecţie pentru poeţii fe. 
libri şi-i cunoșteam încă de la 16 ani,
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Am tradus în versuri din Auguste Barbier „numeroase bucăţi, între cari faimoasa lui pve- 
mă Bedlam, multe din sonetele lui Charles 
Puster şi din alţii. o 

Auguste R. Clavel, -redactor pe 'atundi la 
“»bIndependance Roumaine”, profesor de fran- 
ceză şi un 'mare 'filo-român, amorezat; de .lite- | 
ratura noastră, dovadă traducerile lui minu- 
nate din Alexandri, mai cu samă, Steluţa, re- 
dată în versuri franţuzeşti cu tot lirismul, care 
aseamănă pe Alexandri cu Musset sau cu Le-: 
conte de Lisle, — mi le citia, îmi lăuda îndemâ- 
narea, versului şi mi le cerea, apoi scrise pe cu- . 
rat, făgăduindu-mi cu zâmbetu-i prietenos „la. 
bonne surprise, qui ne tardera pas”. 

Clavel era un om. mijlociu, cu mustăţi blon-. 
de, cu ochii albaștri surâzători, fixaţi în cerce.- 
veaua, ochelarilor, cari nu-l părăseau nici odată. 

„  Propagandist hotărât al influenţii latine şi al 
spiritului francez în special, prieten. cu lite- 
raţii noştri de frunte şi binevoitor cu începă- 
torii ca mine, era şi corespondent la Mercure 
de France şi la Revue F6librâenne. 

Mi-a spus în urmă, cum caetul meu. de versuri fusese trimis la Revista felibrilor şi la 
biuroul uniunii „des jeunes gens. de” lettres”, 
cu care avea legături, şi nu după; multă vreine 
primiam o hârtie, pe numele meu, prin care-m; 
se spunea, că sunt admis membru al iniunii şi 
numit honoris causa „diplomă es lettres” pen- 
tra scrierile şi traducerile mele Şi mi se alătura 
şi-o însignă. - a 

Bu-uria mea era fără margini şi bătrânul: 
Cluve! îmi spunea adesea cu tonul mucalit:
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„Nous summes les deux de l'union des jeunes- 

gcns '... cu toate că, după limuririle ce nii le 
„da el, cei mai mulţi din membrii ei erau tot aşa 
de tineri, ca şi la, noi membrii de la Clubul Pi- 

ROPIMEĂ, saca | 

„Lu Paris i-am făcut o vizită lui Paul Mari6- 
ton, director la Revue Fâlibreenue, care m'a 
primit cu toată politeţea galică, dându-mi şi o 
vecomandaţie amicală, către administraţia 
Comediei fivunceze, unde mi s'a oferit un per 
manent de liberă, intrare pentru toate repre- 
zentaţiile, - N 

Moliere, lucine, Corneille au defilat, cu în- 
treg repertoriul lor, pe dinaintea ochilor mei, 
scoși să vază, să priceapă şi să asimileze din . 
maril> realizări scenice. 

Seri neuitaie de entusiasm au fost, acelea pe- 
treccute la Comedie şi nu mă mai săturam as- 
cultând și văzând le lion et le tigre, cum îi bo- 
tezaseră, francezii pe cei doi fraţi Mounnet 
Sully şi Paul Mounneit, antagoniști adesea prin 
caracterul opus al rolurilor, ce interpretau. 

Dar exuberanţa lui Coguelin, dar humorul 
sec al lui Leloir, bonomia lui-Silvain sau deta- 
liile lui De Ferandy? 

Graţia d-rei Leconte, râsul fără pereche al 
Terezei Kolb şi jocul simplu şi natural cu cari 
Reichemberg î îşi crea ingenuele, împleteau mo- 
idele de joc, adevărate lecţii de atitudine, de” 
mișcare şi de dicţiune. 

Beer se manilestase şi l'&noux - debuta. 
De la Comedie, treceam la Odeon, mă du- 

ceam la Rejane s'o văz în Aventuriera. la Vau- 
deville să văz pe Duquesnne realizând minunat
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masca lui Napoleon sau la Sarah Bernhard ju- 
când cu faimosul Piorre Magnier, care în urmă 
a făcut câto-va stagiuni la 'Theâtre Michel din 
Petersburg. 
Mă uimiau montările pe enorma scenă de la 

-- Châtelet cu Chat Noir şi Michel Strogov şi a 
doua zi prin galeriile Tauwvrului, la Luxembourg 
sau fugind la Versailles, prindeam din binefa- 
cerile, ce le rovarsă arta superioară sau recapi- 
tulam, la faţa locului, câte ceva din istoria Re- 
(elui Soare sau din poveştile galante ale Mai- 
chizei de Pompadur. | 

De şi trăsurile lui Tudovie XIV mi-erau la 
dispoziţie. mă 'nnapoiam tot cum am venit, 
însă cu capul doldora. făgăduindu-mi s*o reîn- 
cep a doua zi şi s'o iau de unde am lăsat-o. 

Tlai la Invalizi să văz mormântul lui Napo- 
leon. hai la Pere Lachaise unde odihneşte ero- 
ina lui Dumas şi monumentul lui Lesurque. 
careimortalizează justiţia greşită a oamenilor. 

Mă duceam la Sorbona s'ascult conferințele 
marilor maeştrii ai cugetării sau reeditându-se 
cursurile savante de dicţiune ale lui Marrage: 
la Conservator să văd programele analitice şi 
să asist la audiții; la Panthâon, unde pe sub ar- 
cadele reci şi atâţia. oameni de piatră, calci cu 
ovlavie şi fic-care pas auie: 

Si glasul snnă-asnrzitor 
Cutremurând întreg pământul -. - 
De inimi mari e plin mormântul 
Aici nu-i-locul tuturor. i: ii 

sau cum zicea Edgar Quinot, marele prieten 
al românilor: Toute gloire est: bonne qui
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" eblouit; tout homme est grand, qui... asseruit - 
les hommes.... _ ă Ia 

La Notre-Dame, la Madeleine, la Saint-Sul- 
pice, şi fiindcă, frumosul răsare din contrast, 
seara cu băeţii la Moulin-Rouge; şi a doua zi. 
luam dejunul în Cuartierul Fatin, la birtul aşa 
zis românesc, ţinut de grecul Epaminonda, cu 
al' cărui pilaf împuşcai vrăbiile. 

În batteau-mouche, cu metan-ul. în omnibus 
şi mai mult pe jos făceam atătia. kilometri pe 
zi, că de sar fi instituit un: premiu de alergă- 
tură, îl câştigam, fără îndoială. | | 

„Cu un autograf elogios al lui Delaunay, ină 
-înaopiam în "Țară în toamna anului 1895. -



INTAIUL MEU ANGAJAMENT 
Mi-am regăsit părinţii sănătoşi şi Zamfir, — care citise cel dintâi telegrama, prin care-mi a- - nunţam sosirea, mă, primia la gară vesel şi ra- dios şi cu un fel de mândrie, din care se des- trăma, parcă ceva din contribuţia lui la va. loarea mea presupusă, — mă aducea plocon. mamei şi tatei cu geamantul cu care am plecat, în care printre cărţi şi reviste, iluzii şi planuri de viitor, adusesem două, cravate pentru tata, o broșă de argint; mamei şi O pipă cu două pa- “cheta de tutun caporal pentru Zamfir, 

In stagiunea 1892-—93 eram angajat la Tea. trul Naţional, sub direcţia, lui Grigore Canta- cuzino, boier de viţă, bogat, de-o politeţe rece; - cu el se vorbia foarte Tar,” dar-câna vorbiai - Stiai, că vorba, lui e. vorbă. a M-a primit în cabinetul lui; intrarea era Prin - strada Matei Millo, rezervată, numai direcţiei, un fel de exclusivism conservator, poate anti- patic ca -aparenţă, cu meritul însă de-a păstra distanţe pentru cei, cărora nu le rezistă nimic, — intrare, în sfârşit, aproape paralelă celei ]i_ berale, de azi din strada Câmpineanu pe unde, în schimb, fără nici un control, intră oricine.
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__ Ta uşe era Alecu, — Moş Alecu Niculescu de 
azi, voinic ca un atlet, înalt și chipos. serută- 

tor în privire şi auzind că am fost chemat, mi-a 
deschis ușa lu „Domnul Director”. 

Conul (rigri, cum i-se zicea. cu barbişonul 
napoleonian, şedea la birou și în droapta Cos- 
iică Stăncescu, director la şcoala de Bele-Arte. 
acnihru în comitet, traducătorul versurilor din 

Fata Acrului, înti'un cuvânt mâna lui dreaptă. 

Conu Cirigri venea ori nu venea la teatru. 

ce punea la cale Conu Costică era bine pus. 

După-ce în câteva. cuvinte m'a făcut să în. 
țeleg, că angajamentul meu se datorește bunu- 
lui examen de absolvire. că și d-l Stăncescu şi 

cu punem speranţe în talentul D-tale” mi-a în- 
tins să iscălesc primul meu contract de anga- 
jament. | 

Azi când şcolarii mei. imediat “după absol- 
vire, iscălesc cu uşurinţă — şi a iscăli cu ușu-. 
rință nu însemnoază, după experientele făcute 
cu mulţi din“ei, că totdeauna au și respectul is- 
căliturii, — contracte cari încep cu mii de lei 

“pe tot anul, și când joacă şi când nu joacă. — 

nu e [ără interes. cred, să dau și cuprinsul pri- 

mului meu contract, aşa cum de altminteri, 

fuseseră angajati şi Brezeanu şi 'Poneanu și | î- 

ciu și atâţia alţii,-nici mai buni poate, dar nici 

mai răi decât cei de azi. | 
„D-l Livescu se angajează ca gagist a juca 

„pe scena 'Teatuului Naţional toate rolurile, ce 

„i sexvor da de direcţiune, precum şi de-a cânta, 

„(obligaţia era chiar când n'aveai glas), în cor. 

„Directorul General, ca reprezentant, legal! 

„al Societăţii dramatice, se obligă a plăti D-lui
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„Livescu suma de lei $0 (opt-zeci) pe fiecare 
„lună, în două rate, la 15 şi 30 ale fie-cărei lunii, 
„pe timpul stagiunii teatrale (stagiunea, era de 
„vre-o cinci luni) iar pe timpul repetiţiei (vre-o 
„două luni) i-se va plăti leafa numai pe jumă- 
»tate...” (No. 262/1899). A 

Va să zică cinci luni de stagiune şi două de repetiţii, făceau în total 7 luni cu lea[ă Și restui 
de cinci din două-spre-zece, artistul era trimis 
la vatră, ca la armaţă, să se hrăncască singur, 
adică pe capul familiei. Da 

Dar mai erau obligaţii; să-ai, când îţi va tre- 
bui, frac, ghete de lac Şi toate cela necesare 
scenii, după împrejurare, tot din leafa de 80 lei lunar, plătibilă însă postricipat şi în două rate. Am ieşit fericit din cabinetul directorului. 

Tânărul Alecu, actualul “bătrân controlo: 
seara la benuarele cu soţ şi ziua tot de sentinelă 
la uşa direcţiei, mi-a dat surâzător pardesiul şi 
văzându-mă, vesel, mi-a şoptit: „Ei noroc!” 

Peste: vre-o lună, debutam în Despot-Vodi 
de Alexandri, cu care se deschidea stagiunea, într'un rolişor — Păşa Baeractarul; îmbrăcat cu îngrijire de Ilie Bergher, maestru croitor, cu 
şalvari roșii de mătase, cu turban cu fir, cu un _iatagan cu pietre lucitoare, escortat de o suită 
de vre-o zece statiști îmbrăcaţi frumos şi când 
sc anunţă lui Vodă sosirea mea în sala tronu- 
lui, intram cu onoruri făcute de muzica, dintre 
culise. ! e 
- Aveam o tiradă în versuri şi simţiam, cum 
îmi bătea inima la botezul focului rampei. 
„MI s'a spus în urmă, că am zis versurile cu 
loată autoritatea, care mi-o impunea, persona-
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giul, că glasul mi-era, sonor și că, pr obabil, tur- 
cul, cu care am debutat, mi-asigura în viitoarele 
distribuții, dacă nu haremuri şi munţi de pilaf, 
dar alte rolişoare mai răsărite, fiindcă toată, 
generaţia noastră aşa a, procedat — şi s'a do- 
vedit, că e sănătos, — de la simplu la compus. 
Am debutat cu un ture, s se vede ca, un presa- 

giu de viitor. . 
ra să rămân o viaţă întreagă; turc în con- 

vingerile mele, fără să prevăz, că, pe urma lor, 
după zeci de ani de-abia, voi desluşi, ce n'ar fi 
putut bănui copilul de- atunci, că.... turcul plă- 
teşta, - „o
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TIPARITURI NOUI: 
În această primă, stagiune a carierei am ti- 

părit, sub direcția mea, Revista 'Teatrelor, — 
singura, publicaţie de acest fel pe acea vreme, 
în format mare și cu ilustraţii şi care a trăit, 
până în 1903, constituind un volum interesant. 
de cercetat; şi azi pentru. cei doritori să, ştie 
mişcarea, noastră teatrală de aci 30 de ani... 
„Reuşisem să obţin colaborarea, fostului meu 

profesor 'Th. D). Speranţiă, care publică Istoria 
literaturii dramatice. modeiric, curs care-l [ă- 
cea. la. Universitate; a; colegului meu Ion A. 
Bassarabescu, azi membru al Academiei; a, 
advocatului Dem. Moldoveanu, alt coleg de 
şcoală; a lui Vasile Leonescu, Th. M. Stoenas_ 
cu, Bonifaciu Ilorescu, Mircea, Dimitriadi, N. 
D. Georgian, N. 'Țincu, Rădulescu-Niger, 1. Ş. 
Spartali, Ion 'Th. Florescu, cu:'o serie de nuvele 

„din lumea teatrelor, scrise cu multă, inimă, şi 
fantezie, Căpitanul E. Pârâianu, Căpitanul, azi 
Generalul Petre Vasilescu din artilerie, N. Be- 
rindei, azi advocat, a publicat corespondențe 
asupra teatrelor din Paris, Gheorghe Ranetti, 
inimosul şi statornicul prieten al artistilor, Ia. 
ralamb G. Lecca şi alţii. e 

| 
5
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In 1894 în editura, librăriei Ig. Haimann a- 
pare în volum a doua mea, lucrare dramatică, 
în versuri în 2 acte Cerşetorul, primită şi ju- 
cată'pe scena Naţionălului în distribuţie cu 
-d-na E. Nottara, cu Ion Niculescu, cu Vasile 
Toneanu, cu Petre Liciu şi cu mine. La un 
scurt interval, în editura librăriei Carol Miller 
din Calea Victoriei, colţ, cu Pasagiul Român.— 
un alt volum de- teatru vedea lumina zilii — 
Ingerii lui Rafael, fantezie originală în versuri 
în 3 acte, în distribuţie cu Aristizza, Romanes- 
cu, cu Vasile Hasnaş, cu lon Niculescu, cu 

_ Marietta Ionașcu, cu Paulina, Moor şi alţii. 
Nu mult după acea, am mai publicat Expo- 

ziția de teatru şi de muzică din Viena (1892) 
recensiune prezintată Minsterului instrucţiunii 
publice. 

- Munciam mult, cum au muncit mai toţi din 
generaţia mea, cu avânt şi cu, îndâriire î ÎMpO- 
triva oricăror piedici, ce se iviau în cale, reu- 
şind să supăr, de la început, pe mulţi neputin- 
cioşi şi răi.



DUPA GRIGORE MANOLESCU, 
MATEESCU ŞI IULIAN 

0 ştire, care face sensaţie, în aşa zisa lume 
bună, este intrarea în teatru a d-rei Esmeralda 
Culianu, fiica, rectorului universităţii din Iaşi, 

„care după ce joacă, sub numele de Ella, Gorgia, 
cu multă distincţie, vre-o două stagiuni, pără- 

- şeşte scena măritându-se cu regretatul şi bunul 
meu. prieten Paul Capeleanu, advocat de sea- 
mă, stimat şi iubit, nu numai în lumea, împri- 
cinaţilor; dar de toţi cei, cari l-au cunoscut; 
Cam în aceaşi vreme Grigore Manolescu su- 

feră la Paris o' operaţie disperată, pe:care i-o 
face marele chirurg Pean, — cel care opera în 
îrac, atâta solemnitate da operaţiilor şi atât 
de sigur ora, că nu se stropeşte + cu vre-o pică- 
tură de sânge, — în urma, căreia se stinge în 
vârstă de 39-40 de ani. | 
„Intreaga mişcare teatrală sufere o lovitură 
ireparabilă prin dispariţialui Manolescu şi prin 
boala incurabilă, care depărtase de scenă pe 
doi, dintre cei mai iubiţi artişti de comedie. 

Era o vreme, - când lumea venea la teatru 
pentru Mateescu şi Iulian. 

Se deprinsese să-i vază pe ei, numai pe ei,
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_ în serile când Grigore Manolescu le cruța lacri- 
mele ; şi râdea lumea, nu cum râzi când te pri- 
veşte de sus prostul cu pretenţii, începătorul, 
pe care l-ai învăţat az-buchea meşteşugului şi | 
azi i-se pare, că-i stânjeneşti cariera, nici javra 
care te latră, uitând dumicatul, care i-ai 
aruncat, ieri... nu. 

- Râdea publicul râsul plin, sănătos, care îm- 
bunează inimile: și descreţeşte frunţile posomo- 
râte, râsul pe: care numai Iulian şi Mateescu : 
ştiau să-l dibuiască; cel dîntâi, fie cu Lăcustă- 

„Vodă; cu Peterman, cu porcarul Jupan, cu 
Mustochidi din Sfredelul dracului şi cu atâtea 
şi atâtea creaţii nenumărate, — cel de al doi- 
lea cu olimpicul măştei lui cu care, în. tragi- 
comedia Nebunii din faţă, într'o realizare supe- 
'rioară făcea: lumea să râză și să plângă dintr'o- 
dată,. A 

“Anul '1892 este-un an fatal Naţionalului. 
După moartea lui: Manolescu la Paris, la. un: 

“scurt interval se prăpădeşte Mateescu, societar 
CI. 1 scos la pensie pentru: caz de boală cu 80 
lei pe lună pentru serviciile aduse scenei. . 

* Era să-l îngroape cu dricul Primăriei, cun 
se îngroapă cerşetorii, rătăciţii şi pribegi, da- 
că nu se punea mână „de la mână în ultimul 
moment. 

După el mai nimehi, afară, de Tulian, priete- 
hul lui, apr oape mort: şi el, plângând ca un co- 
pil în trăsură şi trei actori, pe lunile de zăduf 
şi de lipsă complectă de leafă: “Vasile „Leones- 

„cu Vasile Alexandrescu şi eu. 
Când cor tegiul s'a oprit î în dreptul teatrului, 

ca să-şi ia, rămas bun şi'n îaţa spitalului, cum
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îl botezase Iulian, se adunaseră câţiva curioşi, 
să afle cine e mortul. | 

Nimeni n'ar fi ştiut; să răspunză, unde-o fi 
„publicul. care-l sărbătoriso? | 

Două cununi sărace de [lori naturale,  îm- 
pietite de mâinele mamei şi udate de lacrimile 
ei, îi împodobeau cosciuaul sărăcăcios şi o pă- 
lărie veche, veeue de tot însuția capul iui A a 
leescu, din care isvorâseră atâtea creaţii, atâ-: 
tea concepţii frumoase. Sa 

Sunt împrejurări, în cari nimicuri cuvintea- 
ză.poeme întregi de durere.  - 

După Mateâseu, mort la 34. de ani, la câteva 
săptămâni lua acelaş drum şi marele Ștefan 
Iulian. E



CE SE JUCA ŞI CINE JUCA- 
(1892-—1895) 

_ Fiul-nopţii, Orfelinele şi Muschetarii, rămase ” 
moştenire din repertoriul lui Pascaly, ofereau 
maestrului Nottara roluri ca .Benley, Petre şi 
Mordaunt, cu cari obținea succese mari în faţa 
publicului amator încă de melodramă. 

- Succesiv joc în Griselidis de Armand Sil- 
vestre un rol neînsemnat, în care piesă Vasile 
'Poneanu se afirmă puternic în rolul Diavolu- 
lui; pe baronul de Holbach din Narcis; pe Ha- 
milcar din Pygmalion de Bengescu-Dabija ; pe 
Liongin, generalul roman din Traian şi Andra- 
da, de Grigore Ventura și Vasile Leonescu, în 
care obţin, pentru prima oară, aplauze la, scenă 
deschisă, cum ar zice cronicarii de azi. 

Incep să ioc și în repertoriul modern în Vâ- 
nătorii de zestre,. comedie localizată de Paul 
Grusti, pe Negoveanu şi mi se spune dela di- 

„recţie, că am început să însemnez şi eu ceva. 
Mai joc în Saul de Macedonski şi Cincinat, 

Pavelescu, în Comedie şi tragedie, o traducere 
din englezește a.lu: Scarlat “Ghica şi fac.şi o 
figuraţie nesfârşită, cum cram obligaţi toţi s'o 
facem.
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Am în faţa mea, un raport al direcţiei gene- 
ral» a teairelor către ministerul instrucţiunii 
pubiice, în care se dă seama, de ce s'a făcut în 
stagiunea 1892—93, 

Spicuesc câteva date, ca, să ne dim mai bine - 
seama, de me:sul evolutiv al primei noastre 
scene, 

Stagiunea a avut 89 de reprezentații şi Sau 
jucat 33 de piese, în total 107 acte din cari 70 
de proză şi 37 versuri. 
„Din aceste cifre reese, că artiştii au avut de 
studiat pentru. fiecare spectacol câte un act şi 
jumătate nou. 

Veniturile toate ale teatrului cu subvenţii şi 
închirieri au fost de lei 381.823 şi 63 bani. 

Cota-parte a, societarilor, împreună cu des 
feux a fost de 67.921 lei şi 78 bani (cam 500 
lei lunar societarului de cl. I; găgișştilor şi ele- 
vilor, în număr de 31, li s'a dat suma de 
35.085 lei; 

Costumele, decorurile şi accesoriile de scenă 
au costat 15.195 lei şi 41 bani; 

Şi în fine, a rămas un excedent, de 72.607 
lei şi 6 bani din cari 68.157 lei aparţin fon- 
dului de rezervă. 

Să nu se „uite, că în această stagiune s'a 
montat Visul din noaptea de Sânziene de Sha- 
kespeare, î în traducerea, d-lui G. Sterian, mem- 
bru în comitet: 

Pentru această, piesă însă ministerul a dat 
- fonduri deosebite, dat fiind că prima, reprezen. - 

taţie se da în cinstea. căsătoriei suveraniloz 
noştri, pe atunci principi moştenitori, — şi 
numai cu sumele alocate pentru montări, nu
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s'ar Îi putut da fastul trebuincios unei piese 
atât de grele la un spectacol de gală. | 

Architectul Sterian a pus multă inimă în 
„modificarea, clădirii Teatrului Naţional. 

Iniţiativei şi conducerii lui se datoreşte ma- 
vea clădire din spatele teatrului cu sala de pic- 
tură, magazii de decoruri, ateliere precum şi 

înmulţirea  cabinelor: şi înbunătăţiri aduse 
scenii. o 

Ca și directorul Cantacuzino, ca şi Stăn- 
cescu, Sterian îşi atrăsese dragostea tuturor 

pentru. abnegaţia, și jertfele personale, cari le 
„făceau cu toţii, numai de dragoul artei. 

Tot în această stagiune se retrage din tea- 
tru, din cauză de boală, marea artistă, de come- 

* die Frosa, Sarandi, care în curs de 30 de ani, 
face creaţii neasemănate în tot repertoriul, din- 
tre cari răsare ca o perlă Frochard din Două 
Oxfeline. sau lipurile minunate din Copilu din 
Flori de Ventura, din Năsdrăvăniile Divorţu- 
lui, din Femeile Noastre și din alte localizări 
de ale lui Gusti, în cari a cternizat soacrele ei, 
fără pereche. | 

In a doua stagiune 1894—95, intru cu un 
nou contract, de astă dată cu leafa mărită, 
de la 80 la 100 lei lunar. - - 

O diferenţă de 20 lei la leafă însemna atunci 
o distincţie “deosebită , care nu se acorda 
„tuturor, 

In această stagiune joc în Se zice, rolul lui 
Strehl, din localizarea lui Gusti, în Gazetarii 
de 'reytag, rolul unui poet; liric şi o sumă de 
doctori, fără importanţă, cari au însă darul 
să mă exaspereze şi să-i spun maestrului Not-
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tara, că dacă mai îmi dă unul îmi pun firmă la 
poartă. 

Nu cra. obiceiul, ca azi; să se dea demul (i. 
nerilor, ci, dinpotrivă, o tiranie tacită, opria 
avântul începătorilor şi rolurile de seamă con- 
stituiau un monopol, de care beneficiau vre-o 
patru-cinci. artiști de seamă şi lozinca era: să 
mai aștepte tinerii şi... cât. se poate de mult. 

Să aştepie,. de sigur, tinerii cu talent. că le 
„va veni rândul; o așteptare, însă, care nu tre- 
buc să le stânjenească nici avântul, nici să-i 
întreţie numai cu speranţe, dar şi cu rolişoare. 
cari să. le [ucă ucenicia agreabilă şi să-i pă- 
zească. de riscurile intorpretăr ilor grele de la 
început. 

Stagiarii de azi, de cum întră în teatru, în- 
treprind o goană iresponsabilă după tot ce e. 
greu şi important într'o distributie, nedându-şi 
seamă, că ducă şcoala le dă principii, lo erista- 
lizează calităţile, lo formează organul și-i în- 
vaţă. să umble, — scena I6 descopere taine. cari 
nu se pot afla dintr'odată şi le dă îudemânări. 
cari nu se pot dobândi decât prin ani şi prin- 
to studioasă experienţă. 

Sunt dintre acei. cari au ajutat; mult pe şco-. 
larii mei să iasă la lumină, şi sunt mulţi din ci, 
cari Sau afimnat, 

Nu a fost nici odată o mândrie prolesorală,: 
ci un îndemn al sufletului meu să-i îndrumez 
Şi să-i ajut. 

Experienţa Mi-a dovedit, « că am făcut și bine. 
şi rău cu procedar ca mea. Bine, fireşte, că i-am? 
ajutat şi rău, că adesea,n'am coordonat ajuto- 
rul cu oare-care așteptare, „ca să aibă mai 
multă vreme să vază, decâţ, insi-și să joace.
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In teatru, firilor înflăcărate nu trebue. să le 
torni dușuri reci, ca, să le îngheţi, dar nici să le 
laşi să crează că nu sunt mari, foarte mari dis- 
tanţe de parcurs, până s'ajungi deabia în apro- 
pierea orizontului închipuit de ei. 

Din acest punct de vedere, fără îndoială, că 
noi greşim, dând drumul copiilor să sburde pe 
câmpia artei într'o măsură, care trebue res- 

trânsă; dupe cum greşiau şi antecesorii noştri, 
cari uneori şi nu fără oare-care sistemă, şi să - 
nu se supere din cei bătrâni, cari trăesc, — în- 
depărtau cu anii elementele tinere dela orice. 
putinţă de manifestare rodnică: şi promiţă- 
toare» | 

Şi apoi lumea asta a teatrelor e greu s'o de- 
finești. 

S'au definit plantele, s'au clasificat şi ani- 
malele; dupe anumite caractere generice; s'a 
orânduit o scară de organizare, unde fiecare 
speţă își ia locul pe o treaptă, pe care natura, 
însă-şi o fixează, 

Cine e în stare să găsească un Linnee, care 
şi pe cei din teatru, tineri şi bătrâni, cu şi fără 
talent, unii invidioși şi răi, alţii încrezători şi 
buni, cei mai mulţi proști şi pretenţioşi, alţii 
muncitori şi studioşi, — să-i orânduiască dupe 
caractere, dupe apucături, pentru ca cei che- 
maţi să-i conducă, cu toate, că se 'ntâmplă să 
fie şi necheriaţi, să-i poată grupa după cum li 
se cuvine ? 

In stagiunea, aceasta reprezentațiile societă- 
ţei dramatice alternează cu o serie de reprezen- 
taţii date de Mounet-Sullg, e care vine e pentru în- 
tăia oară, în Țară,
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A jucat Hernani, Antigona, Ruy-Blas, Cidul 
şi Oedip-Rege cu un succes desăvârşit, având 
ca parteneră, principală pe doamna Segond-We- 
ber, cunoscuta, tragediană dela Comedia Fran- 
ceză. 

Repertoriul original se îmbogăţeşte cu In 
preajma tronului, tragedie în versuri de lima- 
noil Antonescu, distinsul profesor universitar 
de azi, întors atunci din Berlin, unde-şi con.- 
plectase studiile. 

Opereta, obţine un răsunător succes cu pri-. 
„ma reprezentaţie a lui De-aşi fi rege, în care 
coiegul meu dela Conservator, profesorul Au- 
rel Eliade, absolvent proaspăt al şcoalei, asi- 
gură, prin vocea şi felul cum şi-a compus re-: 
Jul, o lungă serie acestui spectacol.



„PAUL GUSTI ŞI CU MINE LA CAMERĂ - 

__ Stagiunile se închideau la 1 Aprilie, de la 
„care dată până lu sfârşitul lui Mai zidurile Na- 
ţionalului apăreau ca un mozaic, atâtea afişe 

„de Îcluv ite culori anunțau seria nesfârşitelor 

„beneficii date de sagiști teatrului. 
Ciumoscuţii lor treceau grăbiţi numai pe tiro- 

iuarul de peste druim, dela Continental, de fri- 
că-să nu fie asaltaţi de grupul, care-i pândea 
în piaţa teatrului, să le bage î în buzunar Ioji sau 
staluri.. 

Nevoia î îşi are, fără îndoială, scuzele ei; direc- 

ţia nu plătea un ban pe timpul verii şi categoria 
"bizară a greerilor ernatici fluera. de foame, Când 
înfrunzea liliacul. 

Nu era însă mai puţin degradant, acest, spec- 
tacol de cerşetorie amabilă, cu refuzuri umili- 

toare sau chiar cu acceptări, ce jicniau sufletele 
tinere ale celor, cari devotându-se artei, nu bă- 
nuiau, că în schimbul visurilor lor, le va lipsi şi 
bucata de pâine zilnică. 

Prietenii ne ocoleău, cunoscuţi răspundeau 

grăbiţi saluturilor noastre, evitau conversațiile 
obişnuite de frică să nu fie siliţi s'auză lamen- 

s
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tabilul refren : „La-mi şi pentru beneficiul meu 
un bilet...” p- 
Am mândria să spun, că sânt, dintre cei d'în-. 

tâi, cari au pornit campania pentru sfârşitul a- 
cestui spectacol dureros. 
M'am dus la Paul Gusti, directorul de scenă, 

pe a cărei mare şi savantă; contribuţie s'a înfi- 
ripat şi s'a statornicit progresul teatrului: nos- 
tru contimporan, şi. despre activitatea căruia, 
voi mai vorbi în aceste amintiri şi împreună 
cu el în casa părintească din strada Brezoianu, 
am alcătuit, pe biuroul tatălui meu, memoriul 
către Camera, deputaţilor, l-am iscălit, şi el şi 
eu, în numele gagiștilor, expunând mizeria, la 
care sunt expuşi. 

Amândoi am urcat dealul d Mitropoliei Şi cu 
jalba în proţap ne-am prezentat; lui Cantacu- 
zino-Paşcanu, preşedintele Camerii, care ne-a 

ascultat cu bunăvoință plângerea noastră. 
Peste câteva zile s'a votat suma de 10.000 

lei, ca să se împartă gagiştilor,. 

In primul an s'a dat pe vară a treia parte din 
leafă; în anul următor, alocaţia crescând, s'a 
plătit; jumătate leafa şi s'a: ajuns, în sfârşit, să 
li se plătească leafa întreagă pe tot anul, da- 
torită, intervenţiei noastre ener gice Și din pro- 
prie iniţiativă. 

__ Beneficiilg”s'au mai împuţinat ș şi nau dispă- 
rut decât. datorită energicei hotărâri luate de 
Alexandru Davila, în prima: lui. direcţie, prin 
1905. ea 

Grija arătată interesului obştese şi demnită. 
tii corporației nu e fără interes s'o afle şi s'o -
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priceapă, stagiarii şi societarii de azi, a căror 
situaţie îmbunătăţită se datoreşte frământări- 
lor noastre de ani. 

Ta stagiunea aceasta, Ion Niculescu creiază, 
pe 'Jourdain din Bur ghezul gentilom cu luxul 
de detalii, cu humorul şi comunicativitatea, |. 
cari au făcut faima, acestui excelent artist de 
comedie. 

Ernesto Rossi vizitează, pentru ultima oară 
Para, şi- şi serbează la Naţional Jubileul de 50 
de ani de carieră.



LA TEATRUL NAȚIONAL DIN CRAIOVA 

“Ta. sfârşit, sătul de doctorii, pe cari îi juca. 
sem, setos de mai multă activitate, în avântu) 
primei tinereţi, primesc dupe propunerea lui 

„Ulysse Boldescu, primarul Craiovei şi preşe- 
dintele Teatrului Naţional, care mă văzuse ju- . . 
când la Bucureşti, — să trec stagiar la Naţio- 
nalul, Olteniei, — nu fiindcă mi se da o leafă 
mai mare, dar fiindcă mi se da putinţa. să jos 
mai mult. 

In toamna anului 1995 în foaierele Peatru- 
lui Naţional din Craiova, instalat unde e şi azi 

fostul teatru Teodorini, dupe numele marelui 
artist, care'l-a întemeiat, — mă găseam. în mij- 
locul noilor mei camarazi, dintre cari, cei mai 
mulţi, foarte bătrâni, fuseseră tovarăşii de lup. 

tă ai lui Teodorini şi Pascaly. - - 

Erau acolo Anestin, Tănăsescu, Nae Popes- 

cu, Costache Petrescu, Fărcăşanu, Nicolau, 
Creţu, Petreanu, fost coleg cu Grigore. Mano- 

lescu; Stănescu-Papa azi societar la Cluj şi 
Nanu, mai tineri dintre ei şi amândoi singurii lor 
supraviețuitori; Maria Petrescu care jucase pe : 

| Mama, Frochard, caracterizând-o de minune;
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Profira Fărcăşanu, şarja cu humor bătrânele 
de comedie și de operetă, Clotilda Calfoglu, ar- 
tistă distinsă, cultă, care juca cu multă inteli- 
genţă, în melodramă şi în drama modermă,; şi 
cam atât dintre cei bătrâni, deveniți băştinaşi, 
craioveni. 

= - Elementul tânăr, în afară de mine, ora re- 
"pr ezintat, prin Marioara Cornescu, Mia Teodo- 
-Tescu şi Demetrescu Dan; toţi oști artişti, ai 
Naţionalului din Bucureşti. 
„Până la o vreme, Craiova a fost un cuib ar- 
tistic,. care a adus un aport; considerabil evolu- , 
ției noastre teatrale. 

- Erau acolo artişti cu. talent, muncitori: şi 
modeşti. cari o jumătate de veac au dus lumina 
artei lor prin toate orăşelele şi târgurile Olte-. 
nici sau în trupe constituite cutreerând și în 
restul Ţării şi, în cele din urmă, trimițând Bu- 
cureştilor. cunoscuta operetă â Craiovei cu 
Irina de Vladaia, cu Nicu Poenaru în Vânză- 
torul de păsări. cu Nae Popescu în brigadierul: 
Loriot, cu "Tănăsescu în Laurent din Mascotta; 
eu Anestin în Floridor din 'Nitoncha “sau. în 

Pomponet din Angot, şi cu' atâţia alţii, cari fă- 
ceau deliciul orădinelor noastre. 

Dacă m'aş fi gândit pe atunci să însemnez 
din povestirile. lui Amestin sau ale lui Tănă- 
“sescu tot ce au făcut ei, familia “Teodorinilor, 
Ser he, Dimanceu, Vasiliu, Lacoa şi atâţia alţi 
în lupta pentru înrădăcinarea teatrului româ- 

" nesc,-aș alcătui azi un volum, care ar aduce o 
- vastă contribuţie în. cunoaşterea mersului evo- 

lutiv al meșteșugului nostru, cu peripeții când 
șăgalnice, când dureroasș,
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In Oltenia numele Teodorini era pronunţat 

cu evlavie şi de artiști şi. de publicul, care-l apu- 

. case şi asupra căruia, cu voinţă de fier şi cu au- 

toritate morală, ajunsese să-l fascineze până 

int'atât, încât într'o epocă de prejudecăţi, u- 

nul din fraţi, primul actor oltean ajunge să fie 

şi-primul cetăţean al Craiovei, fiind ales primar 

de publicul, care-l aplauda şi care se încredea 

în luminile. actorului chemat să dea pe lângă 

"o bună gospodărie şi o îndrumare intelectuală 

capitalei din "Țara Banilor, 

O farnilie de artişti: bătrâna 'Teodorini, Cos- 

tache şi Teodor 'Leodorini, diva Llena. 'Deodo- 

rini, care a dus faima artei româneşti peste 

hotare până în pământurile noului continent cu 
sioconda ei neîntrecută şi cu atâtea alte suc- 

cese de artistă şi profesoară şi Stavreasca cu şi 

nepoata lor Aristizza Romanescu... 

__ "Poţi şi toate din acelaş neam, cu aceași in- 

fuziune rară a binelui şi a frumosului în sânge. 

În teatrul, în care intrasem, amintirea ope- 
retei era proaspătă şi pentru public şi pentru 

unii actori ameţiţi de sucuvesele uşoare, cu cari 

ii deprinsese acest; gen de teatru. 

“Pendinţele direcţiei de-a introna un reper- 

toriu mai nou, în orice caz mai asemănător cu 

cel care se juca la. Bucureşti, cel puţin, aveau 

asentimentul unei bune părţi din public dori- 

tor să-şi vază scena împrospătată, cu piese mai 

noui, cu montări mai ca oamenii, să: mai vază, - 

şi alte-feţe de actori tineri, de şi — mai mult 

ca oriunde,. — societatea, craioveană a păs- 

trat un adevărat cult pentru actorii ei bătrâni, 
| | 6
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pe care-i iubia, îi stima şi-i ajuta cu toată deli- 
cateţa pe care opune un om subţire, ca darul 
lui să nu ofenseze. | a / 

“In ordinea aceasta, de idei, nu e fără interes! 
„Să povestesc cum în fiecare toamnă în ogrăzile 

lui Anestin sau 'Tănăsescu,; adoraţi de public, 
sau la Costică Petrescu, supranumit, Gasconul, 
fire veselă şi model de caracter, cum din nefe- 
ricire rar se găseşte printre noi, sau la Nae Po- 
pescu, alt artist de seamă și om întreg, la Pân- 
dele Nicolau sau la bătrânul Fărcăşanu intrau 
căruțele cu stânjenii de lemne, cu putinele de 

- murături, cu burduturile cu brânză trimise re- 
gulat în fiecare an dela moşie, ca un fel da tri- 
but sufletesc al oltenilor cu dare de mână pen- 
tru artiştii lor de baştină, pe al căror taleat şi 
meşteşug deschiseseră, ochii. 

La cafenea la Geblescu sau la cofetăria lui 
Andronescu, îi vedeai laolaltă chiaburii Craio- 
vei, aşteptând să intre din artiştii lor favoriţi, ca * 
să şi-i dispute, care din cotro, la masa lor şi 
să-şi treacă vremea ascultând poveștile fru- 
moase, din lunga lor carieră, ale lui Anestin şi 
Tănăsescu. | 

Erau puţin plătiţi, dar nu le lipsea nimic. 
„ Casele, în cari şedeau, le ocupau de un şir 
nesfârșit de ani şi chiria o plătiau regulat Şi in- 
tegral coi mai mulţi în bilete... de teatru. - 

Şi nu ştiu ce socoteli făceau, că tot proprie- 
tarii se simţiau datori să le cumpere cu bani 
câte-o loje-două la reprezentațiile lor de bene- 
ficiu,. - o 

Dacă amintirea operetei obseda pe unii, me-
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lodrama stăpânia pe cei mai mulţi şi rolurile ei 

grase nu găsiau echivalent, dupe părerea, lor, 

în repertoriul pe care îndrumătorii teatrului şi 

noi cei tineri ne străduiam să-i facem loc. 

De aci, oare-cari protestări în favoarea mo: 

lodramei, care ani întregi fascinase public şi 

interpreți. ' , 

Nu puteau bieţii bătrâni să. renunţe cu uşu- 

rinţă la un repertoriu învăţat, întrat în sânge, 

care de altfel făcuse gloria lui Pascaly, a lui 

Dimitriadi şi a lui Teodorini. | - 

Şi cu toate trucurile, sforile şi naivităţile 

particulare genului, mărturisesc că melodra- 

mu furnizează, scene interesante şi adesea ne 

întâlnim şi cu oameni, cari trăiesc. . . 

Dacă pe lânpă fondul ânecdotic, s'ar ameste- 

ca subiecte din istoria naţională, cu: mai pu- 

țin respect pentru vechile facturi ale pieselor 

de acest fel, nu ştiu zău, dacă întrun anumit 

teatru popular sau în turneuri de propagandă 

la ţară nu s'ar obţine rezultăte neaşteptate. 

Cui datoreşie melodramă, la un moment dai, 

situaţia ei preponderantă, dacă nu romantismu- 

lui, acelei combinaţiuni a libertăţii sau a su- 

veranităţii imaginaţiei. cu expansiunea. persona- 

lităţii poetului ? 

"Şi tocmai intervenţia, amestecul personali- 

tăţii poetului grăbeşte căderea genului, de oare 

ce amestecul acesta împiedică, desvoltarea per- 

sonagiilor din piesă. Da 

Pentru cei din vechia şcoală, tocmai asta 

constituia atracţia: un rol sau două de seamă, 

jar_restul, estompări fără viaţă, născocite nu- 
.
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mai pentru a pune şi mai mult în lumină meş- teşugul şi abilităţile protagonisțului, 
Şi apoi de ce am categorisi melodrama, când în drama romantică amestecul personalităţii „autorului este şi mai vizibil şi poate şi mai dău- „ nător ideei de teatru în sine. : 
In sfârşit, cum viaţa nu e în bună parte, de- cât un schimb de concesii, pe' lângă piesele, „cari alcătuiau noul repertoriu al teatrului, se strecurau din când în când câte o Cleretă în 

concentrare sau Două orfeline, cu termina. 
iunea, exotică a diminutivului, care pare-că 
trăda sfiala cu care mai ieşia la lumină vechea melodramă. | 
„ȘI unii şi alţii, dupe preferinţele: cari le a- veau, râmăneau  satisfăcuţi pentru un timp şi când piesele noui în curs de reprezintare nu aduceau la cassă cam cât ar Îi trebuit, îi au- ziai murmurând prin colțuri, — căci numai col. țurile sunt locurile predilecte pentru marea majoritate a actorilor, când li se pare că fac "opoziţie direcţiei: . | 

_»— Fireşte, Innovatori... Uite, că nu vine lume ! 

„la să 'ncerce cu Muschetarii, Curierul din 
“mILYon, Ursul alb şi ursul negru, cu. Angelo „Malipieri, tiranul Padovei, să vezi d-ta cum 
„S'ar desfunda mahalalele, şi Piaţa, Elca şi uliţa Târgului şi Valea: Vlăicii şi... ar fi parale. mai multe...” | Ei E 

Furtuna era înt'un pahar cu apă; nouile 
distribuții cuprindeau pe nemulţumiţi şi talen- tul lor, căci erau mulţi actori buni atunci. la
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: Oraiova, eşia la iveală şi în piesele de modă 

“nouă, cari până aci nu. le ziceau nimic... 

Adevărul era altul: erau obosiţi şi cu greu 

se hotărau bătrânii să-şi aşeze ochelarii, să-și 

însemueze noua punere în scenă, să-şi împu- 

ţineze din odihna. lor bine meritată, ca să se 

„apuce să înveţe din nou. 

Dar piesele în versuri! | 

Intocmai cum fâc copii la şcoală, îi vedeai 

-numărându-şi- versurile fiecare în rolul lui şi 

„ apoi plimbându-se întrei ei, dela unul lu altul, - 

“şi şoptindu-şi : eu am o sută de învăţat. Tu. 
“câte ai? şi aşa mai departe. 

E drept, că se hotărau cu greu, dar câtă 

bunăvoință puneau, cu câtă conștiință şi pri- 

cepere îşi făceau datoria bătrânii aceia obosiţi, 

cati îşi îndoiau puterile, răscoleau rămăşiţa de 

tinereţe din sulletele lor, ca să lupte cot la cot, 

cu eci tineri, fie chiar în alt repertoriu, decât 

acela în care au trăit. Şi exemplul 'strălucit îl 

dădea Clotilda: Caltoglu, care era steaua lor. 

Teoanele lor mi-au rămas adânc săpate în 

inimă, şi în. cele trei-patru stagiuni [ăcute în 

Naţionalul Craiovean, mi-am apropiat multe 

învăţăminte din tovărășia lor. 

Incercarea, la 'care mă supunea direcţia, era 

foarte grea : în două, vorbe, nădejdea, reuşitei 
„repertoriului nou se întemeia pe cei tineri. 

Venisem tocmai de aceea: să joc mult, de 

toate, să prinz bine obicinuinţa scândurii, să, 

atac chiar roluri mari şi cu muntă multă să. 

suplinesc, în parte, lipsa de experienţă; în . 

sfârşit, cu noi cei tineri, se făcu atunci la Cra-
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iova un fel de teatru de aplicaţii, ale cărui rezultate au fost dintre cele mai apreciabile. 

 Stagiunea, 1895 se deschide cu 0 piesă ori- ginală a lui Bengescu Dabija, Pygmalion, tra- gedie în versuri în cinci acte, în care mi se încredinţase rolul lui Pygmalion iar în dis- tribuţie figurau, în roluri principale, Clotilda Calfoglu în 'Topha, Mi, Teodorescu în Astar- bea, Dan în Phadael și Costache Petrescu în Narbal. | ” Direcţia făcuse însemnate cheltueli de mon- tare, costume feniciene şi decoruri, şi piesa, ob- 
ţinu un succes neaşteptat, care-i asigură, sub „ direcţia mea, de scenă şi în regia lui Gardo, o 
serie de vre-o zece zeprezentaţii, ceiace pe atunci era cu totul neobişnuit pentru reprezen- taţiile de dramă şi într'un teatru de provincie. 
Pentru mine interpretarea unui rol de tra- gedie, şi încă de puterea, lui Pygmalion. la în- ceputul carierii; era, un prilej de muncă încor- dată, de rezultatul. căreia depindea şi justifi- carea speranțelor celor, cari "m'aduseseră la 

Craiova, şi realizarea aspirațiilor mele tine- 
reşti, şi valoriticarea locului meu de protago- 
nist cu şcoală nouă în mijlocul unei bupe, care 
oricât de binevoitoare ar fi fost, -avea şi mo- 
mente de neîncredere în băeţandrul, care li se 
părea, că venise să le răstoarne repertoriul, tradiţiile în joc şi chiar felul debitului. 

“ Interpretarea Regelui“ Fenicici, mai cu sea- mă dupe creaţiunea, viguroasă a lui Nottara, mi-a, asigurat, încrederea direcţiei, -a publicu- .
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lui şi a camarazilor, cari pe acea.vreme nu erau 

nici invidioşi, nici de rea credinţă; din potrivă, 

nu precupeţiau nici sfaturile -lor bătrâneşti, 

nici încurajări cinstite pentru un camarad mai 

tânăr, pe care cu dragoste neţărmurită pentru 

scena lor, vroiau să-l apropie cât mai mult, să 

rămâie de-a pururi cu ei, să-i abată gândul de 

la alte zări şi perspective, ca să poată lăsa, 

“cum ziceau, pe mâini. bune, moştenirea. Teo- - 

dorinilor, apărată de ei cu jertfe și cu entu- 

siasm. 

Jucam mult, aproape în fiecare seară și ma- 

rea, lor mulţumire era când primiam” câte-un. 

rol şi în vechiul lor repertoriu, în care se sim= 

 țiau ca la ei casă. i 

Aşa am jucat pe Vlad Mărăcine din piesa 

lui Urechiă, în care Nae Popescu şi Tănăsescu 

erau adorabili în Brumă şi Ursu, scutierii Ba- 

nului Mărăcine; pe Magnus Verner din Hoţii 

de Codru; pe Cavalerul de Vaudray, din Două 

Orfane; pe Curiol din Curierul de Lyon ; pe 

Palmieri din 'Martira; pe. Colonelul din Orfanii 

Regimentului; pe Leonce -din Păsărelele lui 

Labiche; pe Ervin din Alexandra de Voss; pe 

Judecătorul de instrucţie Lavardin din Fe- 

-r6ol;.pe Alexandru. Berenescu din Pasiuni de 

Niger; pe Horaţiu din Fântâna Blanduziei şi 

multe altele, cari îmi asigurară, dupe primul 

an chiar, înnaintarea mea ca societar. 

In al doilea an, în 1896, interpretam pe Don 

Saluste din Ruy-Blas, pe Contele 'Trast din 

Onoarea, de Siidermann, pe Paul Verişescu din 

Printre vecini, o piesă originală de N. Rădu-
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lescu-Niger, în care am avut norocul unei ca. racterizări aşa de mulţumitoare, încât suece- sul piesei s'a resfrânt asupra-mi înti'o mani- festaţie simpatică a publicului, pe care n'am so uit. - | Sa | 
Rolurile cele mai variate mi se încredinţau din belşug şi-munciam din răsputeri să le due la capăt şi simţiam, zi cu zi, cum scena îmi devenia din ce în ce mai familiară, cum juca- tul ncîntrerupt îmi descoperia taine de mește- Șug, pe cari în şcoală nu le poţi nici întrezări, 

cum deveniam actor Stăpân pe mine Şi cu po- sibilităţi de-a stăpâni cândva şi publicul. 
Tavietatea, caracterelor, ce aveam de întru- pat, îmi slujia la. cercetări permanente, la. is- " codiri de nuanţe, la caracterizări deosebite era, întrun cuvânt, un. exerciţiu continu, un auto-examen neîntrerupt, o aplicaţie pe teren: a unor principii învăţate în bancă şi adesea neînţelese, era exhibarea celor asimilate din modelele văzute, era, în sfârșit, dupe atâtea frământări, mijlocul sigur de-a determina, să svâcnească, ce poate fi original în tine Şi să-ţi 

creezi o personalitate, de astă-dată, a ta, fără nici un fel -de influențe, care ax face-o să dis. . pară... i 
Iată de ce zic, că cei tineri trebue să joace de toate, ca să-și adaope necontenit; câte o gamă nouă la monocordul cu care, îndeobşte, se in- “tră în carieră, - o 

. 

Stagiunea 1896-—1897 se deschide cu Riăz- van și Vidra de Hașdey, |
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Joc pe Răzvan cu Clotilda Caltoglu în Vidra, 

Dintre cei bătrâni, Tănăsescu în Sbierea con 

" tawase un tip de sgârcit de un pitoresc şi de un 

lux de detalii, care-l punea în rândul artişti- 

lor de frunte.:



/ 

„TĂNĂSESCU ŞI ANESTIN 
„ Lănăsescu' caracteriza cu naturaleţe neo- bicinuită, contimporanilor săi, cu un humor,” care cucerea publicul, cu o ştiinţă, care scotea în relief toate adâncurile sulleteşti, “simplu, fără exagerări, cu o mască fără, strâmbături, cu intonaţii de o rară, justeţe şi comicul lui reeșia nesilit, nu i-te puteai împotrivi, fiindcă era de bună calitate, - | A Numai cine l-a văzut în, Marecas din Nos întimes Sau în Pâttes de mouclhe putea să-şi dea, seama ce artist distins de comedie subţire era Tănăsescu, 

| 
S'ar fi părut, că-şi adunae detaliile în atmos- . fera, pariziană, atât îl servia deosebita, lui in- tuiţie.: E ii 
Și ce talent variat. In operetă câte trium- furi n'a repurtat: cu Laurent din Mascotta, cu Maiorul din Nitouche, în Angot, în Vânzătorul de passri, în Liliacul şi în câte altele. 
Păstra bătrânul, ca un document de preţ, 

o telegramă a lui Ion Ghica prin care-l ruga, „să se angajeze la, Bucureşti. | „Nam primit, că prea mi-era drasă, scena Craiovei”, adăogă, Tănăsescu şi iar o strân- 
gea cu evlavie în patru şi numai, ' când avea



TREIZECI DE ANI DE TEATRU 91 

vre-o nemulţumire, o arăta dovedind, că şi-ar: 

fi găsit loc şi în altă parte. : | 

“hănăsescu şi Anestin: erau prieteni nedes- 

_părţiţi. i | . 
Prigteniile în teatru sunt rare, mai rare mult 

de cât în societate. Ele se pot număra pe de- - 

gete: Iulian şi Mateescu, Toneanu şi Brezeanu 

şi... Anestin şi Tănăsescu. 

Succesul unuia era succesul celuilalt; mne- 

cazurile şi bucuriile erau împărţite deopotrivă 

şi când li se întâmpla vre-o discuţie pe o ces- 

tiune de teatru, de principiu sau de amănunt, 

era o plăcere să-i vezi aprinzându-se în foaier 

sau în cancelaria lui Petpeanu, care era şi 

secretar, îmbulnându-şi măştile lor simpatice 

şi în cele din urmă plecând amândoi liniştiţi 

spre casă. 

Se opreau la băcănia lui Marin Cercelaru sau 

a lui Fortunescu, îşi luau ţuica tradiţională şi . - 

„Anestin văzându-şi prietenul, că se scotocia 

: prin buzunare și ştiindu-l polticios îi spunea : 

„Nu te mai saturi? Iar ui văzut trei fierte şi trei 

-fripte?... Ai luat acont dela Petreanu”. 

" ănăsescu, cu gura plină, îi răspundea râ- 

zând : Zoile !- e a 

Şi prieteni au trăit o viaţă întreagă, mun- 

cind laolaltă şi privind cu durere la cei, cari se 

duşmăneau. .- DE 

Duşmăniile în teatru sunt străvechi : Millo 

cu Pascaly, Pascaly cu Dimitriadi, Manoles- 

cu cu... şi aşa mai departe. - 

„Cei mijlocii şi cei mărunți duşmănese şi ei 

din răutate, din prostie, findcă fiecare este un 

7
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pachet, de pretenţii, fiindcă invidia le întunecă judecata, fiindcă nu înţeleg de ce unul să facă „un pas înnaintea, celorlalţi, fiindcă mediocri- tatea. se simte totdeauna ofensată, fiindcă in- gratitudinea încolţeşte foarte bine ŞI în penum- bra culiselor, fiindcă imbecilul surâde, când îi zici, că e deştept, şi fiindcă, în slârişt, caboti- * “nul, nu-l conlundaţi cu artistul, primeşte să-] şi înjuri, cu condiție să recunoşti că e stea, că e mare și să nu-i zici pe nume, cî 7maestre.., Cu fericite excepţii, turma actorilor, căreia cu-greu i se poate găsi păstorul, îmbătrâneşte.., de griji străine. ÎN | 
Anestin avea aproape masca lui Lasouche şi juca, cu aceiaş vervă scânteetoare, cam acelaş gen de teatru, comedie şi operetă, agroat da public, pe care-l stăpânea cu comunicativita- tea humorului său. - 
Soldat credincios a] scenii, n'a, lipsit dela, datorie nici în seara, când îi agoniza unul din copii şi lacrimile din culise le preschimba în faţa rampei în râsul, care nu dădea nimănui de bănuit, că-şi înnăbuşe durerea. 

- „Așa am învăţat dela Pascaly, ne spunea el, „să ne călcăm-pe suflet, când e vorba do dato: „Tie. Şi Pascaly a jucat, cu lacrimile înnodate „în gât, când Martha, copiliţa. lui adorată, era „întinsă pe masă”. | 
Alte vremuri şi alţi oameni ! 
S'ar părea, că cele din urmă vorbe alo lui. Moliere, adresate trupei, înnainte de-a muri, în “halatul lui Argan, aveau asupra vechii gene- raţii covârşitoarea. putere a unei voinţi testa- mentare: Avant tout, allons diveriir le public.
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Prin 1911 Anestin sărbătoria 50. de ani de 
carieră şi se despărţia de public, din care o 
bună parte; nu-l mai cunoştea decât din nume, 

“cu Barbu Lăutarul din care îngâna cu duioşie: 

Eu mă duc, mă prăpădesc 
Ca un cântec bătrânesc. 

In această stagiune vine în tară Reichen- 
berg, mai târziu prin măritiş Baroana de Bour-. 

gouan, neîntrecuta ingenuă dela Comedia 
Tranceză, care joacă cu Rebel dela Odeon o 
“bună parte din repertoriul ei în faţa unor săli 

„ticsite şi cu un succes bine meritat. 7 

Pe de altă parte Judic, însoţită, de Baion şi 

„de Tiasouche, atrage un public | imens cu La 
„jemme.a papa, La vie parisienne şi. altele în 

cari faimoasa diseuse serveşte, împreună. cu 
partenerii ei, amatorilor de operetă, modele 

de felul'cum se caracterizează şi se joacă acest 
gen de teatru. 
Compatrioata noastră Nouvina, farmecă pu- 

blicul cu Navareza şi Carmen; 'Teodorina 
cântă şi joacă, în mare tragediană, "Gioconda 
şi Norma şi. Carlotta Leria, regretata, noastră, 
profesoară dela Conservator, apare în Lucia. 

Mai vine şi Ada Adini dela Opera: Mare din 
Paris sub impresa lui Mortier şi toate aceste 
turneuri au darul să mboldească, spre mai bine 
pe artiştii noştri dramatici şi lirici şi, în gene- 
ve, atmosfera noastră teatrală foloseşte pe ur- 
ma influenţei modelelor: 

TPeatrul din Craiova sub conducerea, de astă 
dată, a lui TYârnoveanu realizează oare-cari. 
progrese. | 

George Târnoveanu era un amator, bine in-
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tenţionat, cu foarte multă voinţă şi destulă au- 
toritate, ca să îndrăsnească să, puie la cale oare- 
cari reforme în bătrânul teatru Craiovean. 

Imbunătăţește, pe cât putea, situaţia mate- 
rială a artiştilor, face abonamentele benuarelor 
pe întreaga stagiune, reînoieşte din mobilierul 
şi decorurile scenei şi pune thai în lumină, ele- 
mentele tinere. - 

Spuneam în 'altă, parte, că Naţionalul Cra- 
iovean servea elementelor tinere ca, un minu- 
nat teatru de aplicaţie, un fel de şcoală, ale 
cărei audiţiuni publice puneau în evidenţă dis- . 
poziţiile şi calităţile începătorilor în roluri deo- 
sebite, iar realizările nu pot fi numite creaţii, 
ci încercări onorabile. 1) 

Repertoriul continuă să aibă, aceiaşi înfăţi- șare pestriță, prin alternanţa melodramei cu 
vodevilul, a pieselor extrem de vechi cu altele mai noui şi, ca urmare, joc un număr nesfârşit, de roluri 2) a căror Varietate mă silește să 

  

1) Din repertoriul original am jucat pe Gheorghe din De focul birului de Ion Bacalbaşa, pe Dragomir «din Năpastea lui Caragiale, pe Iancu din Soare de Toamnă de V. A. Urechie. rolul titular din Mihnea cel rău de N. Tine. me Traian din Traian şi Andrada de Gr. Ventura si V. Leoneseu şi altele, iMonrichard, prefectul din Lupta între femei de Scribe şi Legouve îmi asieură un succes statornic, fiind-că piesa se „reia de multe ori împreună cu Steaua de Richepin, În exee- lenta, traducere în versuri a lui -Radu Rosetti, în care jucaun pe Sir Richard. 
2) Asa înșir: Avram din Deborah. Saint-Gobin. din Qava- lerii cu Ochelari, Armand de Saint Gâry din Flora. Riverol “din Gărgăunii, Filipo din Lăutarul din Cremona de Coppea, în traducerea. lui Traian Demetrescu, Robert din 'Bastardul, Faon din Sato, Iorgu Popescu din Deputatul tatei, Mâszureanu din Căzăturile. Chemineau din Lupta. pentru viată. Rocaueteuille din Cerșetorii în Haine negre, Frast din Nebuniile Amoroase și din Legătarul Universal de Râenard. Horatiu din Horatiu şi Lidya de Ponsard, Jean-Marie de Andre 'Theuriet, în tra- ducerea, lui N. 'Ține, în care jucam amândouă rolurile, pe Jean Marie şi pe Joel, şi altele,
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muncesc înzecit, dar personal să-mi folosească 
adâncirei meşteşugului. - 

 Stagiunea 1897—-98 începe sub auspicii mai 

puţin prielnice pentru societatea, dramatică 

craioveană. 

Prin legea, teatrelor din 1877 se prevedea un, 

singur director, la teatrul Naţional din Bucu- 

reşti, iar Societăţile dramatice din laşi şi Cra- 

'iova, deşi funcționau după aceleaşi norme, con- 

“ducerea, o avea primarul sau delegatul, căruia, . 

i-se. zicea preşedintele comitetului teatral, în 

loc de director. 

„Nu e seris nicăieri, că cine s'alege primar 

este obligat să aibă şi competinţa necesară în 

"conducerea, unui teatru; de aceea, legea, îi da 

dreptul să-şi trimită un delegat, dacă el însu-și 

găsia, cu cale să nu vie la teatru. - 

Al şaselea simţ, bunul simţ, opria pe câte unul 

din aceşti primari să se instaleze în: fotoliul pre- 

zidenţial al comitetului teatral şi-şi găsia, dele- 

gutul în persoana unui cetăţean, care-şi închi- 

puia, că dacă a fost de câteva ori la teatru în 

viaţa lui, apoi nu se poate să nu se priceapă la, 

atâta lucru. ” Ma 

_ Amatorul, metamorfozat în om de teatru, o 

brodia, sau nu o brodia, după împrejurări, şi 

sărmanele societăţi dramatice din Iaşi şi din 

Craiova au avut, să sufere ani de zile pe urma 

alegerilor comunale, cari aveau darul să; le tri- 

mită, câte un nou venit în fruntea direcţiei ar- 

tistice şi administrative a teatrelor lor. 

De altminteri şi directorul de la, Bucureşti
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eta pe-atunci, şi a rămas şi astăzi, exponentul 
„artistic al regimului de la putere, cu singura 
deosebire, că Naţionalul din Bucureşti a, avut, 

„ Îvarte rar ce-i drept, şi norocul să i-se trimită 
şi câte un om mai priceput; în ale actoricescu- 
lui meşteşug. N A 
Artiştii munceau totuşi cu aceeaşi râvnă Şi 

repertoriul înscria,. din când în când, câte-un 
afiş, care se:menţinea. . . Da 

Aşa am jucat pe Franz din Fromont şi Ris- 
ler, pe Sulivan din Melesville, o.apologie a ar- : 
stului dramatic, rolul pe care-l jucam cttavânt 
şi cu râvnă, pe Fabriciu din Aventuriera lui 
Augier, în care Nae Popescu, care nu-l văzuse 
pe Leloir, juca totuşi pe Don Anibal, cu o in- 
tuiție, care-l ridica în rândul artiştilor de sea- 
niă; pe Wurm din Luiza Miller; pe Ducele din 

„Ginerile lui -Poirier şi pe Shylock, în traduce- 
rea lui Scarlat Ghica. E 

Teatrul era acum condus de avocatul N. Vii- 
şoreanu și în comitet membrul cu vază era 
Constantin Ciocazan —, amândoi preocupaţi 
mai mult. de politică, decât de administraţia, 
şi conducerea efecțivă, a instituţiei. . 

La urma urmei, era absurd să ceri unor 
oameni, chiar presupuşi bine intenţionaţi, să 
renunţe la, clientela, la interesele lor particu- 
lare şi politice, pentru a se ocupa de nevoile 
unui teatru, carem schimb nu le oferea decât 
o loje permanentă, în serile de spectacol. 

Reţete slabe, o subvenție aproape neexisten- 
tă, — mi se pare vre-o 40.000 lei anual, — ce- 
rinţele scenei multiple, părţile afererite als so-"
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cietarilor reduse la vre-o 150 lei lunar şi de la „Martie la Septembrie nu mai văzuseră nici un.. » leu, administraţia primitivă, îşi făcea, de cap, 
'fiind-că, reuşiseră să' îmbrobodească conducă- „torii. şi să le fure încrederea, favoriza. pe doui. trei, iar ceilalţi răbdau de foame şi. protestele . "celor din urmă aveau darul să înfurie conduce- 
rea, înşelată de cei interesaţi, care - prezinta 
pe ilămânzi drept elemente anarhice, — toate: . 
acestea erau: menite să aducă o Tăsmeriţă, în . 
teatrul craiovean. din care eu, în calitate de - 
ales şi reprezentant; al societarilor, trebuia să 
trag consecinţele pentru îndrăzneala, cu cars. 

-le luasem apărarea, .. e 

„.. De aci. începe războiul 'meu în- carieră şi 
„energia caracterului meu, neadaptabil cu con- 
cesiile. devenite în viaţă, catechismul curent; 
îmi deschide: perspectiva, 'unor atacuri con-: 
tinue, unor lovituri, cari. au darul, contrar aş- 
teptărilor adversarilor mei, în:loc să mă înti-. 

_mideze, să mă îndârjiască la laptă, cu ori-ce .



PROCESUL MEU CU GOALITIIPUL DIN 
CRAIOVA _ 

„Pentru camarazi, nu pentru mine, —.0 gre- 
„şală iniţială, a întregii: mele activităţi, —mă 

adresez comitetului cerând eliminarea admi- 
nistraţiei, care-l inducea în eroare, îngrijind 
numai de-ai ei şi lăsând în părăsire o sumă de. 

" oameni, cari urlau de foame, şi Comitetul, 
drept răspuns, mă amendează cu jumătatea 
lefii pe viitoarea stagiune. a 
„La Craiova, lucru rar în lumea actoricească, 

societarii de frunte: se solidarizează cu mine, 

şi înaintăm Ministerului de instrucţie, în Sep- 
tembrie 1898, un memoriu iscălit de Constan- 
tin Petrescu, Maria Petrescu, Ion Anestin, Lon 
Tănăsescu, Nae Popescu, care era şi director 
de scenă, de soţii Fărcăşanu, Nanu şi alţii prin 
care se cerea, „trimiterea unui om, străin de lo- 

calitate, care să constate incuria ce 2 domnia la 

Teatrul din Craiova”. . 
În aşteptarea, hotărârei ministrului, care era 

marele Spiru Haret, Comitetul găseşte de cu: 
viinţă să se întrunească, şi în faţa memoriului 
trimis, să decidă excluderea mea din societa- 
tea dramatică, pentru grave abateri de la dis=
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ciplină, înlăţişându-mă, în motivarea hotărâ- 
rei, ca un element anarhic, fiind-că îndrăznisem 
să protestez că, de la 1 Mai 1898 şi până în 
Septembrie acelaş an, marea, majoritate a per- 
sonalului nu primise nici-un gologan, deşi sta- 
vea precară, a societăţii dramatice determinase 
corpurile legiuitoare în sesiunea expirată -să 
sporiască subvenţia cu 15.000 lei, pentru ca, să 

„se poată da un ajutor artiştilor şi în timpul 
verii. a 

* In aceiași timp inspectorul financiar Tomes- 
cu este trimis să, cerceteze, ce este adevărat - 
din cele reclamate de societari, o 
Ca să fiu obiectiv, reproduc ce scria, sub 

"semnătură, în această privinţă regretatul Ion 
C. Bacalbaşa, mai târziu director general al: 
teatrelor; în Adevărul din 11 August 1899. 1). 

„Zilele acestea s'a, publicat prin ziare un ra. 
„port al d-lui Inspector financiar Tomescu, 
„care fusese însărcinat să facă o 
„Teatrul Naţional din Craiova. 

„Din acest raport se vede, că administrarea - * 
„teatrului s'a făcut cu cea, mai mare neregulă 
„Şi; lucru mai grav, lipsesc chiar acte justilica- 
„tive pentru o sumă de bani cheltuită de direc- 
„ţia acelui teatru. * 
„Lucrul nu ar prezinta un prea mare inte- - 

„res,.dacă nu ar îi legat; cu un altul, care pune 
„în joc drepturile societarilor, inamovibilitatea 
„lor, întreaga lor situaţie. Sa 

- „lată, de ce este vorba: la 2 Mai 1898 unul 
„dintre membrii comisiunii financiare, 'd-l Li. 

1) Ion C. Bacalbaşa a, publicaţ istoricul întregului proces, 

„anchetă la.-
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„vescu, a refuzat să iscălească, contul de ges- 

„„tiune şi a adresat comitetului un raport, prin. 
- „care îi atră ăgea atenţia asupra ner :egulelor CON-. 
„statate- în administa aţiea 
"la portul d-lui Livescu aderaserii zece so- 

- „cietari, convinşi din cele expuse de d-l Lives- 
cu, că nereguli grave s'au petrecut... Î 

„Preşedintele comitetului, în loc să cerce- 

„teze lucrurile, trânteşte raportul . la dosar şi 

„pe d-l Livescu îl amendează cu: jumătate. din 
„partea sa de societar pe un an întreg. 

„Societarii înaintează un: memoriu d- lui MI 
„mistru al instrucţiunii şi acesta îl trimte în 
„anchetă; pe d-l Dudescui, Șeful comptabilităiţii 
„de. Ja Ministerul de instrucţie”. 

Va să zică, amendat! pentru rapor tul adresat 

comitetului. şi apoi exclus din societate, fiind: 

că s'a reclamat Ministerului prin memoriul îs- 

călit de mine şi de ceilalţi societari: . 

în Raportul anchetei lui Dudescu nu se CUnOŞ- 
tea încă, dar intervine ceva- neaşteptat. 

D-l Mișu Popp, membru în “comitet, pe 
atunci foarte tânăr și foarte inimos, un prie: 

ten hotărât al artiştilor, îşi înaintează demisia 

"din Comitetul teatrului pe motiv, că n'a fost 

consultat asupra nici uneia din pedepsale Şi 

măsurile luate: de Comitet în contra răsvrăli. 
ilor. , 

_„„Ceeace atârnă ca sabia Jui Damocles peste 

„capul comitetului, seric Adevărul din 28 Oz- 

_tombrie 1898, într'un 'articol însufleţit, este 

„protestul: celor 800 fopt sute) de celăţeni, 
„printe. cari întâlneşti tot ce Craiova are mai
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„mcult şi iubitor de artă, în urma căruia, Comi- 
„tetul a trebuit “să se. plece şi să primească, | 
„ordin, ca domnul Livescu să, fie reprimit”. -. 

„ Intr'adevăr, cu uşurinţa cu care mi s'a, tri- 
„mis adresa, prin care mi se făcea cunoscut, că 
„am fost exclus din societate, acum mi se trmmi- 
„tea alta, prin care acelăş comitet mă, reintegra. 

Preşedintele Comitetului. advocatul Viişo- 
reanu îmi spunea într'o zi:. e Da 

„Ciocazan e bolnav. Haidem pe la dânsul. 
„Ii va fuce plăcere, cu atât mai mult, cu cât.: 
„era supărat pe d-ta”. -. - i 
Nam esitat un minut, fiindcă; Constantin. 

Ciccazan, în afară de faptul. că era o figură | 
potitică marcantă în Craiova, era, şi o fire'sim- 
patică, o inimă bună şi prietenească. : 
Am schinibot-câteva vorbe cu privire la ră- 

ceala de care suferea şi nc-am despărţit, toţi 
 irei, strângându-ne mâna, fără. să se fi vorbit 

un cuvâut despre conflictul de ia teatru. - 
„ Totul nu era însă decât o manevră cu dede- 
„subt electoral: trebuia să treacă alegerile şi în- 
'run oraş-de provincie, unde şi artiştii fac po- 
litică, se simţia nevoia să se adrhinistreze un i 
cahnant ș: pentru publie şi pentru actori, cari 
agitau chestiunea, excluderei mele şi babilonia 
administrativă a teatrului. , |: e. 

» Odată, alegerile trecute, mă trezesa Gu o altă 
adresă confirmând reintegrarea mea, dar pe 
bsiza unor anumite explicaţiuni date! - 
„Era, o provocare la care comitetul ştia bine, 
-că voi răspunde, cunoscându-mi firea. i 

Fără a pierde vreme, răspund că n'am daţ - 
+
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nici o. explicaţie, că felul cum este redactată 

adresa, ar lăsa, să se înţeleagă, că am lost re- 

integrat în urma unei retractări, ceea ce nici 

“când n'a fost în intenţia mea. - | | 

In acest timp, Dudescu depune raportul an- 

chetei, din care Ion C. Bacalbaşa publică ur- 

mătoarele extrase: %  - a 
1) „ln scripte am găsit ordonanţe de plată, 

unele neachitate din lipsă de fonduri şi altele 

emise de câte două ori pentru aceiaşi plată, 

fără să [ie anulată în partizi | 
2) Emiterea mandatelor a fost făcută contra 

„legii contabilităţii statului, etc. 

3) Un împrumut, pentru care sa cerut auto- 

vizare să-l facă preşedintele comitetului teatral 

în numele societăţii dramatice pentru plata 

personalului, . împrumut aprobat de minister, 

nu este contractat. Cu toate acestea, prin 

scripte se găseşte trecut la venituri, şi în contul 

lui s'au făcut plăţi, prin emiterea de mandate. 

„Am rămas surprins, continuă Dudescu în 

„aportul său, de această operaţie făcută tără 

„bani, emiţându-se mândatele de plată din 

„fonduri, cari nu existau. E 

„O sumă de bani nejustificată în scripte şi. 

„rămasă asupra secretariatului, de întrebuin- 

„area căreia ar fi urmat, să se justifice către 

„comitet, etc.” | 

Şi Ion Bacalbașa expune mai departe mersul 

afacerii: A 

„Care a fost rezultatul acestor constatări? + 

„se întreabă el. 

  

3) Vezi Adevărul din 11/VLI1/1899 :
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„La 6 Octombrie Livescu primeşte. o nouă | 
„încheore a, comitetului prin carg îi se: spune, . 
„că întemeiat pe raportul anchetei şi văzând 
„că âcuzaţiile aduse administraţiei teatrului 
„sunt neîntemeiale (?) îl exclude din societatea 
„dramatică din Craiova. 

„De sigur, că, ar fi fost datoria, d. lui Ministru 
| al instrucţiunei să, intervie; dar cum şi comi- 
„tetele teatrului se schimbă, odată cu guverne-. 
„le, — “pentru-că şi la teatru se face politică,— 
"chiar Haret nu putea să -ia măsuri contra, a, 
:.„doui stâlpi ai partidului” . (Adevărul, UI Au- 
gusa, 1899). 

“Luând, aşa dar, apărare a societarilor; pe cari“ 
îi reprezentam, sunt mâi întâi amendat cu lea- 

“fa pe jumătate de an, apoi exclus, după prima, 
„anchetă, reprimit în urma protestului celor 800 
de cetăţeni ai Craiovei şi exclus din nou, după 
raportul și -mai edificator al dreptăţii mele, 
semnat și depus la minister de Dudescu, şeful 
contabilităţii. . e 

Toată  procedarea comitetului este -evi- 
dent ilogică, şi are darul să oplindească 
principiul ciudat şi curent al vremei noastre, 
că puterea, iar nu dreptatea, este acea care - 
determină, arbitrar şi revoltător, victoriile și, 
înfrângerile. | - 

In sufletul meu tânăr, în care după cum era 
şi firesc, clocotiau iluzii şi aspirații, încredere 

- în seninul închipuit al vieţii, încolţiau de astă 
dată primele decepții, chemate să-ţi deschiză, 
ochii şi să te gândeşti. şi la, felul cum ai putea. 
să te âperi, dacă te încăpăţânezi să vrei să 

trăieşti.
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__ Ce bucurie noţăirmaurită, Ge. mândrie încura- - 

jatoare aşternuse în inima actorului tânăr pro- 
testul Craiovenilor către Ministrul de Instruc- 
ție Haret, în care se 'spunea:. „protestăm îm-. 
„potriva nedreptăţii,. ce i-s'a făcut şi-l cerem, . 
„il revendicăm pentru prosperitatea. teatrului 
„nostru! pm. 

Şi între cei 800; “unica, manifestaţie de telul - 
„acesta în analele artei noastre, ' erau iscăliţi 
oameni, al căror nume însemna, fala, Olteniei: 

" Generalul Constantin Condiano, Generalul Gi- 
gârtu, General Stoilov, dr. Antonini, Grigore - 

" Columbeanu, fostul procuror general al Curţii 
de apel; Petre Chițu, advocatul statului şi fra- 
tele fostului ministru Gheorghe Chițu, Petre" 
Bucureşteanu, . Marocneanu, Enaehe Manea, 

- Pleşia, Anghel Betolian, decanul baroului, Ni- . 
cu Jconomu, fost preşedinte al Senatului, Nico 
laide, fost preşedinte: al Camerei, căpitan Pe- 

rieţeanu, Petre Lallas, proprietar, Aurel Elios- - 

cu, advocat, Generalul Poenaru, profesorii 

Strajan, Căzănescu, Buşilă, Arnold şi atâția 
alţii... Stie 

Recitesc şi azi cu emoție numele lor şi un. 
sentiment de adevărată dragoste şi de recu- 

noștinţă mă leagă de Craiova, care m'a iubit, 

_şi”pe scena, căreia :mi-am făcut ucenicia mea, - 

artistică. | 

Rămas pe din afâră,. cu toate documentele 
dreptăţii: mele, mă adresez baroului craiovean 
şi cauza mea, este.îmbrăţişată cu căldură de 

„însuşi decanul. baroului Anghel Betolian, ! de 

„Petre Chițu, cu toate că era advocat al Statu-
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lui, « „ceca-ce făcuse pe adversarii m6i să-i opuie, 
că în această calitate n'ar putea, pleda; în con- 
tra unei instituţii de stat, cum era, Teatrul Na- 

. ţional, la care. argumentare Petre Chițu răs- 
pundea, că „de va fi nevoieva demisiona, dar pe 

» Livescu tot îl apără î”*; de Nicu Economu, perso- 
nalitate cu vază, șeful partidului” conservator, | 
de Aurel Fliescu, orator de seamă, care cu ini- 

“mă şi râvnă multă m'a ajutat de la. începutul 
procesului și până la urmă, precum şi de alţi 
„advocaţi distinşi, cari s'au. înscris de :bunăvoie 
şi toţi la un loc, liberali şi conservatori, indife- - 
rent de culoare politică, ceea-ce nu: este ușor 

"de obţinut într'un oraş .de provincie, — s'au. 
prezentat; înaintea Tribunalului Dolj, Secţia 

* Comercială, către care mi-am îndreptat acţiu- .. 
nea mea, așteptând de la justiţie satisfacția, la 
care năzuiam. 

„Voi lăsa pe regretatul şi bunul mousprieten 
Ton Bacalbaşa:să expue mersul procesului meu 

. așa cum a fost, reprodus în ziare pentru ca 
| scrisul meu, de şi-au trecut ani de atunci, să n 
“nu fie bănuit cumva de vre-un resentiment:. 

D-l Livoscu s'a 'adresat - Tribunalului de: i 
„Comerţ, pentru că art. 21 din regulamentul 
„Teatrelor spune, că daunele se cer artiştilor 
prin tribunalul de comerţ. Deci artiştii, când. 

„au de cerut despăgubiri de la comitet, trebue 

"să ia aceiaşi, cale, :- . ,- - 

„Comitetul ridică incideatul de incorhpeten- 
"sţă, pretinzând,. că măsurile luate de el-ar fi 
„fără apel înaintea -instanţelor judecătorești. 

Tribunalul respinge incidentul şi intrându-
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„se în fond, d-l Livescu produce. copia rapor-. 
„tului ministerului de instrucţie şi dovedeşte, 
„că nu au fost calomnii constatările, pe care le 
„făcuse în calitate de membru al comisiunei 
„financiare a teatrului. 

„După două zile. de desbateri şi după magis- 
„trale pledoarii ale apărătorilor d-lui Livescu, 

„tribunalul ascultând şi pe d-l C. Ciocazan, din 
„partea 'comitetului, Sâmbătă 9 Ianuarie 1899 

„a dat următoarea sentinţă: 

„Tribunalul ordonă reintegrarea d-lui Li- 
„vescu în-toate drepturile sale de societar al. 
„Teatrului Naţional din Craiova şi condamnă 

„comitetul să-i plătească 10.000 lei daune și 

"11000 lei cheltueli de judecată”. (s$) Vasile 
- Yoman, Preşedintele Tribunalului). 

Am plecat de la tribunal înconjurat de advo- 
caţii mei, de socictarii teatrului, cari asistaseră 
ca o dătorie, în corpore, la proces şi în care fi- -- 

guraseră, ca martori ai apărărei, înscrişi. do 
bunăvoie şi nesiliți de nimeni, unic exemplu: 
de solidaritate dat de bătrânii” artişti Craio- 

- veni; de tineretul şcoalelo» superioare; de prie- 
„leni şi de public, care n'a lipsit în cele două zi- 
le de desbateri, şi trecând prin faţa teatrului, 
“care coste foarte aproape de Palatul Justiţiei, 
„mi s'a făcut o caldă manifestaţie de simpatie 

cu urale şi cuvântări înflăcărate 

Energia primilor douăzeci. de ani creștea, 
simțind cu satisfacţie, că dacă mai sunt jude- | 
cători. la Berlin, ei n'au lipsit nici Craiovei, 

m. 

1) Vezi Universul din 13/1/1699, Adevărul.  Dreptatei din 
14/111899, Voința Craiovei din 14/1/1899, Tribuna (Craiora) din 
124/4899, Bukarester-Taneblatt, din 2474899, .
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Lucrul însă nu era sfârşit, dar statornicise: 
totuşi un fapt : se judecase fondul şi dreptatea 
cra a mea. Sa | 

Pentru ce-a mai urmat, voi reprpduce istori: 
cul procesului scris -de:Ion C. Bacalbaşa : 

„Comitetul [ace apel la Curtea din Craiova 
ŞI Curtea admiţând,că artistul nicicând n'ar 
„avea, vre-un drept să reclame în potriva mă- 

„„Surilor luate de comitet, consideră, afacerea 
„de resort administrativ şi nu intră în fond. 

„Minoritatea. Curţii, prin Consilierul Miltia- 
„de Economu, face opinia “separată de mai 
„OS RI | i E Si , : 

„âvând în vedere că, comitetul teatral ridi- 
„că incidentul, că tribunalul nu eta compe- 
„„Petinte să judece, de oarece decizia comite- 
„tului este definitivă” şi un artist asvârlit din : 
„teatru nu are. drept să se adreseze justiţiei ;: 

„Considerând, că legea teatrelor din 1877 dă 
„drept prin art, 23 lit. g. comitetului să pro- | 
„nunţe' definitiv excluderea, însă, nici un text 
„din această lege nu ridică arţistului depărtat 
„[acultatea să se adreseze justiţiei, care să ho-. 
„tărască, dacă cu drept sau nu, a; fost exclus din -.: 
„teatru; după art. 36 din Constituţie numai | 
„puterea judecătorească, distribue justiţia, iar 
„după art. 104 din aceiaşi Constituţie tribuna- 
lele extraordinare nu se pot crea sub nici un: 
„cuvânt; legea, teatrelor a putut da comitete- 
„lor teatrale o putere administrativă, discipli- . - 
„nară şi când a zis, că poate pronunţa definitiv: 
„excluderea, se înţelege prin definitiv până ce 

"Justiţia se va pronunţa, dacă va fi sesizată, de 
cel vătămat ; ÎI 

orez pm 

”
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„Că aşa, este, n'avera decât, să cităm partea 
„finală a art. 23 lit. g din legea teatrelor, care. 
„zice : deciziile de punere la retragere cu pen- 
„Siune sânt definitive şi fără apel, — de unde 
„raţiunea logică tr adusă, în dicton, că cine zice 

„de un lucru, neagă de cellalt; prin urmare ex- 
„cludereă nefiind o punere la pensie, ea, poate 
„Să fie atacată pe calea justiţiei ; 

+ 

"pentru aceste. motive sântem de părere a - 
„se intra în fond”. . - 

Procesul vine înaintea Cur ţii de Casaţie, care. 
la prima. înfăţişare a făcut divergență, rămă- 
nând să-l judece completul secţiei a.II-a: 

Dar ce se-mai întâmplă ? urmează Bacal- 
başa : 

- „Se schimbă zuvor nul, deci şi menibrii coîni- | 
„totului teatrului din Craiova. - . - 

„Se ordonă o nouă anchetă şi un nou inspee- 

„Lor linanciar constată nereguli. 

„D. Livescu stă însă tot pu dinafară şi întrea- - - 
„ga lui situaţie “depinde de interpretarea "pe. .. 
„care o va da Curtea de Casaţie legii teatrelor. 
„Dacă Cuxtea, va zice, că actorii n'au dreptul să 

i Ceară,. justiţiei anularea deciziunilor comitetu- 

»uj teatuelor, atunci d. Livescu,-de şi s'a do-: 

„vedit,. că acuzările co a adus administraţiei 
„teatrului -erau fundate, totuşi rămâne exclus. 

i» „Oare atâta siguranţă a voit să dea societa- 
„rilor legea din 1877, când i- “a instituit în socie- 

„tăţi speciale subvenţionate de stat ? 

„Dar asta ar fi o adevărată infamie. Atunci 

| „societatea dramatică, departe de a însemna. 
„o stare prosperă pentru artişti, nu. ar îi decât,
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„0 galeră la porţile căreia, omul trebuie să pă- 
„răsească simţul de demnitate. j 

„Apoi dacă doui inspectori: financiari âu 
„constatat, că d. Livescu a avut dreptate, pen- 

" „lru ce nu intervine d. ministru să facă drep- 
„tate ? 
"Măsura comitetului. este o măsură, adminis- 

ui ativă, teatrul e pus, sub controlul ministeru- 
„lui de instrucţie, s'a constatât că comitetul a 
„comis'un abuz de putere şi a-lovit într” un On, 
„care avea dreptatea, cu el. | - 

„De ce tace d. ministru ? De co să se ames- 
„„stece tribunalele cari strecoară cămila şi înghit | 
„fânţarul şi să nu ia d-sa direct măsuri, ca să - 
„dea, satislacţie celui lovit ? 
„ŞI aci nu e vorba de cazul special a] d: lui Li- _ 
„Yescu ; este vorba de dreptuzile tuturor socie- 

- „Lazilor, cari-nu trebue să, fie lăsaţi la disoreţia i 
„comitetelor. - | 

„Drepturile pe cari le-a-dat legea” din 1877 
„_mtrebue să ie fie garantate de autoritatea supe- 

„iioară, "cât. timp! legea, există. | | 
a „Nosocotindu-se legile, c cari sânt la baza u- 

„nai: instituţii, se surpă. instituţia însă-şi. . 
„Dacă se menţine o pedeapsă, absolut nejus- 

„tilicată, nu se: dovedeşte” că, drepturile socie- - 
„tarilor hotărâte prin lege sunt iluzorii: ? 

„Ce. mai înseamnă, o societate, c care e pusă, -- 
la discr etia veprezentantului: ei, directorul, 
„care poate „dispune de soarta societarilor dupe | 
„placul Său şi fără nici-un control 2”. „” 

In timpul” procesului m'am reîntors defini- 
tiv în „București: hotărit să “nu mai revin: la, 

a:
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Craiova, ori-ce propuneri mi s'ar face, de şi ac- 
tualui comitet doria'să mă, readucă şi în. Con- 
dițiuni muit superioare color avute. 

Dăcă am insistat -să. expun toate fazele pro- 
cesului mou dela Craiova, am făcut-o fiindcă, 
sub direcţia Davila, cabalele, de cari culisele 
p'au iost nici-odată lipsite, şoptiau mereu în 

urechile direcţiei: „Livescu a avut un pro-" 
ces...” Ei bine, acesta e procesul, în aşteptarea 
narei înscenări viitoare, care... trebuie să vie 

“mai târziu! | 

In 1899 Petre Grădişteanu pleacă dela direc- 
ţia g generală a teatrelor, dupe ce mărise părin- 
teşte Ielurile artiştilor şi, până la numirea unui 

titular, Mihail Polizu Micșuneşti, autor drama- 

„tie şi subdirectorul teatrului, girează direcţia 
generală, 

la instrucţie vine din nou ministru "Take fo. 

nescu, la, care mă duc şi-i expun, întreaga SI- 
tuaţie şi convins de dreptatea fostului său bur- 

„sicr, din cabinetul său telefonează lui Polizu 
Micşunești la Naţional să mă angajeze imediat, 

- Int adevăr, în aceiaș zi iscăliam contractul 

meu de angajament la, "Peatrul Naţional din Bu 

cureşti, unde revin dupe atâtea peripetii. 

- Experienţa jocului, dobândită la, Craiova, 

fabricase din mine un actor, care aştepta de 

astădată să vie-pe capul necunoscutului, con- 

sfinţirea Capitalei, căci nu fără oarecare drep- 

tate s'a zis : ae | 

Les poetes et les ar tistes: naissent en pro” 
_pince et meurent a Paris!
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| "Turneul Eleonorei Duse revăluţionează lu- i 
“mea noastră artistică, - prăbuşind - maniergle, 

„ geometrica, colţhroasă a atitudinilor. din ve- . 
chea şcoală, reminiscenţele declamaţiilor şi ale 
exteriorizărilor a outrance, în goana după 
efecte. 

Cu 'verismul ei i socotit, cu redarea luntricu- 
lui prin mijloace simple, cu diapazonul poto- 
lit, în care găseşte puteri nouă şi variaţii infi- 

“mite în răsfoirea, nesfârşitului volum al durerii; 
cu accente nesilite, cari fascinează auzul şi. 

“ pulsează, inimile; -cu țipătul neașteptat, care. 
. străfulgeră şi aşterne î în urmă-i, după seomot, 
“tăcerea chinuitoare sub robia inevitabilului ; 
cu surâsul neînțeles al Monnei Lissâ; cu pau- 

„zele făcute, cu o ştiinţă adâncă, — să spue * 
„ceea ce vorbele nu pot zugrăvi; — cu mMișcă- 

rile mâinilor ei,-mâinile Dusei! poem. evocator, 
prin imagini oxclusiv personale, al tuturor stă- 
rilor sufleteşti; — în uimirea şi în admiraţia, 
tuturor. celor. închinaţi artei, apare Duse în” - 
„Gioconda lui d'Annunzzio, în-la Segonda, Mog- 
„lie, în Femeia lui Claudiu, în Antoniu şi Oleo- 
patra, î în Dama « cu Camelji sau Magda,
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Cu jocul ei, ficţiunea teatrului dispare şi. . 
spectatorul pleacă de la xeprezintaţii, după ce . . 

„a trăit cu ea o „viaţă nedesluşită, a altora. 
Marii impresari ca Schiirmarn,. — sub. ad- 

ministraţia, căruia a venit în "Țară, — se 'npri- 
jiau mult şi de ansaniblu; de aceea succesul ei. - 
este neștizbit prin contribuţia celorlalţi Şi, mai . 
„cu-seamă, prin Jocul par teherului oi de seamă: 
Rosaspina, 

Sub. aceeaş' inipresă, înainte şi după Duse, 
cu un mănunchiu, de actori printre .cari Rebel 
de la Odeon: şi Albert Darmont, — marea tra-. 
gediană Sarah Bernhardt, cu “muzicaliltatea 
școalei franceze; cu: dantelăria, nesfârşită a: de-. 

„taliilor şi a nuantelor, mai impetuoasă în ex-. 
“teriorizare! decât Duse şi deopotrivă de imare . 
în concepţie; oferă modele minunate în' Dama . 

| cu Camelii; în Fedra; în Frou-Frou, în Adrien. 
ne Lecouvreut, în 'Posăa şi mai târziu și în AI 

“glon de Rostand. a 

„Revine Mounnet-Sully cu măreaţă întrupare : 
a lui: Oedip-Rege, cu. Cidul, în caracterizarea, - 
„căruia face să răsară întâia tinereţe a eroului * 
şi bătrâneţea: artistului se face nevăzută, în- 

conjurat de d-ra Laur Fleur de la; Od6on şi. .. 
de Ph. Garnier. “de la Comedie. - | 

: Influenţa “marilor modele în artă este fără 
| îndoială, pentru artiştii cu judecată întreagă, 
— o infuzie de domirire asupra; propriilor lor 
puteri, trezirea simțului auto-eritic pentru cei 
neînchipuiţi, un îndemn pentru cei cu talent 
deyedit- NA. seminar snt cu rațe te



 
 

  
 
 

   
 
 
 

DI 
3 

“'MAVRO ALEXANDRU



  

      
  

_ PROF, ION PETROVICI



TREIZECI DE ANI DE TEATRU -! 113 

pracţice, aplicabile debitului” sau “plasticului, 
„cu condiţii speciale de -asimilare numai pentru 
„unele; isvor de amintiri înnălţătoare şi -punct 

de orientare :sigură în cultivarea estetismului 
“eclectic, de care avem nevoe în artă; tot aşa. . 
după-cum asupra. celor :necumpăniţi şi nepre- 
gătiţi modelele servesc de stimulent greșelilor 
ireparabile: o 

In aceiaşi stagiune, steaua de la Burg-Thea: 
ler care, după marea tragediană Wolter îşi sta- 

" torniceşte în primul teatru german :0: reputa- 
tie indiscutabilă, — Agatha Bârsescu, cinstește 

„scena "Teatrului Naţional cu o serie de. creaţii, 
"jucând cu noi: în româneşte, după-ce obținuse. 
„cu ele în limba germană mari izbânzi la, Vie- 
„na, la Hamburg, etc., făcând fală şi peste ho-. 
„tare numelui de român. 

Publicul se grămădeşte 's'o vază cum talen-... 
„tul ei:trece atât de ușor prin toată gama: de 

la nevinovăția întrupată în Hero sâu în  Ju-! 
lietta la, emanciparea “Magdei, 'lă, făriile .Me- 
deci, la perversitatea lui Lady Machbeth, ca să 

- întrupeze apoi pe: Sapho a lui Grillparzer; pe 
"Eva sau pe Odețta din repertoriul modern. -" 

“Când s'a .jucat “Emilia. Galotti de Lessing, 
„am asistat la un duel dramatic așteptat cu ne: 
"răbdare de amatorii de teatru. n o 
„Aristizza. Romanescu juca pe Emilia, şi Aga- 
tha Dârsescu pe contesa Orsina şi amândouă 
în aceiași piesă puneau în valoare călităţile | 

„meștegugului, reputația lor, pentru-ca publi... io. III anii anul A 
Sa Ș
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cul, poate divizat la început în tabere, să recu- 
noască, în cele din urmă cât de mari erau 
amândouă. | 

„ Lincrul sa repetat cu Messalina în care Aris- 
tizza juca pe. Aria şi Agatha Bârsescu rolul 
titular, * cu acelaș triumf” sărbătorite deopo- 
trivă, Cu 
„Bârseasca,. creează în această stagiune, din 

„repertoriul original, pe Andrada lui Ventura şi 
Leonescu, pe Jfarioara de Carmen-Sylva şi pe 
țăranca din Aoit fără lumânare a ui Ion C. 

“Bacalbaşa.. 

.



MIŞCAREA TEATRALĂ DE LA 1899—1905 | 

| VENTURA | Aa 

La 28 Octomvrie 1899 debutez cu Contele 
Arcieri din Amoruri triste de Giacossa şi cu 
Petre Sturdza, venit de la Iaşi şi angajat în 
acelaş an, se obţinu un succes deosebit, şi în 
„public, şi în presă, care subliniază naturaleţa 
jocului şi a debitului, însemnând chiar o dată 

. în felul de-a'se juca, la noi drama modernă, fără 
vechile procedeuri. . ai 
„Mai joc pe Frontenac 'din Odetta, pe Flaviu 

din- Andrada, pe Contele din Eva, aceste trei 
roluri cu Bârseasca,; pe Căpitanul indian din: 
Ocolul pământului; pe Olivier le Daim din Lu- 
dovic XI;. pe Sigismondi din Necinstiţii de 
-Rovetta; pe Enjolras, generalul din Mizerabi- ... 

„ Lii, în care Valjean figurând într'un rol de sea- 
mă, - mă ciorovăese ci el la baricade... pe Du. 
val din Dama, cu- Camelii şi altele. - 

Prilej de succes însă, după debut, mai gă-: 
sec în Camil Lambert din 'Torentul lui Mau- 
rice Donnay, un rol dificil cu multe subtilităţi 
de caracterizare; şi în. Hans Arndt, inginerul. 
"din Greva, de Fulda ) — în traducerea lui 

7 

. 1) Das verlorene paradis,
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Grigore -Ventura, — care înfăţişează, revendi- 
cările lumii muncitoare, faţă de pretenţiile şi 
de-aroganţa îmbogăţitului pe munca altoră, în- - 
trupate de autor în Richard de Ottendorif, rol - - 

„» „jucat cu măestrie de Petre Liciu, foarte tânăr. 

unui meritat succes. 

şi el pe atunci, din pleiada, celor cari se ridicau, 
dar deosebit de mulţi prin caracterul său de om 
dintro bucată. a a 

De pe atunci Petre Liciu chezăşuia, că va,-fi 
într'o zi marele artist Liciu. _! - 

„„. „Repertoriul original al stagiunii 'se îmbogă-. 
ţeşte cu Jucătorii de cărți a lui Haralamb 
Lecca, poet, apreciat şi dintre autorii dramatici 
cel mai gustat. Piesa, lui Lecca, obține un mare 

- succes şi dialogul lui incisiv, concis, fără bana-: 
Jităţi şi umpluturi încordează atenţia publicu- 
lui şi oferă lui Aristide Demetriade, ocazia, 

Ca piese originale. se mai. joacă Jianu, le- 
-gendă. în versuri de Vasile Leonescu şi-T. Du- 
ţescu-Duţu; Vis pierdut, piesă modernă de Lu-. 
“dovic Dauş şi.o comedie în versuri întrun act, 
O sărutare, de “Ion Petrovici, actualul profesor 

„universita» şi fost ministru, care obţine un suc-. 
ces. deşăvârşit prin frumuseţea versurilor şi 
prin. delicateţa "inspiraţiei; iar ca reluare 
Curcanii. lui: Grigore Ventura. 

De aniversarea luării Griviţii,. Papa Ventu-. * 
ra ţinea. cu orice preţ să se joace în fie-care an 
Cureanii lui, cari apoteozau vitejia, soldaţilor 

„noştri din războiul pentru -independenţă. 
"Erau tipuri. caracteristice în piesă: Bacalo- - 

viei, căpitân în garda naţională, din care Ion. 
= 

, - +
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Niculescu făcuse un giuvaer de humor;-Ovre- 
„iul, jucat de Toneanu, ţiganul de Brezeanu... 

- şi-apoi trecea armata, pe scenă cu muzica mi- | 
litară, cu steagurile Țării şi publicul aclama în - 

„ “picioare şi mărturisesc, că nu fără oare-care 
„emoție, defilam şi eu în Căpitanul Vașile Lupu, 

în fruntea companiei mele de vânători. 
„În preajma Crăciunului, cum pe vremea, 
“acea nu se prea, băteau banii în. buzunarele ac- 
torilor, Curcanii năşteau diferite pofte şi spi- 
rilul epigramatic al lui Costică: Murgeanu, — 

artist, tânăr, frumos, inteligent şi cu foarte | 
multe calităţi de scenă, din nefericire mort, în- - . 
nainte de vreme, — punea. în circulaţia culi- 
selor următorul catren: .. | 

„Că n'averă de Crăciun curcani, ps 
Să. ziceţi vă; împinge: ura! a 

2 Şivă înşelaţi amar, căci noi : 
“ „Avem: Curcanii lui Ventura... -- 

Ventura, tătăl. marei noastre: compatriate 
. Marioara E entura, societară - -a Comediei Fran- 

ceze, cra un om dintre cei aleşi. - 
Foarte bogat în tinereţe, — se zice că o în- 

treagă stradă din Galaţi fusese proprietatea 
lui, — vizitase şi trăise multă vreme în- Occi-. - 

dent, unde. firea lui artistică născută, căpătase: 
cunoştinţe şi. ralinamente, cari îi dădeau pu: - 
tinţa. şi autoritatea netăgăduită, să, discute şi 

„+ să-și spună cuvântul: în materie. de artă. 
Exa, din pleiada marilor critici: Gion, Sfinx- 

“Racoviţă, Bonilâciu Florescu, Ştefan Mihăi- 
„ lescu, "Lache Laurian, etc,, căci nu. oricine tă 
cea, atunci: oritică teatrală. i j 

. 
St «...
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Cu capul ţuguiat, ca o căpăţână, de zahăr, 
cu ochelarii pe nas, cu barba ascuţită, şi cu 
havana, permanetă, suptă până la chioştec, AȘa 
cum i-a imortalizat masca talentul lui Spae- 
the, — îl vedeai venind la, teatru, în fiecare 

seară, în tovărășia lui Leandru, câinele lui fa- 
vorit, care se resemna să-l aştepte docil şi cu- 
minte la bufet. | e i 
"În peristilul teatrului era o pendulă mare, de - 

precizie, care acum şi-a schimbât peretele de. 
care-i agăţată, şi sub ea o bancă de pluş roşu, 
aruncată, azi prin cine ştie ce magazie cu mo- 
bile reformate. a Re 

După-ce. deschidea ușa din fundul sălii. şi 
„asculta câte-o scenă care-l interesa, se instala 
-pe bancă în tovărăşia lui Gusti, când nu era: 
ocupat pe scenă, şi a câtorva, actori, cari fă- 

„ceau cerc în jurul lui. a 
Mai veneau în apropiere şi din public câte 

doui-trei, să-i auză părerile în privinţa spec- 
tacolului, îi mai dădeau târcoale şi din criticii, . 
care începuseră să scrie foiletoane şi să încer- 
ce să se afirme, și Papa Ventura, căruia nu-i 
tăcea gura, îi cam lua peste picior, în timp ce 
havâna. i-se' stingea' de zece ori, înjura 'de o 
sută o interpretare, un actor mesulerit, o acz-. 
triţă îmbrăcată fără gust, of! Dimizeule! cum . 

„zicea el, o dramă originală de Bengescu-Da- 
bija, un. director care uitase să-i reiee Curcanii, 
o trupă străină cu ansamblu de mahala, o 

"operă, italiană, care-i zgâria urechile şi-şi rea- 
prindea, havana și... opinia publică, adesea, 
fără opinie proprie, se împrăștia însuşindu:şi! 

“ 

S
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câte ceva, din-cele auzite, fără să ştie, că opi- 
nia adevărată a lui Papa Ventura nu era cea 

- de sub pendulă,. ci acea care apărea a doua, zi 
 Upărita şi iscălită Arutnev, numele lui inver- 

sat, în frazul căruia, — cum fi zicea el frazei, 
— observaţiile, aprecierile, dojenile chiar erau 
„de-o urbanitate. şi de-o: documentare, cari nu 
semănau cu bârielile de sub pendulă. 
Stilul trăda, omul cu toate însuşirile lui 

alese. . | 
Gazetar distins, era la un moment, doctaina- 

rul presei conservatoare. Pianist cum nu sunt 
mulţi; compozitor, -de valoarea, căruia atestă, 

„Şi azi cunoscuta romanţă Doui Ochi şi mu-: 
zica aşa de bine inspirată, din Fântâna -Blan-. 
duziei de Alecsandri, cu.-care. fusese prieten. 
Oronicele lui muzicale, ca şi cele dramatice, 

erat sentinţe fără, apel, fiind- -că aveau temei- 
nicia, observaţiei juste şi” a, priceperii. 

Pentru teatru el a mai scris tragedia Mar- 
cela, Copila din flori. o comedie tezistă, care 
a avut. mult succes şi în care marea, artistă, 
Frosa Sarandi avusese o importantă creaţie; 
Cămătarul, Traian şi „Andrada în colaborare 
cu Vasile Leonescu şi altele. 

„Soţia. lui, Fanşeta Ventura, sora pictorului 
Vermont, societară a Teatrului Naţional, era 
o artistă de talent, caro, în timp, ne-a dat Me- 

„deea, Fedra, Mhrcela, Andrada şi alte roluri, 
— eu prestanţă, or gan ȘI atitudini de adevăra- 
tă tragediană. . 

Fără îndoială,. că ceva atavic a prezidat; la 
 plăemuirea ! Marioarei Ventura, care a moșter.
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nit şi ă perfecţionat nobleţa, însuşirilor artis- 
tice ale mamei şi descernământul şi spiritul 

"critic. al tatălui. 

"Si astăzi în serile de speolaol, “când. publi- 
cul între acte nu-și spune. părere a fără să fu- - 

„„meze, şi artiştii. nici când nu se simt mai as- 
„Tixaţi decât de fumurile unora, cei. cari l-au. . 

cunoscut pe Ventura îl întrevăd. în peristil cu 
nelipsita lui havană, îmbr obodind, în ironia, r0- 

tocoalelor de tam, pe cei cu fumuri şi cu pă- - 
ă eri! 

Opera română, sub direcţia lui “Bduard, 
 Wachmann, directorul Conservatorului; şi în- 

| teimeietorul concertelor simfonice, având. di-- 
rljor:pe Spetrino, ocupă o parte din serile Na- 

ţionalului. şi se disting Băjenaru, Gomma, Ca- 
-" peleanu-Mezzetti, Aurel Eliade, Teodorescu, 
“Alecu Bărcănescu şi alţii. 

“Cu ansamblul românesc “cânta, Battistini 
în Favorita, în Don Juan şi în Ernani şi cele 
brul tenor român Ion Dimitrescu, care repur- 
„tase mari. izbânzi. la Londra, cântă. Ebreea, 
Aida, Trovatore,  Hughenoţii, . Lohengrin şi :-: 
“Tanhaeuser în traducerea lui Paul Gusti. 

" Reprezentaţiile tenorului Dumitrescu iau. 
caracterul unor adevărate sărbători artistice . 

| pentu publicul Capitalei. -  - . _ 
“Mai cântă Elena 'Teodorini în Carmen, în 

vreme. ce societatea. dramatică, din când în 
„când, îşi mai aminteşte“ de Fata,. Aerului, de 
Două orleline și de” Crima celebră,.; 

,



$ 
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. Stâgiunea 1900— 1901 începe sub direcția” 
hui Scazlat Ghica; riul dintre fiii marelui Ion. 
Ghica. Pta - 

“Traducător” în versuri, albe; după. original, 
“al unei părţi: din repertoriul lui Shakeşpeare, | 
traducerile lui, sau consideraţii şi curiozităţi - 

"de ordin: politic, îl aduc în: runtea Teatrului 
Naţional: i 
Nu ştiu cum, dar. opera. a atrăgea mai înulb 

“dcâţ trupa de dramă şi comedie pe care Ve-. _ 
nis6 s'o prezideze. -. -. 

Adesea absorbit de repetițiile operii, trebuia | 
să i so-aducă aminte, că-l reclama la, direcţie. 
diferite obligaţiuni. ., NR 

„ Câteva-piese originale. îşi fâc loc în  roperto- | 
riul stagiunii. Asitel, Suprema, forţă, dramă, de 
“Haralamb [ecca în care Aristizza Romanescu., | 
“Noitara, Maria Giurgea, . Demetriade şi cu 
„mine ţucăm rolurile de seamă. 

Petră Cirădiştearu vine pe scenă la. premie-. 
„Tă; şi, fiind-că ezitase într'o vreme să mă -an- 
-gajeze, îmi strânge mâna şi “arătându-se mul- , 

„ Vumit de jocul meu, îmi spune: 
„N'avsam parăle să te angajez atunci, dar 

„dacă, te-aşi fi văzut în rolul ăsta mai nainte,  - 
m 

dam un pi ost alară, şi tot te luam! 

Se mai joacă Crai de ghindă, o- piesă de x mMo- 
ravuri de Vasile I.eonescu şi: Duţescu-Duţu: 

„ Peneş Curcanul, o legendă istorică, de aceiaşi . 
„autori, în care jucam pe 'V alter Mărăcineanu şi 
muream -sus pe redută, cu toate convulsiunile, E 
cari mi le da un practicabil, căâre se mişca şi 

“baionetele. soidaţilor, cari. se luptau cu turcii,
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din greşală, în frenezia luptei! .. - 
Trec apoi: piesa lii Radu Rosetti Păcate, în 

„care joc pe ici; o comedie întrun act Intre . 
Studenţi de C. Brăescu şi C. Xeni; Jertfa, de | 

“Manigot, în care joc cu Aristizza pe Wolmann,. : 
un rol de un realism îndrăsneţ, şi apoi Dom- 
niţa Olena de Cosmovici. d a 
„Din localizările lui Gusti se joacă, Ginerile. 

” d-lui Pretect, în care neuitaţii Ion Niculescu şi : * 
Vasile Hasnaș realizează creaţii minunate. 

înţepându-mă, însă din când în când pe mine,- 

Un actor comunicativ ca Niculescu, care să 
joace socrii de comedie, aşa cum îi juca el ; 
care să, găsească nuanțele de co rară -varietate, 
cum le născocise, creând pe Bolnavul închipuit 

„sau pe Burghezul gentilom.; care îmbuna şi hu- 
mea cea mai înrăită cu accente de bunătate, . 
cum singur ştia” să le descopere, jucând Păsă- 
relele lui Labiche; care să nemuriască, în Caţa- 
vencu, oratoria spală şi minciuna politică a: 
unei epoci: şi un comic briliant, cum se spune 
în nomenclatuia, genurilor dramatice, ca Has- 

„Raş, cu naturaleţea, lui fără pereche, cu: care 
jongla în repertoriul variat de pe atunci al tea. 
„trului, trecând cu o uşurinţă remarcabilă de la | 
Comedia de salon, la farsă sau chiar la opere- 
tă, căci cine l-ar putea uita în Paşa, cel istovit 
din Fatiniţa, pentru-ca apoi să-l redea pe Îua. 
Tremouille din Patria lui Sardou, pe gigerlul - 
din 423, sau să facă chiar pe amorezul liric în 
Gallus din Fântâna, — n-au putut toate pro- 
ducţiile şi mai vechi şi mai nouă ale Coriserva-
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torului: nostru să dea, nu echivalent, dar nici | 
chiar elemente asemănătoare. II 

__ In stagiunea aceasta, mi se încrodinţeăză, o 
sumă, de roluri !). Si o 

1) Aşa joc pe Colonelul din Manevrele ide Toamnă, loca= 
lizarea de Gusti; pe Stremiloif din Domnița Olena; pe Roi- 
sanfray. din Dispărut «le Bisson. prilej de mare succes pen- 
tru Niculescu şi. Masnaş; pe Vereanu din Noaptea, Nuntii, - 
comedie în versuri: de poetul Mircea ' Demetriade,: fratele 
Aristizzei; pe-Constantin fiul din moartea lui Brâncoveanu. 
me Aubin din Croitor de Dame; pe Ludovigo din Othelo, „- 
ete. . . i i 

.



i HARALAMB G. LECCA 

| Dintre autorii, originali, Haralamb Lecca is-. 
- butise să atragă mai i mult atenţia publicului: 

- Piesele lui, — cu motive de-o inspiraţie ori- 
'ginală, de factură modernă, ironizând până. la 
sânge alcătuirile. noastre sociale şi biciuind 

_- fără cruțare lipsa de caractere, parasiţii arivişti, 
.„proştii impertinenţi, — prostul nu” e complect, 

până nu e şi obraznic, — și toate astea, destă-" 
- şurate înti”o atmosferă de melancolie, uneori 

deprimantă, totdeauna adiată de-o poezie dis- 
„cretă, —- plăceau şi ar place şi azi. 

Lecca îşi punea singur în scenă, piesele, do- 
vedind şi gust şi pricepere în techhica scenii. 

Caracterul lui rece, fără, menajamente, nu-l 
făcea prea simpatic actorilor, cari la Bucureşti, 
mai târziu, nu l-au tolerat să stea sub-director, 

- şila aşi, unde peste câţiva ani fusese numit 
director, mâna lui de fier pusese ordine, întro- 
nasc disciplina, şi,  exagerând supraveghereu 
studierii rolurilor, nu s'a mulţumit să reducă - 
la tăcere suflerul, ci l-a desființat cu totul, în 

-* murmurele artiştilor, ameninţaţi de congestie 
cu schimbările excesiv. de dese ale afişului.
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Interpreţii pieselor lui erau măi totdeauna 
- aceaşi, din cari însă nu lipsiau Aristizza, Con- 

stanța Demetriade, Nottara, „Demetriade şi cu 
Mine. -- | 

Autorul Castei-Divă, Supremei forţe, Jucă- 
torilor. de cărți şi mai târziu al Câinilor. Can- 

- cer la inimă şi poemului biblic: în versuri I. N. 
R. I. este, în literatura; originală, un precursor 

„al teatrului nostru social, şi pe făgaşul croit de -. - 
talentul lui au pornit-o ceilalţi a autori dr amatici | 
cu piesele lor moderne. 

Rece că şi poezia, care a scris-o; “stăpânea 
măreţia, imaginilor, şi „descriptiva lui îl pune 
alături. de autorii mari. 

Lecca a „jucat sub pșeudonimul Sihyl, împins 
de nevoi, în câteva turneuri, dar.n'avea, talent 
la asta, după cum din potrivă era foarte des- 
toinic s'arate altora, cum. să joace. | 

Apreciat de Haşdeu, care i-a scris pretaţa la 
„Prima, şi de lumea literară de care se ţinea, de- 

parto prin firea lui, susţinut de V. G: Morţun, 
"prin influenţa, căruia obținuse directoratul de 
la Iaşi, Lecca, mort tânăr, “după marele răs- 
boiu, în care şi-a făcut datoria, ca ostaş, î) ră-: 
„mâne un factor de seamă în evoluţia teatrului . 
românesc. - i... 

“mot în stagiunea aceasta, la 21 Februarie 
_ 1901, asistăm. la un debut al unei fetiţe, 1 născu- 

tă artistă din familie de artişti. | | 

„> Bre debutul Marioarei Ventura, care splobie, 
“cu avânt, cu glasul încă timid, cu scânteeri cari - 

D Căpitan întrun regiment de artilerie.
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trădau rassa, apărea pe scena Naţionalului, - 
pentru întâia oară, cu Zanetto din Trecătorul. 

lui Copp6e şi cu Mar gareta din Copila din Flori 
a tatălui său. 
“La un scurt interval a înterpr etat rolul An- 

dradei, cereiat de mama ei, şi în această piesă 
“jucam şi eu pe Flaviu. 

De atunci n'am mâi jucat cu ca, dar mi- 
amintesc şi azi, cu plăcere, cum ascunşi după 
un praoticabil, aşteptam replica, să coborâm şi 
să, ne înfăţişem lui Traian, pe care îl înfrunta 
cu accente minunate de măreție, de sfidare, | 
cari se topiau pe buzele ei de femeie cucerită 
şi cuceritoare.- 

“După câţiva ani veştile, ce ne veneau de la 

Paris, confirmând isbânzile ei la Conservator 
şi apoi la Odeon şi în urmă la Comedia Fran- 
ceză, telegramele pe cari ni le citea Papa Ven- - 
tura, ziarele în cari se vorbia de ea, — toate 
acestea ne-au pregătit cu încetul să vedem în 

Mhrioara Ventura pe-marea comediană de azi, 

fără să, uităm debutul fetiţei, care pornise din 
Strada Nouă, unde şedea, cu tat/'său la braţ, să 
vie să-și încerce norocul în teatru, pe care mai 
târziu, era chemată să-l ilustreze. 

Partea. interesantă a stagiunii o alcătueşte 
ciclul de reprezentații al Agathei  Bârsescu, 
care joacă pe Maria Stuart, în care joc pe Cecil, 
baron de Borleigh. | 

Rar s'a văzut: pe scenă 0 regină. mai autenţi-
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„că, decât acea înfăţişată cu. aristocratiea pres- 
_tanţă a Bârseascăi. 1) o - 

Mai obţine mari succese în Catherina IIo.-. 
warth, în care joc pe Sir lohn Scott, în Antoniu 
şi Cleopatra, în Căsătoria din dragoste în care . 
joc pe oliţerul Braueri, în Fiul pădurilor, în oare - 
joc pe 'Timarchul din Massalia. | 
Im această din urmă piesă Agatha Bârsescu - . 

„pune la contribuţie întreaga gamă, a marelui 
său talent şi Fiul pădurilor dă prilej lui Vasile 
Leonescu să, aibă,-alături de ea, unul din cele 
mai reuşite roluri. a 

Către sfârşitul stagiunii, pleacă de la Direc- 
ţie Scarlat Ghica şi-i ia locul profesorul Uni- 
versitar Ştefan Sihleanu, cunoscut ca amator . 

de artă, muzicant, spirit, ales, dar extrem * dy 
moale ca director. Ia 
Bun şi șerviabil, ca, să nu supere pe nimeni, | 

-— şi-nici n'a supărat, — făgăduia acelaş lucru 
la trei deodată şi numai Gusti ştie cum le des- 
curea! Se 

„. Plăcându-i mult literatura Italiană, 'sub el, 
„se joacă piesa lui Giacossa, Ca, frunzele, înrcare 
interpretez pe Maxim Rosani. Sa 

Piesa, cu o distribuţie aleasă: D-nele 'Titi 
Gheorghiu, ' Lucia Sturdza (Bulandra), P. 
Sturdza şi Murgeanu, care face o adevărată, 
crsaţie în "Tommy, obţine un succes desăvârşit, 

1) P cât o admiram ca artistă, pe atât în iolul care-l ju cm |n piesă o uram si micul meu suceâs în Borleigh_ pe lângă marele ei triumf, mi-a, atras din parte-i o amintire, pa care o păstrez şi azi; o fotografie mare a ei în Maria Stuart, făcută la Viena si cu următoriil autograf: | 
„Vrăjmaşului meu de moarte, camaradului Livescu. sim= 

patică aducere aminte. Agatha Bârsescu”, : ,



“SINTEZA MEŞTEŞUGULUI DUPĂ CARAGIALE 

Po. Le Car agiale reuşesc să-l aduc. la tea: 
tru, în funuai sălii; fiind-că vrea să fie- aproape 
de uşc, sii, poată ieşi repede în caz de incendiu... 
După spectacol, în aceiaşi seară; la, berărie 

aşteptam. cu grijă „părerea meşterului: -. 
-— Ală, ai juca? bine. Dar ştii tu de ce ? 

„Fiind -că n'ai vorbit ca la teatru... Mara lucru, 
„mă! să ştii să vorbeşti ca, oamenii!” 

Cât dreptate avea, Caragiale şi cum” sinteza. 
moşie 'Şugului e cuprinsă în aceste câte-va vorbe 
de îndemnri! | 

- “Inte adevăr, sentimentalismul profund al 
"- Dusei, naturalu! fără pereche al lui- Novelli sau 

Zaccone—și când vorbim de natural, uxclu- 
dera cu desăvârşire trivialul, în care cad unii 
artişii în setea după verism;—întemeiază şcoa- 
la nouă, şcoala în care se face psihologia amă-. 
„nunţită a caracterelor; unde se despică cuvânt 
cu cuvânt discursul. parvenitului ca şi povestea 
tristă, a vre-unui nenorocit; unde actorul învaţă. 

“să joace, să vorbească, cum se vorbește, furând 
publicul - cu accente de adevăr; făcânduil să 
simtă, să participe la desfăşurarea acţiunii, să 
spue în cele din urmă convins: aşa e; în timp
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ce cade cortina și, abia; atunci, să-şi aducă a- 
minte, că a fost la, teatru. 

Câţi n'aţi auzit zicându-se de cutare, că vor- 
bește ca la teatru, ca şi cum singurul loc, unde 
oamenii nu vorbesc ca oamenii, o pe scenă. 

Ei bine, de melopea monotonă pe care se 
brodau' rolurile altă dată, publicul e sătul. Ni- 
meni nu mai înghite clişeurile, le ghiceşte din 
vreme, convenţionalul îl plictiseşte, acţiunea 
nu-l mai interesează și spectatorul pleacă dela, . 
teatru, fără emoţiunile pe care le căuta, emo- 
ţiuni estetice fiind în stare să dea numai acs&a, 

"ce seamănă cu adevărul. | o 
Și taina o tălmăceșie vorba, vorbă dublată, 

de nuanţa convingerii, a sincerităţii glăsuită pe 
tonul firesc şi potrivit intenţiei, ce vrem să 
redăm. : . i a 

Netăgădut, că piesa ce se joacă are-partea ei 
hotărâtoare în izbânda actorului. 

Lucrul se schimbă însă, când cade vr'o piesă 
„originală : nici odată valoarea operii n'are vre- 
un amestec în dezastru. : aa 

Numai actorii sunt de vină, că nu i-a tăiat 
capul să-i redea adâncul... p , 

Un lucru e sigur: publicul vine la teatru: cu 
nevoia de a râde şi, uneori, cu fantezia de a 
plânge. N 

„Ca sti-i placi, îţi trebuie şi piese... ca lumea. 

După Arndt din Grova, şi Maxim din Ca 
frunzele, mai am norocul să creez pe Lissac din 
Domnul Ministru, după romanul lui Jules Cla-. 
retie, în care am prilejul să afirm posibilităţi, 

. 
9:
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după părerile elogioase: ale presei, în compune- 
rea şi redarea, caraoterelor din reper toriul 
modern. 

De altminteri, în urma câtorva încercări reu-- 
şite; încep specializarea, în acest; pen. 

Stagiunea 1900—1901 se închee pentru mine 
cu un activ mulţumitor şi direcţiile încep să. 
ţie seamă şi de numele meu în facerea, distri- 
buţiilor. 

Opera română însemnează câteva date în-: 
semnate: Gemma Belincioni cântă Carmen, 

- Gioconda, Cavaleria şi Aida. 
Mara Demetrescu d'Asty obţine succes cu 

Lucia, cu Traviata, şi cu Bărbierul. 
Publicul o aplaudă; fără să bănuiască, că nu 

după multă vreme o boală, care nu iartă, o va, 
răpi scenii. 

Bătrânul profesor - kduard' Caudela, de la 
Iaşi, îşi vede jucată opera, lui originală Petru 
Rareş, al cărei subiect este luat după o nuvelă 
de- Nicu Gane şi opereta, se strecoară, printre “ 
celelalte spectacole, cu Marietta Ionaşcu în 

Boccacio şi Paulina Moor în Bettina din Mas- 
cotta.



IN TURNEU CU LICIU 

Cum s'a închis stagiunea, am pornit'o. cu 
Petre Liciu într'un turneu - de vară, începând 

cu Constanţa, apoi Galaţi, Brăila Focşani şi 
“Pecuci. 

Am jucat „Controlorul Vagoanelor de dor- 

mit”, în care Liciu era iresistibil de humor, de. 
vervă, înălţând farsa la comedie prin comicul 
lui sănătos şi socotit; „Secretarul General”, 
localizare de P. Gusti, dupe Mr. le Directeur 
„de Bisson, în care joc pe Secretarul General 
şi facem serie cu ea, publicul răsplătindu-ne 
pe amândoi, Liciu juca -pe Negură sub-prefect 

“ŞI autor dramatic, — cu aplauze nepre- 
cupeţite. Mai „jucăm, „Deputatul Tatei” 1, Căs- 
niciile de azi” şi altele. : 

La Focşani pe peronul gării suntem primiţi 
cu muzica militară, cu corurile şcoalelor şi 'cu 
delegaţi ai Ligei Culturale, cari ne ţin cuvân-. 
tări de bună sosire căutând să pună în evidenţă 
străduinţele, în măsura mijloacelor de care dis- 
puneam şi cu cari contribuisem, Liciu şi cu 
mine, la marea mișcare naţională şi culturală 
a Ligii), tot așa cum s'a alăturat de noi, puţin
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mai târziu, şi Belcot, alt suflet românesc, sbu- 
rat înainte de vreme din cenaclul restrâns al 
puţinilor artişti dramatici, cari înţelesesem, 

prin vremurile prin care treceam, că în 
alară de artă mai avem şi datorii româneşti 
de împlinit, Si 

Cui nu i-ar face plăcere.-să fie primit cu atâta, 
entusiasm, cu atâta sgomot, care gâdilă amo- 
rul propriu, aşa cum am fost primiţi noi şi la, 
Focşani şi în alte oraşe, undo activitatea. noa- 
stră de cetăţeni, cari luptam lupta sfântă a na- 
ţionalismului, neînregimentaţi . în trbulaţiile 

- politice, era cunoscută comitetelor judeţene 
ale Ligii, tineretului studios, care se înflăcăra, 
celebrând la olaltă: şi artistul şi omul? 
De pe atunci invidia seacă. a unora dintre 

camarazi începuse să-l urmărească, şi pe Liciu 
şi .pe mine. | 

bi - . “ 

Cu părun vânt, mustaţa resă 
“Șin suflet cu: puţin îmi pasă... 

„Ne-am văzut de treabă, mânaţi de dorul artei 
„ŞI de imboldul conştiinţei naţionale. 

Am văzut în carieră primiri și sărbătoriri en-. 
“tusiaste, fără “protocol,  nechibzuite dinainte 
dupe programe. oficiale, ci isbueniri spontane, 
cari te plătesc într'o clipă de necazurile unor 
zeci de ani! | 

Mărturisesc, că mă simţiam înnălţat suflete- 
ște, în vreme ce alţii serâşnoau în umbră, 

  

1) Liciu era Vice-Preşedintele Ligii Culturale. Secţia Bu- cureşti. După moartea lui, locul său în comitet mi s'a, daţ prin vot, S
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N'am reuşit însă pe lângă flori, muzici şi 
discursuri, să am satisfacția, unor manifestații 
sui-generis, al căror obiect reuşise să. fie Pe- tre Liciu. . o 
„In fiecare oraş, în care soseam, pe lângă mulţimea veselă, și gălăgioăsă, întrun colţ al peronului “gării, cam în spre eşire, îl aștepta - pe Liciu reprezentanța -sdrențuită şi timidă... „a calicimii oraşului! Lc 
Ba, nu e o glumă! Calicimea oraşului venia 

„să salute pe Petrache Liciu, filantropul filan- 
tropilor, care din sărăcia lui, întreținea, cum 
putea, nevoile unei văduve, al cărei bărbat l-a 
cunoscut cândva; ale unui licean 'silitor, care 
cu gologanii lui Liciu îşi curmpăras6- cărţile de şcoală; nevoile unui veteran din războiul de - 
la 77-78, care-i povestise. înta'o. seară, dupe 
spoctacol,—la o berărie unde îl poftise Liciu 

“să mănânce, dacă-i e foame şi să bea, cât i-o fi 
sote, că plăteşte el,—din isprăvile făcute ca 
ostaş întru înălţarea, n6amului; şi mai făceau 
parte din grupul timid, care-i eşia, la, gară, frâ- 
nari, pe care îi pusese el în slujbă, gardişti, lu- 
crători de tot felul, întrun cuvânt, sărăcimea 
bolnavă. şi sănătoasă,-pe lângă care. se 'stre- 
curau adesea escrocii şi linguşitorii, care-i ce- “reau și ei ajutor. n 

Liciu dădea mâna cu toţi şi-i mai rămânea, | 
ună liberă, cu care se scotocea în: buzunare şi 
cu care împărțea, împărțea, tot ce avea! 

Plecam pe jos cu-muzica în frunte, cu urale 
şi când ajungeam la“teatru, până să ne deghi- 
zăm şi: să eșim pe scenă, câţi-va : întârziaţi 

,
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schiopi, paralitici băteau la uşa cabinei şi-i 
mai luau şi ultimul gplogan. 

Ii spuneam adesea: Petr ache, ai dat şi cută- 

vuia, care nu merita ajutorul tău! 
Si-mi răspundea: Nu-i nimic; dacă cere.. 

„nare, şi dacă m'are, cum să nu-i daul 
Cât de buni prieteni eram, ne-am certat a- 

desea pe teme streine. 

Cei tineri din irupă mâncau în socoteala lui, 
se imibrăcau cu hainele lui. lumau tutunul lui! 

- Pethache îi învăţa meșteșugul, le arăta,. cu 
pricepere de dascăl cărțurar şi luminat, şi în- 

văţăturiie lui fabricau interesaţi, presumţioşi 
şi răi! Eu n'am avut destul ascendent asupra-i 
să-l fac să renunţe la unele binelaceri, car îl 
arnărau mai târziu, fiindcă ingratitudiaea nizi: 
odată nu ustură mai rău, ca atunci când por- 
neşte de la ai tăi. Ba, ceva mai mult, am în- 
cercat, să imit; ce făcea cu începiitorii şi am 
greșit-o şi mai rău de cât el. 

Am un regret profund, că ce-am, iăcut cu 
unii pe care i-am ajutat, n'am făcut-o între 
“măsură mai largă cu ceata anonimă a calicimii, 
pe care o ajuţi azi, fără s'o mai poţi vedea 
mâine şi eşti încredinţat că pâinea. haina sau 

gologanul dăruit, nu vor putea da nici-odată 
prilej. ca să te înjure; pe câte vreme microbii 
din jurucţi. cu cât îi ajuţi, cu atât fermentează 
cancerul răutăţii, cu care te împroaşcă la o- 
cazii. , 
In toamnă sosi incăreaţi de lauri şi fără 

nici un ban din tot turneul, hotărâți să mun- 
“:cim și mai cu râvnă pe scena Naţionalului;



VLAICU VODĂ 

Mmrele eveniment al stagiunii, care începe, 
1901—1902, este premiera lui ;»Vlaicu- Vodă”. 
puternica dramă istorică în versuri de Alexan- 
dru Davila. 

Numele autorului pe afiş: provoacă, o în- 
treagă revoluţie. în lumea scriitorilor, şi cun; 

„toţi. avem duşmani şi prieteni, fără să ştii 4, 
care trebue să te fereşti mai întâi, i se contesta 
de unii paternitatea lucrării, abribuind- o lui 
Odobescu, întemeiaţi pe prezumpţii. 

Faptul că Odobescu scrisese versuri. cum e 
„Cântecul turturelii”, şi Alexandru Davila era 
cunoscut mai mult ca om de lume, fără să i se 
bănuiască îndeletnicirile lui poetice; limba cu- 
rat românească , semănată cu archaisme pi- 
toreşti, cari puteau aminti graiul model turnat 
'în proza marelui scriitor, pe când lumea îl au- 
zise pe autorul lui Vlaicu- Vodă, vorbind mai: 
mult, franţuzeşte în sociotatea; înaltă, pe care 
o frecuenta, şi cu care firesc era, să nu se poată 

„înţelege româneşte ; imensul succes al piesei, 
care — ori ce s'ar zice — neliniştea unii 

confraţi autori dramatici căzuţi, ca şi unii cri- 
tici, pe cari temperamentul lui Davila îi biciuia
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cu desconsiderare,—toâte aceste calcule bazate pe bănueli, mai mult sau;mai puţin cinstite, nu reuşesc să, convingă — în împrejurări ase- mănătoare nici nu e scopul, — dar în teatru ca şi în literatură, bârfitorii îşi fac meseria 
ştiind că... îl en restera toujours guelque chose! 
Vlaicu-Vodă, mai întâi cu Nottara în rolul 

titular şi apoi cu Aristide Demetriad, obţine 
un succes răsunător atât prin desfăşurarea. ac- țiunii, prin caracterizarea personapiilor, prin 
redarea atmosferii din vremea vechilor voe- vozi, cât şi prin: frumuseţea şi bărbăţia, versu- rilor, Sa i | 

Alexandru Davila rămâne în literatura noa- 
stră dramatică; şi autorul Baladei Strămoșilor, 
care nu și-a putut, sfârşi Sutașul' Troian, aro 
totuşi în teatrul românese prin Vlaicu-Vodă, 
„chezăşia, trainică a pomenirei numelui,



CE CREDEA GION DESPRE ROLURILE MICI 

In Spre Ideal lucrare originală de Mihail Po. 
lizu Micşuneşti, în care se preaslăveşte viaţa 
do la ţară, creez pe Stefan, rolul de seamă al 
piesei şi însemnez spre bucuriă mea un succes 
deosebit, a 
Afară de Baronul Kaliany din Vlaicu-Vodă, 

mai interpretez pe Vargas din Patria de Sardou cu Aristizza, Romanescu în Dolores, pe De Si- 
riex din Feodora cu Agatha Bârsescu, care mai 
joacă şi Rătăcirea de M. Provins, în care de- : 

ţin pe Do Jarde;-pe Locotenentul Zorâscu din 
Escadronul III, o minunată, localizare -de P. 
Gusti, în care Brezeanu crează, un Moş 'Teacă, ilariant şi Lâciu un ofiţeraș chose delicios, 'A- 
natole Grimaud din: Bărbaţii Leontinei de Ca- 
pus, un deputat Cosmescu din comedia La 
Slănic de Sfinx, pe Principele Veronii din Ro- 
meo şi altele mai neînsemnate, fiind-că şi Lă- 
ciu, și Brezeanu, şi Demetriade, şi eu treceani 

“și la roluri-mici fără murmure; 
Nu prea s'ă moştenit această metodă la înce- 

pătorii de azi, cari imediat ce joacă un rol mai 
„Tăsărit, se simt ofensaţi în rolurile mici, cări li „se potrivesc aşa de bine,
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De- altminteri aş, putea să le dau un principiu: 
nu sunt roluri mici; în schimb săm. actori. 
proști... 

lată cum Ionescu Gion documentează în al 
XIII foileton teatral din Românul, necesitatea, 

ca rolurile mici să nu fie masacrate:. - 
„Daţi actorilor roluri care se: potrivesc cu 

„talentul lor; faceţi apel la artiştii cu vază şi 
„cu autoritate asupra publicului şi piesa va re- 
„UŞI, va plăcea, va. atrage un număr din ce în 

„ce mai crescând. 

„Odată pentru totdeauna ar trebui stabilită 

“utradiţiunea, şi cu ea adevărul recunoscut, că 
„un artist. [ie cit de 'mare nu trebue să refuze 
„un rol mic. | 

„Pentru bunul mers al activ ităţei artistice 
„la Teatrul Naţional, această regulă trebue in- 

„trodusă şi aplicată cu o rigurositate neaso- 
„muită. 

„Cu putinţă este, ca. direcţiunea şi comite- 
„tul să aibă la început o luntă cu câte-va [urii 
„Şi tragice scrâşniri din dinţi, cu vre-o câte-va 
„proteste melodramatice; cu tithpul, însă, obi- 
„ceiul se va- face și nu va întârzia a-şi da îruc- 

„tele sale, de toţi bine-voitorii teatrului dorite. 
„Astfel dar..printr'un uz constant și O aplica- 

„iune inflexibilă, fie rolul mare sau mic, arti-" 
„ştii societari, de ori ce clasă, să fie datori a 
„juca. . 

„Distribuţia volurilor făcută. aşa, are în ve- 
„dere. pe de.o parte, talentul fiecărui actor şi 
„pe de alta interesul artistic al aşa numitului 
„ensemble, ce trebue să [ie totdeauna pe prima 
„ noastră scenă”, (Gion),
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Directorii, cari urmăresc realizări pur arti- 
stice şi cari mau bizara veleitate să devie sima 
patici artiştilor și mai cu seamă artistelor, sim- 

„patie care în. ori ce caz nu întrece durata direc- 
toratului, după care urmează furtuna nemul- 
țumirilor şi a invectivelor, — au datoria să ţie 

seumă, nu de bileţelele de recomandaţie ale de.-: 
putaţilor şi senatorilor, ale cutărui ministru şi 
nici chiar de amestecul mitropeoliţilor în _distri- 
buţia rolurilor cutărei doamne sau domnişoare 
— Şi cazul e cât se poate de autentic, — ci nu- 

mai de sfaturile atât de luminos expuse de un” 
om cu priceperea regretatului Gion.



„NAPOLEON 1 ŞI CONTRIBUȚIA | ! 
| LUI MACHAUER 

- “Către sfârșitul staigiunei se montează Văi 
de cei învinși de Richard Voss, piesă. în trei. 
acte jucată cam în acelaşi timp şi la Burg- 
theater din Viena şi în care se tratează un epi- 
sod, les cent jours, din viaţa marelui împărat. 

Modelul, pe care-l văzusem la Paris, în crea- 
ţia lui Dugiesne, estampele pictorului Raftet, 
în cari studiasem atitudinile, contribuţia de- 
Shizamentului reuşit prin arta, lui Machauer şi 
însăşi sârguinţa mea în aflarea detaliilor, a ti- 
curilor, cari îi caracterizau personalitatea, în 
vorbă, în umblet, în irascibilitatea ca şi în ge- 
nerozitatea lui, grijea de a reda prin debit su- 
prema-i însușire: persuasiunea, toate la un loc 

„mă ajută să creez un Napoleon I; care asigură 
* Succesul unei piese fără multă acțiune. = 

Amelia Tasnaş crează o aristrocratică figură 
din Contesa de St. Aubonne şi Aristide De.- 
metriade în Mario,—neştiutor că lupta Împu- 
triva propriului său părinte,—uni ofiţeraș re- 
galist neîndurat şi viteaz. 

Grenadirii îşi luară rămas bun la, picioarele
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impăratului şi stagiunea. se închidea... odată 
cu plecarea lui în_exil! ” | 
-Piesa mi-a, slujit apoi şi în turneu în Ţară, 

„ aducându-mi pe lângă, satisfacţii morale şi un 
* însemnat câştig material. 

E drept că dorinţa mea de astist ambiţio- 
nează; când se va găsi o actriţă, care să poată 
juca pe M-me Sans-Gne şi un teatru, care să. : 
poată, ace faţă unei asemenea, montări, să re- 
dau şi un Napoleon în faza, energiei lui depline. 
Personalitatea împăratului -are. feţe variate, 
cari ispitesc, prin amănunţimi de. studiu, am- 
biţia, legitimă a artistului cu posibilităţi şi stră- 
duinţi de paracterizar e. 

Vorbeam de arta, lui Machauer, de. meşteşu- 
gul lui neîntrecut de a grima, de. a-ţi face altă, 
mască, masca poti ivită rolului, pe care-l inter-" 
pretezi. 

"Le simţi mai în pielea personagiului sub pe- 
ruca, sul culoarea feţii tipului, pe care-l redai; 
şi gama intinită a accentelor de umilire sau de 
aroganță, de jovialitate sau de suferinţă, de 
anxietate sub fruntea brăzdată de. stigmatul 
unui omega, în umbrele. îscusite ale: girimoa- 

nelor lui Mhchauer, capătă, şi mai multă însu- 
jleţire, mai mult adevăr, mai mult Stimmung g 
cum i-ar zice pictorii. 

In: evoluţia, teatrului, şi cu deosebire în. pro- 
gresele lui :technice, punerea, în scenă, deta- 

iile decorului şi. ale accesoriilor, costumele, 
cu respectarea epocelor, au avut partea lor 
precumpănitoare, tot aşa, ca şi perucile şi de- 
ghizamentele, cari au înlesnit artiştilor să-și 

7
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rotunjiască jocul după -vârsta, care o arătau, 
sub masca împruutată a cerinţelor. rolului. 

Un neamţ bătrân, de toată. isprava, şi-a legat, 
numele lui de istoria teatrului românesc şi de 
progresele artei deghizamentului pe scenă; un 
neamţ,. mai român decât mulţi români, care a 
slujit 40 ani scenei naţionale, începând încă de 
sub direcţia decanului Matei- Millo. El pentru 
întâia oară, a uimit cu capetele, care le făcea 
întemeietorilor teatrului la noi, capete sub care 
artiştii nu mai erau de recunoscut publicului. 
Şi-i recunoștea, poate , după voce câte-odată, 
dar după [aţă nici când, mulţumindu-se să a- 
plaude apariţia sugestivă a Cucoanei Diriţa, a 

„lui Barbu Lăutaru, a lui Ilerşcu Boccegiul, a 
Vicontelui de Letorieres, a lui Moise din Lipi- 
torile Satelor şi a atâtor alte figuri interesante 
cari şi-au luat locul în fresca istoriei teatrului 
nostru. i | 

Neamţul acesta bătrân şi de ispravă, mai ro- 
mân de cât alţii, fiind-că îşi iubia patria lui a- 
doptivă, era marele artist care lucra înlesnind, 
în mare parte, izbânzile predecesorilor noştri. 

Bra Machauer, portretistul care p'a dat; greș 
şi de la care'a început să se dea atenţie, și pe 
scena noastră, artei grimatului. | 

Nalt, subţire, cu ochii vioi, din două trei tră-. 
sături de-grimon, schimba. uimitor fata artistu- 
lui și când dedea peste un începător cu preten- 

„ţii, bătrânul, care era foarte mucalit, îi spunea 
pe o românească stricată: 
"Of! Tomle!... Tumta [orbeşti prea mult lu 

cabină; mai bine se forbeşti mai mult pe scenă...
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Odată la o reprezentaţie de amatori, Petre 
Carp admira tăcut, prin monoclul lui, iscusinţa, 
artistului, care cu o iuţeală, cu o îndemânare 
extraordinară, făcuse o mască minunată cuiva, 
care juca teatru de societate. 

Și Petre Carp îl întrebă: 
— Ce decoraţii ai D-ta? D 
— 0] Tomle! îi răspunse Machauer, dacă 

nam cerut, cum frei tumta să am? 
Şi a murit bătrânul legându-şi strâns numele 

de recunoştinţa celor, cari reprezentau arta na- - 
țională și care îi datorează atât de mult prioo- 
perii seiviciilor lui. 

La bătrâneţe un Serviciu Credincios, modest, 
“ca şi artistul, care nu ceruse nimic, a scăpărat 
câte-va scânteieri aurii pe pieptul său. 

“Şi totuși, s'a uitat cu drag, până a închis o- 

chii, la răsplata searbădă a muncii lui de 40 
ani, ' e | i 

Să nu vă miraţi însă, că şi azi pe scenă ră- 
sună, pe lângă amintirea bătrânului, din toate: 
colţurile acelaș nume: DI achauer! ! Unde e-Mu- 
chauer! Să vie Pepi Machauer..: 

Bătrânul a avut grija să-şi perpetueze g gloria, 
în fiu-său, care d a înlocuit şi care i-a, porfecţio- 
nat arta în aşă. “el, în cât stelele streine, care 
„trec pe aici, rămân uimite de progresul, fără 
pereche, la care a ajuns la noi deghizamentul, 
graţie numai a:tei lui Machauer fiul. 

ŞI, după cum Rafael Sanzio a întrecut pe ma- 

estrul său Piedro Perugino, tot aşa fiul ţine să 

cinstească arta bătrânului, întrecând-o. 

— Dr agă Machauei! Haidem niţel i împreună, 

“Oricât ți- ași explica, e degeaba, 

1
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Vreau să vezi un cap interesant, de care am 
nevoie în cutare piesă. o Să | 
Ne ducem, bem o cafea, Machauer îl ocheşte 

şi seara, jocul meu se răsfaţă sub deghizamen- 
tul lui artistic, caracterul rolului prinde 'mâi 
multă consistenţă, sub o mască aşa de potrivită, 
şi publicul to crede mai bine pe cuvânt, | 
— Vreau un cap de diplomat, de savant, de 

găgăuţă; fața unui tuberculos, nasul unui be- 
țiv, oclii.unui, erotic; nişte favoriţi să respira 
un „Spleen” cât se poate de englezesc; barba 
cănită a lui X,: buzele mari şi scârboase, înca- 
drate cu barba albă şi stufoasă a hui Y: care să 
trădeze sensualismul unui dement senil ; vreau, 
dragă Machauer, un elegant cu cărarea la ceafă, 
masca unui tâmpit sau o schimbare, aproape la 
vedere, între culise, din bătrân în tânăr... Toată, 

 clinica:lui Strindberg sau Ibsen, Machauer.o ca 
racterizează din vârful unui grimon. | 

1 EL nu-greşeşte nici odată şi, din mâna lui 
iscusită, şi din ochiul lui ager, a cşit c, întreagă, 

„. galerie de tipuri, cu figuri inteligente sau idi- 
oate, fragede de tinereţe sau tăbăcite de viii. 
cu peruci cu fruntea lată şi altele cu fruntea de 
un deget, reliefând toate 'stigmatele prostului - 
sau criminalului, indicate de Lâvater sau Lom- 
broso. . i. ă 

Modest și muncitor neobosit, cu o fantezie re 
nareabilă, Machauer este un colaborator di- 
scret, care ne ajută cu prisosință în- făurirea 

ă creaţiilor noastre, 5
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demână și-i disecase toate măruntaele, 

MOUZON! 

Un rol, care'mi dă de lucru 

dn stagiunea 1902-1903 înlocuese pe Iasnaș, 
în Edouard Lambert din La Corecţional şi în 
Măgureanu din Răpirea Sabinelor localizarea 
lui P. Gusti. _ | 

holul însă, care'mi da de lucru, este Mou: 
zon, judecătorul de instrucţie din Magistraţii 
(Robe rouge) de Bricux. o 
Mai jucasem eu câţi-va ani mai înainte un 

tip asemănător în unele pe Liavardin, judocăto- 
rul din lereol; dar tipul lui Bricux avea mai | 
multe laturi, prezinta mai multe motive de 
studiu : întruparea canaliei cu dor de reclamă 
şi fără conștiință în asuprirea nevinovaţilor: 
aerul îmbâcsit al surmenatului aparent, cu a- 
pucături de -crai şi de O eleganţă, :care nu-l. 
prinde; când cinic şi când poltron, rugându-se 
de judecători să nu-i infirme mandatele şi exa- 
minând! disperat: „Trei: achitări înti'o lună.., 
Ce statistică deplorabilă”... - 
„Brieux, fără îndoială, avusese modelul la în-
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Mi-am adus aminte de ce-mi spunea profe- 
sorul meu Ștefan Vellescu: „Uitaţi-vă cu dea- 
„mănuntul la ori cine, spionaţi-le npucăturile, 
„aşezaţi-le ca în raft în memoria voastră şi tot 
„ca din raft le veţi scoate în ziua, când veţi a- 
vea de creat un tip asemănător”. 

Tie unde să-l iau? . » 
J adecătorii, care-i cunoșteam eu, crau oa- 

Ticai cum se cade. N 
Am vizitat, cum vizitezi o clinică, sălile tri- 

bunzoului, am. asistat la şedinţe, am auzit ne- 
riorociţi apărându-se, am văzut; sbătându-se un. 
procuror ridicul agitându-se prin coridoare prin . 
tre reporteri arătându-le un mandat de are- 
stare şi spunându-le: „marlă bună” şi care, 
apoi; încurcând dosarele, acuza pe inculpat de o 

vină atribuită altuia şi totuşi cerea condamna- 
rea, deosehbindu-se de: Vagrey, procurorul lui 
Brieux. care scârbit de ordonanţele ticluite 
cere instanţei de fond achitarea, el, 'acuzatorul 
din care pricină nu e chip să înainteze. 

Vai, ordonanţele definitive inspirate, conspi- 
rate şi... transpivate, pe care le biciuieşte as- 
tăzi Grophe, judecătorul de instrucţie din Mar- 
venne și pe care Broiux le stigmatiza de pe 
atunci... | 

Poetul cântă durerile altora şi le însuşește; 
artistul dramatic crează tipuri nu numai după 
cele văzute, dar mai pune la contribuţie acea 
claire-voyance de care vorbeşte Mirecourt, acel 

“simţ cu care ghiceşte apucăturile, instinctele, 
fondul sufletesc al eroilor, pe care-i redă. 

Când studiezi un rol, fiecare vorbă, ori ce re- 
flecţie, ori ce reticență descoperită, în îrază, le 

/
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cântăreşti, le cercetezi, le discerni şi alcătuești 
conturul tipului, la care, în' decursul studiului, 
adaogi detalii, nuanţe, umbre, din -cari să ră- 
sată cât mai luminos portretul. 
„Aşa am încercat să fac şi cu. 
Și citind rolul i-am găsit lozinca în următoa- 

rea frază: „Un bun judecător de instrucţie se 
conduce nu după fapte, ci mai mult dupe un fel: 
de inspiraţie”... 

Când un deputat. influent; cel care-l pusese 
în slujbă, bate la: uşa cabinetului, îl primește 
schimbând masca inchizitorului în fizionomia 
blândă şi accesibilă tuturor concesiilor, numai 
„să nu mă retrogtadeze”, cum sânt amenintat, 

> > 

în actul al IV şi dacă se poate să fiu înaintat. 
„Vizita D-tale, Domnule Deputat, mă odih-. 

„neşte, îmi e foarte simpatică, căci trebue să 
ştii, că sunt extrem de ocupat”, 

Şi la plecare: 
„Nu pot să-ţi-spun de cât... un singur lucru, : 

„Domnule Deputat: voi studia. dosarul cu 0 
deosebită luare aminte”. 

In locul magistratului tioid, neînduplecat se 
desenează ariv vistul nevertebrat şi desgustător, 

II joc cu entusiasm. 
Toată scârba lăuntrică a tipului mă silește 

s'o exteriorizez cu reliefurile. posibile. 
E o satisfacţie şi artistică şi penlidă,:dar, ori 

cum, de-înaltă morală, să caracterizezi rolurile 
“antipatice. 7 

Iţi dai seama, că o întreagă categorie sc uită 
lacreaţia ta, ca înt,o oglindă... 

Îi iei de guler, şi-l aduci în faţa rampei, să-i 
cunoască Jumea.



N 

148 IOAN LIVESOU 
De la act la act simţeam cum deveneam mai . 

rău, mai nesuferit, mai odios. Intrebuinţam un 
întreg capital de inflexiuni, ca să redau reaua - 
credință, patima, perversitatea, atrofia sufle- 
tului și a demnităţii omeneşti. | 

Intre scenă şi sală este un fluid, care te face.. 
să pricepi, într'o clipă, impresia produsă. 

„ Simţiam cum mă ura publicul şi apreciam, că 
ce realizasem avea justeţea proporţiilor urmăsite. 

Mai aveam o scână de trecut, după interoga- 
toriile neisprăvite ale martorilor, în care gre- 
Lierului meu îi dictam alta, decât ceea ce spu- 
neau ci sau acuzata, o biată femeie, căreia, îi 
sdrobisem inima, aruricându-i în temniţă băr- 
batul, care mu greşise cu nimic, şi-i lăsam co- 
piii pe drumuii. : | SE . 
„Era o scenă plicticoasă,: trebuia, să dau or- 
donanţă, definitivă de neurmărire, fiindeă nu 
descoperisem nimic... Poate singurul punct alb 

"în anatomia acestui trist personagiu și care al- 
tera conturul canaliei, pe care aş fi dorit-o com- 
plectă. - | Sa 

Şi femeiei îndârjite de atâtea chinuri, cu 
care mă trezesc în cabinet, că vine să mă în- 
trebe : - " 

„Domnule judecător, d-ia crezi că e deajuns 
„atât după câte am suferit ?” 

li răspund sentenţios, cu răceala, stâncei sau 
cu indiferența brutei : | 

„Pe cei cari-ţi vor vorbi de prevenţie, ai drep- 
„tul să-i urmărești ca defăimătosi înaintea tri-" 
„bunalelor, cari îi vor condamna ! Legea nu-ţi. 
„datorează nimic şi magistratul nu-i răspun- 
„2ător”.
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Pe Yanetta o juca Eliza Popescu, o actriţă, 
tânără, cu mult; temperament, care şi-a, găsit 
moartea în Franţa în împrejurări tragice. - 

Momentul, în care insolenţa judecătorului îi 
rupe firul răbdării şi mă omoară împlântân- 
du-mi în inimă un cuţit, face să s'auză din sală 
o respirare adâncă; şi întins pe scânduri, înţe- 
leg satisfacția publicului, care la Paris ar fi stri-! 
gat: c'est bien fait, la canaille 1. - 

"- Brezeanu, cu comicu-i ales, a creat, cam în: 
acelaș timp, în comedia hazlic a lui Bisson pe 
Regulus Codovăanu, alt jude-instructor, care 
arestează lumea, ca să-şi facă reclamă, - | | 

Acesta îşi sfârşeşte cariera cu o bătaie şi cu . 
* demisia forţată 'din magistratură. 

In galeria rolurilor mele îl trec pe Mouzon, 
ca unul câre mi-a dat mult de lucru şi pe care 
l-am reuşit, cu toate că modelul, dupe care să 
mă: călăuzesc, l-am întâlnit mult mai târziu. 

„Cine va mai interpreta pe Moazon, să nu uite 
să-şi rotunjească detaliile studiând schiţa ju- 
diciară. I/âme du juge de Pierre de Lano. Va 
întâlni caracteristici interesante în portretul 
“judecătorului de instrucţie Râvaud, care instru- 
ind „sun beau crime...” exclamă: „c'esi ma jor- 
tune, ma jouissance !! a 

Incerea să trimită la moarte nevinovaţi; ac- 
tele favorabile lor le escamota, ca să-i apese şi 
să-i doboare. Şi când nu găsea victime, ca să-și 
facă; reclamă, cu o ghilotină în miniatură omo- 
ra şoricei albi, tăindu-le gâtul. | 

Un monoman hidos atins de sadism..: judi-. 
ciar. E e



ARTIŞTII STRĂINI. — CARAGIALE 
- DESPRE NOVELLI 

lumea muzicală aplaudă succesele Luizei 
Tetrazzini şi compatrioata noastră Darelce 
este sărbătosită potrivit marelui ei talent, 

Opereta. are şi ca publicul ci şi înregistrează 
cu Ziua și Noaptea în care se disting Marietta 
lonaşeui -şi Paulina Moor şi cu Vagabonzii în 
distribuţia cu Alecu Bărcănescu, cu Catopol, 

Brezeanu, Soreanu, Ciucurette şi cu Lucreția 
Brezeanu, două spectacole, cari fac serie... 

* Către sfârşitul stagiunii se montează sub pri- 
vegherea lui P. Gusti Pemeia îndărălnică de 
Shakesţicare cu Aristizza Romanescu şi cu Va- 

sile l.eonescu. care caracterizează pe Pe- 

trucchio cu vigoarea, humorul şi fantezia ce-. 
rute de acest rol. “ 

In stagiunea: 1903-1904 ne vizitează mai 
mulţi artişti cu faimă din apus. 
Aşa Georgette Leblane, însoţită de Alberti 
Darmont; joacă teatrul lui Mheterlinck şi 
ilonna. Vanna, PIntruse şi Layzelle atrag la tea- 
tru publicul amator de artă şi în special toţi 
snobii hig-life-ului nostru.
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După ea, soseşte marele rmette Novelli, ca- 
re-şi da reprezentațiile înaintea, unor săli, la, în- 
ceput aproape goale.șşi care după ce joacă Papa 
'Lebonnard—într'o altă versiune decât -aceea a 
lui Jean Aicard, jucată de Silvaim, — se duce 

vestea felului-său de a interpreta şi din ce în ce 
se înmulţeşte lumea la reprezentațiile lui, cari 
înscriu pe afiș: Drama nuovo, Regele Lear, Mia 
Moglie non ha chic, Femeia îndărătnică, Ludo- 
vic “XI, şi Michel Perrin de Bayard. .» 

Dela puterea tragică, cu caro caracteriza pe 
Lear sau pe Ludovic al XI, împletită cu nuan- 
ţele unei naturaleţe necunoscute interpreţilor 
aşa zisului gen nobil, fără însă a cobori de pe 
înălțimea. clasicului, Novelli ataca, rolurile cele 
mai variate în comedia modernă, cu o notă per- 
sonală, imprimată “de genialitatea: talentului 
său multilateral. 

Marea temă de a reda viaţa — sub toate as- 
“pectele ei simpatice şi când sunt urâte, cu grija: 
de a nu ofensa frumosul reclamat de artă, de a 

nu le urâţi mai mult prin excesul unui îndemn. 
care ne-ar determina să fim numai în adevărul 
crud, fără preocuparea unei înfăţişeri, care să 
cadreze cu emoţiunile estetice pe cari le urmă- 
sim, —"viaţa cu gama ei-infinită, o redă Novelli 
câştigând. uimind şi biruind pe oricine. 

Ce seminar savânt a lost, pentru noi artiştii: 
români, ciclul repr ezentaţiilor lui Novelli şi 
câte am învăţat, dându-ne mai bine seama, că: 
în meşteşugul nostru toate efectele mari se pot. 
obține numai prin mijloace simple. | 

Gost, fisionomie şi dicţiune, întrun tot ar- 
monic desăvârșiau creaţiunile lui Novelli,
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O atitudine, care sublinia, cuvântul; o pauză, 
care cristaliza intenţia; muşchiul orbicular al 
gurii, care în monologurile mute, — Şi în care . 
era atât de tare — punea atâta elocinţă în fie- 
care contracţiune; ochii lui Novelli, care schim. 
bau expresia lor magică cutundându-te în adân- 
cul lor şi asvârlindu-te, cu: o scânteiere, în lu-: 
mea gândurilor în care voia să te poarte şi în 
sfârșit, cuvântul pe care-l rostea, cu atâta știin- 
ţă, cu atâta înţeles, cuvântul pe care-l tuna în 

„Dear şi-l escamota în șoaptele lui Lebonnard, 
— toate acestea întregiau opera, nu de convin. gere, ci de adevărată persuasiune a acestui ac- 
tor, fără pereche.. , | 

Marele Caragiale, care venia foarte rar la teatru, de teama, focului, fiind-că ne explica el: 
„De ce'să viu mă? Dacă ia foc baraca? Păi: 

"„tu-ţi dai seama ce-a fost când a ars Ring-ul?” 
ne spunca într'o seară: . 

„La uşe, în fund de tot, ca să fiu aproape de 
„sieşire, Doamne fereşte! Ce s'o întâmpla, so 
„întâmpla, dar tot o să văz, și cu pe mascalzzo- 
„nul ăla! | | 

„Și zicoţi, că e tare mă? Bine, să-l vedem!” . 
Şi seara, pe ultimul strapontin de lângă in- 

trare, asculta actul I din Papa Lebonnară, fără să spue o vorbă. 
Pe urmă îi șopti regretatului Nerva Hodoș," 

cu care venise: i 
„Eu zic, să stăm și la, actul IL.lea2” 
Şi a stât şi la al III-lea, iar când s'a dat A car- 

tea Civilă a venit printre cei dintâi tot cu Nerva 
Hodoș. . - a | 

„În timpul spectacolului privi neclintit pe sce- 
«
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nă, stăpânit de o vie şi crescândă emoţiune, : 
până când Novelli a ajuns la scena, în care 
moare. 

Când l'a văzut svârcolindu-se, cu ochii înlă- 
crămaţi; cu inima bătând 'nebuneşte a, sărit de „Pe scaun și l-a apucat de braţ pe Nerva, strân- 
gându-l tare: . | 

„Mă Nerva! Asta moare... Fate Nerva, ăsta 
„nu joacă, moare, mâare mă...” 

După spectacol, când ne-am adunat cu toţii, 
Caragiale şedea gânditor la o masă la Gambri- 
nus; o berărie lângă Naţional, în rând cu -foto- 
graful Mandy. e 

— Ei, ce zici, maestre, de mascalzzonul ăla? 
—Mă, băieţi, să ştiţi, că mâine îmi comand 

câte-va sute de cărţi de vizită, pe cari am. să 
scriu. așa: ă 

IL. CARAGIALE 
care L-a văzut pe Novelli jucând, ) 

Atât de mare.şi de puternică a, fost impresia 
primită de Caragiale din jocul superior al ma- 
relui artist italian. * DL 
Avea şi un ensemblu minunat, pus. la punct, 

păstrând  diapazonul maestrului, educat în 
şcoala. desăvârşită a dascălului şi cu artiştii 
cari-l formau, ne înprietenisem Liciu," Sturdza Ă 

şi cu mine şi în şedinţe prelungite până la ziuă,” 
îl ascultam pe Romolo Lotti,—Papa Lotti cum 
îi ziceam toţi — cel mai bătrân din trupă, care 

  

') Vezi „Unirersul” din 17 Iunie 1912, anul mortii lui Ca ragiale articolul semnat de prietenul meu M. Negru: De vorbă cu d-l Livescu. i
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ne vorbea de progresele artei italiene, de veali- 

_zările lui Zacconni, emulul lui Novelli,. dar ex- 
tremist, prin verismul lui, de arta Virpinei Reu- 

ter, de: Emma Grammatica, de literatura lor 
dr amâtică, de meşteșugul cu care Novelli punea 
în sconă, îşi dăscălea elementele, de cari dispu- 
nea şi de puterea de muncă a bătrânului neobo- 
sit, care cutreera lumea şi, din tren sau din va- 
por se ducea direct la teătru să joace. 
„După Novelli, vine Le Bargy, arbitrul ele- 

”. ganţei în teatru, care joacă Enigma lui Hervicu, 

Gringoire, Duelul şi Marchizul de Priola. 
„= Distincția cu care întrepretează în teatrul 
modern, fineţea cu care-şi tighelează debitul, 
preciziunea cu care nuanţoază pauzele, [ac, din 
acest minunat diseur, actorul indicat pentru ro- 
lurile din repertoriul dramei şi al comediei de. 
salon, unde I.e Bargy poartă fracul cu o ele- 
oanţă, cum i-ar zice compatrioții + săi, a mulle 
autre seconde!



CÂTE. VA PIESE ORIGINALE. — LICIU IN. 

LIPITORILE | 
„ 

Dintre autorii originali Ludovic Dauş repie- 
zintă poemul în versuri în 5 acte Eple, cu 
Titi Gheorghiu în rolul titular ; Ion: C. Bacal- 
başa, dramă în trei acte Dela oaste şi comedia 
întrun act Amorul Cobzarului; Constanţa, Ilo- 
doş piesele Aur şi Mântuirea; Haralamb Lecca 
Cancer la inimă, o sătiră sângeroasă întrun | 
act în care biciueşte tipuri din putregaiul s0- 
cial şi în care, cu Aristizza Romanescu, joc cu 

patima răzbunătoare, care mi-au inspirat-o ti- 
purile antipatice, pe De Grassant, elegantul din 
la hautte întreţinut de femei, cinic şi primeţ-: 
dios. 

Mărturisesc că, de data aceasta, au mi-a iost 
greu să găsesc modelul... 

Se mai.joacă Casta-Diva tot de IHaralamh 
„Lecca, însă cu Marioara Voiculescu; se reia şi 
Lăcrămioarele, piesa lui M. Polizu-Micşuneșşti : 
şi din vechiul repertoriu Lapitorile satelor de 
Matei. Millo şi Vasile Alexandri. 

Petre Liciu joacă pe Moise Ovreiul cu un lux 
de detalii, cu o putere de caracterizare şi cu un
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tragi-comic, care aşează această, creaţie printre 
podoabele strălucitei sale cariere. 

Creaţiunea lui Liciu era cu atât mai însem- 
nată, cu cât venea după a marelui Millo şi a lui 
Ilagicscu, alt actor din vechea generaţie, care 

„pe lângă bătrânii din repertoriul modern, întru 
pase cu succes pe Harpagon şi toţi Geronţii lui 
Moliere. a Da 

Partenerul lui Liciu în Iane-grecul era, Vasile 
Paciurea un actor modest, care avea la activul 
său. din. roluri mici, o serie de medalioane reu- 
şiie. - Se ii ţii 

- “Se mai reia, Banul Mărăcine a lui Urechiă, în 
care joc pe Filip VI de Valois. 
__ Liciu mai obţine tot în această stagiune un 
deosebit; succes în Les deux ccoles de Capus în 
versiunea intitulată Oh! Bărbaţii de E. Fagure, 
— alături de Ion Niculescu, care fascinează, pu- 
blicul cu Blandinet din Păsărelele lui Labicho 
şi Delacour. i o 

Maria Giurgea sub dăscălia Aristizzei Roma- 
"nescu, joacă pe Julietta. - NE | 

Două distribuții, în două piese diferite, atrag 
curiozitatea amatorilor de teatru. -. 

- Întâia cuprinde apariţia Marioarei Ventura 
“şi a lui Aurel. Potrescu, un tânăr cu fizic frumos 
şi cu calităţi scenice, în Ilero şi Leandru -de 
Grillparzer. 

A doua, rezervă surprinderea, intrării lui Li- 
ciu în repertoriul lui Caragiale, în care face din 
Rică Venturiano din Noaptea furtunoasă, fără, 
şarje văzute, un tip pe care nici-unul din cei, 

„care l-au jucat în urmă, nu l-au putut ajunge. 
Afară de câteva roluri fără multă însemnă-
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tate, ca Neviu din Nerone de Cossa, jucat de 
„Leonescu, de Rozel din Despot, de Stefan cel 
„Mare, Domnul Moldovei din Patru Săbii (după 
Les quatre fils Aymon) de Ludovic Dauş, Va- 
lanton din In Cleşte, (Les tenailles) de Her-: 
vieu, de Mario din Drepturile sufletului de Gia. 
cosa, creez pe Robert Cecil din Contele Essex de Laube şi, la sfârşitul stagiunei, joc rolul "titular din Sullivan de Melesville. 

. |



UN CICLU DE CONFERINŢE DESPRE 
TEATRP LA ATENEU 

In această, stagiune activitatea mea: se des- 
făşoară şi pe o altă lature. 

Incep la Ateneu, unde fusesem introdus de 
Gion, o serie de conferinţe din istoria teatru- 
lui românesc... 

In faţa unor săli pline; din care nu lipseau 

decât camarazii, cari probabil nu aveau co în- 

văța dela mine; primeam îndrumările. pline de 

„interes ale lui Gion, Gheorghe Panu, Aurelian, 

Sihleanu; Stăncescu şi ale atâtor ateneişti, care 

priviau cu ochi buni urcarea la tribuna lor a u- 

nui actor tânăr, care iniţiând publicul în tai-. 

nele scenii, făcea operă de propagandă î în po- 
triva pr judecăților sociale, cari nu dispăruseră 
şi cari, dacă nici azi n'au dispărut cu desă- 
vârşire, totuşi s'au mai potolit, graţie unui 
Grigore Manolescu, unui Liciu și a altor pu- 
țini, cari s'au străduit să ridice nivelul intelec- 
tual al corporației. « 

"Dim începuturile teatrului românesc; Psicho- 

logia artistului dramatice ; Caun lrebue: privit 

teatrul, ca şcoală sau ca distracţie ? Ce sânt 

primele reprezentații ? Teatrul modern alături
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de melodramă şi de tragedia clasică sânt atâtea 
subiecte pe cari în decurs de câţiva ani, le-am 
tratat cu toată atenţia, şi cu toată dragostea 
pentru meşteşugul meu dela tribuna Ateneului. 

Unele au apărut în Artă şi Literatură (1) 
altele le-am strâns. întrun volum intitulat : 
De-ale teatrului la noi şi 'n alte ţări (Documente 

„şi impresii)1) şi despre care marele cugetător 
Gheorghe Panu îmi face cinstea în Săptămâna 
lui să publice un studiu lung şi amănunţit, care 

"apare în două numere consecutive şi din care, 
cu riscul de-a mai face sânge rău unora, dintre 
colegi cărora nu le-a convenit activitatea, mea, 
şi rezultatele. acestei activităţi, voi reproduce 
numai câteva rânduri : 

„Livescu e unul din rarii artişti inteligenţi şi 
„cultivați, cari împodobeso scena noastră; ei 
„mu sunt mulţi, 'aş putea, să-i număr pe degete. 

„Lăvescu, în special, pe lângă că-şi cunoaşte 
„reseria, dar îi înţelege psichologia ; şi când 
„fac această. deosebire, ea nu este arbitrară. 

„Sânt actori care-și cunosc perlect meseria. 
„A îace ceva fiind pus într'o carieră oarecare e.- 
„meritos ; dar a-ţi da seama, de ce faci aşa şi nu 
„altmintrelea, pentru aceasta se cere o aprofun- 
„dare de cugetare pe care artiştii noştri şi mulţi 
„oameni dinti'o meserie n'o au. 

„Livescu a adunat într'un volum câte-va din 
„conferințele ţinute la Ateneu, volum pe care 
„l-am citit cu foarte multă plăcere, căci din el 
„vezi aspiraţiile şi decepţiile actorului, tribula- 

1) Vezi Vol. 3, Anul XI-—1907, 
2) Edit. Luis—1906 Bucuresti. .
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„țiile lui, caracter ul vecinic provizor al: meser iei 
„Şi multiplele experienţe. de multe ori umili-. 
„toare; la care se “pleacă; unii actori pentru a-şi 
„ace o reputaţie, 

„V olumul său se resimte de starea sufleteas- 
„Că în care. l-a scris, căci mi se spune, și-nu dela 
„Livescu ţiu această informaţie, că nu 8 încă 
„măcar societar, cu toate că, creaţia sa din ur- . 
„mă, acea a lui Cottrel din Căr ăbuşii îl plasează, 
„definitiv printre artiştii de talent”. 

De ce ași mai continua să, reproduc tot ce-a 
mai scris Gheorghe Panu, care de şi om politie 
dintre cei mari ai Țării, găseşte vreme să se o- 
cupe cu deamănuntul de activitatea mea la Na- 
țional şi la Ateneu şi care-mi lasă, după mMoar- 
tea lui, scris Şi iscălit, documentul cu care i-aşi 
putea otrăvi pe cei: proşti şi răi din mediul în 
care am trăit, am muncit şi i-am ajutat ? 

Gheorghe Panu, coleg de universitate cu 
N 

tatăl meu. și prieten vechi al familiei noastre, - 

spunea adesea că dacă înţelege ca Liciu, 
Sturza şi alţi câţi-va să: facem artă, înțelege 
cu greu să ne aventurăm. întrun mediu, în 
care și bruma, de cultură și cei dintâi şapte ani 
de acasă ai noştri. găsiseră, bine” înţeles: echi- 
valenţi, dar foarțe puţini. 

„Periţi-vă de proşti”, când ne vedea amă- 
Tâţi, ne spunea Gheorghe Panu, în casele lui 
de pe cheiul Dâmboviţei de lângă Salvare. 

" „„Feriţi-vă de proști, că sunt primejdioşi! 
„- Certaţi-vă. cu înţelepţi, că tot o să ajungeţi la 

o înțelegere... Dar cu proşti... Doamne fe- 
rește!”..... | |



    
FABRICIU DIN „A VENTURIERA»



          
SHYLOCK, ACTUL JUDEGAȚII



TREIZECI DE ANI DE TEATRU 161 

Oamenii mari văd departe şi pr oorocirile iui 
" Pann sc vor împlini... 

EL mai pomeneşte mirat în articolele sale, - 
că nu eram încă societar. 
O voi lămuri şi aceasta; în decursul acestor 

pagini, la vremea cuvenită. : 

1



s.
a 

„LICIU: IN „BANII”, STURDZA IN REPER 

"TORIUL, ITALIENESC ŞI GUSTI... IN : 

„INSTITUTORII” + 

Stagiunea 1904.-—1905: înscrise o nouă iz- 
bândă. pentru Petre Liciu cu reprezentarea 

piesei „BANII” (Les afiaires sont les affai- 
res) de O. Alirbeau. 

Isidore Lechat apare, în compoziţia lui Ti. 
ciu, ca unul dintte rolurile cele mai desăvâr şite 
create de talentul acestui mare artist. 

«- De la iscusinţa cu care ştie, să întrupeze. ne- 
gustorul care-și croeşte afacerile în stil mare, 
fără să-l mercantilizeze şi să-l în[ăţişeze în pro- - 
porţiile reduse, în care lipsa de mijloace a altor 
interpreţi l-ar [ace să semene tu un zaraf mes- - 
chin, Liciu trece.cu Lechat, prin toate situaţii- 
le iscodite de autor, volubil, subtil, sgomotos, 
crud cu cei sărăciţi de el, exempliticaţi în Vi 
contele de la Vontenelle sau în Marchizul de 
Porcelet. 

EI face rând pe rând oratorie, politică sau fi- 
lantropie aparentă, fără să-şi desmintă caracte- 
rul spâcilic, mici chiar în momentele tragice, 
când allă ştirea morţii fiului său; şi viclenia al- 
tor doi şarlatani nu isbutește de cât să-l distragă
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„o clipă din păienjenişul durerii, pentru a dicta 
- tot el şi stipulări, în cât afacerile să fie alaceri. 

Liciu le realiza toate acestea cu o precizie, cu 
o “forţă emotivă şi cu mijloace nebănuite, dar 
pe care ştiu să le descopere și să le utilizeze, în 
mod surprinzător, cu arta, care o au la înda- 
mână, numai talentele luminate. 

În această piesă am jucat şi eu pe la Ponte- 
nelle şi mai târziu pe Marchizul de Porcelet. 
„Acesta din urmă, era un subiect interesant, 

de tratat, prin evocarea unor figuri cari tind să 
dispară, prin noblețea cu -care respinge ori ce 
propuneri, cari ar “putea umbri strălucirea ve- 
chilor blazoane şi Porcelet este icoana adevă- 
ratei aristocrații sărăcite şi demne. | 
Se mai joacă „MARTIRA” de V'Engery, îa- 

care joc pe Palmiări; Caporalul Simon, de ace- 
laş autor, cu Nottara în-rolul titular şi eu în a- 
cela al Generalului Roquebert. - 
După cum se vede, melodrama reapare din 
când în când. - i 

Ca noutate se reprezintă, „ALBUULA*- i 
Marco Praga, din repertoriul italienesc, tina 
care are o înclinare deosebiţă Petre Sturdza, 
un artist cult, de extracţie bună, — şi aceasta 
nu este fără interes şi în viaţă, şi... în teatru. 

Sturdza, fuseso la Paris şi călătorise mult în 
Italia unde relaţiile lui cu maeştrii italieni, ca 

* De Sanctis, Benini, — ca să-l necăjim acestuia 
din urmă, îi ziceam Benonică şi insinuam că' 
mascalzzonul ăla avea şi dicţiune, — şi alţii il 

„câştigă pentru îndrumarea vevistă în teatru şi 
sub înrânrirea lor, păstrându-și însă perşonali-
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„tatea, joacă cu succes în acest repertoriu, din 
care citez Amorutrile triste, Ca frunzele, Don 
Piedro Caruso, ete. | 

Mai joacă Apostolul, Duşmanul Poporului şi 
altele imprimând jocului său pricepere şi na- 
turaleţe. | aa > 
În „ALELUIA” creez pe Cavalerul Flaviano 
Conti 1) efigia unci aristocratice epave, — su- 
bicet interesant de studiu în galeria, antipatici- 
lor mei. Ma i 
Lueru xarisimn în teatru: Sturdza posedă.o bo- 

Gată bibliotecă, căreia, tot ca. să-l necăijim pen- 
tru dicţiunca lui uneori trăgănată, i-am zis în- 
totdeauna: bleoteca lui Petruche! | 
Sturdza, a citit mult, e un fin cunoscător al 
literaturei dramatice moderne și am petrecut 
seri multe împreună cu Vasile Leonescu, cu Li- 
ciu, cu Demetriade, cu Nerva Hodoş ŞI cu Gu- 
sti. Conversaţiile noastre pe acele vremuri, 
erau colloquiuri atrăgătoare de literatură, şi 
arță, din cari, fără îndoială; nu lipsea gluma 
spirituală și onestă, fără calomnii şi cancanuri, 
ca astăzi, în faţa unei halbe de bere la Gambri- 
nus sau la Cooperativa, unde când Sturdza se 
întâmpla să lipsească, Gusti trimetea noaptea, 
să-l aducă po sus din Pasagiul Român, unde do- 
miciiia, să ne ofere ridichi în forma în care, nu- 

„4) In Epoca, din 4 Lanuaaie 1906, d-l prof. univ. Mihail Dra- 
pomirescu seria : Tacă. îmi petree prin minte şirul de tipuri, 
co mi-au rămas din reprezentațiile de acum un an'si găsesc 
atâtea, manifestări puternice şi noui cărora nu le pot opune 
decât prea puține anul acesta şi unele din cle relativ mai | şterse decât acelea. Şi mai departe: Unde e De Grassant şi Flaviano Conti ai d-lui Livascu? ete.



TREIZECI DE ANI DE TEATRU 165 

mai el singur avea . dcosebitul talent să le cu- 
rețe, | 

Autorul fericit al „CĂSNICIEI”, Generalul 
Ursachi prezintă o nouă lucuare originală „Ul- : 
TARBA DE SINE”. în care Joc rolul lui Prute- 
scu, tot un fel de Flaviano Conti. 
"O piesă care obţine succes esto lucrarea, lui 

Otto East „INSTITUTORIL”, prin alegerea 
ensemblu-lui şi prin dibăcia cu care l-a pus la, 
punct Paul Gusti, regisorul incomparabil. 

Succesul ka obţinut Gusti, care a jucat toa- 
te rolurile... 

Nu- este un eufemism pentru a “îndulci bă- 
nuiala, că artiștii mar fi jucat cum trebue. 

Nu. Vreau să spun numai, că este cu atât de 
adevărat, după cum adevărat este că sunt în 
toată lumea două categorii de artişti dramatici : : 
una foarte restrânsă, cobrinde artiştii în stare 
să conceapă, să compue şi să creeze de lu sine, 
cu consiliile intermitente ale directorului de 
scenă; alta, cea mai numeroasă, numai cu ca- 
htăţi fizice, incapabilă . chiar să puncteze fără 
pedagog, necum să, sereneze caracterele. 

Vor fi fost. de sigur, artişti din ambele cate- 
gorii în distribuţia acestei. piese; dar ştiinţa lui 
Gusti a zugrăvit fiecare tip în parte, aproape 
vorbă cu vorbă; a colaborat cu Machauer la fi- 
xarea, măștii fiecăruia; l-a desbrăcat pe direc- 
tor, regretatul Sihleanu, de o redingotă cenușie. 
eşită de soare şi compromisă, ca să-l! îmbrace 
pe Flachsmann, profesorul zaharisit, rămas 
străin de toate progresele pedagogiei moderne, 
"redat minunat de talentul lui Brezeanu; şi-a 
ciulit ur echile, că nu cum-va să nu s'auză în-
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deajuns 'scârţâitorile ghetelor inspectorului 
Prell, jucat de Soreanu, fiind-că ori-cât s'ar pă- 
rea de bizar, — la teatru regisorii abili obţin 
succese şi din ghete nu numai din capete.... 
Jucam şi eu pe Vogelsang, un dascăl. cu ac: 

cente când de blândeţe, când de ironie şi care 
deşi bătrân evoluase cu vremea. 
Nam să uit creaţia minunată a belferului lui 

Paciurea şi Belcot şi nici capul învățătorului 
prostănac şi cu poze al lui Barbelian. 

Ionaşca juca zglobiu şi inteligent; o dăscăliţă, 
Alexandrina Alexandrescu, cu humorul ei, al- 
la mai bătrână şi gălăgia din clasă, şi corurile 
de la sfârşitul piesci împrăşștiau în public o at- 
mosferă, de poezie senină ca şi glasurile co- 
piilor. oa „A 

__Necontestat, că Gusti a jucat toate rolurile, - 
fiind-că, actorii din.ambele categorii pomenite, 
unii prin dresâj, alţii cu puterea, lor creatoare, 
au scos din umbră personagiile încredințate. 

Piesa s'a mai relnat, dar amintirea vechilor 
interpreţi a, rămas adânc imprimată. | 

Nu mai erau de cât unul sau doi din creatorii 
rolurilor. , Aa 

Nu mai era.nici Brezeanu, nici Belcot, nici 
Ton Niculescu adorabil în revizorul şcolar, care 
nu vede nimic când revizueşte, nici Paciurea, 
nici Cernat cu glasul lui de stentor. nici Ale- 
xandreasca cu baba dârză şi simpatică căreia 
din oreşală îi luase locul Adela Langeais, — 
probabil belgiană de origină, — dar care n'avea 
humorul ci: comunicativ, deşi recunosc că în 
teatru, încă de când eram începător, juca cu o
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intuiţie remarcabilă tipuri dubioase şi ţaţele de 
mahala. | e 

Sunt piese cari mor fiindcă li- sa dus sti- 
mung-ul cum i-ar zice pictorii, atmosfera, aerul 
înconjurător, care le dă ultima dată viaţa. .. 

Şi e păcat! a 

Constantin Grigoriu alcătueşte Compania 
lirică română, care dă câte-va, reprezentații de 
operetă pe scena 'Peatrului Naţional. 
" Marele succes al operetei de pe vremuri se da- 
toreşte nu numai cântăreților, dar în primul 
rând :distinşilor noştri actori de Comedie ca 
Ştefan Iulian Mateescu, Hasnaş, Vasile 'To- 

. neanu, Catopol, Marietta Ionaşcu, Soreanu, etc.: 

fără de care strălucirea genului scade treptat. 
Opera, română alternează cu o trupă de ope- 

„ răiitaliană, care are de primadonă pe Roza Ca- . 
ligaris. | | . 

Elena 'Teodorini cântă Carmen, Navareza şi 
Gioconda, iar societatea dramatică joacă ,„,CA- 
LATORIA LIZIETEI”, un fel de piesă cu cân- 

„tece, cu situaţii de farsă de proastă calitate şi 
-„ bieţii actori sunt siliţi să interpreteze roluri de 

ciro! | 
Teatrul Naţional alunecă pe un povârniș pii- 

-mejdios, care-i coboară prestigiul şi-l depărtea- 
ză de la chemarea lui.  ; 

Societatea înaltă nu se lasă mai pe jos şi or- 
ganizează reprezentații de binefacere, pe pri- 
ma noastră scenă, în care doamne şi domni joa- 
„că pe franţuzeşte sugestiva M-me FLIRT... 

Compatriotul. nostru DE MAN vine cu. Ma-
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rioara Ventura şi joacă în Hamlet, Esope, An- 
dromaca şi pe Neron din Britanicus. 

Publicul îi primește cu căldură pe cei doi ar- 
tişti români, cari fac atâta cinste artei noastre. 

„- Ştelan Sihleanu pleacă de la direcţie şi cu 
„toate bunele-i intenţii, lasă un bilanţ scăzut şi 
material şi, artistic. ii



_ O NOUĂ DIRECTIVA . 
(1905-—1908) 

In stagiunea, 1905—1906 î începe direcţia Ale: 
xandru Davila, una, dintre puţinele cari au-im- 
primat teatrului nostru,o directivă, nouă, r&vo- 
luţionând repertoriul, puner ca în scenă,scoţând 
la lumină elementele tinere şi reuşind să aducă 
la teatru românesc public mult, la care se a- 
daogă şi cel înstrăinat, îmbâcsit numai de ce 
văzuse în străinătate şi pentru care scena ro- 
mânească preţuia mai puţin de cât o oare care 
Botte-a Fursy. 

Minte ascuţită, cu fantezie „nultă, păstrase 
tot ce văzuse bun pe scenele Parisului, pe cari 
le vizitase altă dată, : 

Alexandru Davila, cu. priceperea lui -ageră,. 
când îşi părăsia cabinetul şi veniă la repetițiile 
de pe sconă era dascăl, electrician, maşinist, re- 
cuzitor, pictor, chiar tapiţer şi se amesteca, cu 
gust și cu folos în toate, în dorinţa ca în seara 
de spectacol, la ridicarea cortinii, publicul să, 
primiască,cu satisfacţie impresia cadrului, cu 
atmosfera” potrivită acţiunii, care avea, să: se 
desfășoare. *  - ' 

Montările expresioniste, cubiste şi altele da
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acelaş soi, nu puteau rezista, liniei clasice, mo- 
dernizată după împrejurări, care se desluşia pe 
fondul înscenărilor lui atât de îngrijite. 

Il preocupau detaliile,—şi arta, care nu. tră- 
eşte de cât din bogăţia lor, — câştiga din meti- 
culozitatea şi uneori din bizareria observaţii- 
lor lui, | 

Sub el s'au format actori, cari azi sunt po- 
doabe ale teatrului contemporan; sub el s'au 
format şi regizori, cari i-au împrumutat apucă- 
turile; sub el s'or [i jucat şi lucrări, cari nu ca- 
drau: poate cu .exigenţele pretenţioşilor, dar 
cele mai multe au fost realizări de artă supe- 
rioară; sub el goliciunea sălilor dispăruse şi re- 
-prezentaţiile societăţei dramatice s'au îndesit; 
sub el au dispărut beneficiile dogradante şi tot 
sub el s'au sporit simţitor lefurile; în siârşit, 
sub direcţia lui, am jucat mai mult ca ori când 
şi am cunoscut succese răsunătoare”; şi tot sul 
el, nu datorită lui, ci acelor care înconjoară di! 
recţiile şi le îmbrobodesc fără voia şi ştirea lor, 
— deși meritam n'am fost înaintat. socielar.  : 

. Iată, de ce, la un moment dat raporturile din- 
tre noi s'au răcit şi fără să ne mai fi vorbit do: 
atâţia, ani, nu pot să nu fiu obiectiv, şi în afară 
de jignirea mea personală. să nu recunosc ma- 
rile merite, ale lui Alexandru Davila. 

În evoluţia artei noastre dramatico:nu se 
poate să nu sc ţie seamă de marea. contribuţie, 
de marele aport personal adus de acest luminat” 
îndrăgostit al teatrului, Ma 

Cino nu ştio cum, după epoci, Davila se pa- 
siona după câte ceva nou: ba îşi fabrica singur 
cartuşe pentru vânătoare, ori devenea amator 

4
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fotograf sau zile: întregi îl vedeai la volan con- 
ducând vre-un automobil marcă nouă; d'apoi 
cursele, obligaţiile sociale, fiindcă; cra ui om 

- de lume, şi câte şi mai câte îi ocupau timpul, 
încât ai [i zis, că nu-i mai rămâne când să. se 
gândiască şi la, teatru. 

Şi apoi îl vedeai, rând pe rând; rărind-o pe 
câte una, părăsind-o cu totul pe alta şi singura, 

patimă, care rămânea desăvârşit stăpână pe el, 
era tot teatrul. . 

Un meşteşug, neîndoelnic, că trebue să se 
facă cu ştiinţă; dar fără dragoste, fără înclina- 
re nu i se pârguesc roadele. 

Oxi cum, Alexandru Davila a fst un om, 
după unii bizar, după alţii răutăcios. 

Pe la sfârşitul direcţiei mă, găsiam ca şoare- 
cele cu pisica: eu avertizat, că mă persecută 
şi dânsul de asemenea, că-l bârfesc. 

Dealtminteri asta-i tactica care crează si- 
„tuaţii şi cei cari au ceva de pus la cale pentru 
anume interese, găsind în drumul lor oameni; | - 
cari le pot sta deacurmezişul, încearcă să-i în-, 
lăture fără să-şi aleagă mijloacele. 

Asta a fost origina neinţelegerii dintre Ale- 
„xandru Davila şi mine şi am sincerițatea so 
spun, că aproape acceaşi trăgători de sfori, cari]. 
încercau să mă opereze mai târziu, când îm-l, 

prejurările m'au făcut să trec şi eu pe la, aceaşi 
direcţie, stabiliseră în deosebi în a doua. direo- 
ție Davila, o.atinosferă, de vrăjmășie între di- 
rector şi câţiva societati, al căror exponent de 
revendicări, de satisfacţii, de luptă am fost în- 
todeauna. Există și azi, dovezile scrise de mâ- 
na celor, cari pentru un motiv sau altul, au 

7 
poi



172 OO1OANI. LIVESOU 
complotat rând pa rând împotriva, directorilor 
Şi, în genere, înpotriva tuturor 'celor cari au a- 
dus, prin munca şi priceperea, lor, servicii tea- 
trului. Cum sunt falsificatori de monedă, aci - 
sunt plăsmuitori de probe în contra ori-cui.... - - 
„Cert este, că reuşiseră, şi cu toate că Alexan- 

dru Davila nu făcea o distribuţie, în care să mi 
se potrivească ceva, fără să nu mă aleagă, —- 
cu îndărătnicia, care i-o da firea lui voluntară, 
a lăcut societari, fără să, ţie seară nici de sta- 
giul meu, nici de rolurile create. | 
„În acelaș timp presa, care mi-era extrem de 
favorabilă, avea darul să-mi asprească şi mai 
mult situaţia ,) | 

  

1) Gheorghe Panu în „Săptămâna” îmi luă - amărarea cu multă căldură. protestând împotriva, comitetului, care nu mă înaintase, „Secolul” scria cu acest prilej : . 
„Alegerea d-lui Livescu nici nu trebuia: discutată şi toată „Jumea aştepta, să se consacreze şi talentul, si firea artistică, „Și modul demn şi conştiincios cu care interpretează rolurile. „Comitetul teatral nealegându-l. a făcut şi o gresală şi o. „nedreptate în acelaş timp. Ă 
"Dacă comitetul teatral ar îi dorit, ca, alegerea să aibă a- 

„brobarea tuturor, apoi ar fi trebuit să iasă din urnă în una- 
„„nimitate numele d-lui Livescu”. . - 

„Voința Naţională” din 4 Decembrie 1906. sub iscălitura 
actualului sub-secretar de stat d-l G. Tătărăscu, publica un 
inimos articol : Un învins : d-l Livescu, ! 

Fiindcă starea sufletească a oamenilor a rămas în deobşte aceiaşi şi fiindcă din acest articol se destramă lucruri şi fap- te, cari, din nefericire, în teatru şi printre camarazi, sunt de o periectă actualitate. ar trebui să-l reproduc aici în între-. gime: totuși, fiind cam lung, rprodue numai finalul: : 
"Bun dureros spectacol, pe care ni-l'oferă înaltul institut 
„de cultură şi o cel mai bun mijloc de a semăna ura si discor- 
„dia între artişti. i 

„Invinsul însă, trebue să-şi înalțe sus fruntea căci e el, 
„învingătorul şi sunt alţii învinşii !” Ge. Tt, 

.. În Epoca” din 12 Decombrie 1906, Petre Locusteanu, fost 
mai târziu sub-director general al “Teatrelor, publică un lung 

" articol. de polemică, criticând isponirea maestrului Nottara, a
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Plecarea silită'a, Maestrului N ottara; a lui Li- 
ciu şi a lui Sturdza, tei fruntaşi ai "Teatrului Naţional; îi creă lui Alexandru Davila.o opozia (ie dârză și în teatru Şi în public. « 
Mai cu seamă ocupaea imediată, a locurilot: lor, în societatea dramatică a apărut tuturor, ca o hotărâre pripită şi ca o greşeală a direc. toratului său. SE a 
Azi, după atâţia ani, când resentimentele: au murit, —-când se cade din opera omului să al6- gem ce a fost bun şi să nu-i punem în aceiaş ba- lanţă meritele cu slăbiciunile, — sânt cel dintâi 

să recunosc, că direcţia Davila însemnează în- „ceputul unei cre nouă şi pregătirea unui curent de renaștere în arta noastră dramatică. 

" Necontestat, că din repertoriul. jucat sub di- recţia Davila, întâiul succes Ta repurtat 
„STINGEREA”, dramă militară a lui Beyer- 

- lein. . - . . 
e a a 

lui Liciu şi a lui Surdza, din 'Peatrul Naţional, Articolul, de o rară violentă, spunea, între altele : | „D-lui Davila nu-i plac artiştii, cari au. avut nenorocirea „să so afirme înainte ca ul-sa să ji binevoit a-i afirma Dal „Davila ar vrea ca toţi artiştii să strălucească prin sl-sa ; de , „ săteeia privoneşte pe toți aceia cari, din acest punct de veale- „TC, Sau emancipat de sub autoritatea, sa. , 
“Dintre gasiştii 'Peatrului Naţional acela, care Sa distins anai mult și care a isbutit să-şi cucerească simpatia întregu- „lui public. este fără îndoială d-l Lâvescu. D-sa, printre alte „creații, eroite din stofă de adevărat artist, a dat la ivială a- „nul acesta, pe aceea a profesorului de botanică din Cărâbu-, „şii de Brieux. In acest rol d-l Livesei a dovedit, că enul „-sale artistic i sa fixat definitiv şi că este . indispensabil „Leatrului Naţional. Mai mutt, 4-1 Liveseu este un artist pen- „tru roluri protagoniste. , „Aceste considerații însă au fost trecute cu vedorea, de „oarece d-l Livescu are o spinare” foarte indărătnică în a sta ACept, „mmsee ete. - 

e
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Varietatea tipurilor, atmostara- disciplinei 
nomţeşti, o idilă care se furişează între zidurile 
cazarmei, decoruri adecuate şi unitoime stră- 
lucitoare şi autentice, din toate armele, venite 
din Berlin de la cassa 'Baruch,. unde fuseseră 
comandate; și pe deasupra ochiul aer. al lui 
Gusty, care conducea ansamblul, adesea ori în 
prezenţa directorului, care se interesa direct, 
de reuşita piesei, — asigură, STINGERII o se- 
rie de reprezentații, la care publicul apreciază 
grija, ce se pune în montări, de la o vreme în- 
„coace, alegerea nemerită a lucrării şi punerea 
în lumină a două elemente tinere de valoare : 
Marioara. Voiculescu şi Tony Bulandra. . 

Fără îndoială că Alexandru Davila cu încre- 
derea, care i-o inspirau: deosebitele. calități sce- 

nice ale eminenţilor mei camarazi, i-a pus me: 
reu să joace; căutându-le în distribuții roluri 
de seamă şi cu talentul, de care au dat dovadă, 

  

L'Independance roumaine din 8 Dcgembrie 1906. sevia, : 
Mr, Livesco fait partie depuis de nombreuses anntes des. 

smeilleura pensionnaires de motre premiere scene, ei qui en 
„cas derniers temps s*est varticulierement distingue en d'âx- 
„celentes crâations il eut 6t6 'mieux îndiqu€ ă la place va: 
„cante. Nous ne pouvons que regretter done ce vote, ou peut 
„6tre des „considerations ctrangeres ă Part sont entrtes en 
„„jeu”, ' 

Ion C. Bacalbaşa publică în Epoca din 10 Decembrie 1906 
i nn lung articol, în care vorbeşte de isgonirea lui Nottara, Li- 
ciu și Sturdza din teatru și de neînaintarea mea, felicitând pe 
Ioan “Ph. Florescu. Generalul Bengescu şi C Stănceseu cari 
Sau „pronuntat cu energie împotriva deziziunilor «lirectiei. 

Ion C.:Bacalbașa adaoză : 
„Examinând chiar direcţia d-lui Davila: actorul care se 

„impunea la o asemenea, distincţie era. de sigur, în primul loc 
sd-l Liv escu, care în stagiunea, aveasta a avut un mare suc- 
„ces si a dat d-lui Davila singurul Succes, caro Ia avut cu 

„Cărăbuşii”, 
Do asemenea Patriotul din 10 Decembrie 1906, Viitorul din 

30 -Noembrie 1907. Adevărul si altele.
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ai justificat simţul artistio al. celui, care-i. dis- 
tingea. , 

Într adevăr, seara de 30 Octombrie 1905 î în- 
“serie pentru 'Tony_Bulandra, c care juca pe Loco- 
tenentul de Lauffen şi pentru ] Marioara. Voicu- 
lescu în Clara V olf;hardt, chezăşia carierei. lor 

„_meritoase. 

Nu se înşelase Alexandru Davila, când. puse- 
'se ochiul pe Voiculeasea şi pe 'Pony Bulandra, 
artist înzestrat, studios, cu o distincţie venită, 
dacasă, cu maniere alese, entusiast de arta, 
căreia, se închinase, în sfârşit un carâcter, care 
n'avea nimic comun cu lumea, în caze intrase, 
decât. meşteşugul î în care s'a întrecut pe sine 
însuși, prin voinţă şi prin muncă. 

De la dispariţia lui Grigore Manolescu. zolu- 
rile de amorez au dus lipsa. unor buni interpreţi. 

Le-a jucat un oare care timp artistul Coste- 
scu (Engherliu), apoi Aristide Demetriade, care 
a trecut repede la bărbaţii de dramă şi, în spe- 
cial, la eroii din piesele în costum; le-a mai 
jucat un foarte scurt timp Murgeanu şi Aurel 
Petrescu; le mai încearcă azi și “alţii dintre cei | 

„tineri. 
Ion Manolescu, care i-a. jucat, şi, cl, a trecui 

la roluri de compoziţie. 
Tony Bulandra a excelat în amorezii mo- 

dorni şi în cei 'de epocă, prin eleganța liniei și 
print”'o vădită, chemare: pentru acest gen de 
roluri. 

In „Stingerea”. interpretam. pe Locotenentul 
de Howen, prietenul şi camaradul lui Tiauiften 
și. aveam -un act interesant cu 'Tony, ovidenr |
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țiând amândoi, prin naturaleţea “jocului, varie- tatea dialogului celor doi camarazi, 

7 

S'a mai jucat „„Nevestele vesele” (din WVind- Sor), comedia lui Shakespeare, . în care Vasile Leonescu crează pe Falstatf. Dintre puţinii ar- " tişti culţi, Vasile Ieonescu, interpret distins în tragedie, în drama: romantică are roluri minu- nate de compoziţie în Petruchio din „PFemeid îndărăinică” şiun giuvaer în Scaur din „Pân- tâna: Blanduziei”, E e 
Autor dramatic apreciat în „Crai de ('hin- dă”, în „Șearpele Casei” și în atâtea, legende is- torice scrise în colaborare cu Y entura sau cu 

Duţescu-Duţu, nu poate [i uitat, ca actor, cum realiza pe Othelo, pe Carl Mloor din „Hoţii” sau pe.Jăzvan şi pe Rauy-Blaş. 
- Avântul, căldura, gradaţia care-o punea în. 
glas în nesfârșitele tirade ale acestui reperto- 
riu, talia lui atletică nu le găsim azi la interpre. 
ţii, cari se încumetează să atace roluri de a 
cost fel. A 
Citit şi spiritual. de o ironie adesea supără. 
toare pentru mulţimea olimpicilor din teatru, 
s'a văzut silit. să-l părăsiască înainte de Yrome, - renunțând la plictiselile oficialități. 

„Căldarea” (Aulularia) lui Plaut se joacă în 
aceiaşi scară cu „varul“ lui Moliere ŞI amân= 
doi sgârciţii: Dvelion şi H arpagon sânt redaţi 
de Ion Brezeanu în: creaţii atât de puternice, 
încât cine a mai încercat să mai redea, linia cla- 
sică şi fermă a întrupării flămândului de ar: ginţi, s'a isbit de incomparabilele mijloace ale
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acestui actor de elită și au schiţat de-abia mi- 
niaturi, îi i 

„Instinctul” de Kistemaeckers găseşte o pu- 
ternică interpretare cu Petre Sturdza, cu Liciu 
și cu Maximilian, care desenează, în Lautri- 
quet, un medalion minunaţ al samsarului de | orice fel de afaceri. o | 

D-na Lucia Sturdza, se relevează în Cecilia. 
Bernou prin eleganța, justeţea şi conturul reu. 
şit al rolului. | 

Pe Andrâ Bernou, rol creat de Liciu. Pam ju- cat şi cu cora mai târziu. | i 
„. ssÎnstinciul” so mai joacă cu „0 vizită” de Dumas fiul, acest mărgăritar al literaturei dra- inatice franceze, în care creez pe Lebonnarăd. * 

Se reia: repertoriul lui Caragiale şi se mon- 
tează din nou ;,Scrisoarea, Pierdută”, după ce- 
rinţele epocii, cu Belcot în Dandanache;".,Nă. 
“pasta” cu Ion Brezeanu în Ion “Ocnașul 'şi... 
„Woaptea Jurtunoasă” cu Maximilian în Chiriac. 

Urmează, „Nepoţelul” (Le secret de Polichi- 
nelle) de P..V olff, o comedie fină, delicată şi 
duioasă în care Ion Niculescu crează rolul lui 
J ouvenel, un bunic, care face deliciul piesci. 

Din câţi actori mari “străini am văzut jucând 
genul de roluri potrivit. lui Ton Niculescu, nici - 
unul din ci nu reușia; să întrupeze bătrânii de 
comedie cu liniile sigure. în care turna îmbuf. 

„ nelile vârstei. veselia naivă, bunătatea, sufle- 
tească biblică a moșului. meșteșugul de-a um- 
ple scena, cum se zice, ci apariţia lui întreagă : 

“mască, mişcări și debit, — toate cuwsare atică. 
— juste și sugestive, = ” 

pa
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Dar eleganța d-nei de Sanitenay redată, de 
d-na Lucia Sturdza ; simpația pe care o radia 
Tony Bulandra; jocul măsurat al Ameliei Has- 
naș, tinereţea Marioarei Voiculescu rotunjeau 
un ansamblu cum, din obicinuinţă, se realiza 
sub Davila: 
Am înscris cu rolul lui Trâvoux din „Nepo- 

țelul” una dintre frumoasele amintiri ale acti- 
vităţei mele şi reprezentarea imediată a „Cără- 
bușilor -de Brieux, în care mi se încredinţează, 

'rolul lui Cottrel creat la Paris de Lucien Gui: 
try, mă ajută să-mi afirm rezultatele muncii. 
mele. A 

Maria Giurgea obţine un succes sincer, poate 
primul ei succes de seamă din carieră. . 

Agatha Bârsescu apare în câteva spectaco- 
le; Le Bargy ravine cu Margareta Barety de la, 
Odeon: lă Operă, în distribuții amestecate cu 
xomâni, cântă Regina. Pacini, Yvonne de Trt- 
ville alături de somităiţi muzicale ca Galand. 
Fourneis, Dufour şi opera itațiană angajează : 
pe Felia, Litvinne, 

Daiclâe cântă înta'o operă ă, nouă noch Ar- 
den, a cărci muzică este compusă de Alexis Ca- 
targi, pe o poveste de Tennyson. 

In acest timp „Cărăbuşii fac serie, în apro- 
barea unanimă a presei şi a publicului, iar sta- 
giunea se închide întro atmosferă, întunecată 
după 13 Martie: 1906, când studenţii împiedică. . 
» reprezentaţie de binefacere a societăței „Obo- 
lu", fiind-că spectacolul, în care jucau ama-. 

"tori, este alcătuit din piese franţuzeşti. 
Scara de 13 Martie a fost udată cu sânge în 

încăerările dintre poliţie și studențimg, -
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Intreaga garnizoană a Capitalei a, fost, scoa- 
să pe stradă, şi “toată, energia, prefectului de po- 
liţie Moruzzi n'a slujit de cât să întoarcă, din 
drum familia “princiară la. Cotroceni, anun- 

țând-o că nu se poate rezista furiei studenţilor, 
cari susțin, că pe scena Naţionalului românilor 
nu li se poate îngădui să vorbiască decât româ.- 
neşte. 

Atunci s'a [ormat un curent împotriva, , direc: | 
torului, acuzat că ar tăinui, între subteranele 
teatrului: cadavrele celor căzuţi în seara me- 
morabilă. 

S'au făcut descinderi solicitate de partizanii 
mişcării, s'au scotocit pivnițele şi podurile tea- 
trului, nu sa găsit nimic, bino'nţeles, dar fu-. 
ria în contra lui Alexandru Davila. acuzat.de, 

" susţinător al presupuşilor. înstrăinaţi, părea, că 
nu-Și găseşte capătul. 

După îndemnul Generalului Jacques Lano- 
vary, pe atunci ministru, —, Alexandru Davila 

- pleacă pentru un timp la Bezin, unde se ocupă 
cu noile comenzi pentru montările viitoarei 
stagiuni. . 

Rămas gagist, am însă o altă satisfacţie de 
ordin moral, primind comunicarea fostului 

"prim-ministru P. $. Aurelian, Preşedinte al * 
Academiei Române, prin car e-mi face cunoscu- 
tă primirea mea ca membru activ al Ateneului; 
în urma votului. adunării generale. | 

Intr'adevăr, în acea ședință se aducea, un o: 
magiu artiştilor dramatici români, alogându-se 
pentru întâia oară un actor, căruia, alături de 
“atâtea mari personalităţi literare şi ştiinţifice,
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1 Se îngăduia onoarea de a intra sub.cupola unei 'reuniuni academice 1) ” o De fapt,-"satisfacţia, mea, ar fi.trebuit, să se : răsfrângă asupra corporației, din care fac pal. „te, [iind-căzi revendicam onoruri, în stăre să ni- micească, atâtea prejudecăţi, pentru prăbuşirea „cărora, mulţi din ea, — Şi nu e un secret pentru nimeni — nu erau indicaţi şi nici pregătiţi să lupte. | a - Ia ; Dintre lucrările originale, prezintate Şi jucate sub. direcţia Davila, citez: Gemenii, 0 fantezie în două acte de regretatul]. D. Cerchez, Mama o puternică dramă în trei. acte de 1. Miclescu, - în distribuţie cu Marioara Voiculescu, Constau- ţa Demetriade şi cu mine în rolurile de seamă; Crimă sau Virtute, dramă în trei acte de Ben- gescu-Dabija, în distribuţie cu Nottara, con- stanța Demetriade, A arictta Ionașcu şi eu. Lu 

îi 

    

1) Universul din * Februarie 1906 şi celelalie ziare anun- tau: DLP. Aurelian, preşedintele Academiei Române şi al Ateneului. roclamat, în urma votului adunării generale, „că membrii activi pe d-nii Dr. M. Minovici, profesor univer- sitar şi pe Ion i. Liveseu, artist al Teatrului National. Prciesorul î. Scurtul, în Minerva „in 4 Aprilie 1909 anali- zând rostul ciclului de conferințe dezvre teatru, serie: D-l Livosew munceşte de mnultă vreme cu râvnă si cu entuziasra bentru înălțarea prestigiului social şi moral al artistilor. no “Stri.. Insuş, un artist da mâna întâiu. profesor de seamă, au= tor si conferențiar harnic, are o fruinvasă activitate intelec- tuală spre lauda, dar şi spre invidia breslei, din care facu parte”, Ma PR Ş 5 Epoca diu 4 Avrilie 1909: De uni de zile Livescu se stră- duește. prin seris și graiu, să risipească atmosfera, prea, înă- buşitoare, în care se sbate teatrul lu noi... ete, La Patrie din 4 Aprilie. 1909: Mr. Lâveseo est un axtiste, - aui a beaucour, travaille vour 6lever le mrestie de n0s ace- tcurs. l/activit intelectuelle de Ar. Livesco est par elle anâme lo plus beau soutien de la soci6t& -dramatique... etc. | l/Indpendance roumaine din 4 Ajrilie 1909: Mr Livesco nous a parle sur les relations, qui existent entre Pactour et
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sfârşitul piesei, mă întrebam nedumerit, dacă. 
ce se petrecuse, fusese virtute sau curată crimă 

„comisă, cu premeditare, şi în complicitatea, co- 
mitetului de lectură, asupra, spectatorilor ;.şi în . 

„Șiârşit Ştiri senzaţionale, piesă de Ion C. Bacal- 
başa, în care jucam de asemerii cu Voiculeasca, 
Nottara, Pony Bulandra şi alţii. 

- Alexandru Davila, îşi atrăsese ura autorilor 
originali, pentru-că, — om, deştept şi director 
cu socoteală,—asfixiat, de nenumărați autori, 
aşa zişi originali, îi trimitea, la plimbare, spu- 
nându-le scurt, că nu joacă de cât piese bune. 

Şi când a jucat vre-o două proaste; le-a jucat, 
înadins, ca să dovediască celor gălăgioși, că se 
aduc servicii rele şi teatrului, care riscă să 
n'aibe cu ce-şi plăti actorii din reţete mediocre, 
fiindcă să nu se crează, că publicul n'are MIro=. 

  

Part dramatique, ainsi que sur la place aue doit occuper 
Yartiste dans la socicte, Mr. Livesco, qui en mâme temps 
quacteur, est aussi homme de lettres et homme du monde . 
(men deplaise ă ses camarades) est plus en mesure qui que 
ce soit de traiter avec compâtence cette interessante ques- 
tion, ete, o | - 

Adevărul din 26 Februarie 1908:-D-1 Liveseu a tinut prin 
- conferințele sale să pună în curent pe obicinuitii Ateneului - 

cu primele manifestări mai serioase ale artei si literaturii 
„noastre dramatice, trecând în revistă diferitele faze ale evo- duţiei teatrului românesc dela primele sale începuturi şi până zi. fără a se ocupa totuş, dintrun legitim spirit de prudență, de ceeace se petrece azi în lumea, artai şi literaturii. drama- tice naţionale... ete. 

Tara din 1 Noemvrie 1906: Alegerea lui Livescu ca mem- 
bru al Ateneului oste incontestabil o nobilă, revindecare în- ” 
tru înălțarea breslei actoriceşti, câştigată prin energia Şi ta- 
lentul acestui actor. ” . 

Podoabă a primei noastre scene, el întruneste calităţile “ “unui fin literat şi ale unui disting causeur, ete. (ss) E. N. 
Epoca din 9 Decemvrie 1906, reproduce după Săptămâna 

“un lung articol semnat de Gheorghe Panu, şi care este un - 
studiu amănunțit asupra prelezerilor mele dela Ateneu,
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sul copoiului de vânat, când citște afișul,— şi 
însăşi literaturii dramatice originale, pe care 

unele direcţiuni o compromit, crezând că fac 
bine 'ajutând toate încercările nechemaţilor. 

O lucrare bună n'are nevoie să fie ajutată: . 
ea își face loc singură, răzbate, nimic şi nimeni 

„no poate zădărnici, ori câte piedici i i s'ar pune. 
Vreţi un exemplu? Manasse a pornit de pe: 

„scenele teatrelor de vară, şi-a menţinut valoarea: - 
cu tot masacrul ansamblurilor din grădini, şi » 
ŞI: a statornicit trăinicia operei de artă, tocmai . 
în urmă, pe prima scenă a teatrului oficial. 

Iată de ce Davila, el însuşi autor original, 
prefera clasicii şi "produsele literaturilor mo- 
derne străine, în aşteptarea, originalelor bune 
care trebuiau să vină mai târziu şi cari. au 
venit, - | | 

O literatură bună nu se face la, comandă; e ea 
se înnfăptueşte legând, verigă cu verigă, mani- 

festările puternice ale vieţii la marea dramă a 
lut Eschyl. 

Și cu răbdare le vine rândul şi lui Sofocle şi 
lui Aristofan; Shakespeare, a adăogat un act, 
tot aşa Calderon. Corneille, Racine, Moliere, 
Goethe, Victor Hugo... şi drama lui Eschyl tot 
nu € isprăvită și n'are să se isprăviâscă nici o- 
dată, cât timp vor fi alte moravuri, alt public şi 
se vor mai naște scriitori de talent. 

Peatrul va juca totdeauna aceiaşi dramă, dar 
totdeauna alt act. | 

Oamenii vor [i aceiaşi, dar totdeauna de altă 
vârstă. o 

Ilamlet nu seamănă cu Oreste, cum nu sea- 
mănă ceața Flsendrului cu soarele Atenei. |
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La teatru lumea piimeşte să revadă crâmpee 
din propria ci viaţă, dar so şi intereseze; de a- 
ceia direcţiile au datoria să primească numai . 
piesele alcătuite ca lumea. | _ 

Mi-aduc aminte, că întu'6 zi, un autor din cei 
respinşi, cu două sticle de vin vechi şi minunat 
la subţioară, reuşise să convingă pe Caragiale, 
transformat în Casaţie, să-i asculte opul. -- 

„La urmă aştepta verdictul, şi iată-l: A 
— Mă! Interesant vin. Mai ai? Ma: 

Mai am.o sticlă în pardesiu..... Si 
„„— Ad'oîncoa... Scoate-i dopul şi... şi fugi cu 
opul, că-mi strici toată poezia licoarei ăștia [i-. 
ne! Nu 'mțelegi, că teatrul reclamă o literatură, . - 
care nu seamănă cu celelalte literaturi ? i 

XWici subiect, nici tratare, nici... vin! , 
— Alaestre! Dă-mi D-ta atunci un. subiect, 

care să intereseze. - NI 

=— De ce să nu-ţi dau ?Să-ţi dau... Uite subiec * 
tul: „UN BAIAT IUBIA O FATA”, Nici Sha: 
lespeare nu şi-a ales"aliul, și bănuesc că știi, 

ce-a dat din el! | 
- Alexandru Davila a fost învinuit, că a jucat și 
comedii ușoare ca JOZETA şi MICHETA. cu 
situaţii cam riscate pentru o scenă austeră şi cu - 
înalte pretenţiuni. | 

Să nu se uite însă, că repertoriul sociotăţii 
dramatice trecea printr'o fază de tranziţie, du: 
pe ce suferise ravagiile operetoi, care avariase 

“jocul actorilor şi gustul publicului; şi apoi iar 
să nu se uite că tot; syb direcţia Davila s'au ju-
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cat ]iles Gloriosus de Plaut (1), Două lumi de 
ierhart Hauptmann (2), Arleziana de Daudei 

cu muzica, de Bizet; (2), Carmosina de Muset, cu 
o montare deosebită (4), şi Enigma de Hervieu 
un mare succes al stagiunei (5). | 

Din teatrul lui Bernstein se joacă Vijelia 
(La rafaie), în care Tony Bulandra a, repurtat 
unui din marile ]ui succese cu Robert de Chace- 
roy (6) şi Hoţul cu o distribuţie minunată. (7) 
cure asigură piesei o lungă şi triumfătoare serie 

Se mai joacă Raffles de Hernoung şi. Presb- 
ery, Tinerețe de A. Picard, Surioara de 'Tri- 
stan Bernard, Pălăria de paie de Labiche (8) şi 

“Vasile Toneanu, scânteetor de vervă, crează pe 
Sherlok Holmes. după versiunea. lui F. Bonn, 
în traducerea lui Faust Mohr. 

In sfârşit, în Februarie 1908, o piesă origi- 
nală Sanda de: Alexandru „G. Florescu. dă sati- 
sfacţia, cuvenită amatorilor de literatură dra- 
“matică românească şi Davila nu ezită să-i jacă 

1) In distribuție: Vasile Lconcu, Tony Bulandra. Livescu 
(Periclectomenes). ete. | 

=) Tucam pe Braun. În distribuţia: Tan Petrescu, 'T, Bulan. 
dra: M, Voiculescu. d-na. Sturdza, si Anicuţa. Ciupasea: 

- 3) Cu. M. Voiculescu, Artist, Demetriade. Storia, Ecat.. Zim- niceanu, ete. N - 
*) Interpretată da: M. Voiculescu. Ti. Sturdza, Tony Bu- 

- lamdra, Ion Petrescu şi, Artist, Demetriade. 
5) Joe pe Raoul'de Gourgiran, cu d-nele L. Sturdza şi M. 

  

Voiculescu, Demetriade si Soreanu. | 

'$) [n distribuţie d-na L. Sturdza, Nottara, Storin, Liveseu, 
ete. ” , ” 

*) D-na L. Sturdza, Storin, Livescu, ste, Joc pe Raymond . 
La gardes, a E 
5). Joe pe ofițerul Emil Tavernier,! O -listribuţie excelentă 

cu Ion Niculescu, Achil, Toneanu, Brezeanu. Soreanu. Maxi- 
milian şi Ciucurete, | : 

A
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o montare aleasă, şi să-i pue în distribuţie ele- 
mente din cele mai distinse ale-teatrului. 

Sanda realizează un mare succes nu numai 
pentru autor, dar şi pentru Marioara Voiculescu 
pentru d-na Lucia Sturdza, care, în Elena Ra- 
dan, creează, cu eleganţă, cu minuţiozitate de 
detalii în compoziţia rolului şi cu distincţia-i: 
caracteristică, un tip vrednic în galeria numeroa 
selor şi variatelor creaţiuni ale acestei artiste 
culte. a 

Stejan Radan a fost pentru mine unul din ro- 
lurile, cari mi-au dat mari satisfacţii în carieră. 
- Şi scenele de ironie adresate societăţii, so- 
cietăţii bune şi exaltarea, sufletească întru apă- 
rarea, legii strămoşeşti: „Legea care încheagă 
Țara”, şi întrega caracterizare a celui, care .a 
apucat alte vremuri, făceau să tresară, sub hai- 
na împrumutată a rolului nu numai fiorii artei, 
dar şi'sufletul meu de român. (1). 

  

rasmente din presă:' 
„„__G. Panu scrie în Săptămâna: Piesa lui Yloreseu Sanda, la a cărei reprezentaţie am asistat, a avut un strălucit suc= ces; din acelea cari fixează o piesă, inaugurându-i o serie lungă de reprezentatii. 7 Ă a | 

Viitorui (P. Locusteanu): Sanda e o piesă românească 
pentru aerul românesc al mediului, în care acţiunea ei se des- 
tăşură; pentru sufletul personagiilor; pentru defectele ce se - 
biciuesc în ea.cu atâta spirituală şi plină de vervă neîndu- 
zare. Se pune în scenă un mediu nou: lumea elitei româneşti, 

Adevărul: (E. D. Fagure). Rolul unchiului Stefan a, fost 
* admirabil zedat de talentul şi autoritatea d-lui Livescu, acest 
maestru a] vorbirii frumoase. - a! 

Conservatorul (Gr. Ventura) Livescu, din generatia nouă. 
este unul din puţinii, cari nu ne-a, înşelat sperantele.. Noua 
lui ereațiune îl pune în rândul artiştilor de îrunte, ete, 

Acţiunea: Nu ne-a surprins nici odată jocul ales. al d-lui 
„ Livescu, dar în Sanda. jocul său a fost'al unui mare artist, In deosebi în actul II, în scena cu'Elena Radan si mai târziu 

cu Sanda. Livescu, fără a recurge la nimic artificial. e emo-
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Tot sub direcţia Davila, Leo Claretie, — fra- _ 
tele academicianului Jules  |Claretie, fostul 
administrator al Comediei Franceze, — con- 
ferenţiar gustat pentru spiritul lui galic, cu pri- 
lejul unei reprezentații a „Avarului” ţine o in- 

„teresantă prelegere despre Comedie dela anti- 
chitate şi până la Moliere. | 

Opera, aduce în vedetă pe Brejean Silver de 
la Opera-Comică, peYvonne Dubel, de la Opera 
Mare, pe baritonul 'Titta Rufto şi pe Lunardi; 
un tenor cu. faimă; dela Pesta. 

__ Imgn6-Poe, ditectorul teatrului de !Oeuvre 
„vine cu Suzanne-Despres, care joacă Nora, Pa- 

risienne, La Rafale, Sapho de Daudet, Giocon- 
da, Robe rouge, (Magistraţii) şi Poil de carotte 
de I. Renard. | 

tionat publicul din sală si salvele de aplauze. ce au pornit 
din toate unghirile sălii mergeâu, impreună cu autorul, care 
a găsit cuvinte aşa, de bine simţite, către artistul care a știut 
să dea accente de neîntrecută convingere şi căldură tiradelor 
din acest act. In plizi progres, Lirescu e în ajun să atingă 
culmea perfecțiunii artistice. dăruind primei moastre srone - 
întreaga sa putere de muncă şi tot talentul său. ete 
„Epoca: (Ion C. Bacalbaşa). Sanda este o lucrara de merit, 

Autorul a urmărit un scop moral în cea mai înaltă accepție a 
cuvântului. Cu o interpretare strălucită, ete. 

La Patrie: Trebue să-i lăudăm pe toți, începând cu Live. 
scu şi d-na L. Sturdza, etc. 

Autorul îmi seria, în 19083 arătându-mi „eratitudinea şi sim- 
patia pentru minunatul Ştefan Radan din Sanda”, iar printr'o 
scrisoare din Varşovia. unde se afla ca ministru plenipoten-. 
tiar, datată 1 Decemvyrie 1922, şi prin care îmi cerea relații 
cu privire la noua distribuție şi la reluarea miesei. autorul 
excesiv de amabil (sunt şi autori amabili. de sigur! după 
cum sunt şi actori bine crescuţi) își încheia scrisoarea: „mul. 
tumindu-vă pentru minunata creațiune, ce aţi făcut-o cu Şte. 
fan Radan, vă rog să primiţi, stimate Domnule Livescu, disn= 
preună cu expresiunea bucuriei mele de a vă vedea interpre- 
tând un rol, căruia marele d-voastră talent i-a dat o vigoare | 
minunată, încredințarea deosebitei mele simpatii”, 
NI AL, G. FLORESCU.
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Iată o actriţă, certată cu convenţionalul, cu 
clişeele dramatice, cu melopea debitului, —von-- 
bind omenește şi cu întrtg jocul brodat numai E 
pe adevăr și firesc. 

In special femeile din popor, cum ar fi Ya- 
netta “din Magistraţii. le vedă cu o putere de cu- 
racterizare fără seamăn. | 

Surâsul ca şi lacrimile Suzannei Despres gă- 
sesc în masca ei o uşurinţă de exteriorizare a 
tuturor sentimentelor, aşa încât gura şi ochii se 
contopesc, ca'să  desluşească tot ce spune şi to 
ce tace. 

E de ajuns s'o fi văzut î în Poil de carolte, ca, 
să nu mai uiţi naturaleţea interpretărilor ei. 

După închiderea stagiunci. opereta vieneză 
dela 'Pheater an der Wien dă, o serie de repre- 
zentaţii, cu faimoasa subretă Mizzi Giinther, 
una din ilustrațiile acestui gen de teatru. 

Şi can aşa se petrec lucrurile dela 1905 până 
în primăvara anului 1908, când Alexandru Da- 
vila, — care ca şi orice om. o fi Lăcut şi rele, 
dar și bune, — pleacă dela direcţia Naţionalu- 

“ui, aşa cum pleacă toţi, câți trec sau au trecut 
pe acglo : lăsând numai nemulțumiri ! ! 

Nici nu s'a născut directorul, care plecând 
dela Naţicna! să lase în deobşte altceva. decât 
nemultiuniri, Bârfitori și ingrați. 

Victitoarea : | „Schimbarea Domnilor, bucu- 
via nebuniloi” are în alcătuirea, actoricească 
justificări de ordin [isiologic, cronice Şi inope- 
rante. 
Sar părea că, după divectiva determinată | 

- de energia lui Alexandru Davila, aşa cum se
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intâmplă de obiceiu în toate, să urmeze nărui- 
iea celor alese și bune. fiindcă e faial să vie... 

-epigonii ! 
Nu. De data asta, arta oficială arc. noroc, 

fiindcă cel, care-i urmează la conducere; e încă 
unul din puţinii. cari au ştiut nu numai să gân- 
diască, dar să şi vrea ! 

*



„> CONTRIBUŢIA UNUI MARE PROFESOR 
(1908-1911) „. 

Cu o educaţie artistică, pregătită în sensul | principiilor şi lecţiilor lui Got şi ale lui Brune- tiâre; însufleţit de o înclinare înăscută, către frumos; cu un capital de scrieri, în care Spiri- tul său analitic descoperă fineţea. cercetătoru- lui critic în ale artei dramatice; entusiast ca un copil și totuşi chibzuit ŞI matur. când luă vre-o hotărâre, Pompiliu Eliade ia frânele pri- mei scene oficiale cu autoritatea, unei persona- lităţi, care inspiră încrodere administraţilor şi, în cazul special, şi o leacă de sfială, care para- lizează, suficiența nepregătiților, gata totdeau. na să discute. | e 
Mic de stat, fără să fie decorativ, . ştia ce vrea. şi mai cu seamă înţelesese, că:într'o lu- me ca aceia a artiştilor, unde cel inai ilustru apanagiu ar trebui să fie libertatea, totuși nu „se pot obţine rezultâte fără un mic autocrat la conducere. o 
Să ştii să vrei este un principiu practicat de foarte puţini directori, deşi e singurul care a 

- dat roade în raediul celor, cari n'au prea știut 
nici odată ce vor. Pa d
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Călăuzit de principiul, că teatrul e o şcoală 
practică, de literatură, „un fel de laborator de 
„artă literară experimentală, în opoziţie cu în- 
„văţământul literar al liceelor sau al facultăţi- 
„lor noastre, care e de natură mai mult teore- 

„tic şi că, după formula lui Sarcey, în*deose- 
„„bire de toate celelalte genuri, teatrul e genul 
„literar, care se adresează, ochilor, raţiunii, 
mulţimii”; preocupat, de asemenea „de. ideia 
moralității în artă, ajunge la concluzia; că 
„dacă arta şi cu morala fac. două lucruri dife- 
„rito şi dacă morala tintenţionată coboară, 
„fără voie, înaintea spectatorului din lumea 
“frumosului în aceia a realităţii uricioase, în 

„care dacă trăcşte artistul moralist, priveliş- 
„tea imoralităţii o coboară şi mai jos în aceiaşi 
„lume; convins fiind, că teatrul trebuie să fie 

„nu numai o şcoală de moravuri, dar şi 0 școa- 

“„lă de.patriotism contribuind la înălţarea su- 
„[letului fiecăruia dintre noi, va contribui şi la 
„înnălţarea sufletului naţional, cu condiţia ca 
„iunainte de a [i Români, să învăţăm a Îi 
oameni”. ” 

Pompiliu Eliade, susţinător forv ent al lite- 

'vaturii originale bune, ma. afirmă, că „din pa 

„lriotism trebue să ne adresăm la tot ce este 

„bun în. reper toriile celorlalte popoare; căci ce 

„conţin, în definitiv, . aceste repertorii, dacă 

„nu analiza unui suflet omenesc ca al nostru, 

„mai bătrân şi mai civilizat ca al nostru, cu 
„patimile şi sbuciumările lui, cu înălțările şi 
„căderile lui fatale”. 
Tată cum procedează la formarea unui reper-: 

toriu propriu al "Teatrului Naţional, directorul 

a
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profesor, românul patriot şi estetul ales, cari 
colaborau deopotrivă în concepţia acestui con: 

- ducător. 
Ca să ne facem o literatură originală, sufi- 

cicntă nevoilor teatrului sau să ne scăpăm „de 
epitropia intelectuală a celorlalte popoare”, 
Pompiliu Eliade spune, cu o uşoară, ironie, care 

„răsare printre rânduri, că sânt două mijloace: 
1. Să nu ne adresăm producţiilor intelec- 

tuale ale-nici unuia dintre dânsele; (?) | 
2. sau, dinpotrivă, să ne adresăm produc- 

- ţiilor intelectuale ale tuturor popoarelor: o 
Ei bine, cum era şi firesc, el a întrebuințat 

al doilea mijloc, ştiind că un popor tânăr are 
nevoie în artă de modele felurite; şi chiar în 
prima lui stagiune s'au jucat lucrări din lite- 
raturile dramatice franceză, germană, norve- 
giană, engleză şi ungară, fiindcă, „aceste piese, | 
„zice Pompiliu, sânt patrimoniul nostru al Ro- 
„„mânilor tot'atât, de bine cât sânt franceze, 
„germâne sau engleze, căci sânt patrimoniul 
„obştesc al omenirei”, toate acele lucrări cu 
„caracter universal și capo-d'opere recu- 
noscute”. o



PLAGA TRADUCĂTORILOR - 

Venit la direcţie, a rămas îngrozit de ta adu. 
corile; în cari se jucau autorii admişi î în xeper 
toriul nostru şi: chiar clasicii.  - 
FR lucru cunoscui, că la: venirea fiecărui di- 

r6ctor niou, primele vizite, cari i-se anunță, sânt; 
ale 'solicitatorilor de traduceri, sau, mai bine ; 
zis, un fel de cerşetorie deghizată foarte adesea 
a “cananierilor ' dramatici, cu cari directorii 

„cred, că fiind 'bine să, păstreze raporturi ami: . - 
cale, sub forma, amabilă a plății unor traduceri 
nepricepute şi a altora, cari nui. mai sosesc, —. 
le oferă sume mai mult'sau mai puţin impor=- 
tante, în schimbul cărora au asigurate câteviu 
ditirambe ieftine la cafenea și chiar două trei 
urticole, în cari se proslăveşte priceperea şi 
destoinicia noului venit! 

Există, şi curioşii le pot vedea oricând, | — 
tablouri exacte de sume risipite în acest fel şi . 
o irumoasă colecţie de semnături originale, cu 
nume cunoscute sub proza unor chitanţe, cari 
atestă slăbiciunea directorilor, şi dibăcia trans- 
parentă -a obţinătorilor unor asemenea recom- 
pense. . îi 

pi "Titu Maiorâscu făcea colecţia cărţilor de
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vizită cu titulaturi nostime, și ridicole; unul 
din prietenii mei, ştiindu-mă. colecţionarul 
scrisorilor de recunoştinţă, de cele mai multe 
ori, documente infailibile de ingratitudine şi de 
turpitudine omenească, — mi le-a lăsat, ca, 
să-mi îmbogăţesc vraful acestor manuscrise, . 
cari zugrăvesc în contururi exacte oameni şi 
caractere. _:, | 

La Londra, întrun muzeu, e o sală a testa-: 
mentelor, în cari se cercetează ultimele : do- 
rinţe ale oamenilor mari. a | 

Fiecare om cu slăbiciunea lui: eu am un 
sertar al oamenilor cum se cade, pe care! des- 
chid, adesea, ca să'nvăţ din autografele lor, - 

“uneori cam târziu, — ceia-ce buna credință 
te împiedică în viaţă să; afli sau să bănueşti. 

Ii bine, Pompiliu Eliade dându-şi seama, că 
„traducătorii trebuie să stăpânească şi limba 
literară şi spiritul dramatic”, i-a refuzat pe so- 
licitatorii obişnuiţi și s'a adresat unor literați 
ca Î. Al. Brătescu-Voineşti, Ovid Densuşianu, 
M. Sadoveanu, Paul Gusty, G&. Ranetti, D: Ma- 
zilu, A. de Herz, I. A. Bassarabescu şi regre- 
taţilor Haralamb G. Lecca, E. Gârleanu, D. 
Anghel, St. O. Iosif, Gh. Coșbuc, profesorilor 
EH. Frollo şi Boniface Hâtrat, etc. . i 

„* Dacă, aşi compara lista celo* enumăraţi cu 
„unii traducători de mai târziu, gras plătiţi, din 
listele cari sunt la îndemână, s'ar vedea uşor, 
şi sub acest raport; serviciul adus de Pompiliu 
Eliade, întru îmbogățirea literaturii drama- 
tice româneşti. Ea 

Mai mult: din primul an al direcţiei lui, con-. 
tractează cu Stablimentul de Arte Grafice „Mi. 

13.
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„nerea” imprimarea unei Biblioteci a- Teatrului 
Naţional, în care s'au publicat, originalele şi 
trăducerile jucate pe piima noastră scenă, bi- 
bliotecă :care a încetat la al 20-lea volum, 
fiindcă urmașii n'au mai găsit de cuviinţă so 
continue. . - E a



.- 

CONFERINŢE, DREPTURI DE AUTOR, . 
 BOGETE FICTIVE ŞI TAXE 

Eminent profesor de literatură, Pompiliu E- 

liade, pătruns de trebuinţa de a se arăta artis-. 
"tului, înaintea intrărei în repetițiile efective ale 
unei piese, „spiritul general în care e concepută . 
„lucrarea. dramătică, rostul caracterelor, cu în- 
„suşirilo lor fundamentale” „ţine o serie de con- 
ferinţe premergătoare probelor, seminarii lu- 
minoase de literatură dramatică, de indicaţiuni 
psichologice, expuse cu o volubilitate-agreabi. 

"lă, — findcă vorbea cu uşurinţă şi frumos, —şi 
în acelaşi timp cu grija de a fi înţeles, pe cât se 
„poate de toţi, deoarece şi-a dat:seama că cei 
"mai mulţi au lipsuri „provenite dintr'o lipsă, de - 
„instrucţiune mai solidă” şi că artiștii noștri 
dramatici suferă de „Jipsa - culturei generale: 
„înainte de începerea cursurilor  Conservato-.-: 
riilor,. cultura-spoială, - primită, înăuntrul lor”, 
nefiind” suficientă unui artist desăvârşit. 

E neîndoios, că în cazul cel mai bun absolvi! 
rea, gimnaziului, a 4 clase de seminar, sau.a 

„vreunei şcoli comerciale nu constituesc un ca- 
pital temeinic, pe care să se poată altoi princi-. 

N
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piile şi cunoştinţele variate ale artei fără do 
sfârşit. a E a 

lixcepţii? La aceasta răspund, că excepţiile 
sunt născocite, tocmai ca să confirme regula... 

Erau înălţătoare prelegerile lui Pompiliu şi 
şcoala de adulţi, cum o botezase un ironist rău- 
tăcios, funcţiona, însă sub aparenţa unei facul- 
tăţi, unde principiile artei superioare îşi făceau 
loc încet, dar sigur. 

Drepturile. de autor se plăteau din 'cheltuelile 
serale, nefiind în budget un capitol special care 

„să le cuprindă. | | 
_ În ce priveşte autorii străini, deşi repertoriul 
de atâţi amari de ani era format aproape ex- 
clusiv din operile lor, nu primeau nici un drept 
de autor, nefiind prevăzuţi nicăeri. o 
„ Pompiliu a pus capăt acestei incorectitudini 
şi începând dela el, budgetul teatrului prevede 
un capitol al drepturilor de autor, în care intră 
atât cei originali, cât şi autorii străini. 

Pompiliu Eliade a instituit şi premiile din 
„doi în doi âni, ce se acordă azi lucrărilor celor 
„mai bune, prezentate de autorii noştri originali. 

A prevăzut şi a sporit cheltuelile de toaleie 
ale corpului artistic, deoarece acestea, sunt 
„primele articole ale montării, căci omul trece . 
înaintea obiectelor”. * i 

Montările spectacolelor !au preocupat înde- 
„osebi, dându-și perlect seama, atât el. cât şi 
Paul Gusti, subdirectorul său, că .un teatru de 
categoria Naţionalului nu poate oferi publicu- 
lui montări în cari să se întrevadă ori lipsa de
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gust, ori meschinăria unor economii prost jus- . . 
tifeate. 

- Cheltueşte mult şi cu folos, ceeace însă nu-l 
împedică să arate, că cifra exactă a montărilor 
din primul său an de direcţie „nu este cea ade- 
vărată, aceea care figurează în Cartea Mare a 
„secietavului-coniptabil, căruia i se întâmplă 
„uneori să amestece la olaltă, în mod nevino-: 
„at, diferitele paragrafe budgetare”. | 

Şi apoi Pompiliu Eliade mai spune, că un di- 

vector conştiincios poate fi şi director de scenă, 
ŞI comptabil, şi şef de cancelari€, dar nu-şi - 
poate însuşi răspunderea nici uneia, din aceste 
atribuţii în mod exclusiv, căci unde ar mai fi 
atunci nevoia să mai plătească şi secretar şi 

comptabil, tâmplar, tapiţer ori pictor: deco- 
'rator? 

Datoria, directorului este „de- a „dirige, pre- 

cum numele său „îl indică” şi subalternii săi 
au la rândul lor răspunderea şi datoria să lu- -. 
creze fiecare, în ceeace se pricepe. şi, cu presu- 
pusă bună credinţă, să iniţieze" direcțiunea nu- 

“mai” îni linii -generale, amănuntele  privindu-i 

pe ei. | 
Unde şi cum s “ar mai fi. putut obţine strălu. 

cirea spectacolelor. dacă - directivele literare 
ale lui Pompiliu Eliade și incontestabila price- 
“pere technică a lui Paul Gusti. ar fi stânjenit 
"direcţia -lor cu permanenta preocupare a nu- 
mărărei kilogramelor de vopsea, a cântărirei 
culelor sau a “măsurătoar ei tinichelei de pe aco- 
perişul teatrului ? Ma - 

De ce ar:mai figura în state, î în mod inutil, 
atâția oameni de.citre, e cu tot soiul, de titula- 

.
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turi? Nu cumva, să facă repertoriile şi directorii: 
să fie datori să ştie, ce registre le lipsesc şi să 
le facă, socotelile ? a 

Dar Pompiliu Eliade mai avea şi o ideie ciu- 
dată asupra, budgetelor "Teatrului Naţional, pe 
cari le numeşte „cel puţin problematice şi de 
„două ori fictive”: întâi, fiindcă sunt bugete 
„in spe şi al doilea, fiindcă sunt cu..totul înde- 
„„părtate de realitate, pe care o ocoleşte budge- 
„tul anului și şi-o ascunde sie însuși”. 
"Ca budeotele să fie reale, nu e greu să răs- 

punzi, că trebuesc două lucruri: bani mulți, fi- 
indcă teatrul bun: este exclus să se facă cu pa- 

„rale puţine; și un aparat conştiincios şi price- 
put în ale cifrelor, care să dea putinţa direc- . 
iilor să vază în orice moment, ca într'o oglin- 
dă, ce s'a cheltuit și ce nu se mai poate choltui. 

In ce priveşte banii; Pompiliu Eliade a găsii 
mijlocul să-i scoată cu sistemul taxelor pe spec- 
tacolele pur distractive, fără nicio ţintă înăl- 
ţătoare, . spectacolele de varietăţi, „cafenelele- 
concerte, arenele, luptele, balurile, panoramele 
cinematografele, etc. precum. şi spectacolele în 
limbi streine, să plătească tributul lor teatrelor 
'subvenţionate, în cari distracţia nu e un scop, 
ci un mijloc pentru instruirea, şi înălţarea sutle- 
tului naţional”. | 

Multe din cele preconizate de - spiritul său, 
prin energica, lui stăruinţă,.le-a legiferat şi le-: 
gea lui Pompiliu Eliade, care înlocueşte legea 
teatrelor din 1877, „lege despre care zice că 
nu e rea, dar că nu există,” nu așteaptă şi ea 
decât să fie înlocuită cu alta, mai potrivită . 
Yremei, “ 

4
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Statul, — prototipul abuzivului, — transfor-” 
mând taxa pe spectacole într'6 taxă trecută la, 
capitolul articolelor de lux, înstrăinează rezul- 
tatele ei dela, singura destinaţie pentru care: a 
fost înființată: ajutorarea teatrului, a literatu- 
rei și a artei'în genere, pentru a-şi creia ve-. 
nituri cu atât-mai nedrepte, cu cât aceste taxa 
au fost impuse şi formațiilor dramatice româ- 
neşti.



ROSTUL SOCIETAȚII DRAMATICE 

Recitesc o scrisoare a lui Pompiliu Eliade. 
“cu care, prieten î încă dela Sf. Sava; .. deşi mâi 
“mare decât mine cu doi-trei ani, cei din clasa 
IV-a ne apropiam sufletește de 'el şi de încă 
câţiva din cursul superior . 

Scrisoarea lui e datată 15 Jfar tie 1910, adică 
în timpul directoratului său şi cu câteva zile - 
înaintea, sancţionărei legei Teatrelor alcătuită 
de el. | 

Iat-o: 

Dragă Iancule, 

Aud că eşti. cam "bolnav. E trecător. Asi fi 
venit să te văd şi să-mi arăţi colecţia ta intere- 
santă: caetele: cu rolurile jucate de tine, de 
când ai intrat în teatru. | 

O viaţă de om, de' cugetare neîntreruptă, 
transmisă, mulţimii, ca s'o uite.... | 

- Am multe treburi î însă: la Academie, la Fa- 
cultate, unde cursul meu drag suferă de câteva 
zile din cauza teatrului vostru,



RBIZEOI DE ANI DE TEATRU 201 

Am primit biletul tău şi am dat ordin să-ţi 
“trimită din leafă paralele de ari ai nevoie. 
Fă-te bine şi vino la teatru pentru o mie:de mo- 
tive.. | SR 

__ Întâi, să te cert, fiindcă, eşti un „trădător”.... 
Ce-ai tu, că în lege nu scrie: „Societatea Dra- 
matică”? pe EI 
„Artă bună, mai bună s'ar putea face şi fără, 
această, alcătuire fictivă, unde talentele se con- fandă.... a i 
“Ce? Legea, veche vă da mai multe drepturi? . 
Constat că n!'ai spirit practic şi sper, că vei 

renunţa pe viitor să; te mai faci avocatul neplă- 
tit al bisericuţii.—Nu? . : 
"Sau poate contezi pe recunoştinţa ei? 

„Și al doilea, vreau să dau cu mâna-mea „tră- 
dătorului” Decretul Regal, prin care i se face 
o mare cinste: Bene IMerenti cl. I pentru meri- 
tele lui artistice. | - 
Haret. a subscris cu plăcere raportul, după 

» “recomandarea mea, : cu toate că e fodrte 
zgârcii cu această distincţie. E | 

Nu-i aşa că te simţi mai bine?. 
Cmaggiiic mele âcasă. 

"Cu dragoste, 

P. ELIADE 
J15.111.19î0, i 

Ială ce păreri avea Pompiliu Eliade despre - 
" Fotieuatea Drumatică şi celor, cari ar yroi să
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“le conteste, le reproduc după volumul său î) 
„Teatrul Naţional din Bucureşti în 1908-1909” 
umnătoarele, cari concordă în totul cu cele es: 
tompate în scrisoarea. de mai sus . 

"„Aşă Pompiliu se întreabă la pag. 112: 
„Actuala Societate Dramatică trebuie men- 

ţinută încă? „Să observăm: a) Că ea nu mai 
există, de fapt, decât în închipuirea, : artiştilor 
teatrului; . = o 
„b) că desființarea ei e dorită de trei sferturi 
„dintre dânşii; şi, | 

0) In adevăr, din clipita în care artiştii tea- 
„trului au fost retribuiţi lunar cu sume fixe, 
„Societatea a fost suprimată ipso factu. 

«„Mândria însă pe care o procură, fiecăruia 
„titlul de artist-societar, în opoziţie cu acela de 

„Simplu gagist, îndeamnă pe artiştii definitivi | 
„ai teatrului să numească, onorariile lor cu tit- ” 
„„luri de cota parte,-avans, ete. 

Și mai departe: | | 
„Crearea de teatre particulare, cari desigur * 

“este o fericire pentru progresele artei noastre 
„dramatice, trebue să aducă, după părerea ce- 
„lor mai mulţi, ca prim rezultat, suprimarea le- 
gală a Societăţei Dramatice”. | 

1) Pompiliu” Eliad dându-mi acest volum cu însemnarea: lui Livescu, coleg, prieten «trădăto=”, cu dragoste P. Eliade. -— pe care-l păstrez şi azi şi din care am extras părerile lui reproduse aici — a avut cu mine mai multe conferinte, îna- inte de votarea legii, căutând să mă convinsă de inutilitatea ! formațiunii zise Societate dramatică; şi cum ne desnărțeam fără să ne convingem, ne strângeam mâta şi cu tonul prie- „tenos şi glumeţ, care nu-l părăsea, niciodată, uncori enervat, alte ori sigur de victorie. cu zâmbetul lui blajin mă -mustpa "zicându-mi: „Eşti un trădător!”
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Pompiliu Eliade mai constati disproporia 
de onorarii între societarii de seamă şi cei ob- 
scuri, retribuiţi la fel în temeiul egalităţei gra- 
delor şi preconizează stabilirea „conditiilor m ma- 
„teriale ale aitiştilor, potrivit; talentului şi. hăr- 
„niciei lo” şi în acecaşi ordine de idei afirmă, 
că. „trebuie deci chibzuit, dacă na care cumva 
„se impune cu stăruință suprimarea Societăţei 
Dramalice”. 

B drept, că m'am opus în , iotdeaama des/iin- 
„țărei Societăţei. Dramatice, fiindcă marile pro- 
„grese ale artei noastie naţionale s'au desfăşu-. 
rat la adăpostul acestei alcătuiri. - 

„Dacă legea veche a teatrelor din 1871, care 
copiată după regulamentul Comediei Franceze 
pomenia de societatea dramatică, înscriind ar. 
tistului numai îndatoriri, şi drepturi deloc, — 

- (ceeace însă nu era copiat după acelaş regula- 
ment, care dela decretul dela Moscova (11 "Oct: 
1812) a suferit modificări în favoarea actorilor, 

„modificările din 1822, 1823, 1850, 1859, con- 
venţia artiştilor Comediei prin acte în regulă 
legalizate de notarii Parisului în 1877: precum 
şi cele de date mai. recente) era o lege ricexis- 
tentă, cum. o numnia Pompiliu, dar totusi ora o. 
lege sub umbra căreia Societatea Dramatică a 

„trăit, fiindeă oamenii cari o alcătuiau, prin per 
sonalitatea, lor îi revendicaseră independenţă, 
„autonomie şi prestigiu, compleotiind astfel lip-. - 
“surile din textul legii; .apoi însăşi legea lui, 
Pompiliu E Eliade oste o lege n6existenită şi că- 

| 3) M, Sauton. Histoire des thââtres en France. La Legisla- 
tion du thtâtre. .
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zută în desuetudine, deoarece sumedenii de ar- - 

ticole se dezic între ele, societate dramatică nu 

mai există, a'rămas numai titulatura de socie- 
tar, fără societate, fără conlucrarea comună în 
vederea unor interese, cari rămân străine la 
“prima examinare mai amănunţită. 

Și încă sub Pompiliu mai erau artişti, cari în 
polida legii, prin prezenţa. lor în societatea, ne- 
prevăzută nicăieri, să-i dea fiinţă făcând-o să 
trăiască. prin voinţa şi autoritatea lor morală. 

lată ce a împedicat pe Pompiliu Eliade să 
facă gestul franc de a şterge din legea lui cu- 
vântul de societar,pentru a da aparenţă . de 
viaţă unui lucru desfiinţat. * 

Reprezentanţa anemică u artiştilor în comi-. 
„tete, lipsa unei comisii de judecată, alcătuită 
din semenii lor și sub prezidenţia unui om de 
legi, cum funcţionează pe lângă orice altă inşti-. 

„tuţie, dreptul. atribuit direcţiei de a decide 
“orice fără 'apel,.—tribunal extraordinar nepre: 
văzut în Constituţie, — toate acestea fac şi- din 
legea lui Pompiliu o lege incomplectă şi vulne- 
rabilă. + | | 

Cum se face, că au primit-o artiştii şi că n'a 
protestat nimeni? 

Ba da, Liciu și cu mine am „protestat, alţii - 
„cari aspirau să intre în noua categorie de socie- 
tari hors-elasse tăceau... şi legea s'a, votat, ca 
să mă convingă mai mult, că în humea actorilor 
noştri e fără folas să lupţi pentru interesele lor 
şi că treburile nu merg bine, decât tot cu un au- 
tocrat la conducere, cum spuneani la începutul 
acestui capitol. i ”
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Ce are bun legea.lui Pompiliu, . este preve- 
derea, omenească în calcularea pensiilor, şi ale: 
artiştilor, şi ale funcţionarilor teatrului ; mai“ 
sunt premiile pentru autorii originali, taxele pa 
spectacole, asimilarea, societarilor ca. membri 
ai corpului -didactic, înscriindu-i la casa lor de 
credit :—după cuin este arbitrară, dispoziţiunea 
art. 6 de sub'aliniatul h, care pune la discreţia 
direcţiei, jără judecată, fără prevenirea, celui 
vizat şi fără a-i da putinţa de a se apăra în în-' 

-stanţă — dreptul (2) de a asvârli din teatru 
orice artist şi orice artistă de seamă, dacă a îm- 
plinit 20 de ani de serviciu. . 

Nimeni nu poate controla motivele şi bunul 
plac hotărâşte, când societarul e incomod sau 
ochii actriţei displac direcţiei. | 

Dacă conducerea lui Pompiliu Eliade înserie | 
însă în istoria teatrului o epocă de regenerare, . 
apoi aceasta, se datorește nu legii lui, ci-hotă: 
rârilor luate, în afară de lege, de spiritul lui lu- 
minat şi de sufletul lui entuziast. 

În ierarchia teatrului, societatea dramatică 
prezinta culmea, către care aspirau şi “inteau 
talentele sănătoase. - 

Nu pătrundea artistul decât după un şir lung 
- de isbânzi, de probe netăgăduite de destoinicia 

în meşteşug, după ani şi ani- de incordări şi aş 
teptare, 

Era un fel de intrare la Academie, intrarea 
în Societatea dramatică şi mai ales foarte cu 
greu se ajungea societar de clasa I-a, grad la! 
care putea să năzuiască numai actorul afirmat
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ca şef de gen, sau chef d emploi, cum i se zice 
la Comedie. 

"Aşa se tălmăceşte fait acestei societăţi 
dramatice cu oameni. ca Grigore : Manolescu, 
Nottara, lrosa Sarandi, Anicuţa Popescu, Ari- 
stizza Romanescu, Agatha Bârscscu, Amelia 
II asnaş, Julian, Mateescu, Hasnaş şi atâţia: 
alții; şi-mai târziu cu Liciu, Demetriade, Bre- 
zeânu, Toneanu, Leonescu, Sturza; Radovici, 
So. canu, Jonaşcu, Belcot, Bulandra şi încă 
cisiva, foarte puţini. 

Le sigur, că „omul slinţeşte locul” şi în lipsa 
oamenilor de: soi şi cu grije, se surpă “temeliile 
casei. 

Toţi î încep să-i discute. existenţa $ şi mulţi alţii 
îi vor dărâmarea cu oica preţ. 

Primii ziditori o mai apără, [iindcă au ci- 
"mentat-o cu inima și cu viaţa, lor; unii din chi- 
riașii cei. noui, cari au pătruns numai cu cărţi 
de vizită şi cu recomandaţii, nu pot so de- 
faime, liindcă sau furişat în ea ; dar nici n'au 

„dreptul s'o apere, fiindcă ar ponegri amintirile 
slinte ale-marilor premergători... ” 

In scurt, nu ştiu dacă un caci de sarcini ai. 
„ultragia liniştea şi siguranţa celor, cari nu-și 
mai pot găsi loc î în altă parte; ceea ce cred, să 
ştiu însă și s'0 doresc, ar fi găsirea unui om 

| luminat la cârmă, îndrăzneţ î în născocirea len- 
curilor şi neșovăitor în administrarea lor că. 
ruia să i se dea mână liberă şi să dea afară, şi 
să angajeze cu contract și în orice condi iii ar- 
tiştii de-talent, de ori-tinde. 

S'ar însănătoşi "Veatrul Naţional: mar mai fi 
prea mulţi, ca să îngreueze o bugetele, fiindcă cei
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buni sânt puţini; şi fie-că s'ar înfiinţa o nouă 
societate dramatică cu o lege impusă de valoa- 
rea celor, cari ar [orma-o, în locul celei... de 
fapt neexistente; fie-că i-ar zice societate, fie-că 

nu i-ar mai zice, — teatiul oficial ar folosi, îm- 
- prospătând: nu numai talentele, dar şi carac- 
terele.



- „CE S'A JUCAT DELA 1908—1911 

Din literatura originală 4 
, 

Ropor toriul original bun găseşte în n Pompiliu 
„Eliade un. sprijinitor convins şi-i face loc, ală- 
turi de clasici şi de contribuţia autorilor străini 

"de seamă din toate literaturile. 

Incepe cu Ultimul vlăstar, piesa, profesorului 
N. Pandelea, lucrare meritorie „prin. adevărul 
caracterelor, prin. patriotismul cumpănit ŞI. su- 
bordonat în scrierea sa cerinţelor estetice. 

Se mai reprezintă JLărul, dramă în 2 acte în 
care-și face debutul ca autor dramatic ârtistul 
Zaharia Bârsan, actualul director al Teatrului 
Naţional din Cluj, căreia, îi urmează Sirena, de 
aceletş autor şi Jert/a într'un act de Ion Mi- | 
clescu. | : 
„Săracu Dumitrescu şi Romeo şi Julieita la 

Mizil, două schiţe dramatice de o ironie inci: 
sită şi de un numor ales şi cunoscut autorului . 
lor, George Ranetti, — obțin mare succes în 
interpretările lui Ion Petrescu, I. Brezeanu, P. 
Liciu, V. 'Toneanu, Ion Niculescu şi Belcot. 
„Mihail Polizu Micşuneșii trece piesa Pământ cu: 

" Agepsina Macri-Eftimiu î în rolul principal și A, 

i
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" de Herz, Noaptea Invierii, dramă în 3 acte.cu . 
Tina Barbu şi Aristide Demetriade.- 

> Autorul Sandei, Al. G. Florescu reprezintă o 
noua lucrare Chinul, mai discutată, decât cea 
d'intâi, prin natura subiectului, şi din 'care 
desprind figura doctorului Verca, | pe c care l-am 
jucat. * 

“Se joacă cu succes Domnul Luca, comedie 
“într'un act de profesorul universitar 0. Rădu- 
lescu-Motru şi Nevasta lui Cerceluşi, tot într'un: 
act de P. Locusteanu. 

Bestia, schiţă, dramatică în 4 acte de tegre- 
tatul G. 'Diamandi, interesează prin îndrăs- 

neala tratării cât și prin interpretarea aleasă a 
Mariei Filotti, care deţine rolul, principal, a 
Constanţei Demetriade şi a ui Sturdza, Leo- 
nescu şi Demetriade. 

„ Ca reluări din repertoriul! original citez Lipi= 
torile satelor, ÎLanasse de astă-dată cu Nottara, 
fiindcă sub anterioara, direcţie se jucase cu Ion 
Petrescu, Suprema Porţă de Haralamb Lecca 
cu Aristizza Romaneszu care reintră în Ianua- 
rie.1909, Ovidiu şi Despot Vodă de Alecsandri 

» şi Răzvan şi Vidra de Haşdeu. 
Cu prilejul Unirii pr incipatelor, aniversarea 

„primilor 50 de ani, se reprezintă Carmen Sae- 
culare, un poem însuflețit de Anghel şi Iosif. 

Fără îndoială însă, că Pompiliu consecueni 
principiului său, că e o datorie patriotică de-a, 

„represinta piesele minunate ale repertoriului 
străin, tot așa „cum e'o datorie palriotică'de- d 
nu reprezinta fiece. piesă naţională”, respinge 
cele yre-o 50 de piese originale propuse, ceea 

| 4. 
;
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ce-i atrage multe duşmănii, din cari unele sânt, . 
ventilate. sgomotos'şi prin presă. 

Ceea-ce se poate revendica, ca o încunu- 
nare a sforțărilor lui pentru înnălţarea litera- 
turei originale, este faptul că trilogia lui Barbu 
Delavrancea aparţine repertoriului său.



NOTTARA - 

Apus de Soare, în Ianuarie 1909, deschide 
seria, trilogiei. lui Delavrancea, măreaţă evro-. 
care a, trecutului, care desteaptă şi ţine vie con-" 

_ştinţa Neamului, aduce prinoase bătrâneţii şi 

pildueşte tineretul; căci cine l-a auzit pe Maes- 

trul Nottara, în întruparea lui Ştefan Vodă cel 
Mare şi Sfânt, proslăvindu-şi spătarii, comişii, 

pârcălabii, — îi răsună în urechi, ca o învăţi- 

iură de sus, cuvintele lui : SE E 
„Pe oasele lor s'au aşezat şi siă tot pămân- 

„tul Aloldocei, ca pe umerii unor uriași!” | 
„Nottara! Icoana artistului mare, străjerul | 

neadormit în renaşterea teatrului românesc, ci- 
tit şi cu apucături, cari îi trădează vita şi nu-i * 
îngăduie să s'amestece, cum s'a ţinut de-o parte 
50 de ani, cât a slujit până acum societăţii dra- 
matice, pe cars a apucat-o altfel şi căreia, poate 
şi din vina, lui, nu i-a putut împrumuta, mai ni- 
mic din prestigiul, din perseverenţa şi din au- 
„toritatea meşterului, fiind-că lipsindu-i ener- 
gia trebuitoare, a așteptat zadarnic, o viaţă în- 

treagă, oameni şi lucruri să se îndrepteze dela 
sine,—pe câtă vreme dacă ar fi ştiut să şi vrea, 
decanul nostru ducea tuima la mântuire,
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Neoreşit,. să vrei nu e puţin lucru: te expui 
la tot felul de riscuri. 

„Un dresor abil, —care-şi cravaşa animalele, 
ca să le ţină î în respect,—și-a apucat înta'o zi 
mâna, lui vânjoasă între cele două. rame . ale 
cuştei. . n" 

Atât le- -a trebuit fiarelor. să se năpustească 
asupr a-i şi, dacă nu proceda cu răbdare,—sufe- 
rindu-le sgârieturile, până să-şi salveze mâna, 
dintre ramele, cari se ciocniseră, pe carnea lui 
n'ar fi avut marea satisfacție, s să-și revază, be- 

„“stiile făcând sluj, sub magica mişcare a mâinii 
sdrelite şi totuşi destul de puternică, să le sfâ- 

“râe cravaşa până în fundul luminii ochilor, cari 
luau, pe moment, imagini de stupoare şi de la- 
şitate, în vreme ce ramele se închideau acum 
potrivite şi tăcute... | 
«Eu unul, ademenit de pilda dresorului, măr- 

turisesc că am cravaşat în jurul meu snasmele 
veninoșilor Şi, dacă am 'sulerit şi seârieturi, fi- 
rea mea combativă n'a renunţat să cravaşeze şi 
de aci înainte laşitatea. 

“Pe Nottara, în clipele lui de indignare, l-am 
auzit totdeauna şoptind ca un patriarh : 

„Auzi îci? Lasă-i mă...” 
Răbdarea lui aristocrată, dacă a reuşit unc- 

ori să nu-i sdruncine liniştea de om cumpănit 
şi de artist creator, i-a adus [oarte de multe ori 
decepţii şi deziluzii, cari, îi sdruncinau adânc 

„sufletul. 
Au fost însă. şi zile, în cari răbdarea Mae- 

strului se-izbia de desorientar ca, la Caro se ex-
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pune omul bun, când primește lovituri ne- 

drepte. > 

Mi-adue aminte, când uream nenunăăratele 

lui scări din str. Regală, ziua şi noaptea, şi a- 

jungeam. aproape fără respirare şi mă aştepta. 

ca un leu închis, să-i aduc veşti de mersul lup: 

tei cu vrășmăşia întâmpinată înti"0 vreme. . 

Atunci, întradevăr, n6eazul îi era zugrăvit. 

pe faţă , suteria, cu mânâria omului ales şi Poate 

-şi cu regretul [irii, care şovăia să reaolioneze 

sgomotos Şi violent. -. - - 

Mie-mi pliicea firea lui şi lucru curios, nici 

Maestrului nu-i displăcea să mă vadă intreprid 

şi voluntar, 

„La tine stă loută nădejdea de izbândă, daci. 

„vei pleda cum ştii. atât de bine să pledezi pen- 

„tru vre-o nevoie, când pui inimă, cum desigur 

vei pune..... şi de astădată,'—îmi seria oare 
când Marele Nottara, Şi convins de interesul 
comun, ce-l purtam instituţiei, nu de mult î îm. 
scria iarăşi: „că fiind, la postul tău, o să folo- 

„sească din nou "munca ta pentru nevoile tea- 
trului”. 

Bun şi priotenos. afabil, milos, — Nottara, 
multă vreme, va [i în lumea noastră obicinuită 

rara avis, către. care, cei cari i-am venit î în 
urmă, se cade să ne ndreptăm cu drăgoste și 
cu admiraţie. 

Creaţile lui îl pun în fruntea marilor . roa- 
lizări scenice şi cu toate ciorovăelile, dintre ar: 
tist şi autor, Barbu Delavrancea privia cu ad: 

_miraţie la bătrânul Ștefan Vodă. din Apus, de 
Soare, la icoana minunată a Hatmanului Lucu 

Arbore din Viforul, — şi cine n'a plâns cu Not-
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tara, când blestemă, ra, născută din neputinţă 
din întuneric şi din mişelie „ura: care nuiartă” 
pe străjerul Sucevii, cum nu iartă pe nici unul 
din cei, cari strejuesc în calea muncii şi a bi- 
nelui; şi cine n'a privit cu evlavie şi la Petru 
“Rareş din Luceafărul? Cu 

Ce școală de patriotism, de înnălţare sutle- 
„tească, de reeducarea caracterelor n'a făcui; : 
publicului Nottâra cu repertoriul lui Delavran- 

"cea, în care fiecare îrază este o nouă podoabă 
a limbii, ce vorbim. | 

Cu faţa luată de pe pereţii vechilor ctitorii 
domneşti, aidoma în măreție şi în nobleţe cu 
marii Voevozi ai 'Țării, -Vottara crează. frescuri . 

„pentru istoria naţională, cari au căpătat viaţă, 
trainică pin masca, gestul, și verbul” acestui 

"- talent de frunte. | | 
Emul al lui Grigore Manolescu, creaţiile lui 

sunt atât de importante şi de numeroase, că 
nici n'aș şti cu care să'ncep, şi nici toate nu le. 
pot înşiia. 
“La întâmplare : Don Saluste, e rolul pe care 

Xoltara, sub masca unui Velasquez, îl prezintă 
ca un giuvaier, cu ciseluri de o rară varietate. 

“întreg, complect, o opetă de artă desăvârșită 
Pranz ÎLoor din Hoţii, IVurm. din Luiza Miller, 
Regele Lear, Hamlet, Machbeth, Kean. Sulli- 
van, Tartuffe, Traian, Antoniu, Caesar din Q- 
vidiu, Dracul din Cocoșul Negru, Despot, Nar- 

cis, Tescu, Oedip, Horaţiu, „.culegător de stele 
pe spaţiul ceresc”, model statuar, impecabil ca 
atitudine, viu și inspirator prin felul magistral 
de a redă versul sonor al lui Alecsandri...
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Dar atâtea alte roluri, —din repertoriul străin - 
sau din piesele lui Ventura, Macedonsli, Lecca, 
Eftimiu şi atâţia alţii—alcătuesc galeria ma- 
relui actor, care a muncit şi munceşte şi azi, 
“muncă luminată şi fără preget, nu numai ca 
artist dar şi ca profesor şi director de scenă. 

- Nottara rămâne în istoria teatrului românesc. . 

icoana, care ilustrează epoca, renașterii noaştre 
prin meşteşugu-i desăvârșit şi prin eleganța cu 
eare, ales printre culeși, a. trecut prin viaţa ar- 
tistică, amintind tuturor, că arta este aristo- 
crată, prin însă-şi esența ei. Sa 

4



„ DELAVRANCEA LA REPETIŢII. 

Barbu Delavranceă asista la, toate repetițiile 
dădea indicaţii, controla intonaţiile interpre- 
ților, le dădea altele, se ridica, dela masa sufle- 
rului şi a directorului de scenă şi amestecân- 
du-se printre noi, se trezia jucând el însuși suc- 
'cesiv fiecare rol în parte. Me 

II pasiona, fiecare. caracterizare, nu scăpa 
nici un amănunnt, lămuria în culori vii câte-o 
situaţie, se aprindea, se supăra, tuna cu glasul 
lui de aramă, când vedea din cei mici, că nu 

"dau atenţia cu cari sunt obicinuiţi cei mari, 
"[uma, mereu şi, prin roțogoalele de fum, îi scîn- . 
teiau ochii și zâmbetul lui ademenitor îi apărea 
pe buze, prietenos şi împăciuitor. | 

Intro vreme era, ministru de domenii şi cei 
dela minister îl căutau, ca iarba de leac, în timp 
ce Delavrancea avusese grija să spue portarului 
teatrului, că ori-cine l-ar căuta să afle, că nu 

„e înnteatru, că nu vine, numai să nu-l stânje- 
„ nească din meisul repetiţiilor. - 

Și seara după spectacol, regulat, în Cate- 
neaua Imperial sau la Terasa: Oteteleşeani în 
jurul unei mese. lungi, la care poftia pe: mulți 
din cei, cari îi jucau în piesele lui, făcea crițica 

4



TREIZEOI DE ANI DE TEATRU zi? 

"fiecărui rol, se încingea în discuţii largi, în cari 
spiritul lui Delavrancea, strălucea cu vervă şi 
poezie în argumentare şi nici expunerea nu.era 
lipsită de icoane, de humor, de veselia, ce se . 

xesirânge din gluma prietenoasă la un pahar 
CU Vin „și cu A polinaris”, cum îl cerea el. 
"Dispărea, ministrul şi rămânea, numai. au- 

torul, artistul şi prietenul nostru, cu haina, ce: 
nuși€ închisă până sus şi cu lavalieră albă, care 
îlutura după felul cum se agita în discuţie şi. 
rima cu ondulaţiile părului său lung și stufos, 
cum e coama unui leu. 
„Nu l-a preocupat nici-odată vre-un gând de 
eleganţă şi mi-l amintesc -înti”o seară, când a- 
sista, şi curtea regală 'la o piesă d'a lui, că tre- 
buind să iasă, pe scenă în frac să mulțumească 
autorul, a uitat să-şi scoată şoşonii şi s'a pre- , 

zintat cu ei plini de noroi, cu faţa senină, şi lim- 
pede, aşa cam era el şi..... călcând noroiul în 
picioare. Ra 

'* „Staţi aşa, lângă mine, mai aproape, că e loe 
„Slavă Domnului! pentu. toţi! Nu-i aşaNot.- 

„tara? Gusti tu ce zici? Uite-l şi pe Doctorul. 
„Șmii! (Liciu). Uite-l şi -pe Jiogârdici! (Bre.-- 
„Zeanu) Spune ! 'Ți-e dor de un Berheci/. Uite-l 
„Şi pe Logofătul Trotuşan ! (nu) Unde-i D-na. 
„Luna? (Agespina Macri şi Tina, Barbu) Unde-i 
„Oana? (Olimpia Bârsan) Să vie Vornicul Că- 
„răbăl! (Lon, „Petrescu) Cărăbăţ, stai în iaţi 
„mea să te văz mai bine, că, straşnio ai mai 
“jucat!” 

Şi după strigarea:catalogulii, Ton Petrescu 
s'aşeza şi el la masă, își uita. cura care. o făcea 

„cu cărbunele. Beloc şi sorbia din pahar. o gură |
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de vin şi de pe buzele lui Delavrancea laude 
bine meritate. _ 

Ne despărţiam, când se crăpa de ziuă, vră- 
Jiţi-de prietenia lui, de cuvântul lui scăldat în 
culori nebănuite, potolit sau întierbântat, după 
nevoie; de lumina cu 'totul "personală a fiinţii, 
lui, de dialectica, lui aleasă. î 
„Şi pornind spre casă, destiămam la întâm- 
plare icoanele, care mi-au dat primii fiori în ti- 
nereţe, icoane smulse din Irinel, din Sultănica, . 
din 'Trubadurul, din Paraziţii, din Linişte sau 
d'Intre vis și viaţă... , 

Vorba, ca şi scrisul iui, nu cunoştea cuvintele 
de prisos. Ideea ţâşnea limpede dintr'un cu- 
vânt. Glasul lui catifela vorbele, şi mişcările * 
bărbiei punctau definitiv. | | 

„- La mesele noastre, în atmosfera de intimi- 
tate, care le făcea farmecul, Delavrancea defila, 
ilupe cum se schimba discuţia, sub toate iposta- 

„ sele multiplei sale personalităţi: poet şi artist, 
deschidea limbii româneşti. priveliștea podoa- 
belor necunoscute şi neîntrebuinţate de alţii; 
dacă 'vorbiam de chestia naţională, întreză- 
riam oratorul cu verbul lui. imperativ, cu gra- 
daţia, frazei, care încălzia idea şi termina prin 
a ne da întâlnire a doua zi la Liga Culturală, 
lui Liciu şi mhie, ca să vedem, ce s'a mai pus la 
cale; de venia vorba de vre-un proces, acest 

„poet al barei, ne desluşia diferitele chichiţe ju- 
ridice şi năvalnic în arguniente, devenia, covâr- 
șitor în expunerea .lor şi în încheiere. | Si 

Dar acum, pare-că teatrul îl stăpânia mai | 
mult; teatrul, care te ispiteşte cu sgomotul şi |
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lumina, cu ficţiunea realizărei binelui şi a fru- 
„mosului ca şi cu aceea a pedepsirii răului. 

Delavrancea, acest profund analişt 'a1 sufle- 
tului omenesc, era acum robul scenii, pe întin- 
sul căreia destășurase atâta simţire, confun- 
“dându-se zilnic cu eroii răscoliţi din colbul exo- 
nicilor, încât tribună, bară, ministeriat, ori-ce 
le-ar fi trădat bucuros pentru amorul sceriii, că- 
reia îi închinase ultimii ani ai vieţii, înibogă- 
ţind-o cu atâtea lucrări neperitoare. 
Scena! Dâră de lumină, copleşitoare de ochi. 

de minţi şi de suflete, mincinoasă de-o-potrivă 
cu mediocrităţile ca Şi cu talentele mari, 'co e 
bine ţi s'ar potrivi cuvintele Logofătului 
Trotușanu din Viforul: | 3 

Zădărnicia zădărniciilor! Și toate sun ză 
dărnicii... 

7 

7



_ EON, “PETRESCU IN CARABAȚ ŞI LICIU IN. 
ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ : 

„Vornicul Cârăbăţ, a fost întrupat de lon Pe- 
krescu cu o-putere de ovocare a vremei, cu o vi- 
woare care n'a scăzut nici azi, când îl joacă după 
50 de ani de teatru şi peste :70 do vârstă. 

În istoria teatrului românesc figura lui Lon 
Petrescu îşi ia impunătoare locul, prin activi- 
tatea lui rodnică şi îndelungată, prin marile-i 

. nijloace scenice, , prin talentu-i înăscut şi priu- 
tr'o intuiţie, care n'a dat greş. 

Nimeni din lumea noastră a teatrelor nu va 
uita replica tunătoare a lui Ion Petrescu, când 
Ștefăniță Vodă, hotărât să-l omoare.pe Arbore, 
ii spune: „L-am judecat eu' , acesta, îl înfruntă, 
pe Vodă în'faţa boierilor, şi-i asvârle cuvintela; 
„Și după care lege”? 

Era în felul lui de a spune, în atitudinea, în 
obrazul şi în întreaga lui mișcare sinteza, răb- 
dărei sfârşite a. vomânului, care reacţioncază, 
tumultuos, după ce a înghiţit multe; o elanul de 
care. e incapabil tineretul nostru artistic, ela- 

„nul care nu la părăsit pe acest bătrân şi vigu- 
ros artist şi pe care talentul lui îl redă cu atâta 
putere şi persuasiune. N “
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„Nici unul dintre actorii noştri n'a spintecat 
pină in inâruntae sufletul răzăşu:ui satu al ţă- 
ranului; nimeni n'a fost în stare să-i prinză 
vorba şi portul, pauzele lui specifice, apucătu- 
rile şi ticurile lui, toată poezia, rustică, care se 
degajează, din bogăţia lui de detalii; de aceea 

“ţăranii lui Ion Petrescu trăesc, şi sânt singurii, 
în teatru, cari rămân autentici. - | 

Incepând cu 1/oș Tănase din Răzvan şi Vidra 
şi apoi cu Dragomir din Năpasta, cu: Tomşa din 

„Despot Vodă, cu Vântură Țară din Lipitorile, - 
cu Costea ]uşat din Vlaicu, cu Borza, icoană 
de un admirabil pitoresc din D-l Notar al:ma- 
relui nostru poet Octaviann Goga, cu neasc- 
mănatul Gărăbăţ şi cu nenumărate alte întau- 

„_Pări de români neaoşi. După-ce jucase. melo-. 
drama cu Pascaly, crează Macduf din JMach- 

„bet, Hebro din Fântâna, bătrânii caracteristici 
din Onoarea lui Sudermann şi din Brândușa lui 
Brieux, Colonelul din Magda, Vollhardt din 
Stingerea, Nâel din Frica de bucurie, hobaya- 
shi din Taifun, tipurile din repertoriul lui .0a- 
ragiale şi din tot, în sfârşit, ce a înfăptuit înth'o 
carieră de peste 50 de ani, Ion Petrescu reali- 
zează, un record calitativ şi cantitativ, care-l . 
aşează în rândul marilor actori ai "Țării. 

„_ImViforul,) Liciu, printr'o sforțare, trece de | 
la genul său obicinuit; de roluri. la creaţia lui 
Ste[ăniță-Vodă şi câştigă bătălia prin precizia 
cu care-şi diagnosticează, eroul: sâcâit, minci- 
nos, epileptic, sângeros şi pervers. 

1) Pentru Vitorul s'au adus costumd noui dela, casa Winter- nitz din “Viena, iar decorurile au fost lucrate de pictorul I, "Mann, sub conducerea d-lui profesor Costin Petrescu.
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„Interpretarea lui Liciu evidenţiază puterea 
lui creatoare, gama lui variată, ştiinţa cu care 

își desăvârșia, compoziţia, adevărul, energia, 
viaţa pe care o insufla rolurilor lui. 
Dovadă că proceda cu:precizie în toate crea- 

ţiile, Ştefăniţă-Vodă a fost jucat în urmă de 'To 
ny Bulandra şi de Aristide Demetriade, cari 

l-au întrupat cu mijloacele, lor deosebite, dar 
nici unul nu s'a putut depărta de liniile carac- 
teristice ale compoziţiei lui Liciu, care era de- 

_finitivă. * - 
Nici: când colaborarea strânsă, dintro autor 

şi actor, nu s'a dovedit mai prielnică şi pentru 
unul şi pentru altul, ca în repertoriul lui Dela- 
vrancea. Acest acord cumaraderesc' contribuc, 

-. în' bună parte, la desăvârşirea succesului. Se. 
pare, că Delavrancea cunoştea cuprinsul. scri- 
sorilor lui Voltaire către principalii lui inter= 
preţi şi înţelegea, că opera, autorului dramatic 

"dacă nu piere în cuprinsul mut al volumelor sau 
al manuscriselor, sufletul vieții viitoare i-l dă 

tot aciorul, ori-cât:de efemeră, î-ar fi întru- 
parea. Aşezat pe aceste temelii, repertoriul. 
lui Delavrancea constitue şi astăzi o rezervă 

„de mândrie naţională, menită în toate vremu- 
“rile să înalțe, sulletul românesc; o cronică dra- 
matizată, în care artiştii viitori vor găsi prilej să 
își încerce talentul, păstrând tradiţia marilor 
creatori; întrun cuvânt o podoabă a, limbii şi 
literaturii noastre dramatice, cioplită cu pri- 

„cepeore, cu fantezie şi cu adevărată ştiinţă, do 
un mare meşter; în forme şi în culori, al graiu- 
lui străbun,



 INŞIR'TE MĂRGĂRITE 

Pompiliu Eliade, criticat pe nedrept, că a îm- 
prospătat repertoriul Naţional cu tot ce era bun 
în literaturile ştrăine şi că, era dificil în primi- 

„rea pieșelor orginale, din expunerea de mai sus 
„Tăsare limpede.cu obiectivitatea în alegere cu 

spiritul său eclectic şi gata să nu refuze spriji- 
nul operilor meritorii. 

Aşa sub direcţia lui, sub imboldul şi stăru- - 
inţa lui apare un poet dramatic, de talentul 
căruia trebue să se ţină seamă mai târziu, 

Pompiliu Eliade cu sufletul de artist şi cu 
dragoste părintească ajută eşirea la iveală ca. 
autor dramatic a lui Victor Ejtimiu, reprezen- - 
tându-i- Inşirte Iărgărite poemă în versuri, 
în care se toarce fuiorul. basmelor româneşti, 
comoara fanteziei, a datinelor, a parabolei şi 
a poeziei unui întreg popor, hrănit cu idealuri, 
cu extazul supranaturalului, cu lirismul feţilor 
frumoşi, al Cosinzenelor şi al vitejiei smeilor. 
““Falentul omului care ştie, se pricepe să serie 

teatru se impune din primul moment. Publi- 
zul e câștigat. da frumuseţea, de armonia, ver. - 
sului, de originalitatea icoanelor, de desfăşura. 

„rea acţiunii, cu care. Victor Eftimiu apare fa- “ „niliar de la prinia lui lucrare,



îi | 1OANTL. LINESOV 
Pompiliu Eliade era mulţumit, că dăruise - 

teatrului românesc un colaborator preţios şi nu 
odată l-am auzit pe Victor liftimiu vorbind cu 
venerare de acel, care -i dăduse o mână de 
ajutor. 

Poetul, — care mai târziu era să scri 0o- 
coşul Neg gr punând la contribuţie bogăţia 

„_ folklorului şi mândreţea unei inspiraţii, pe care 
- un popor întreg ȘI-O revendică, — aminteşte 
poeţii Franţei, cari s'au inspirat din cronicile. 
regelui Avtus sau din Table ronde; pe poeţii 
germani cu epicul lui Holiei, cu frumuseţile li- 
rice ale lui Schulze sau gingăşia culorilor de o- 
rient ale lui: Stieglitz, din epoca marilor prela- - 
ceri literare. - | 

Graţie lui Pompiliu Eliade, Victor Eftimiu 
n” întârzie să ocupe un loc da frunte printre 
autorii noştri dramatici contimporani Şi, ceata 
celor” respinşi zadarnic sorâşnește şi urlă în 

pustiu. 
În teatru, mai mult că în viața de toate zi- 

lele, ți se poate contesta, şi ţi se poate răpl ori- 
ce; numai dece ai în minte și în sutlet publicul, 
marele anonim, străjueşte. ca nimeni să nu se. 
atingă.. .
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ASESORUL BRACK DIN „HEDDA GABLER”»



DIN LITERATURILE STRĂINE 

„Clasicii, fără îndoială, formau un punct im- 

portant din programul desfăşurat de Pompiliu 
Eliade, după cum însă-şi educaţia lui latină îl 
îndrepta să aleagă din literatura franceză veche 

și din. cea contimporană operile de seamă. . 
Necontestat,: că bogăţia, literâturii franceze, 

pe care o cunoştea şi o aprecia ca un analist fin 
şi priceput, trebuia să-l ispitească mai mult de- 
cât altele; de aceia găsim în repertoriul său, pe 
lângă Electra?) lui Sofocle, în admirabila tra- 
“ducere a profesorului universitar G. Murnu ; 
pe lângă Regele Lear, cu Nottara pentru întâia 
oară în rolul titular, în traducerea d-nei JI. 
Miller-Verghi; pe lângă Don Carlos 2) în tradu- 
cerea poetului G. Coşbuc, că-şi iau locul rând 
pe rând Corbii 3) de Ilenry Becque, traducere 
de M. Sadoveanu şi în care am ocazia să creez 
pe Teissier, funebru ca, îxisă-şi întreaga inspi- 
raţie a lucrării ; Lais (Le joueur de flute) de, 

" 3) Jucată cu Ion Petrescu, Vasile” Leonescu. Olimpia Bâr- 
san. 

2) Tony Bulandra în Dan Cazlos, Nottara în Filip ÎI, Ar. 
Demetriado în Marchizul de Posa şi d-na M. Filotti în Eli- 

sabeta, 
3) P. Sturdza, şi d-na 4e. Macri în rolurile de seamă, 

15.
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Augier, un act în versuri tradus de Mihail Emi- 
„nescu ; Gucrin. Notarul, de Augier, tradus de 
I. Brătescu- Voinești, în care joc pe Arthur 
Lecoutelier, tip de vervă şi humor, alături de - 
Liciu, Tony Bulandra, d-na Lucia Sturdza şi 
Soreanu; Pracul verde de Augier şi Alusset 1) 

„reia Moștenitorii de Ad. Bello, în care joc pe . 
Massias, şi O vizită de Dumas?) şi apoi repre- - - 
zintă din autorii contimporani cu succes Brân- 
duşa *) (Blanchette) de Brieux, tradusă de E. 
Gârleanu, Necunoscuta +) de Brisson, tradusă 
de P. Gusti, Modelul 5) de Henry Bataille, tra: 
dusă de G. Ranetti, în care joc pe Greville; A- 
„morul veghiază de Caillavet şi de Fless, în care 
interpretez pe Carieret şi distribuţia numără |. 
artişti aleşi ca Aristizza Romanescu, Maria 

_ Giurgea, Lucia Sturdza, Lon Niculescu, Vasile E 
'Poncanu şi Ar. Demetriade. 

Mai urmează O taină (Boubouroche), admi- 
rabila șarjă a. lui Courteline, excelent tradusă 

"de colegul meu de şcoală 1. A. Bassarabescu . 
şi minunat interpretată de Ion Brezeanu şi 
Maria Ciucurescu. | 

Portofoliul e) de 0. Mirbeau în traducerea . 
lui Emil Gârleanu, Liniştea casei de Cour teline, 

„în traducerea lui Ion A. Bassarabescu : cu 
„Petre Liciu şi Marietta Ionașcu şi” Care-i din 

?) Cu Belcot în vânzătoul de haine vechi, ! 
'2) Ion Manolescu în Cyeneroi. Livescu-Lebonnard, 

5 'Tina Barbu şi Ion Petrescu în rolurile principale, 
+) Canstanţa Demetriade în rolul principal, 

5) In rolurile principale Tina Barbu, Maria, Filotti şi Ar, 
Demetriade. Piesa are un deoscbit succes. toate rolurile 
fiind interpretate numai de soceitarii, de seamă. 

- Soreanu şi cu mine. - * 
a) Are un succes deosebit. In «listribuţie Marietta „Tonaşeu, 

* Soreanu şi cu mine.
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amândouă, de Smith, tradusă din englezeşte 

de Jihăescu-Nigrim şi pusă în scenă de'mine, 
complectează, ca ridicări de cortină unele spec- 
tacole mai scurte. 

Din nordici Un faliment de Bj&rnson, tradus 
de Boniface IIctrat) înscrie o izbândă în pri- 
mul rând pentru Petre Sturdza în rolul lui 
'Pielde, şi pentru restul distribuţiei, care cu- 
prinde pe Marioara Voiculescu, Mhrioara Giur- 
gea, şi Soreanu. Ion Manolescu atrage atenţia 

asupră-i, prin căldura şi nota sinceră cu cari 
caracterizează, interpretarea tânărului Sanes. 

Din Calderon de la Barca,-se jocă Judecăto- 
rul din Zalamea, în traducerea profesorului 
universitar Ovid Densuşianu. Piesa montată cu 
îngrijire obţine un succes de stimă cu Nottara, 

Sturdza şi Demetriade în rolurile de seamă. 
Din literatura rusească: Cererea în căsătorie 

un act de Cehov și Reuizorul de Gogol, cu Liciu 
în.xolul principal, ambele traduse de N. Dună- 

__Teanu, se joacă în serie, atrăgând public mult 
“prin spiritul satiric al lucrărei, prin interpreta- 
„rea aleasă și pitorescul costumelor noui şi va- 

" riate. 
Din literatura ungară „„Diavolul” - lui Mol. 

nar, tradus de P. Gusti, asigură, un nou succes 
lui Liciu i iar în Taifun de Lengyel are ultima - 
lui mare "creaţie în 'Tokeramo. | 

Am creat cu el în Taifun pe Carl Bernard . 
Beinshi, un literat, ratat, care apare i în diferite 
ipostase dela act la act. 

1). Profesor «le limba franceză, A sezis și în româneste ver. - 
suri, dovedind o profundă cunoaştere a, limbii. 

2) In distribuţie: Toni Bolandre, | MN, Voiculescu şi M, 
i „- Giurgea, iau e uz i
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Rolul acesta se poate asemăna cu O mare bucată de concert, în care pui la contribuţie din tot ce ştii. | 
„Raisonneur, cinic, rovoltat, ironic, filosof, "amorezat, beţiv fără a. trece limita exuberanţei celui, pe care francezul îl botează, avinnd, pro- und sentimental în ultimele acte, Beinsli în- semnează în cariera mea rezultatul unor obser- vaţii şi al unui studiu amănunţit în redarea a- cestui caracter atât de complex. 
Dintre rolurile. care mi-au adus mari, satis- facţii sufletești, Beinsli din Taifun ocupă unul din primele locuri , | 
I/am jucat de multe ori cu Liciu, care carac- terizasc japonezul lui Lengyel cu mască, atitu- dine şi detalii de artist mara şi lam reluat ade- sea cu Aristide Demetriade, după moartea lui 

    

1) Cu prilejul trrnnului său în ţară. marele  trasedian Paul Wezcner a asistat la reprezentația. piesei Taifun de Melchior Lengyel, dușă care a comunicat ziarelor impresiile sale asunra teatrului românese. - ” N „.Cunoșteam piesa, spune Paul Wegener, am găsit =poc- sarolul la cal maj îndlt nivel artistic. Actorii români mi-au făcut impresia, că au, în maniera lor fe a juca, cera apropiat de jocul artiştilor ruși, Atmosfera, cât se poate de bine re- dată, Se. joacă cu acel stimmung, care începe să lipsească teatrelor noastre. Găsesc că până si rolurile cele mai mici sunt foarte bine jucate, Rar se mai realizează asemenea: ansamblu chiar la noi la Berlin. Despre principalii inter. preţi, ce să spun decât că dl Demetriad are momente ad- mirabile în Tokeramo şi d-na Filotti joacă rn multă fineţe, „Dintre ţoti însă, cel mai mult mi-a plăcut d-] Livescu în rolul Beinski. II socotesc un mare actor, de foarte mare an- "rauri edaogă marele tragedian YWegener, (Rampa 11, Dec. 1922). 
Dem. Teo:loreseru scrie: „Am văzut Cu mare desfătare ima- insa definitivă, de o eleganță epocală, de un farmec aproape rictural ve care = făcut-o d-l Livescu din rolul blazatului scriitor Beinski, E poate creaţia cea maj autentică, cea mai " desăvârşită a acestui actors,
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Liciu, cu mult succes și pentru noul interpret 
ca şi pentru Maria, Filotti în rolul cochetei. 
„In seria simpatiilor mele trec pe Baronul de 

Ligneuil din Rivala de Iistemaeckers, tradusă, 
de Brătescu-Voineşti. Ii 
“Iată un rol în care personajul e de o rară ele- 

ganţă, de un cinism particular aşa zişilor sus- 
puşi:; terre d terre când tratează orice, chiar 
tocmelile amoroase; e un subiect de clinică, 
care disecă aristocrația avariată, sufleteşte, 
boeria curată dispărută şi înlocuită cu apa- 
renţele înşelătoare ale unui blazon usurpat. . 

Un nou antipatic pe care-l îmbrăţişez cu căl- 
dură, îl studiez şi-l cercetez: în amănunte, îl 
redau cu entusiasm şi-l înscriu cu satisfacţie 
în galeria 'ticăloșilor cu mirajuri neplăcute 
adesea pentru unii din sală *). 

In Rivala debutează Tina Barbu, eleva Aris- 
tizzei Romanescu şi eleva mea în ultimul -său 
an de Conservator, când îşi trece strălucit -exa- 
menul cu o scenă din Suprema Forţă de H. 
Lecca. | | | 

Ia mai. târziu ia Paris lecţii cu Leitner şi în 
urmă stuliază, cu mine Nora de Ibsen. 

Apariţia Tinei Barbu în Rivala a fost afir- 
marea netăgăduită a unui real talent. Cu o 
voce care părea voalată la început, dar care se 
încălzea treptat în dialog, câștiga răsunete me- 

  

1) Alexandru Davila, cu care nu vorbeam. scrie în La Rou- 
manie o cronică în are spune, că Baronul de Ligneuil este, 
de sigur una din creaţiile mele de seamă. Inserez părerea lui, 

„ Alexandru Davila, ca, un omagiu de gratitudine pentru spi- 
ritul său obicetiv, i | PI aa
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talice, devenea vibrantă şi copleșea cu un ac- 
„cent de convingere şi de adevăr'nebănuit; cu o 
atitudine dârză, care o prindea; dominantă, în 
revoltă, înduioșătoare în mândria, cu care-și 
povestea durerea, înti'un fel care nu era banal, 
Dindcă nu semăna cu alta ; cu o privire de oţel, 
care Îascina ; cu un umblet .și cu mişcări, cari 
trădau ofensa unei fiinţe puţin comune, Tina 
Barbu era actriţa care în Rivala, ca: şi în Brân- 
dușa, în Jlodelul, în Rue de Sentier, în Străina 
şi în altele își cucerise un loc de frunte în seceta 
„de femei cu talent pentru teatru. | 

Realizările ei erau o garanţie de viitor mare; 
sârguința ei înţeleaptă, care cerea totdeauna . 
sfaturi dela cei cu mai multă experienţă, era o 

„Tăgăduială care nu putea să dea preș.. 
De câte-ori lucruri cari i se păreau confuze, 

nu le desluşia în rolurile ei cu Liciu, dacă se 'n- 
tâmpla să joace cu el în aceaşi piesă, cu Belcot; 
sau cu mine. Îşi da bine seama, că în artă ni- 
meni nu-i a tot ştiutor! 

Plecarea ei din teatru, după marele războiu, 
plecare determinată de măritiş, — azi e d-na 
Rușaveţeanu, — constitue o pierdere serioasă 
pentru teatrul nostru. 

In Rivala mai apare Constanţa Demetriade, 
creatoarea atâtor eroine, actriţă cultă şi de 
“mult temperament şi succesul spectacolului îl 
au deopotrivă Aristide Demetriade şi Liciu.” 

Din repertoriul” german se joacă Punctul 

— .._ 
|
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negru, comedie în 3 acte de Hadelburg > şi 
Pvresber, tradusă de P. Gusti. . E 
“Rând pe rând, Liciu şi Toneanu obţin mar; * 

„Succese în tipul exotic al negrului Dr.. Roby . 
IVodleighi -. : - Da | 

„__ Prostul de Pulda, autorul Grevei?) în tra- 
“ducerea d-nei Sofia Nădejde, face serie. 

Factura comediei e atrăgătoare, veselă şi:sa- -. .. 
lirică ; însuşi titlul piesei e o ispită pentru 

„toată lumea, care, în mare parte, presupunân- 
du-se alcătuită numui din deştepţi, aleargă să . 

- Yază exemplarul atât, de rar... al:prostului. 
Piesa se bucură de o distribuţie îngrijită : 

Maria Filotti şi Nelly Santa în cele două prie- 
tene; Toneanu, Belcot, Sturdza, Achil şi cu: 
mine în rolurile de seamă. - 
-"Toatrul.are, orice s'ar zice. curiozitățile lui !- 

Pe Pilipo al lui Coppce nu l-a. jucat nici-odată 
un cocoșat, autentic, ci totdeauna, un actor tâ- 
nâs, frumos şi fără infiimităţi aparente; Oedip, 
lucru ciudat, vede și după ce şi-a scos ochii; şi 
Brezeanu, când joacă pe Cetăţeanul, tairmen-. 
tat al lui Caragiale, nu bea nimic, pornind dela - | 

- Principiul, că napărat trebue să fii treaz, ca să. -. jaci pe beatul... . II 
“Piesa: lui Fulda punea pe tapet o chestie. . „- nouă: cine să facă pe prostul?. E o 

Ca la ori-ce distribuţie în faşe, mai erau şi 
alţi candidaţi; s'a căzut însă de acord la direc- 

  

:) Kadelburg, actor „de comedie şi autor dramatic. apreciat , în Germania, juca. «le preferință tipurile; cari vorbeau în dia- lect și jocul său cra caracterizaţ prin multă vervă si natu- -ralețe, RE: i . „1 | i 2) Das Verlorene Paradis. Sa jucat la noi sub titlul: Greva "-cu Liciu şi cu mine în zolurile principale, -
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ţia fe scenă, dând extensiune. principiului lui 
Brezeanu, că nici pe prost nu-l poate reda, de- 
cât um foarte deştept. Şi aşa s'a, hotărât, ca So- 
reanu, şi numai el, să facă pe prostul. In doc- 
trina dramatică :se câștigase. dar un nou princi- 
piu, — fără să se poată însă rezolvi problema, 
dacă şi prostul poate face pe deşteptul? 

E drept, că acest meritos actor n'a înşelat * 
speranţele puse în el: afost de-o prostie înduio- 
şetoare şi iată cum Prostul şi-a, găsit, interpre- 
tul visat pentru desfătarea publicului şi succe- 
sul lucrării, —'căci prostul lui Fulda nefiind o- 
brasnic, era simpatic şi atrăgător. 
T'ără îndoială însă, că, piesa lui IV. A/. Ioers- 

îev. Heidelbergul de altă dată :) obţine succe- 
sul cel mai de seamă. - . - 
_»0 pagină de poezie, o idilă în care se săr- 
_„bătorește dragostea unui puternic al acestei 
„lumi cu o jemeie din popor şi farmecul ne- 
„grăit de dulce al trecutului, ce nu se mai în- 
„toaree”, — așa rosuma Pompiliu Pliade subie- 
ctul acestei lucrări admirabile, pusă în scenă 

- de Gusti, cu adânca lui pricepere, jucată cu a- 
„vânt de protipendada artiştilor noştri şi tradusă 
minunat de profesorul universitar Ovid Densu- 
Șianu, | . 

Karl Heinz pentru Tony Bulandra şi IKathie 

  

1) Heidelbergul de altă dată (Alt Heidelbere) de Wilhelm Meyer -Foerster, s?a, reprezentat întâia oară la Berlin la 
Berliner Theater la 22 Noembrie 1901 de 500-de ori cu ace- 
iaşi artişti în colurile principale. 'Tradusă în mai toate lim- bile europene, s'a jucat şi în America, şi Australia. obținând, 
în mai puțin de 10 ani, cel inai mare număr «e reprezentații, 
după Iamlet al lui Shakespeare,
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pentru Maria Giurgea şi Marieta Tonaşcu, sunt . 
creațiuni cu cari se pot mândri şi azi, 

Dar Doctorul Jiithner în întruparea lui Ion 
Niculescu și a lui Ion Petrescu, dar ministrul 
lui Leonescu, dar Lutz cu Toneanu şi apoi cu 
Mihalescu au fost realizări de artă superioară, 

„întrun ansamblu ales şi bine combinat, - 
Săpat adânc în inimă şi în amintire mi-a ră-. 

mas rolul meu: Detlev, Conte de Asterberg, ti- 
pul eternului student, care de învăţat o fi învă-. 
ţând, dar nu-și trece nici-odată, examenele, că: 
n'are vreme de-aşa ceva!. 

Mă gândesc cu drag şi azi la scena mea cu. 
Tony, înainte de-a afla, că-i Prinţ de Saza-Karl- 
shurg, când îi spuneam: i 
— „Stii tu, mă băiete, unde se învaţă adevă- 

rata poezie germană ? Aicea la noi; în Universi. - 
tăţile germane!” | 

Şi apoi punând la contribuţie pe bătrânul 
domn Goethe, în vreme ce din depărtare s'au- 
zia în noapte corul studenţilor, în ritmul muzi- 
cei, care s'apropia,. în gălăgia, tinereţii celor, - 
cari veniau să-şi bea berea, recitam:" 

„Prin poarta deschisă. tovarăşi ne vin, 
„Se 'mprăştie norii şi 'n cerul senin 

„Par toate cuprinse de-un farmec divin; 
„Cântaţi dar cu toţii: bibamusr" 

Ti trântiam prinţului o şapcă pe cap şi-l fă- 
" ceam student, fără voia lui; băieţii mă purtau 

pe braţe, pentru-ca la rândul meu să îngenu- 
chiez la picioarele lui Kathie: „Contesă pala- 

„țină, dintre țemei cea-mai [rumoasă... și să îug *
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cu ea în brâţe, în strigătele tuturor, cari mani- 
-festau sgomotos: „Trăiască prietenia” şi în lă- 
tratul câinilor de vânătoare... | 

Sânt clipe pe cari un artist le-retrăeşte; sânt 
rezerve de energie pentru mai târziu, când dacă - 
nu s'ar mai auzi i urările prieteniei, să poţi totuşi 
brava urletul câinilor. 

Pompiliu Eliade repară pripeala lui Alexau- 
dru- Davila, şi Nottara îşi reia toate drepturile 

de societar cl. I și de director de scenă. 
lată cum lămureşte Pompiliu i în cartea lui re- 

"chemarea lui Sturdza și a lui Liciu, care fusese 
exclus din societatea dramatică... cu pierderea 
tuturor drepturilor: 

. Direcţiunea a crezut, că face un act de 
IER „dreptate şi că aduce un mare serviciu teatru: 
lui, rechemându-i în trupă, din lipsa cărora su- 
„feriau simţitor comedia și drama realistă. 
„Lot astfel, la primele locuri vacante de socic- 

„tari s'au numit d-nii: Ion Livescu, Petre Liciu, i 
„Petre Sturdza, Tony Bulandra şi d-ra M. Voi: 
„„culescu. Şi în această privinţă s'a procedat 
„Gu cea mai mare nepărtinire”. 

Societariatul meu, care întârziase atât, răs- 
"plata unei munci serioase şi stimulentul incvi- 
tabil pentru viitor, se împlineşte chiar în pri- 

„mele zile 'ale venirii lui Pompiliu Eliade la di- 

„recţie, care mă încredinţase, că-mi va face 
dreptate şi mi-a făcut-o. | | 
ram întrun turneu, şi în ziua când comi-! 

„tetele reunite mă proclamau societar în unani.- 
«mitate, — o.locul s'o spun, că aceleaşi comi- 
țete nu-mi dăduseră yotul sub” direcţia, Davila,
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pentru-ca, să se vază forţa lor morală,rostul şi 
utilitatea lor în mâna abilă a unui director, 
care știe să vrea, — mă, găsiam la Ploeşti, unde 
la 20 Febr. 1908 jucam Sanda de Al. Florescu. 

Primele telegrame de felicitare erau ale lui . 
Pompiliu, Liciu, Ion Brezeanu, Demetriade. şi 
Nottara. Câştigasem victoria, dar cu câtă luptă 
cu câte duşmănii noi şi cu câte altele vechi as- 
muţite din nou! I-drept, că n'am cucerit; un loc 
în carieră — nu fără muncă, sau fără anumite 
aptitudini dovedite, [iind-că, dacă n'ar fi cu- 
rent... ar fi absurd, — dar fără ca paşii mei 
înainte, să nu stârniască. îndărătul lor: scrâş- 
niri neputincioase. Nu m'am ocupat însă nici- 
odată de cei, cari trebuiau- să. bârfească la 

„Spate. [şi asta o patimă, cum ar fi tutunul 
sau jocul de cărţi. Rămâe dar la locul, care şi l-au ales. De 

Dar în lumea teatrelor sânt Și oameni cum se cade. Da 
lată ce spune Pompiliu Eliade, vorbind dv - 

înnaintarea mea,): . a 
„A doua zi dupe înnaintarea d-lui Tivescu, . 

„Direcţiunea a primit mulțumiri și felicitări, 
„Chiar din partea tuturor acelora, cari candida- 
„seră alături de dânsul"... 

  

.*) Teatrul Naţional din Bucureşti în 1908-—1909 de Por. - piliu Eliade, profesor universitar, director eneral al teatre- lor, Pag. 81—85, .



UN CURS DE DICŢIUNE CU PROFESORII 
SECUNDARI DIN TOATĂ ȚARA 

Prin 1907, pe lângă Ministerul instrucţiunii 
funcţiona, dupe modelul Casei Şcoalelor şi a - 
Casei Bisericii, Casa Artelor, instalată în casele. 
Aman, unde se află azi muzeul cu acelaş nume, 
desfiinţată mai târziu, şi de care depindeau şco. 
lile de Bele-Arte, Conservatoarele, Şcolile de 
Architectură, etc, Administratorul Casei Arte- 
lor era, Arhitectul G. Sterian, fostul membru 

- în comitetul teatrului Naţional şi dupe reco- 
mandarea sa, ministerul instrucţiunii, m'a nu- 
mit Ja catedra dela Conservator, suplinitorul 
Aristizzei Romanescu, care a, lipsit aproape 
doi ani în străinătate. . 

Aşa am intrat în învățământ. 
Pompiliu Eliade mi-a vizitat adesea clasa, 

urmărindu-mi cursul şi m'am trezit într'una 
din orele mele şi cu' fostul secretar general de - 

„. la instrucţie 'Teodoru, care-mi spunea la ieşire, 
„că ministrul Haret, în urma sfatului lui Pom- 
„piliu şi al său, intenţionează să convoace în 
Capitală, pe socoteala ministerului, pe toate 
prolesoarele şi profesorii secundari, din toată 
ţara, de limba, română, filosofie şi istorie și —
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că voi avea, însărcinarea, să le fac curs de dic- 
ţiune aplicată lă felul predării lecţiilor. în 
şcoală, - o o 

Pompiliu Eliade, care urmase la şcoala Nor- 
mală din Paris cursurile de dicţiune ale'lui Got, 
îşi dădea seama, mai bine ca ori-cine, de utili- 
tatea acestui curs, care în Franţa şiîn Ger- 
mania, în Austria, în Elveţia figurează printre 
cursurile obligatorii în şcolile normale, în se-- 
minarii şi Universităţi. 

În America nu e cetăţean, care să nu fi în- 
văţat din şcoală, să-şi comunice corect ideile: 
Această uşurinţă, de elocuţiune este una din 
cauzele mari, care în Statele-Unite apropie şi 
confundă toate treptele societăţii şi cuvântul 
rostit, cum trebue, deşteaptă gustul cititului, 
desfiinţează deosebirile de clase, obicinuindu-i „pe toţi cu apucături alese 2) AR | La noi, profesorii Ionescu-Gion şi Anghel Demetriescu au fost primii cari au dat impor- tanţă, acestei materii, cel dintâi scriind chiar în această, privinţă. e 

Intradevăr, la un scurt interval primesc a- dresa, Ministerului instrucţiunii publice, 3) care îmi dădea această grea însărcinare. 

  

:) Cursuri speciale la, Sorbona, la St. Sulpice. la Scoala Normală superioară, ete, Circulara Ministrului de Instrucție Bardoux spune: „Fiecare profesor la examenul de capaci- tate-va fi examinat şi asupra acestei materii” “La Geneva, "cursuri la, facultățile de drept și litere. La Viena. catedră permanentă cu docenţă şi 'conferintă. ete. : 
2) Ed. Laboulaye. Discours populăires. 
3) No. 85854 din 1908 în cuprinsul următor: „Am onoare a vă ruga să binevoiţi a ţine în Capitală un curs de dicţiune între 24 Decembrie curent şi 8. Ianuarie viitor, cu wrofesoa- | rele şi profesorii dela şcoalele secundare din tară, Ministerul
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Şi la 24. Decembrie 1908 în amfiteatrul Li- 
ceului Lazăr, directorul Marin Dumitrescu, azi 

“profesor universitar la Cluj, primia pe mini- 
strul Haret, pe Pompiliu Eliade şi... pe mine la 

„inaugurârea cursului. Ilaret, în faţa unei săli 
tixite şi alese, arată motivele, cari au determi- 
nat ministerul să-i convoace în Capitală şi Pom 
piliu Eliade ţine o.interesantă conferinţă asu- | 
pra rostului acestui curs, explicând de ce s'a 
adresat teatrului să-i. procure profesorii, fiind- 
că şi la Paris au fost vii discuţii... să se ştie, 
unde se vorbeşte mai bine, mai corect şi mai 
frumos şi s'a ajuns la concluzia, că în această 
privinţă Sorbona poate lua lecţii de la Comedia 
Pranceză. | ” 

Ulterior delegaţiei mele, numărul profesori- 
lor secundari fiind riare, Maestrul Nottara şi 
cu Petre Liciu au făcut de asemenea câteva 
frumoase lecţii practice. 

Cel care vorbeşte în public, de multe ori din- 
fr'o'aruncătură de ochi face psihologia sălii, şi 
e dator s'o [acă. Ei bine, nu era uşor de vorbit . - 

"în faţa unei săli, în care, neobişnuit; de bizar şi 
de interesant,—elevii toţi erau... dascăli. După 
atâţia ani de profesorat, îmi dau mai bine sea- 
ma, de felul cum se hotărâseră să asculte pre- 
legerile unui 'actor atâţia licenţiaţi şi doctori, 
atâţia pedagogi cu experienţă îndelungată, cari; 
lăsând la o parte şi suficiența profesorală, in- 

crede, că ar fi bine ca, înainte de începerea, acstui curs, să 
asistați la câteva lecţiuni de filosofie. istorie şi limba româ- 
nă «lela una sau mai multe din şeaalele secundare din Capi-. 
tală, şi în clasele inferioare şi în cele superioare. lucru pen- 
tru care s'a şi dat ordin în consecință direetiunilor”?,
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erentă profesiunii, conveniseră. cu bunăvoință 
să ia loc în bănci, să asculte şi să cântăvească, 

ice li se va spune. . | 
» Emoţiile pr emierelor n'au! nimic de a face cu 

frigoriferul, în care intram. Era o linişte cum 

- numai cei, cari o propovăduesc zilnic de la ca- 
„tedră, ştiu s'o realizeze. 

Mi-adiic aminte, că mi-am inceput prima lec- 
ţie, spunându-le, că nu ştiu căruia “dintre ei să - 
mă adresez întâi, ca să fie indulgent cu mine. 
Profesorului: de matematici, —fiind-că în liceu 
nu le prea pricepeam? Profesorului de istoric, 
de literatură sau de filosolie, c cari-mi dăduseră 

note bune şi să nu revie asupra lor? Mă adresez 
dar tuturor și le spun acestor elevi improvizaţi, 
că din seminariile noastre elevul voi fi eu, şi că- 
mi voi îngădui numai să le amintesc lucruri, 
cari, fără, îndoială, le ştiu, dar asupra cărora 
s'au oprit prea -puţin. 

Şi am început expunerea principiilor, ilus- 
trate cu exemple vorbite sau citite din autorii 
noştri. de seamă și demonstrându-le cum pro- 
fesorul e dator să-și zică el mai întâi bine lec- 
ţia, ca să deştepte interesul şi atenţia şcolari- 
lor, și aceasta diferind după materie. | 

“Unul e tonul potrivit, ca să li se vorbească 
de o floare la o lecţie de botanică, în aşa fel, în=' 
cât să le deştepte atenţia, şi să le satisfacă curio- 
zitatea ; şi cu totul altul la o lecţie de istorie, 
de literatură sau de religie, când profesorul o- 
bligat să se adreseze nu numai judecății reci, 
ci şi impresionabilităţii elevului, mai e dâtor 
să întrebuinţeze şi o gradaţie în vorbire, care 
ski pregătiască o culme către e sfârșitul lecţiei,
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Și profesorii de religie, cari se aflau în sală, au 
rămas surprinși, cum se pot escamota Prin Ci- 

„tiri, fie greşite sau rău intenţionate, chiar ade- 
văruri biblice, dându-le de pildă parabola Va. 
meșului: şi a Fariseului, care poate fi redată 
prin citire şi în așa fel, încât simpatia, noastră, 
să meargă asupra fariseului, iar nu asupra va- 
meșului pocăit. Primejdia falşificării textelor 
prin citire, atribuirea altor intenţii autorului, 
decât cele ce-ar trebui'să reiasă din citirea lor 
clară şi sinceră, interesul pe care profesorul. 
prin citire sau vorbire, trobue să nu-l lase să scază în mintea şi în inima ascultătorilor,—au 
format, “toate cu exemple, obiectul primei mele prelegeri. | 
„Şi când am: coborât de la catedră, toată lu- mea asta gravă, cu care am convorbit, mă, în- călzise “cu privirile, cu felul ei particular de-a asculta. sau “de-a întrerupe cu vre-o întrebare judicioasă şi în locul Irigori[erului, mă, răsfă- „țam în cea mai caldă, mai prietenoasă. şi înăl- țăloare atmosteră.. E 
lecţiile mi le-am urmat esifel până la 8 Ia- nuarie, când printr'un banchet lă Tordache ne- 

am despărţit: ci, strângându-mi mâna cu gra- titudinea lor măgulitoare şi cu, în suflet, cu a- mintirea urior ceasuri, în cari am avut atâtea de învăţat. | . 
Nu mult după aceca am primit o nouă dele- gaţie de-a face un curs similar eu institutoa- vele și institutorii din Capitală, ') iar la inau- 

  

1) La sfârşitul. sedințelor, preşedintele societătii institu = torilor C, Teodorescu, regretatul director al şcoalei „Potzu Maior”, din Mihai-Vodă, mulțumindu.mi printr'o inimoasă
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gurarea cursurilor de vară ale Universităţii l- 
bere din Vălenii de Munte, în prima. ei sesiune, 
“mi s'a făcut cinstea, de marele învăţat Nicolae 
Iorga să fiu chemat să-mi fac cursul: meu ?). a 

La Liceul Lazăr, dupe intervenţia direcţiu-. 

nei, am făcut societăţilor şcolăreşti câteva şe- 
dinţe, în diferite rânduri, cu totul gratuit, învă- - 
tându-i să, preţuiască frumuseţile graiului ro- 
mânesc, prin vorbire şi citire corectă şi expre- 
sivă. Direcţiunea mulţumindu-mi printi”o adre- 
să, ca o curtenie deosebită, mă: numia honoris 
causa profesor al liceului. 3) a 
“Tot cam în acelaş timp absolvenţii Liceu- 

lui Mihai Viteazul, în frunte cu Alexandru Io- 
„nescu, Victor Raţiu,. Armand Iliescu, — azi 
distinşi avocaţi ai baroului bucureştean, — şi 

„alţii îmi oferiau în dar, cu inscripţii măguli- 
toare, o alegorie în bronz. simbolizând Bi- 
ruința, de sculptorul francez Aug. Moreau. 

Cine-ar [i bănuit, că modestele mâle strădu- 
inţe de atunci erau „0 poliţă trasă asupra a- . 

„[ecţiunei şi recunoștinței, cum a binevoit, în cu-. 
vinte impresionante, s*o spue unul din inimo- 

cuvântare, mi-a oferit în numele societăţii! o coloană de 
bronz, artistice ciselată şi cu inscrinția : Corpul didaciic pri- 
mar din Capitală, Maestrului Livescu. | 

2) La iriaugurarea Universitiţii din Vălenii de Munte. la 
cate au asistat A. L. R. Principele Carol şi Principesa, Elj. 
sabeta, am primit următoarea invitaţie ; . i 

„Rog veniţi Sâmbătă seara, păstrându-vă Duminică orele 
9—I1 cursul, — N, Torga, . E | 

3) Promoţia absolvenţilor 'din 1910 mau sărbătorit, .ofe- 
rindu-mi la un. banchet prezidat de mimistrul [Haret şi de 
fostul ministru -Disescu, o tabachere de argint cu un safir 
splendid şi cu inscrinția: Liceul Lazăr, 1910, — maestrui- 
lui Livescu, precum și o țigareță de chihlimbar Jegață 
în aur IE ea ' : 

a. =
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șii mei apărători Alexandru Ionescu, în faţa 
tribunalului în procesul odioasei înscenări, de 

- mai târziu ! | | 
„Pentru cei cari obicinuiese să-i primesc , ori 
gina 'bronzurilor, — cari împodobesc colţurile 
casei mele, — nu'e un mister, ci un priloj de 
mândrie şi de satisfacţie sufletească. 

“In aceste încercări întrunite, ale tineretului 
şcolar şi ale niele, către un ideal de. artă, am 
pus în scenă la Teatrul Naţional şi am botezat 
ca autor dramatic, cu prima lui lucrare Dom- 
nița Ruxandra, pe A. de Herz Şi cu interpreţi 
aleși tot din tinerimea, şcolară ; tot aşa; cum Victor Raţiu jucase în - societate 'cu tempera- 
ment, cu multă forţă de caracterizare, rolul principal dintr'o piesă a mea Cerşetorul. » 

De şi mai mare decât ci, eram de bună voie 
şi fără nici un interes în serviciul entusiasmului 
şi al aspirațiilor lor. | 

„Sub direcţia lui Pompiliu se retrage la pen- - 
sic Amelia IHasnaş, actriţă cultă şi de multă 
vază în vremea ei, care a jucat cu pricepers şi - 
cu eleganţă în drama. modernă, ca şi în trage- 
dia clasică, în comedia de salon, unde cra cu 
adevărat cucoană, ca şi în operetă, unde cânta, 
și fraza cu distincţie. 

Se mai retrag: Alexandrina Alexandrescu, o 
demnă 'succesoare în genul Frosei Sarandy; “hazliul şi sveltul interpret al farselor şi-al ope- 
retelor bufe Alexandru -Catopol şi C: Costescu care, după moartea, lui Grigore Manolescu, a "jucat mulți ani amorezii,
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Pompiliu Eliade îmbogăţeşte biblioteca tea- 
trului cu: numeroase volume de preţ, atât ca 
literatură dramatică. universală, cât şi ca 
technică teatrală. | 

Ca o usturătoare ironie adresată artiştilor, 

Pompiliu spune ministrului în raportul său : 
„Acestei biblioteci nu-i lipsesc deocamdată 
decât... cititorii”. 

Stăpânit de dorinţa de a stabili o legătură 
tot mai strânsă între diferitele arte, instalează 

în foaierul cel mare o expoziţie permanentă de 
pictură, la care participă pictorii Vermont, 

Vintilescu, Serafim, Pascali, Artachino, Sat. 

mary, Aricescu, 'Ţincu, Grimani, Săulescu, 
Henţia, Nadov, sculptorul Bălăcescu şi alţii. 

_ Yicisitudinile politice schimbă exponentul 

artistic al partidului, care vine la putere şi 

Pompiliu Eliade se retrage dela direcţie în pri- 

“amăvara anului 1911. El pleacă cu un adânc re- 
arel; din fruntea teatrului, pentru care-şi pro- 

- pusese să mai muncească cu folos. Regretul lui 
Pompiliu era regretul unui suflet mare şi neîn- 
țelcs de cei, pentru cauza cărora se devotă. Ar 

fi vrut să facă instituţiei binele, care-l visa, 
privind mai “departe, peste nemulţumirile şi 
bârtelile cronice ale administraţilor. Venirea 

„unui director nou exortează firea schimbătoare 
„a,actorilor; ei văd în cel ce pleacă o piedică î în- 
fântă în noianul ambițiilor lor şi în cel .ce 

- vine, neofitul, dela care .vor putea obţine ce 

- vor, măcar două-trei luni la început, până să 
aibă. timpul să-i cunoască. Ori-cine ar fi, nu 
poate să-i mulţumească. A fost o vreme, când 
ar fi pledat pentru unul dintre ei, ca principiu,
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“fiindcă le cunoaşte nevoile, fiindcă s'ar pricepe | mai bine înti'ale meşteșugului decât alţii, fiindcă fiind din breaslă, nu l-ar putea înlătura, politica, şi astfel ar -fi şi continuitate de ac- țiune: Dar cine să fie ? Aci apare hidra, cu capete multe. Dacă nu poate fi ori-cine,-să nu fie nici-unul şi dacă întâmplător unul, care-i | cunoaște, care le-a revendicat şi le-a statorni- cit drepturi, care însă tocmai fiind-că-i cunoaş- te le refuză cu îndârjire să le satisfacă absurdi- tățile, — reuşeşte să ia irânele, îl.sapă mai Tău ca pe un străin Și, su/lete bune... încep să-l “iubească, şi să-l. aprecieze iar, când nu mai e la putere, când li se pare, că-i departe de-ei, Tără, să-şi. dea, seama, că poţi dărâma, o casă, după cum o poți şi dichisi, fără să stai numai decât în ea. Ma | Peste doi-trei ani, în care timp Pompiliu se duce la, Paris şi-şi face o operaţie, care-i as- mute o.boală fără leac, foştii administraţi, din împrejurări deosebite, încep să-şi mai aducă aminte: de el.: 
Pompiliu Eliade însă n'a-uitat teatrul. 'Re- gretul lui s'a transformat înt'o rană adâncă, care l:a durut până ce a închis ochii. Era în- drăgostitul după zarea depărtată, în care vrea să desluşească seninul şi să-l arate și altora. Şi pe patul lui de durere din casa, pe care:o gătia cu evlavia unui călugăr, așezată în stra- da, care azi îi poartă numele, — Pompiliu Eli. „de între cărţile lui dragi îşi pierduse cunoştinţa şi tresărind, din când în când, sub aripa morţii, i se părea că o la teatru, că revede Heidel- bergul şi făcând să lăcrămeze toţi cei din pre-
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jur, îngâna : : „Gaudeamus îş igitur, juvenes dum 
SUMIUS... | 

In evoluţia artei, trebue să se ţină seamă, de 
contribuţia acestui mare profesor şi conducă- 
tor, ca de un factor determinant în aceşti 30 
„de ani din urmă, cari constituesc epoca de re- 
naştere a teatrului nostru.



NUMIREA MEA LA CONSERVATOR 

Schimbându-se guvernul, la instrucţia publi- 
că vine ministru C. C. Arion, orator distins, 
artist în înţelesul pur al vorbirei, îndrăgostit de 
Îrumos,. vechiu membru şi conferenţiar gustat 
al Ateneului, prietenos şi primitor cu un su- 
râs permanent, — surâsul lui Conu Costică, — 
afabil şi cu o uşoară ironie în colțul gurii, — 
de o eleganţă înnăscută, asemănătoare arbi- 
trului eleganţei 'la noi şi coreligionarului său 
politic Alexandru Marghiloman. 

In casele lui din strada Corăbiei se întâlniau 
toţi artiștii, muzicanții, pictorii şi sculpiorii 
de seamă, într'o atmosferă de caldă prietenie, 
din care nu lipsia nici spiritul, nici gluma, nici 
epigrama lui Cincinat. “ 

O sufragerie mare şi primitoare în stânga, 
cum intrai, aduna, alături de oameni politici, 
artiști şi poeţi şi nu lipsia Iliuţă, 3) care ori-de- 
câte-ori îl vedea plictisit -pe Conu Costică, îl 
înveselia cu ghidușiile lui. Oamenii mari au 
micile lor slăbiciuni. 

  

1) Jliuţă Ionescu, avocat, fire vaselă, fratele lui G. Ionescu, 
inspector general silvic, ! ”
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Prevăzând în bugetul anului 1911, o cate- 
dră nouă de dicţiune şi artă dramatică la Con- 
servator, m'am dus la minister, de. oarece su- 
plinisem doi ani pe Aristizza şi îi ţinusem ade: 
sea şi locul Maestrului Nottara, să-i cer;să-mi 
dea mie suplinirea catedrei, co'se înfiinţa. 

— „Ai venit cam târziu, dragă Livescule, îmi 
„zise Arion. Nu e prima cerere, care o primesc, 
„Mi-a cerut suplinirea şi Th. M. Stoenescu şi 
„Mircea Demetriad, şi... Uite cec : de şi supli- 
„nirile se dau după ochi, şi. ştii bine că ochii 

tăi nu-mi displace, — adăogă cu surâsul lui 
„caracteristic, — şi mai ştii, că te apreciez ca 
„artist şi ca dascăl, — am dispus și suplânirea 
;„5'0 dau tot 'cu conqu's. 'Poate cererile le-am 
„trimis Consiliului inspectorilor generali, cari 
„vă vor cere lucrări și programe analitice sigi- 
„late şi cine va fi mai tare îl voi numi. Ce zici? 
„Nu e bine aşa ?” | 

— Ba, e bine, Domnule Ministru. 
Si nam repezit acasă, m'am apucat de lu- 

cru, am [ăcut o largă expunere a felului cum 
înţeleg să-mi fac cursul, o programă analitică: 
melodică şi amănunţită împărţită pe şedinţe, 

„le-am pus întrun plic mare de pânză, m'am 
dus ja cancelaria inspectoratului pe str. Diaco- 
neselor; alăiuri de Minister, le-am predat u- 
nui funcţionar şi am plecat cu nerăbdarea în 
suflet să pot, alla cât mai curând rezultatul. 

După vre-o lună mă aflam în str. Corăbiei 
în biroul lui Costică Arion, chemat grabnic 
printi'un aprod dela minister. Era prin, “Mar ţie 

- 1911 In biurou inspectorul general al. învăţă- 
-- “mântului, profesorul Zaharescu, prezinta mi-



248  TOANLLIVESOU «=: 
nistrului raportul consiliului: de inspectori, prin care eram recomandat să suplinese cate- dra.. Costică. Arion puse aprobarea; pe raport, îmi întinse mâna Şi-mi spuse : „Tot s'apropie „sărbătorile. Acesta e oul de Paşte pe care ţi-l „ofer eu”, A 

Seara am fost poltit la. masă la e] împreună cu Ion C. Pacalbaşa, noul director general al _tpaţrelor. Sea Şi la 23 Aprilie 1911 în sala cea mare a Con- scrvatorului din str. Brezoianu ţineam lecţia de deschidere în prezenţa noilor mei elevi, a d rectorului general, a directorului Conserva- torului D. Popovici-Bayreuth; Precum şi a nu- „ Meroşi profesori și literați, Nu.lipsiau decât camarazii. 5) . 

  

1) Vezi „Universul, „Seara» din 24 Aprilie 1911, ate. „Ieri dupe prânz, la orele 6 a avut:loc în sala cea mare a „Conservatorului inaugurarea, cursului de dicţiune Şi artă - „dramatică, înființat de minister, Naul profosor al Conser- " »vatorului aste d, Livescu, distinsul Societar al Teatrului Na- „fional, care şi-a tinut lecţia 'de deschidere ca un vechiu „alascăl, de şi numai în ultimii ami a suplinit pe titularii ce- „lor două catedre existente, Cu o distincție rară şi cu Q voce „„SON0ră şi-a expus noul profesor planul cursului său. “După un omagiu adus lui Nottara și Aristizzei Romanescu, „cele două glorii ale artei noastre dramatica, „— d. Livescn „2, arătat, rând pe rând cu o exemplificare pe cât de bozată „pe atât şi de clară, diferitele mijloace cu ajutorul cărora „elevii Conservatorului vor trehui să birue defectele de âic- „tiune. Deasemenea, a mai arătat cum dicţiunea variază după „Senurile literare precum şi căile de urmat în exprimarea „Sinceză m, sentimentelor din bucăţile de interpretat. D, Li. „Yoscu a vorbit mai bine de trei sferturi de oră şi sintâia „lecție fiind o vizită- de etichetă» şi.a încheiat aci pre- „legerea, titularul noului curs de dictiune, aşa de fru:nos „deschis. - 
| „A aplaudat cu entuziasm pe maestrul Livescu un pu= „blie numeros şi distins în frunte cu d. 1, C, Bacalbaşa, di. „rectorul generala] teatrelor, precum și numeroși profesori, literați, ețep? , 
e
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Tot ce-am obţinut: grade ierarhice în tea- 

tru sau catedre, a trebuit să le dobândesc cu 
“luptă. Până şi o suplinire de catedră, care de 
obicei „se dă după ochi”, cum zicea Costică 
Arion, nu după merite, pănă şi suplinirea am | 
luat-o tot cu concurs.*) Câtă deosebire între 
cei cari aleargă azi după supliniri şi cari le 
obțin, — e drept pentru o foarte scurtă du- 
rată, — prin mijloace po cari eu unul nu le 
voi expune, şi între lupta şi sârguinţa, ce se 
cereau altă-dată. - 

In 1914 catedra, se scoate la concurs, mă pre- 
zint din nou în faţa comisiunei instituită pen- 
tru examinarea candidaţilor, şi pe baza avi- 

“zului favorabil al comisiunei şi al consiliului 
permanent, care i-a cercetat lucrările ŞI în con- 
formitate cu legea învățământului, 2) după “ce 
am prezintat programa ahalitică şi lucrări de . 
specialitate, am fost numit, în sfârşit, profesor 
titular, cu titlul provizoriu, la: catedra, pe care 
o suplinisem până atunci şi tocmai la 9-Mai 
1919, Regele iscăleşte decretul prin care sânt 
numit profesor definitiv. 2) i 

Dacă, am citat toate acestea, am făcut-o ca 
să deschid ochii celor invidioşi Şi răi şi fără să 
fac personalitate, să le arăt calea, ce trebue să 

" 1) „Adresa ministerului de instrucție publică nt. 3815 din „6 Aprilie 1911 : „Sunteţi numit profesor suplinitor la cate= 
dra de dicțiune şi artă dramatică înființată prin buszotul 1911-1912, pe ziua de 1 Aprilie a. c. pe baza avizului Cona 
„„siliului domnilor inspectori secundari ai ministerului, -con- 
„form programei elaborate de dv. şi aprobată,de. consiliu, "p. Ministru, (ss) C. Littzica, Director, N. Dumitrescu 

2) Adr. Minist. Inst. No. 24752 din- 29111 1914, -: | 
3) Decretul regal No. 1832 din 9 Mai 1919. „Monitorul Ufi- 

cial? din 13 Mai 1919, PD „si
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urmeze, când ambiţii, nejustificate prin nimic, 
le deschid pofte pentru anume locuri, unde se 
mai cere o cultură specială, lucrări serioase şi 
pregătire, iar nu recomandaţii numai şi insi- 
nuări calomnioase... | 
„De altminteri mai cunosc cazuri, când can- 
didaţii la concurs pentru o catedră, la Conser- 
vator, s'au prezintat cu programele -analitice 
ale altora şi cari se-păsesc în archivele minis- 
terului cu stigmatul plagiatului, în vreme 'ce 
concurentul se sbate şi azi să afle cel puţin 
ce-i aia : program, căci noţiunea -analiticului 

- e.prea complicată. A Ia 
"“Recunoştinţa. e o buruiană rară, care dacă 

«nu-și găsește adăpostul. decât în suflete alese, 
trăiește totuşi scrisă uneori pe hârtie, în avân- 
tul momentului, când arivistul subscrie ori-ce, 
chiar plagiatul, înnapoindu-ţi fără slială, dar 
cu mulţumiri copia, convins că „Prin ajutorul 
tău şi al... ca reuşi”. “ 

Dar, să le păstrăm anonimatul şi să nu no 
„mai ocupăm de ei; decât doar atunci când ar 
crâcni. . : 

“Pentru mine; muncitor de dimineaţă până 
noaptea târziu, teatrul şi cu școala au fost Şi. 
sânt singurele preocupări ale unei vieţi de stră- - 
danie, peirecută între scenă şi catedră. | 

“ Dacă luminile rampei în nopţile de iarnă au 
luminat paşii mei pe scenă în diferite reali- . 

> zări antistice şi aplauzele publicului, ca un. 
praf adamantin, flutură peste capul artistului 
îmbătându-l şi exoitându-i talentul, emu-: 
lându-l și stârnind invidia unora, — după câ-
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teva ceasuri de odihnă, a doua zi dimineaţa 
„intru în clasa plină de lumina zilei, de aerul ei 
răcoros şi simţ, că mi se aşterne în suflet odih- 
na de pe feţele senine ale tineretului, c care vine 
să înveţe. | 

„Munca mea e răsplătită, când privesc înnapoi 
la cei, pe cari i-am învăţat meşteşugul. Nimeni 
din public nu-i poate privi mai cu drag decât 
mine, când îi văz jucând şi trebue să fii "dascăl: 
ca să-ţi dai seama de superioritatea senzaţiei 
pe care ţi-o dă. şcolarul pe care-l înveţi, pe 
care-l vezi că pricepe şi că redă, cu mijloacele 
lui, concepţia ta. 

Uitaţi- -vă „la ei : capete bălane și oacheșe, 
ochi vii şi în suflete dorinţa de-a ajunge cel 
puțin pe Duse; iar în cealaltă “parte a clasei 
Trunţi nebrăsdate încă de-plictiselile vieţii, ba- 
tista arborată la balconul buzunarului, aerul 
ţanţoş şi cu pr etenţia de bărbăţie pr ecoce, unii 

"de un serios comic; alţii nebunateci, — toţi Şi 
toate artişti până în vârlul unghiilor. 'Te uiţi 

„cu drag la omenirea asta pentru care Moliere, 
Shakespeare, Ibsen şi atâţia alţii par a nu avea 
nici-un secret. Privindu-i cu iluziile, cu nă- 
dejdea și incumetarea în „primii paşi ai carie- 
rei, îţi retrăeşti ucenicia. şi-ţi aminteşti, cât a, 

„trebuit să. rabzi, cum socotelile din clasă nu se 
-potriviau. cu cele de pe scenă, cur voioşia de- 
'buturilor cra întunecată de nedrepţăţile vieţii 
și ale celor sprijiniți și. totuşi, întinereşti pri-.. 
vind la avântul lor din ajunul examenelor. 
La''Teatrul Naţional jumătate din artiştii ti- 

„neri sânt şcolari ii mei i şi mai sânt unii, „presă-
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raţi prin celelalte teatre din ţară şi alţii, cari 
Joacă prin ţări străine. 

Toţi îmi sânt dragi, şi cei recunoscători şi 
cei ingraţi. Ingraţi ? Da, curios, sânt şi ingraţi, 
dar au fost şi ci recunoscători întn'o vreme, 
chiar după ce au intrat în carieră şi nu pot să 
nu-i iert, că nu s'au eternizat; în aceeaşi dra- - 
goste, când le recitesc scrisorile lor adresate 
dascălului, după împrejurări, 

In afară de cei, pe cari i-am avut temporâr 
şcolari ca Elvira Popescu, Tina Barbu, Lili Po- 
povici, Ana, Luca, Puiu Iancovescu, Aurel Ata- 
nasescu și alţii, chiar artistul Romald Bul- 
finscki, — citesc în „Acţiunea Română” din 
13 Aprilie 1918, când apărea la Iaşi, — spu- 
nea cu prilejul unui banchet, de care voi vorbi 
mai târziu, că la Craiova, am fost cel dintâi, 
care i-am îndrumat primii pași „încurajându-l 
ca ariist tânăr”; — şi astfel cariera mea de 
profesor a cunoscut satisfacţii, pe. cari puţini 
dascăli le-au avut. -In 1914 prima, promoţie 
de absolvenţi, formaţi exclusiv la şcoala mea, 
pe lângă artiștii de seamă pe cari i-am citat, 
trebuia, să formeze falanga iniţială, care să se 
manifeste și să pue în valoare sinteza cursului 
meu, că se poate ajunge, în şcoala adevărului 
şi a firescului, la efecte mari, prin mijloace 
simple. | 
Mi-aduc cu drag aminte, cum în foaierul tea- 

trului Naţional au ţinut, la un pahar de şam- 
panie, să sărbătoriască pe profesorul lor şi să-i 
ofere un inel de aur, pe care-l port şi acum, : 
cu inscripţia : „Cei dintâi absolvenţi, iubitului 
lor.maesiru”, şi care cra un “legământ reci-
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proc de dragoste și:credinţă, în vreme ce ele: 
vul Sârbu, azi distinsul artist -al Teatrului Na- 
țional, îmi ţinea o cuvântare prin care „mul- 
jumia pentru grija părintească, cu care 2-a 
„ocrotit şi îndrumat în tot cursul celor trei ani 
de şcoală”) - 

Prea frumos,.nu-i aşa ? 3 
Dar dragostea lor nu nra părăsit nici :mai târziu, dovadă corespondenţa şcolarilor mei, 

care am păstrat-o cu evlavie, ca o îmbărbătare - pentru viitor. Spicuesc prin ea :. 
„Scumpe Maestre, Domniei- Voastre. pot să 

„Mă spovedesc ca 'şi unui duhovnic: şi de aceea „îndrăsneso să vă scriu aceste şiruri. 
„lată de ce e vorba : p 
„Ştiu, cât cântăreşte cuvântul Dy.- şi. mai - „Ştiu, — că de şi voi [i greşit vre-odată faţă de „»Dv., eu nu mă ştiu vinovat, dar așa e tempe- „Tramentul meu, Ea 
„Vă rog să mă Susțineţi pentru a fi şi eu „avansat la stagiar cl. |. 

„Rămân acelaş ca şi până acum admirato- 
„tul şi omul, care vă poartă numai prietenie. I: 

“Sârbu”, - - | 
Scrisoarea e datată 1918. 3 Aprilie, şi a- 

cost merituos elev a fost înnaintat, aşa cum doria. - o 
Câtă, sinceritate şi cât avânt în - scrisoarea lui ! „De şi voi fi greşit vre-odată faţă de Dv. „Cu nu mă ştiu vinovat, dar așa e temperamen- : tul meu...” Da, fireşte ! Care profesor se poa- 

  

- D) mUniversul» şi „Rampa din Iunie 1914,
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te supăra pe elevii săi, mal cu seamă când 

temperamentul lor e de vină. Nu, dragul rmeu,; 

chiar dacă ai greşit, nu, odată, do mai multe 

ori şi poţi să mai greşeșşti şi în viitor, cu, ce 
vreţi ! vă privesc tot dela înnălțimea catedrei 

„şi pentru mine sânteţi tot şcolarii, cari şi când 
greşesc, se pot îndrepta; — nu pentru mine, ci: 

pentru ei. | 
„."Peatrul nu se poate face fără temperament, 

dar temperamentul duce la. exagerări şi ade- 
sea la temperatură. | 

Așa, înti'un exces de amor, valorosul actor 
I. Manu îmi scria în 1915: „Neîntrecutului 
„macstru și înventatorului meu, cu adâncă iu- 
„bire şi recunoștință”. 

Tată-mă şi inventator !  Serisorile lor îmi 
sânt dragi, şi. pentru temperamentul şi pentru 
temperatura lor. Poate, că am făcut rău, că 
mi-am brevetat invențiile, că astlel îi împie- 
dicam pe înventaţii mei să păcătuiască cândva, 
Cu cine să mai urmez ?... Nu, fiindcă intenţio- 
nez Să fac un album cu fac-similele tuturor şi 
să-l dau în dar la fiecare, dacă nu eu, prin pro- 
curator, când vor [i împlinit şi ei 30 de ani de 
teatru ca mine, când vor ști cât am învăţat eu, 

când vor [i suferit ca mine, când vor fi mun- 
cit, cât am muncit cu, când vor îi scos elevi, 
cum i-am scos eu pe dânşii 1) şi când nu le do- 

1) Profesorul . Popovici-Bayreuth, directorul  Conservato- 
“ rului pe atunci. într'o pornire entusiastă de rezultatele 
muncii mole, îmi scria cândva : „Să ne trăeşti spre învă- 
țătura şi podoaba neamului”, — 1916, 

Scriitorul Liviu Rebreanu, în „Rampa din 20 Mai 19i4.. 
* spunea : „O clasă bogată şi-un profesor remarcabil, Boză- 
“uția clasei o în parte cantitativă ; cemarcabilitatea pro-
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-resc să întâlnească în calea. lor: nici ingratitu- 
__dine, nici defăimare, nici infamie... 

ÎI 

- „tesozului î însă este calitativă : metodă bună şi practică, dea „%astea, «de meserie, stăruinţă şi pricepere, D. Livescu. e un. - s«profesor, care ştie şi isbuteşte să inițieze me elevi în tainele : "meşteşuszului actoricesc şi mai are şi darul de ma-i iniția "fără calapod. In siârşit un profesor care nu-şi modelează ” selevii, după chipul Şi asemănarea, șa, care caută si reuşeşte să formeze originale, iar 'mu copii sterse şi lipsite de, va. . loare, e ete. A



DELA 1911 —1915 

Ion 0. Bacalbașa, venit director general, în- 
tâmpină simpatia tuturor. Era pentru artişti -o 
veche cunoștință. Insuşi autor dramatic şi cro- 
nicar teatral, trăise o viaţă strâns legată de ne: 
voile şi aspiraţiile lor. Ii cunoştea pe toţi, -le: 
ghicia, dorinţele, le menaja ambițiile, delicat şi 
„de-o bunătate fără pereche devenia câte-odată 
esitant în haosul pretențiilor, al suficienţii şi 
al prostiei nedeghizate a multora. Administra- 
tor priceput, a pus ordine în gospodăria. tea- 
trului, atât cât i-se îngădue' unui director de 
păstrători de registre. - | 

Susţinător convins al literaturii originale, 
deschide stagiunea la 15 Septembrie 1911 cu 
Rhea-Sylvia, piesă în versuri de vechiul poet 
Scurtescu. Reia Pranţuzitele, comedia lui C. 
Facca,. La Turmnu-Măgurele, Fântâna Blandu- 
ziei şi Ovidiu, de V. Alecsandri, întreg reporto- 
riul lui. Caragiale, La 30 de ani de M. Polizu- 
Micşunești, Sanda de Al. G. Florescu, Viforul 
lui Delavrancea, Romeo şi Julieta la Mizil de G. 
Ranetti, Inşir'te mărgărite de V. Eftimiu, Qair. 
canii lui Ventura, şi altele. | 

x
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Sub Bacalbaşa tragi-comedia în trei acte a lui Delavrancea Irinel sa jucat pentru prima oară în distribuţie cu Agepsina Macri, cu Aristizza Romanescu şi cu Brezeanu, Toneanu, Pony Bulandra şi Mihalescu. Succesul ci a fost inferior celui obţinut de celelalte lucrări din trilogie. 

| Bestia lui G: Diamandi se, joacă cu Maria Fi- lotti în rolul principal, interesând prin îndrăs- neala tratării subiectului, 
Ca originale noui tree : Fiul ei, 3 acte de - Emil Nicolau ŞI AL. Simionescu, în care joc pe Cheorghe Preda; Actriţa 3 acte de Tinil Nico. lau; — joc pe Const. Preda; — Ori-cann, 3 acte de Vasile I,eonescu şi Duţescu-Duţu, în care interpretez tipul arivistului Artur Corbeanu : «viciul şi Sobolul, 1) un act de Victor Efti- miu, Cumpăna, 4 acte de [, Dauș:2) :şi cu un mare fst de montare trece [ceria Visul lui Ali, poem în versuri de Mircea Dimitriadi cu muzi- . ca orientală a lui Constantin Dimitrescu. Vasile Toneanu interpretează cu succes rolul titular. 

„Autorul Visului lui i era un poet cu alese însuşiri. Versurile lui se resimt de  înrâuriirea, poeţilor decadenţi şi multe din ele strălucese prin imagini, după cun în general versificaţia din opera lui întreagă apare muncită, amintind însă corectitudinea formei lui Alexandru Mace- donski, prietenul ȘI şetul cenaclului din care făcea parte el ȘI atâţi alţi poeţi de talent; -ca pa 
Ă 1) Joc pe Dimancea, cu Belcot și Ecat, Zininiceanu. 2) Joe pe Adrian Volteseu, 

17
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„Cincinat Pavelescu, Iuliu Săvescu, Ştolan Pc-. 

tică, ete. | E Se 
Mircea Dimitriadi, [ratele Aristizzei, fusese 

actor şi jucase sub Grigore Manolescu, fără a 
avea însă nimic din marile însușiri ale surorei 
sale; în schimb, literile îl atrăgeau mai mult şi 
era, pe vremea lui, un om citit şi un scriitor cul- 
tivat. In special, pentru poeţii decadenţi, sim- 
bolişti ca şi pentru aerobaţii formei avea o deo- 
sebită înclinare. A trăit izolat în cercul restrâns 

„al adepților din şcoala lui Macedonski, făcând 
naveta între caleneaua Fialcovsky şi grădina 
hotelului Boulevard, după anotimp, iar în tim- 
pul din urmă la cafeneaua Imperial, unde s'a: 
duna bohema noastră literară şi artistică. . 

Alexandru Macedonski, şeful cenaclului, au- 
„torul incomparabilelor Wopţi, — poetul subtil, 
inspirat şi impecabil ca formă, autor dramatic 
apreciat şi traducătorul în versuri admirabile 
al lui Romeo și Julieta, un amestec de ambiţie, 
de trufie aristocratică şi de prea multă bună- 
voinţă, pentru începători, — prezida în lumul 
cafenelii şedinţele lor literare, în cari se discu- - 
tau cu aprindere operile lui Zola, Daudet, Ro- 
denbach, Sylvestre, Mendes, Verlaine şi ale al- 
ora şi se da drum liber opiniilor în coloanele 
Literatorului, Danube Vleu şi alte reviste, cari 
apăreau în spiritul şi sub egida maestrului. 

Fără îndoială, că din piesele originăle jucate 
sub direcţia Bacalbaşa, Cometa de Anghel şi 
Tosil obţine cel mai mare succes, Liciu spune 
prologul cu humorul său fin și cu marea-i auto- 
ritate; Maria Giurgea izbândeşte cu [răgezimea
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glasului ;_ Puiu Iancovescu [irâmă versurile 

„cu o destoinicie de meşteșug, care fără a lo răpi muzicalitatea, le dă strălucire prin elec- 
tele; cari le punctoază din sbor. Iancovescu, „mui târziu, — prin originalitatea, prin naturale- ţea jocului său nesilit şi prin secretul, care-l are de-a câştiga publicul dela prima, apariţie, tre- buia să dovie un arțist răslăţat al Capitalei, — “şi în Cometa dă chezășia speranţelor, cari se puneau: în el.: | | 

Din literaturile străine Lon Bacalbaşa repre: 
- zintă Prieteni din copilărie, comedie în 1 acte 
„de Fulda ; Scânteia de Pailleron, Banii de Miu beau, Omul de altă dată de Porto-hiche?) tra- dus de 1. Brătescu-Voinoști, Camoens un act de - " Hahm, tradus de Anghel şi losif;. Paifun; pen- “tru prima oară! Stâlpii Societăţii de Ibsen, tra dusă de [. Gorun. cu Sturdza în rolul principal. şi Goana Torţelor, admirabila lucrare a lui „Paul Ilervicu în traducerea lui E. Fagure, în „care interpretez pe Maravon, învățatul senin ŞI „evocator, alături de Aristizza Romanescu, . Agepsina Macry, Lucia Sturza, Aristide Deme- “iriadi şi Tony Bulandra. Se mai joacă Păpușile de Pierre Wolff, tradusă de Victor Eftimiu ŞI. N -M. Săulescu cu Eleonora Mihăilescu, Un du ș- man ul poporului de Ibsen cu P. Sturza şi Con- stantin Radovici; -Andromaca, tradusă de ]). Nanu, cu Lucia Sturza în rolul titular; Patima „cea mare de Auernheimer şi Moș-Odiniocdră do II. Murger, trad. de A. 'de Ilerz, cu Ion Nicu- escu, Lancovescu şi Agepsina Macri ; Eyrela 
1) Joc pe Chovassicux,'un rol interesant de caracterizat,
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de M. Nicodemi cu. Eleonora Mihăilescu; care 
sub această, direcţie joacă multe roluri de 
seamă. | 

Se mai reprezintă Concertul, o comedie de 
II. Bahr, tradusă de d-na Stela di. Burnca. şi, în 
fine, din Moliere Yicleniile lui Scapin cu /l'o- 
neanu, creatorul rolului în Scapin şi Alexandri- 

na Liniver.-în Zerbineta, o bucată de vocalize, 
în care obţine succes cu întreaga gamă a râsu- 

„lui ; Bolnavul închipuit cu Ion Niculescu . şi 
Doctorul fără voie cu Io Brezeanu. 

Dela 1913, când pleacă Ion Baculbaşa și până 
la 1915, când începe prima direcţie Mavrodi, 

„am avut a doua direcţie Davila, un scurt interi- 
mat al lui 1. Brătescu-Voineşti şi direcţia G. 
Diamandi, care n'a ţinut decât o stagiune. .. 
„A doua direcţie Davila a fost,:pentru așa zisa 
societate dramatică, un prilej de agitare 'con- 
tinuă,. | a 
Se proecta schimbarea legii sau mai bine zis 

înlocuirea ci prin alta, care trebuia — citez din 
protestul societarilor — : „să suprime art. 49 
„ŞI 50, călcându-se astfel rangul, drepturile ma- 
„teriale şi chiar cele la pensiune, păstrându-și 
„direcția dreptul unor noi clasificări menite să 
„desființeze actuala societate dramatică, lovind 
„în trecutul şi reputaţia antiştilor de soamă ; 
„renunţarea la subvenţiile fixe, înscrise pentru 
„teatrele naţionale şi înlocuirea lor cu sistemul 
„unei pro-rate scoase din impozitul timbrului 
„majorat pe cinematograle, cote. Această lege 
„mu poate fi avantajoasă societății dramatice 
„Şi statului decât în aparenţă ; numirea unui
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„director pe zece ani...” şi altele, toate acestea - 
erau de natură să turbure liniştea multor socie- 
tari, cari datorită raporturilor, ce Ii so, creaseră. 
de unii interesaţi, cu direcţiunea se simţiau vi. 
zaţi. direct, în frunte cu maestrul Nottara, cel 
mai ameninţat din toţi, după câte se aflase sau 

„se ştia. - | 
Nici P. Giusty, directorul do scenă, nu rămăe 

sese impasibil şi în josul întâmpinării prezin- 
tate Adunării deputaţilor pusese. următoarea 
adnotare : „Lovit prin suprimarea art. 50 din 
„legea teatrelor, mă asocicz la acest protest”; 
după cum” soţii Bulandra îl iscăleau cu men. 
țiunea : „Sunteni pentru stabilitatea (divec= 
ției, dar condiţionată de: majoritatea socie- 
tățu”. Ia 

“In colo, iscăliturile tutoror societarilor, în-: 
“cepând cu Nottara şi cu cei doi reprezentanţi 
în. comitete Ion Brezeanu şi Vasile Loonescu. 
E drept, că atunci când se lepgilerează la noi - 
'rostuirea unei bresle, pentru alo cărei nevoi un 
sentiment elementar de atenţiune şi de echitate 

_ar cere, în primul rând, consultarea ei prin fac- 
torii de seamă, cari ar putea s'o reprezinte, — 
pare-că e un [ăcut, cu în totdeauna să se calce 
şi prestigiul şi amorul propriu al celor, cari sar 
cădea să-și spuc şi ci cuvântul, cârid e vorba de 
existenţa şi de interesele lor proprii. Tată de Ce, 

aceeaşi greșeală repetată şi sub a doua direcţie 
Davila, asmute patimile, în locul unei discu- 

“ţii comune, cu demonstrări contradictorii, din 
cari cei obicinuiţi cu vechea legiuire puteau 
ieşi convinşi de nouile îndrumări procctate, cu 
încredințarea că nu s'ar fi urmărit să se isbias-
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că în nimeni și că dorinţa întronării unei for- 
me noui, — care în treacăt fie zis, în decursul 

anilor şi-a făcut drum larg, — nu era decât re- 
Zultatul unci experienţe, chemată să schimbe o 
alcătuire, care nu mai merge. | 
In locul unei asemenea procedări, s'a crezul 

că e mai lesne să se lucreze fără consultul şi 
ştirea nimănui. 

Lu unul, — câre nu eram în gr aţiile direcţiei, - 
„Şi care, prin firea mea, în mod. permanent ales 
de camarazi să [uc pe calul naintaş, care sc în- 
hamă la ocazii să urce căruţa la deal, căruţa i 1000 
cărcată cu pretenţiile cuminţilor, cari aşteaptă 
[oloasele, fără să prea ia parte [ăţişă, aşa că în 
caz de nercuşită, ponoasele să nu-i priviască, — 
aan fost printre.cei mai eneigici apărători ai 
păstrării societăţii dramatice, “dacă nu se putea , 
cu noi revendicări. cel puţin fără să se mai ştir= 
nască din drepturile dobândite.. 
“Până aici lupta era cavalerească ; ceea-co 
însă nu se cădea. a fost o campanie de deni- 
aare, de calomnie şi de aţâţare, Care ne-a emo- 
tisat şi ne-a înrâurit şi pe noi artiştii, dar pe 
care am. pornit-o nici eu şi nici-unul dintre 
noi, ci a fost pregătită şi pusă la cale de alţii, 
cari ne 'prezintau, cu documente, învinuiri în- 

"chipuite, întărite nu numai cu vorba, dar și cu 
scrisul lor, care dăinuiește şi azi. Atunci sia 
stricat cu desăvârşire buna căsnicie dintre dia 
recţia Davila şi. societari. 

„. Nremea lămureşte multe şi a lămurit, în spe- | 
„cial, pentru mine: perlidia unora, cuibăriţi. în 
câte un colţ al vre-unci instituţii şi cari docili
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la venirea! şefilor, le pregătesc, din primul mo- ment, cabale, cu ajutorul cărora. să fure buna | credința celor din prejur şi să detormine pleca- rea ori-cui, când s'ar simţi stânijeniţi în combi. naţiile lor obscure. . 

Interimatul distinsului nuvelist şi academi- cian I. Brătescu- Voineşti a. lost, cum i-a zis chiar el „o logodnă”, rămânând ca nunta, să so amâne sine die. In timpul logodnei nu ştiu, da- că el ne-o fi cunoscut firea şi novoile noastre ;. noi însă ne-am daț seama de ce n'a purces de-a dreptul la căsătorie : Brătescu Voineşti, delicat Şi şovăelnic ca o [lată mare. n'avea tempera- mentul trebuincios ca să stăpânească ambiţii și veleităţi, şi nici puterea să se sustragă înrâu- ririlor de fie-care clipă, recomandaţiilor sau slăruinţelor aşa de ohicinuite prin cancelariile direcţiei. Și ca un om întreg. a stricat logodna, lără însă să-şi piarză prioteniile pe cari le avea mai dinainte, lăsând pe soama, altor! directori, cari vor să se menţie, slăbiciunea, împlinirii in- tervențiilor de tot felul, 
George Diamandi, care n'a stat decât o sta- giune. cra de asemenea bine inspirat în ce pri- veşte și literatura originală şi nouile montări, ajutat fiind în această din urmă direcţie de sub. directorul său Râmniceanu-Sym, amator de reforme în regia scenii, manierat Şi Camaraa bun. RE a “De altmniriteri rar director, care venind la tea. tru, să nu se crează obligat să introducă refor-" me în luminatul scenii, în schimbarea, reflec:.
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toarelor, în alegerea tubularelor rampei sau ri- 
valtelor, în selecţionarea figurantelor, în schim- 
barea caloriferelor şi în mutarea biuroului di- 

„ ectorial, când la dreapta, când la stânga feres- 
trelor din fund, când dupe uşă, toate acestea 
dupe o matură chibzuire şi cu o expunere de 
motive documentată în [aţa celor, cari vizitea- 
ză, cancelaria în interes de serviciu, şi cari ră- 
mân uimiţi de minunata idee a noului director 
de-a muta biuroul din locul, în care-l avusese 
pre dezesviul. Ce simbol şi routarea asta din loc 
în loc a unei bicte mobile inofensive! După u-. 
nii însemnează, că a rupt-o cu trecutul, după 
alţii, când e mai aproape de geam, că vrea mai 
multă lumină în cercetarea şi rezolvirea, hâr- 

„iilor, ce i-s'aduc şi când biuroul e lângă uşe, 
mucaliţii dau pronosticul plecării repezi a chi- 
riaşului do-abia instalat. 

George Diamandi e drept că n'a mutat Biu- 
roul din loc şi nici prea multă lume nu i-l'a vi- 

„zitat.. Sta înfundat â în maldărul de cărţi și de 
ziare, nu primia decât foarte var şi, nu ştiu cum, 
dar democrat; înnaintat cum se credea că e, to- 
tuşi îi şedea bine şi nimeni nu era supărat vă- 
zându-l, cum îi plăcea să facă le petit ministre. 

Nu primia reclamâăţii, șefii de serviciu aştep- 
tau cu hârtiile pe la uşi, exclamaţiile uncori 
stridente ale actriţelor nemulţumite îl supărau 
şi când veniau să-i ceară câte ceva, drept; răs-. 
puns le poltea pe unele să vază, câte-un covor 
scump din aleasa lui colecţie şi adesea cu mâ- 
na pe înimă, — fiindcă era grav bolnav, — în 

„câte o cabină alături de scenă suleria crizele
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nemiloasei boale în timpui vre-unei reprezen- taţii; şi, în sfârșit, când i-S'a părut, că nu prea are mulți cu cari să se. înţeleagă, în moldove- neasca lui de boier de baştină, fără explicaţii şi-a luat pălăria, după ce cu cvlavie ne vorbise de „F'rancia” şi a plecat, spunându-le la toţi din capul - scării, rece Şi : sacadat : „Bună dzâua!” 
Intre 1911——1915 câteva piese originale cho- zăşuese pentru literatura, dramatică româneas- că succese sincere şi trainice. 
Delavrancea scoate din admirabila lui nu- velă I/agi- Tudose o piesă în 4 acte 1) care are a- coaşi soartă pe care au avut-o mai toate piesele . trase din romane, afară do singurele excepţii Maitre des forges și Dama cu camelii, cari au. ucis romanele. 

La 

jucată întâia oară la 9 lanuarie 1913, cu drama întrun act Când ochii plâng de acelaş autor, — obţine un succes noobicinuit şi asigură, o serie, de reprezentații pline până la ultimul loc. | 
„A. de Ilerz e un poet şi un humorist, Păia- - jenul e brodat pe aceste două mari însuşiri ale autorului şi la ele se mai adaogă o pricepere clară în alcătuirea scenariilor, cu o technică, care nu e de loc banală. a Dialogul vioi, replicele sprintene cu pointe, sigure, cari fixează efectele aproape mecanic, acţiunea. condusă cu meşteșug, așa, încât inte- resul spectatorului să meargă crescând, — şi - —— 

Păiajenul, comedie în 3 acte de A. de Herz, 

  

1) Cu Nottara în Hagi-Tudose.
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-totul'se desfăoşară într'o intimitate parfumată 
de o poezie delicată şi nesilită. 

A. de Ilerz este în literatura noastră drama- 
tică autorul cunoscut şi apreciat de public, mai 
cu seamă de intelectualii, cari citesc fără să 
scrie, şi o piesă iscălită de el prezintă aceleaşi 
garanţii de succes la noi, cum ar prezinta la 
Paris o lucrare semnată De Flers. | 

Baronul, cum îi zic intimii, [iind-că e fecior 
de oameni, cu instrucţie şi educaţie, n'a putut, 
rezista totuşi bohemei, către care înclinarea şi 
mediul lui de activitate Yau împins, molipsin- 
du-l de'oare-care nestatornicie şi împrumutân- 

„du-i specilicul unei bârleli, care la el o totdea- 
una spirituală și urbană. Autor şi cronicar dra- 
matic, cumuldază cu succes şi îndemânare 
amândouă profesiunile și. «dacă e firesc pe ur- 
ma lor să culeagă simpatii şi suspectări, talen- 
tul nu i-l poate contesta nimeni. 

Dar Păiajenul wa fost numai o mare izbândă 
"pentru autor, ci şi pentru interpreții principali 
Marioara Giurgea şi 'Pony Bulandra,-cari prin 
eleganța şi disereţia jocului au asigurat piesei 
nu numai succesul moral, ci și o lungă seric de 
reprezentații. 

O altă premieră interesantă este Poezia 
depărtării, 4 acte de Duiliu Zamfirescu şi care . . 
se joacă eu O amică, un act de acelaş autor. 

Poezia depărtării dacă nu se deosebeşte prin 
to acţiune încordată, e toată străbătută însă 
de parlumul unei poezii discrete şi bine inspi- 
rate a poetului de cea mai rară eleganţă și dis- 
tincţie, care cra Duiliu Zamfirescu,
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“Marele artist Constantin Radovici realizează „o puternică creaţie în rolul lui Văleanu, care. pe lângă multe altele, cari i-au [ăcut reputaţia, poate [i aşezată alături de Samson sau de „Le torul din Puterea întunericului, în cari talen-. tul şi jocul lui masiv s'au revărsat din belşug. La 8 Februarie 1913, o altă piesă, originală, Cocoșul negru, 6 acte în versuri de Victor Bfti- iu, cu Maestrul Nottara şi Agepsina Macri, iz- bândeşte făcând o lungă serie. . | 

„Aai tree Copiii Muzelor, comedie fantastică, înt'un act, în versuri şi proză de Stecedum şi 
Adrian. cu Belcot şi Brezeanu ; Valurile iubirii, 3 acte de Maria II. Rossetti şi Chemarea Qo- “drului, o înnălţătoare poveste moldovenească . în 8 acte de George Diamandi cu Maria Filotti în rolul principal. . - | | 

- Victor Eftimiu mai reprezintă Rapsozii apo- “tooză în versuri întrun act şi lon Vasilescu- Valjean comedia întrun act Ce ştia satul. 
Necontestat, că dintre cele trei comedii Q lacrimă,.Xordul Gordian Şi Ce ştia satul, acoas- ta din urmă intrunește calităţi scenice Şi de ca- racterizare superioare celorlalte. 

» Dialogul nuc banal, de şi e brodat pe un pro- - verh vechiu ca lumea; e condus cu meșteșug și 
„un humor ales şi cu pointe nesilite străbate lu- crarea dela un capăt la celălalt. Contrastul ca- vacterelor celor două personagii de seamă e pus într'o lumină, care le servește de-o potrivă şi le pune pe amândouă pe acelaş plan, cu o obiec- . tivitate artistică. bine chibzuită. Piesa s'a re. prezintat întotdeauna cu un egal succes şi ca-
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marazii mei Maria Filotti şi Petre Sturdza au 
contribuit cu talentul lor la reuşita lucrării. 

Incă de pe atunci Ce ştia satul l-am introdus 
„în repertoriul de ansamblu al Conservatorului 
pentru şcolarii mei şi am obţinut rezultate a-: 
preciabile, în special, cu [osta mea elevă, Ma- 
rioara Zimniceanu, azi societară a 'Leatrului 
Naţional. | 

O lacrimă, tot de Vasilescu-Valjean, n'a reu- 
şit. Duioşia reclamă accente de sinceritate. 
cari nu sânt familiare talentului necontestat al 
autorului. Cât despre Nodul Gordian voi vorhi 
în altă parte. _ | 

a. de Ilerz înregistrează un nou succes cu 
lucrarea, originală în 3 acte Bunicul ; Invinşii 
de Alexandru ISiriţescu, pe vremuri inspector 
la teatrul Naţional şi [ratele talentatului serii- 
tor Maiorul I&iriţescu, fostul meu şcolar la, lim- 
ba română în şcoalele militare, ic foau- 

-te cu greu vre-o frei reprezentații, pentru a nu 
se mai vorbi do ea. 

In Februarie 191 4 Domnul Notar al mar elui 

poet Octavian Goga obţine un răsunător suc- 
“ces și Ion Petrescu cu lon Brezeanu, în decm- 
sul celor trei acte ale piesei, fascinează, publi- 
cul cu jocul lor măestrit, iar în Martie 1914 
tragi-comedia A kim de Victor Eltimiu se joa- 
că cu Barbelian în rolul titular. 

Se face ziuă, un act de Zaharia Bârsan, con- 
stitue un regal patriotic de bună calitate şi poe- 
tul-actor ardelean contribuie cu vrednicie la în- 
flăcărarea sentimentului naţional. 

Intre timp se mai reia repertoriul lui Cara- 
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giale şi Răzvan şi Vidra de Iaşdeu cu Dimi- . triadi şi Eugenia Ciucureseu în rolurile - titu- lare. A Si În Ianuarie 1915 Duiliu Vamlirescu aduce noua lui lucrare Voichiţa, comedie în 3 acte. ju- cată cu "Tina Barbu în Voichiţa şi cu mine în Doctorul Fingal. Piesa a avut un succes de sli- mă şi aceaşi atmosferă de poozie lăuntrică în- făşoară întreaga lucrare. In actul al doilea ci- tiam Voichiţei nişte versuri, pe cari autorul mi 

le-a trimis în cursul repetiţiilor, din Galaţi, unde se afla la întrunirile comisiunii curopene a Du- nării în calitate: de ministru plenipotenţiar, în- soţite de următoarea scrisoare : . 

Stimate Maestre, 

Mă ţin de cuvânt cam târziu, dar mă țin, Vă trimit versurile, pe cari le: veţi spune Voichiţii 
în actul al doilea şi cred, că veţi avea timpul necesar să le învăţaţi. De spus, nu port nici-o grije, căci talentul dv. e o sulicientă. chezăşie nu numai pentru Doctorul Fingal, dar pentru . atâtea alte roluri cu mult mai- grele, jucate, şi 

“altele, cari aşteaptă viaţă, — din bogatele mij- - loace, ce le-aveţi la îndemână, — şi o interpre- 
tare justă de la spiritul analitic, pe care am a-: vut prilejul să vi-l preţuiesc de, atâtea ori, 

Iată, și versurile : | | 

Te-a zămislit Vlânda natură 
„Ca pe o floare de pe plaiu : 

- Din carminul vozei de Maiu o 
Ţi-a zugrăvit, rotundă, gura,
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Iqi din albastrul de cicoare 
Ţi-a "mduioşat privirea vie, 
dl șa că bine nu se ştie - 
J)e eşti jemeie, ori eşti jloare. 

Ia brâu te-a sirâns ca pe-un mânunehi 
De ramuri tinere de crin, 

Şi nau știu ce ţi-a pus în sîn, 
„Și dela sîn pân "la genamehi, 
Că parcă-q [i un vis croit 
După-simţirea mea nebună, 

„Cu sufletul ca alba lună 
Cu trupul cald şi liniştit. 

In trista mea singurătate, 
„la răsărit, colo şi colo, 
Vedenii cu cap de Apollo: 
Și ochii plini de bunătate ; 
Dar dacă tu ai şti a nume 
Cât farmec en [ăptuva ta, 
„li [ace aripi şi-ai zbura 

- Căci prea ești singură în. luine. 

Cu salutări amicale dela obligatul d-voastră 

Duiliu Zamfirescu 

Galatz. 

Cum versurile acestea nu le-am întâlnit pu- 
blicate, am crezut, că-mi împlinesc o datorie re- 
producându-le în ac est volum, ca un prinos a- 
dus memoriei poet ului ȘI academicianului dis- 
tins.
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Fără titlu, ca şi primul volumul autorului 

IHarpistei, versurile do mai sus oglindesc uce- 
- iaşi delicateţe în imagini, acecaşi dantelăric de 

stil, cari imprimă eleganța, seninul unui cer de - 
orient în alcătuirea sufletească a întregii sale “ opere, 

„Literatura originală se mai îmbogățește cu. “Tot înnainte, dramă în 4 acte de (E. Diamandy, 
înscenare şi decor de Sym; cu Ringala, 5 acte de Victor Eltimiu, 1) piesă care dă, loc unei po- lemici violente; cu Baujoreștii, excelenta come- die în 4 acte de Caton Theodorian, în care re- 

„gretatul artist C. Radovici face din Amos o 
creaţie neajunsă de cei, cari l-au urmat ŞI, în 

„Sfârşit, poemul dramatic în 3 acte şi în vey- 
„„suri Trandafirii Roșii de Zaharia -Bârsan, . în „care rolul. ]ui Zefir este oreat de Aristide De-: 

metriade. Impreună cu Vlaicu-Vodă și Haunlet; 
în fruntea numeroaselor sale realizări, aceste 

„trei mari creaţii, fără îndoială, îi încunună fru- 
moasa lui carieră. Aristide Demetriade este 
actorul meticulos şi conştient; de. felul cum își 
compune: rolurile și, necontestat, că ce a roa- 
lizat talentul său mai cu scamă în rolurile do 
epocă, în costum, va sluji de model celor, cari 
se vor strădui să-l urmeze. 

Din repertoriul străin Joc în Sapho de Dau- 
det și A. Bellot pe Caoudal, un tip minunat, de 
compoziţie, înt”'un ansamblu, care număra toți 

-. 

  
„1) Interpretez po Dominicanul Sartorina,
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socictarii teatrului, aşa cum ştia să facă distri- 
buţii Al. Davila, iar L, Sturdza-Bulandra inter- 
preta rolul titular. | | 

Cesar Biroiteau de Emil Fabre; 5) Eu, come- 
die de labiche; Lorica noastră de Lindau; 2) - Onoarea de Sudermann; Romeo şi Julietta în 
traducerea lui St. Iosif, cu "Pony Bulandra, şi Giurgea; Denisa în traducerea, lui D. Stănces- cu, — delicatul culogător de basme, — cu 'Tina Barbu, Ion Manolescu în Andr6 şi Nottara, în 'Thouvenin, pare renăscută în excelenta inter. pretare a acestor protagoniști; Marşul Nupţiul de I[. Bataille 'cu Demetriadi, Soreanu ŞI Agop- sina Macri în Grâce de Plesans; Tyecu o femee 
de Romuin Coolus cu "Pina Barbu şi Filotti, cu 
P. Sturdza şi lon Manolescu; „Romanţioşii de 

-Rostand, în traducerea în versuri armonioase 
a lu: Mircea Rădulescu; Idea D-rej Duvernei 
de Ciavault, tradusă de G, hanetti;2) Alagda de 
„Sudermaun cu I. Sturdza-Bulandra în rolul | 
titular; Un fiu din America ce P, Veber ; Ca 
să trăieşti fericit de Rivoire şi Mirande cu So- 
reanu, “Loneanu, Morţun, Giurgea, ctc.; :1lo- 
delul de Bataille trad. de Nanetti, cu o distri- 
buţie numai de societuri, +) cu Tina Barbu şi 

“cu Maria Filotti; 0 nuntă în revoluţie de Mi- 
chaclis, trad. de Liviu Stat, cu 'Tina Barbu şi 
M. Vârgolici; Lear cu Nottara; Apostolul de 
Loyson, înscrie un succes pentru. P. Sturdza ; * 

  

1) Joc ve Claparon, 
2) Toe pe Otto Kaiser cui Şoreanu. Tony Bulandra, Maria Giurgea, Lucia, Sturdza, şi Nelly Santa. 

3) Joc pe Duvernet, 
1) Joc pe Grâville, E o -
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Prime-Rose de Caillavet şi de Flers, tradusă, do 
Nerva Hodoș, cu Nottara în Cardinalul şi Giur. 
gea în Prime-Rose; și în fine, Shutul, comedie 
de caracter în 3 acte de Sabatino Lopez, trad, 
de Gusti, care-mi oferă putinţa unei izbânzi în 
rolul titular alături de Elvira Popescu 1), Maria, - 
Filotti şi Dorina Fudulescu, piesa făcând o lun. 
gă serie, — sânt piesele alese din literaturile 
străine, cari complectează-repertoriul, alături 
de cele originale mai sus enumerate, până în ajunul lui 1916. : Da 

Marioara Ventura, vine în țară şi joacă cu trupa Naţionalului Secretul şi Dama cu camelii 
cu Radovici şi Aristide Demetzriadi în rolurile principale. Avem în acest timp câtova, repre- „Zentaţii-răzlețe. de operă cu Florica Christoto- 
reanu, *) care de pe atunci lăsa să sc întrevază,. 
viitorul ci strălucit; şi chiar reprezentaţia unei 
reviste reuşite Obor—G'ara de Nord, dată în 

“scop de bine-facere şi scrisă de Emil şi Dan Cer. 
chez, cu un balet de Alexis Catargi şi Rod. 
Uhrinowsky, jucată de doamne şi domni din 
societate. a . * 

  

2) Rolul a maj fost jucat de 'Tantzi Barozzi-Cutara şi E. Niţulescu-Sahighian. , : IN e i _2) Joacă în Yolanda. operă «de: Contele de Monteforte, cu tenorul Santarelli, 
-



LA ŞCOALELE MILITARE ŞI LA SEMINARUL. 
PEDAGOGIC AL UNIVERSITĂȚEI 

In 1911 activitatea mea de dascăl î îşi adaogă 
o nouă lature prin numirea mea ca profesor E 
tular de limba română și de dicţiune aplicată 
cuvântărilor ostășeşti la şcoalele militare de 
ofiţeri. E un curs, care răscoleşte în sufletul 
meu râvna de a deveni folositor viitorilor apă- 
rători ai “Țării, şi perioada eroică a literaturei 
noastre face obiectul unor seminarii entusias- 
te; şi dela proclamaţiile politice şi militare ale 
lui Napoleon, comentate de Barral, şi până la 
ordinele de zi ale Voevozilor, ale Regelui Ca- 
rol, ale actualului Rege și ale Comandanţilor 

- marilor unităţi, urmărind înălţarea moralu-! 

lui trupelor, ca mijloo netăgăduit al asigurării 
izbânzilor în luptă, — toate: slujesc Şi dascălu-. 
Jui şi viitorilor ofiţeri ca un omul în ovlavia şi 
respectul conştiinţei naţionale. 

Am fost ajutat de comandanții şcoalelor în 
munca depusă şi nu pot să nu pomenesc nu: 
mele Generalului Dragalina, Generalului Mla- 
dian, Generalului Cerchez, Generalului Scărlă- 
tescu, Generalului Vernescu,. Colonelilor Podi- 
coscu și Miltiade, cari alături de profesorii școa-
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lelor înscriseseră în program precădere cursu- 
ui de limba română, mai ales acum când din 
toate unghiurile Țării întregite, alături de băşti- 
naşi, vin şi copiii noilor cetăţeni să învoţe - să 
vorbească o limbă corectă, frumoasă şi unili- 
catăl). 

Și când la zile mari în faţa Regelui se dă ra- portul, simt că actorul, care stă în faţa fvontu- lui de elevi. culege o nouă revendicare - pentru 
breaslă, căci prin înrâurirea artei [oloseşte ge- neraţiilor tinere, nu numai de: pe scenă, dar şi. de pe înnălţimea catedrei . e 
„Colegii mei profesori A. Lupu-Antonescu, Francis Lebrun, IL. Stai şi alţii mi-au inspi- rat aceaşi râvnă şi aceiaşi dragoste în preda- vea cursurilor, cum au pus-o şi ei, ani: de-a- „Tândul, în pregătirea atâtor „Benenaţii,  cauii „astăzi fac mândria oștirii noastre. | Sub o aparență, care. nu trăda nici un fel „de oboseală, n'am pregetat la muncă. Şi de la miliţie, am fost chemat la Seminarul Nifon 
să ţiu un curs şcolarilor din ultimii ani, învă- țându-i să nu mai nazalizeze şi viitorii preoţi să dea atenţia cuvenită citirii cu glas tare, co- recte, expresive şi convingătoare. 

= Tar la 20 Ianuarie 1915, prietenii mei înro- gistrează fireşte, cu bucurie, ordinul Ministe- 
rului Instrucțiunii publice cu No. 116548, prin 
cure în calitate de conferenţiar voi ţine prele- 
geri de dicțiune aplicată la Seminarul  Peda- E 
    

1) Cu delegaţii deosebite am făcut scelaş curs şi la şcoalele militare de geniu și arti'erie,”. Ri
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gogic al universităţii cu studenţii Facultăţi- “ 
lor de lilere şi teologie. 

hegretatul Rector al Universităţii, marele 
profesor C. Dimitrescu-laşi la 31 Ianuarie 
cu prilejul lecţiei mele de deschidere, la care 
au asistat, pe lângă studenţi, un mare număr 
de profesori, literați, ziariști şi dintre colegi 

„numai prietenul meu Storin, după câteva cu- 
vinte măgulitoare pentru minie, — seprodue 

„dupe note stenogralice, — a spus următoarele 
"în discursul de presintare : 

„Faimosul Got Lăcea, cu studenţii în litere 
„un curs savant de dicţiune la şcoaiă normală 
»din- Paris ; d. Prol[. Livescu înc«pe azi la 
„Seminarul Pedagogic Universitar un curs [0- 
„lositor pentru mitorii profesori în predarea 

“lecţiilor şi pentru viitorii -prodicatori, che: 
„inaţi să statornicească credinţa în inima Ţă- 
„tii. Cursul d-sale trebue privit ca o contribu. 
„ţie şcolară și naţională: de o apreciabilă  în- 
„semnătate. Din prelegerile, ce vă va ţine, veţi 

„alla, Lără îndoială, că aceiași însemnătate ca- 
„re o are stilul peniru scriere, trebue s'o ailă 

“„dieţiunea -pentru vorbire”: | 
In „Buletinul Seminarului Pedagogic Uni- 

versitar”!, No. 2 din Februarie 1915, mi se face 
„onoarea să se publice in extenso prelegere - 
mea de deschidere și în orariul conferinţelo: 
pe anul şcolar, publicat în acelaş buletin, : în- 
tre cursul savant de psihologie pedagogică ai 

lui Coco Dimitrescu și cel de istoria pedago- 
giei al d-lui prof. Gh. Antonescu, se rezervă
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un loc, în fiecare săptămână, şi pentru lecţiile modeste ule actorului dela Naţional. 2) | 

„llotărât, — auziam sbârnâind în treacăt "Prin auzul mea prietenii, cari nu ezitau totuşi 
„Să mă felicite, — nu poţi să te mai faci actor, „„Dopă sau ofiţer, dacă nu audiezi cursurile 
„d-lui Livescu !* 

„Frau cei cari nu concuraseră nici odată, ca să obţie vreo catedră, dar cari se simţiau de- posedaţi de un bun, care ar fi trebuit să le re- vio de drept, fără muncă, fără pregătirie - şi, fără. concurs. A 
Patimile nu pot fi chibzuite ; sânt - Şi din acelea cari mocnese ; le voi vedea explo- dând mai târziu, ca să se prăbușească; pentru „desnădejdea pătimaşilor. 

În primăvara anului 1914 mă dusescm din nou po Dunăre, până la Passau şi de acolo 
am luat trenul să vizitez Minchenul, în care: “pe timpul verii, pe lângă numeroase expoziţii de pictură, artiştii mari ai Germaniei vin în 
veprezentaţie, — gast-spiel, — de joacă cu 
trupele permanente ale oraşului. | 
Am asistat la reprezentații interesante din. 

> Strindberg. şi Ibsen, am văzut S turm, Furtuna, 

  

1) Vezi Universul, Acţiunea (21 Ian. 1915) și altele: D-l „Livescu a, fost nunit conferenţiar de 'dicţiune da Seminarul „Pedagogie al Universităţii, pentru studenții în litere şi te- sologie. D-Ani Livescu i se datorește faptul, că în manele ŞCoa= „le ca Seminarul, şeoalele militare sau introdus cursuri de „dicţiune. E pentru prima, oară da, noi, că un artist dramatic „urcă treptele Universităţii, cum altă dată Got, profesor Ia, „Conservatorul din Paris şi artist al Comediei Franceze, fă- „cea, lecţii de dicțiune la Scoala Normală, Superioară ete.”
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lui Shakespeare, — în teatrul cxpoziţiei de 
lângă” statua Bavariei, — montat în perdele 

„Şi folosindu- se numai de siluete şi de mane- , 
'vra reflectoarelor ;- dar lumea dădea năvală. 
la reprezentațiile lui Palemberg, care făcea 

o serie nesfârșită cu repertoriul lui de comedii, 
dintre cari Familie Shimeck obținea un Ssuc- 
ces ilariant. 

Datorită lui Paul Gusti, care cunoştea Miin- 
chenul ca buzunarul lui, am vizitat împreju- - 
rimi, teatre şi pinacoteci şi mi-am dat seama 
de marele avânt artistic. care domneşte în o- 

raşul aşezat la poalele Alpilor bavarezi. 
Şi la Glaspalasi, şi la vechia şi noua pinu-. 

cotecă înţesate de originale de-ale maeștrilor: 
renașterii, ca şi de opetile contimporanilor, în- 

trevedeai străduinţa. emulaţia noilor metode, 

dar şi inferioritatea încercărilor cubiste sau 

futuriste pe lângă cternul clasicului incompa- 
vabil. 
„De câte ori prin Eneglischer- Park, cu alecle 

lui întortochiate și șerpuite de apa Isarului, 
ajungeam în [aţa Muzeului Militar, aşezat pe 
n) colină, tunurile franceze luate la 1870 mi se 
păreau în lumina soarelui, că “ străluloerau - 

scânteele revanşei. | 

In oraş strigăte de război, în cafenele o- 

glinzi sparte, fiindcă la intrarea unui ofiţer, 

care nu şi-a găsit loc la o masă, patronul, un 

sârb, nu Sa “orăbit să-l servească. Străinii sus- 

“pectaţi pe stradă ca şi în hoteluri, o atmosfe- 
ră greoaie apăsa peste tot locul și O erozdăvi la 
războiului se întrezărea pretutindeni. cu nNe- 

vroza prmergăloare marilor nenorociri.
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Am plecat. cu Gusti la Berlin, crezând. că 
de acolo vom putea, mai ușor să ne reîntoar- 
cem în "ară. Aci clocotul tera şi mai mare. 
M ai dus la legația noastră să iau informaţii. 
Mi s'a spus să plecăm numai decât, căci mobi- 

“lizarea se va proclama dintr”un imoment  în- 
tr'altul şi ne va fi imposibil să. mai răzbini. 

Pe Unter den linden sute de mii de oameni 
manifestează pentru război şi văd pe Împărat, 
urmat de Rronprinz venind dela Postdam, a- 
clamaţi de mulţime, îndreptându-se spre Pa- 
lat, în [aţa căruia tunuri [ranceze, ca şi cele 

dela Munchen, expuse ca o provocare, slujose 
ironiei celor, cari vor războiul. | 

“Ne luăm cu greutate bilete până la Oder- : 
berg, la graniţa Austriei. In gară ataşatul nos- 
tru militar generalul Mircescu,. pe atunci co- 
lonel, îmi aduce un plic confidențial şi mă 
roagă să-l aduc în "Țară cum voi ști și să-l pre- 
dau “sefului marelui stat major. Cum ajungem 

- în Ungaria, pe cei suspecți î îi porchiziţionea- 
| Plicul conlidenţial îşi schimbă ascunzişu- 
sil şi scapă tealăr. Noi schimbăm vagoanele 
mai în. fiecare staţie sau haltă. Ne dă jos din- 
tr'un vagon de persoane şi ne urcă, după cca- 
suri de aşteptare, înt”unul de vite. La Posta 
bietul Davidescu, fostul prim sufler al Naţio-. . 
nalului, care era şi el cu noi, sare pe geam a- 
meninţat de asfixie. 

In scurt, facem dela Berlin până la Predea! 

douăsprezece zile. Apariţia grănicerului * ro- 
mân în gară ne umplo sufletul. de bucurie. La 

vederea lui pităm ce-am suferit și pornim, si-
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guri pe noi, cu un tren care aştepta, să reve- 
dem Bucureștii, casele noastre .şi teatrul, de 
care ni se făcuse dor. 

Odată ajuns, mi-am luat şi greutatea de pe: 
sutlet : am dat plicul cu informaţii la statul- 
Major.



DELA 1915 PÂNĂ IN PRIBEGIE a 

Din 1892, data intrării mele la Naţional, și 
până în 1915, excluzând pe Grigri Cantacuzi- 
n0,-caro a stat la direcţie până în 1898, s'au 
schimbat nu mai puţin de 9 directori. | 
„Fiecare guvern cu oamenii lui, din cari mi- 
nistrul de resort, îşi alege protejatul, după re- 
laţiile cari le are, sau, după stăruința, ce depu- 
ne, ca să fie numit. , În asemenea condiţii, nu se poate presupune 
totdeauna, că se caută a se aduce teatrului 
vreun 'serviciu ; din potrivă, nu mai e nici o continuitate nici în conducerea artistică şi li- terară a teatrului şi nici nu se poate menţine disciplina atât de trebuitoare tuturor artişti- lor, pentru .ca să se poată realiza, cu adevi- rat, operă de artă, — iar nu de mântuială. 

In 1915 Alexandru Mavrodi ia direcţia ge- 
norală, imprimând conducerii sale o notă, de 
energie, care potoleşte, apucăturile pretenţio- 
şilor, pune ordine în mecanismul repetiţiilor, 
are curagiul să desființeze sistemul biletelor 
şi al scrisorilor de recomandaţii,— fie ele ve- nite chiar dela miniștri, — montează reper- loriul cu eleganţă Şi gust, dă o mână de aju-
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„tor artiştilor să-şi îmbogăţească garderoba. 
măreşte lefurile dând gratilicaţii, şi. renunţă 
personal la toale tantiemele, ce i s'ar [i cuve- 
nit după lege, jăcându-le dar fondului de pen- -* 
siuni. | 
Nu mai lipsia decât să aducă ceva, bani de. 

acasă, — şi poate ar fi făcut-o şi pe asta, —: 
dacă era milionar, — atâta tragere de inimă, 
atâta abnegaţie și dorinţă de muncă pune 
noul: director în exercitarea - [uhcţiunii încre- 
dinţate, în cât firesc este să no așteptăm la. 
gratitudinea tuturor faţă de străduinţa şi des- 
interesarea, sa. - - 
„E un capitol delicat, asupra căruia prefer 

să roviu mai târziu, fiindcă Alexandru Ma- 
vrodi are şi al doilea directorat. 

Repertoriul jucat sub direcţia Mavrodi este 
un repertoriu variat, alcătuit, de-o potrivă 
din literaturile străine ca şi din cea originală. 

* Constantin Radovici obţine mari succese, a- 
lături de Agepsina Macri, în Samson de Bern- 
stein ; în str.- Sentier, de Pierre _Decourcelle, 
în care se relevă de asemenea talentul covâr- 
şitor al Tinci Barbu şi al lui Storin ; în Amicul 
Teddy, de A. Rivoire, unde mai apar cu succes E 
Belcot şi Mihâlescu; în Străina, de Dumas- 

fiul, în traducerea lui Ilaralamb Lecca, tot cu 

Tina Barbu şi Storin, şi alături de ei, joc pe 
Clarkson, un tip exotic şi excelent subiect de 
studiu, | 

Maria Filotti obţin un minunat succes. în 
Zaza de Piorre Berton, alături de Aristide 
Demetriade, şi eu joc pe Cascard, rol creat la 
Paris de Cogquelin. |
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_Uliul de Frantis de Croisset îmi dă de asc 
„menea rilejul unei deosebite satisfacţii în ca- 

rieră, jucâud rolul americanului Drakson, a2 | 
lături de Maria Filotti, Elvira Popescu şi Deo- 
metriadi. 
„Piesa lui Zaharia Bâvsan Trandafirii: roşii: 

îşi găseşte marele ei succes. Se mai joacă La- 
erimi Dhuninoase de limil Nicolau ; Cu perde- 
lele lăsate de C; Râuleţ; ; Sorana, de Brătescu- 

„. Voineşti şi A. de Ier. interesează prin deli- 
„„cateţa inspiraţiei şi felul tratării ; o şarje de 

- Romulus Voinescu Păţunia lui DBurăh, come- „die întrun act, obține un succes real. 
„Se sărbătoreşte împlinirea celor 100 de re . 

prezentaţii ale Scrisorii pierdute şi Brătoscu- - . 
“Voineşti ca şi profesorul Mihail Dragomirescu 
conlerențiază. cu acest prilej, asupra operei 

„lui Caragiale. 
„Un autor original de mult talent prinde a--: 

vipi sub direcţia Mavrodi : Mihail Sorbul cu 
Patima roşie al cărei suce6s îl.determină . şi 
marele talent al interpreţilor de seamă : Elvi- 

ra Popescu şi lon Brezeanu în ȘŞhilţ, 

Războiul bate la uşă. Versurile lui Iosif La: - 
«Irne, pe muzica; bărbătească a lui Castaldi, 
răsună în toate colțurile: In aere o atmosferă 
războinică, căreia: nimic nu i se poate opune.- 
“Sentimentul conștiinței naţionale e mai înfier- 
bântat ca oricând şi coro-stăruitor, cu jertfa 
sângelui, revendicările unui neam. întreg. 

« În timpul pribegiei lu Iaşi, sau văzut adu- 
naţi artiști diu toate unghiurile țării şi în toate 

genurile :: dramatici, rovuişti, cântăreţi de o. . 
=
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peră, din formaţiuni oficiale sau particulare, | 
tosi alergând după steagul Ţării, toţi cu inima, 
caldă şi mulţi cu stomacul pol... Alexandru. 
Mavrodi i-a strâns pe toţi la 'Peatrul Naţional 
din laşi ; pe cei dela 'Peatrele Naţionale din 
Bucureşti şi Craiova i-a contopit cu coi dela, 
Naţionalul din Iași, făcând o singură | trupă, 
Operii i-a înjehebat: o nouă formaţie, care 
a alternat cu reprezentațiile de dramă şi 
comedie ; opereta a avut şi ea reprezentațiile 
ci ; 'Fănase-a continuat să joace reviste, seri- 
se cu talent şi simţ patriotic, de Pctre Durma 
și Stoikovici, iar Marioara Cinski, în mijlocul 
apatiei generale, exorta dorul căminului, cân- 
tând cu [ineţe : Cărărue, cărărue care duci la 
Bucureşti... a 

Toată lumea artistică, care-şi părăsise casele, 
„Sa văzut deodată organizată și la adăpost, pe 
cât se putea, de marile noroi, cari o copleşiseră. 
Alexandru Mavrodi a avut acest mare merit 
de-a găsi, fără mijloace oficiale, dar cu iniţia- 
tivă românească, mijlocul bunei întrebuințări a. 
artiștilor, pe cari guvernul îi lăsase în voia, în- 
tâmplării. e 

Dacă n'ar fi decât atât, şi încă directoratul 
lui înscrie o pagină humoasă în trecutul tea- 
trului nostru. :



PE FRONT ŞI PRIN SPITALE 

- Alexandru Mavrodi intervine la: Ministerul „de Război şi obţine mobilizarea. la teatru a ar. tiştilor, cari se găsiau-pe front, arătând că vor “fi mai de folos aci, îndeplinind însărcinările ce „Îi se vor da. i o „ Într'adevăr, în mai multe rânduri au fost tri- mise echipe în diferite puncte din spatele 'fon-: tului, şi cu repertorii potrivite au ridicat mora-. lul truplor în ceasurile de refacere. 
Alţii au cutrecraţ spitalele, ducând un cu- vânt de alinăre celor, cari nu mai auziseră. de multă vreme decât numai vactele lor. S'au mai format echipe, cari au cutreerat Moldova dând reprezentații îi folosul Cruce; hoşii.. 
Am făcut parte din acoste două 'din urmă, Nu voi uita însă nici-odată vizitele din spitale. Ne duceam să recităm versuri eroice, cari să îmbărbăteze sufletele şi minţile lor sau să le ci- tim din isprăvile camarazilor sau din acelea, la cari, dintre ei chiar, luaseră” parte. | | Dintre cele văzute şi trăite, cu o adâncă strângere de inimă, însemnez una covârşitoare de duioșie. La spitalul SI. Spiridon, într'o sală mare se anunţă, vizita noastră, Era maestrul .
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Nottara şi cu mine, însoţiţi de tânărul Nottara; 
care venise să le cânte din vioară. Un seomot . 
surd de cârje, cari isbiau mozaicul coridoare--. 
lor, şi un public de schiloz, de răniţi i în. conva- 
lescenţă umple sala, întrun colţ al căreia zăcea 
un biet soldat, căruia i-se lăcuse o trepanaţie. 

NI se spune să începem. Nottara iși înghiţia, 
lacrimile spunându- le frumos, cum ştio ol să 
spue, versuri înnălțătoare. E rândul meu. Nici 
când nu mi-am impus mai mult ca atunci să fiu 
întradevăr actor. Imptam cu întaeaga mea fiin- 
ță. să nu-mi dau de gol cinoţia și cînd s'a ispră- 

„xit, aplauzele lor, ciocănelile cârjelor în semn: 
„de mulţumire izbiau drept în inimă şi ieșind din 
sală: de sub privirile, cari ne urmăriau, amân- - 
doi cu lacrimile în ochi, ne întrebam dacă am: 

„mai fi în stare să reincepem. Inainte de plecare 
vizităm prin odăi pe câţiva cunoscuţi. Intr'una 

„din ele ne ducem să-l vedem „pe Diugen Goga, 
„fratele marelui poet. Zăcea în pat, 'cu o mână 
Sărâmală. întinsă şi bandajată pe o scândură, 
având dureri pe cari nu reuşia să le ascundă cu | 

- totul. [i adresăra câteva cuvinte de laudă pen-. 
tru vitojia lui și ne răspunde : „Nu-i nimic. De 
„nu m'oi face bine: de mâna asta, mi-a mai ră- - 
mas una neatinsă şi mă "'ntore iar în foc, să- mi 
„Lac datoria până la: capăt !” . 
Şi în ochii lui am întâlnit ştrălucirea aceleiaşi | 

dorinţe, care stăpânia pe atâţia alții din eroii, 
„curi zăceau pe paturile sau pe brancardelo Spi- 
talelor, grămădiţi câte doi-trei, fiindcă nu mai 
era loc. 

Maestrul George Enescu îşi plimba de.use- 
mmeni vioăra lui fermecată prin toate spitalele
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şi ie cânta, câ să le meargă la inimă nenoroci- ţilor, cari suleriau, cum ştie românul să sufere. La teatru reprezentațiile își urmau mersul lor regulat şi publicul, flămând de reculegere, * urmăria spectacolele, uitându-şi din necazuri și nai hrănindu:şi nădejdile. 

Guvernul se schimbă și bine înţeles şi direc- ţia teatrelor. Distinsul Proiesor universitar 1 Petrovici este numit director general al teatre. lor. E o cunoștință veche pentru artişti autorul versurilor inspirate din piesa sa, Sărutarea. Orator şi lterat de scamă, îndrăgostit dupe frumos, de-o delicateţe personală puţin obici- nuită, în scurtul său directorat, câştigă simpa- - tiile tuturor. Sub el se montează cu îngrijire şi se joacă Messalina, în care rolul titular e înter=: pretat alternativ de Maria Filotti” şi de Olimpia Bârsan. E a 
Excelenta piesă în versuri Serenada. din „trecut a poetului Mircea Rădulescu, montată şi pusă în scenă cu gust și pricepere de directo- vul de scenă Vasile Emescu, obţine un deosebit Succes. 
Se mai reiau pentru mine Slutul, Cărăbuşii şi Sullivan. : - E 
Directorul. general 1. Petrovici pune în. pro- gramul său un punct nou : participarea artiști. lor în conducerea teatrului. : , 
Profesorul universitar Ș. Mehedinţi aprobă, ca ministru de instrucţie; această inovaţie, care deschidea drumul la direcţie artiştilor cu “ex- periență. Sa avut în vedere faptul, că dacă pos- - tul de director general prin puterea obiceiului 

2
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rămâne un post politic, noul post de sub-direc- 
tor general să stabilească trăsătura de unire în 
continuitatea direcțiilor şi în acelaş timp să 
dea satislacţie corporației, care firesc intere- 
sată în stabilirea directivelor, să poată să-și 
spună cuvântul ci în atâtea ocazii, când parti- 
ciparea unui om de teatru, care cunoaşte şi ne- 
voile şi dedesubturile meseriei, poate fi de un 
real [olos. - | 

Sorţul a căzut pe mine să ocup cel d'întâi, 
dintre artiști, locul cel nou de sub-dircetor ge- 
neral. i N 

Pe de-o parte banchet, manifestații de sim- 
patie pentru o dreaptă revendicare a societăţii 
dramatice; pe de alta protestele unora, -cari 
dacă. vedeau cu ochi buni înfiinţarea acestei 
noui demnități, n'o puteau aproba decât atunci, 
când fie-care din ei ar fi fost numit în oa. Şi 
cum nu se putea să [ic toţi, fără îndoială că 

„numirea mea nu putea. decât să-i supere. 
Am înfruntat mânia. lor şi mi-am văzut de 

datorie, și-i sânt recunoscător profesorului Pe- 
troviei ca şi ministrului Mehedinţi pentru dis- 
tincţia ce mi-au făcut-o, ca şi pentru atenţia 
acordată artiștilor, în genere, prin pârtia care 
le-o deschideam. o o 

Sub aceiaşi direcţie se mai joacă Regele Lear 
cu maestrul Nottara şi o piesă originală întrun 
act Cărarea de Paul Prodan, în care 'Pantzi 
Cutava-Barozzi pune la contribuţie bogatele 
ci resurse. | 
Am avut plăcuta însărcinare să fiu directo- 

rul de scenă al primei lucrări, dramatice a 
prietenului Paul Prodan şi Cărarea lui i-a croit
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un drum deschis pentru alte lucrări mari mari „şi mai complecte. - | 

In-casa primitoare a profesorului Petrovici, în zilele deprimante ale războiului, am gustat la Iaşi clipe de reconfortare sufletească, fie din cuvintele lui, cari reflectau culori ŞI lumini scă- păratde sulletu-i de artist, fie ascultând “pe Duiliu Pamlivescu, citind manuscrisul ultime- lor poezii, cu aceași notă caracteristică de cle- ganță, care nu l-a părăsit nici-odată nici în viaţă, nici în ce a scris, 

Paul Gusti, omul de teatru cel mai indicat să dea directive şi să conducă o instituţie de în- semnătatea 'Peatrului Naţional, în timpul păcii separate este numit director general. 
Aş putea, zice, mai curând, siliţ să accepte postul prin stăruința ministrului Mehedinţi, : care urmăria cu râvnă găsirea unui mijloc, care să dea, stabilitate acostui loc- şi să-l sesată de sub influenţele politice. . - „Dar Gusti n'a stat decât câteva zile şi trece. rea lui pe la direcţie a fost doar acordarea. u- nui galon meritelor și priceperii celuia, care o jumătate de veac şi-a confundat existenţa-i pro- prie cu desvoltarea Şi progresul artei dramati- „ce româneşti. e | 
Nici temperamentul său, nici sprijinul ce i S'ar îi cuvenit din partea celor, cari au avut atâta de învăţat dela el nu-l ajutau, ca să se hotărască să rămâe director. | „Ivident, că numirea nu putea [i pe placul „artiştilor, căci din momentul ce alegerea se 

19



- „sionat. Au. [ost publicate proteste... ete. 
" Profesorul. universitar Rădulescu-Motru este". 

200.  IOANI-LIVESCU - 
„făcea! chiar în vândurile lor, fiocaro- din. ei îşi: 
găsia calităţile şi “dreptiurile. pentru. afli. ei. 

“ insuşi directorul celorlalţi. Nu s'a dat timp... 
„directorului de carieră să-și poată” manifesta î 
„activitatea în suprema, funcţiune, căci a demi-” 

p 15 
. 

„chemat să ia, direcţia generală a teatrelor. Dis-. 
insa lui pexsonâlitate. chezăşuește' în noi spe- 
_ranţa, că; înti” adevăr, nu se culege, ci se alege, 
când.e vorba să se- numească cineva în. În untea. 

teatrelor: Vine la Iaşi, i ia măsuri să se facă ta- - 
blouri cu numele artiștilor, cari trebuiau. să se 
- innapoieze în “Bucureşti şi Comandatura.. dă 

“ drumul tuturor să:revic, afară de mine, zugr IE 
vit la Passzenirale CA sun profesor, care jace 
„Cursuri cu tendinţi, membru în comitetul. La 
„gii culturale şi artist naționalist prin urmare 

“îndezirabil.. Ă 

“ Revendic, ca-o mare satisfacţie sufleteaşcă, 
„faptul, că vrăjmăşii Ţării acceptaseră să se 
înnapoieze toţi la căminurile lor şi că dintre 

- atâţia artişti, eram. singurul căruia nu-i. îngă- 
„duiau să revie.-Mi se spuşese, că ar mai îi un 
mijloc, acela de-a mă' adresa Colonelului Bran-. 
denstein, şelul misiunii. militare germane - din. 

“laşi, Şi cu aprobarea hui mi sar permite i înnapo- 
ierea. Nu m'am: dus, fiind-că__nu era, în firea 
mea să fac asemenea. demersuri şi cu toată în-. 
bwistarea, că soţia mea u-şi putea, mai curând, 
“revedea păr inţii și nici cu să mă due la.mormân 

=. tulamamei; care se prăpădise în lipsa mea sin- 
  

1) Teatrul 'românese în război de p. 1 Prodat, paz, 144,
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- gură, cu câteva [lori doar depuse la. căpălâiu o cu 
pietate de camarada mea Maria. Giurgea, aş- 
teptam vești din Bucureşti. cari să ne lacă cu- 
nosculă plecarea nemților. In acest timp, în- 

“care inimile celor pribegi se topiau de dor, pri- 
miam câte-o scrisoare dela colegii şi prietenii 

- ajunşi acasă şi toţi îmi spuneau cam acelaş lu-. 
cru : „Pentru activ itatea d-tale naționalistă, 
.. “spionii nemților nu te. lasă să vii” 

" Dintre serisorile primite, relev încurajarea 
bărbătească a camaradului Bulfinski : Imi în- 
„chipui în ce situație ești, şi nu „mai puţin: 
„Doarimna. — căreia, îmi iau permisiunea să-l. 

dau i uti Sfat : răbdare multă şi. curdj la braţul 
„celui ce e român adevărat.” 

Şi. cu o măgulitoare bunăvoință, mai îmi co. 
munica diverse detalii; relative la reluarea ac- 

“tivităţii teatrale IE Ceca- co e mai grozav e, că 
„nu știu cum să urniască maşina din loc... 
«e poate până atunci so [ace aşa [el, ca să 
„vii şi d-ta, căci-e mare necuie, după cum în: 
„Sspunca şi amicul... „ care te-așteaptă cu nerăb- 2 
“dare, Tn tot cazul, te voi ține în curent cu. -- 

totul.” 

"Dacă sotișoril acestea. nu-mi vesta putinţa 

-- revenirii la cămin, ele întreţincau î însă în sulle= » 
„tul meu o. mândrie” ascunsă. Aşa, cumaradul 

-- Bultinski, mai îmi spunea : „Iubite e Nene-lan-.., 
“scule, Aş [i dorit: din-toătă: inima, „ca prima 
“„Serisoare, ce ţi-o fac să [ic cu veste bună; dar 

„use cu totul din contra. Incep: tabloul teatre ului” : 
| n „SC, găseşte î încă”. la „„Politisehe - „Polizei”” A 
DR pe P etrache Sturdza, îmi spune; că. au fost
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„tăiaţi de pe tablou... între cari eşti d-ta. pen- 
„tru-că ai făcut parte din liga culturală”, 

ŞI în altă parte, cu privire la Supărarea, co a 
pricinuit-o unora numirea mea, ca sub-director. 
general la Iași, camaradul Bulfinski mai îmi 
scriea, :,,.. . ceilalţi au fost puşi în lumină falsă 
„de ce s'a făcut la Iaşi. e acuză pe d-ta de ţot 
„ce a făcut... Îţi închipui însă, că am pus lucru- 
„zile la punct”. a 

Era firesc interesul, care mi-l purta camara- 
dul Bulfinski, fiind-că am văzut în altă parte, 
cum recunoaşte cu eleganţă, că am fost. ce] 
d'întâiu care i-am îndrumat primii paşi în ca- 
rieră. În sfârşit, cu încura jările prietenilor şi cu, 
răbdarea îndărătnică, de care am daţ . adesea 
dovadă, stam pe loc. | 
„O mare manifestaţio studenţească, la care 
participă mii de cetăţeni, mă aduce în curtea 
legaţiei franceze şi sub imboidul celor din pre- 
jur, îmi răcorese sufletul aducând. alături de 
ceilalţi, omagiul artiştilor nogtai Franţei şi ce- 
lorialţi aliaţi, arătând că în război nu s'a mai. 

făcut artă pentru artă, ci artă cu tendinți puse- 
în serviciul cerinţelor "Țării, 

Răspunde St. Aulaire, ministrul Franţei 
şi-mi asigur şederea mea prelungită în pribegie. 

In 1918, când căștile germane dispăruseră 
din București, mă înnapoicz, fără să. cer voie 
nimănui, între zidurile locuinţei mele părăsite 
atâta vreme... A - 

La un scurt interval, priniese din mâna ma- 
relui prieten al românilor Robert de Flers de- 
cretul și insemnele de „Ofiţer al Academiei”, 

.
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Sub directoratul profesorului universitar Ră- 
dulescu-Motru, teatrul Naţional,—pe scena, că- 
ruia peregrinaseră tot, soiul de trupe nemţeșşti, artiştii-societari fiind isgoniţi şi nevoiţi să, joa- 
ce la Comedia, sub destoinica conducere a lui Aristide Demetriade. — îşi deschide, în fine, porţile cu Tiforul şi limba românească răsună- 
din nou în templul culturei naţionale. Se inai 
Joacă :. Scrisoarea, Fântâna, :] morul veghiază. 
«Izilul de noapte, Avarul, Palisnanul do Fulda, 
Aessalina, Noaptea Juvtunoasă, Cărarea, Jacul 
apelor. de Allred-Moşoiu, Pui de ce de I. Pe- 

“retz, jucată întâi la Iaşi, Slutul de Lopez. cn care reintru,*) Ce ştia satul de Vasilescu-Val- 
jean. Se face ziuă de Z. Bârsan, Pentru patrie . ca şi 'Pe uicea nu se trece de C. Moldovanu şi Mircea Rădulescu, , 

Profesorul universitar Rădulescu-Motru; fire - - aleasă şi delicată, nu se poate aclimatiza în at-. mosfera resentimentelor surde, a pretențiilor 

  

" 1) Teatrul românesc în război (pag. 190. „Mult prigonitul „„le Passzentrale a. Dutut, în fine să: ne revie. 1] aşteptam ste nerăbdare, căci d, Liveseu e un prim element al teatru „lui românese.. Totdeauna d, Livescu. a fost actorul. care „şi-a jueat roluirile în cca mai nare” conştiintiozita te, «lună „Cel mai perfect studiu, cu aportul unui impunător talant „Si cu o şcoală aleasă. Nam schimbaţ niciodată mărerea a. „coasta ; am păstrat-o cu atât mai vârtos, atunci cânul “meroii dela „Scena insultau pe acelaş Tiveseu me care cu „un an înnainte îl,suise în slăvi, şi atunci când In, aşi, sa „Dornisc de unii o asa pretinsă «nampanie contra. lui Liveseu, „De atunci subilirectâr general al teatrelor. Ne-a, rovonit în Sfârşit. a jucat în Stutul rolul lui Ferrante. 0 adevă- „Tată creaţie şi va continua, o rodnică activităte Si a. actor. "si ea director do secnă şi ca profesor, la Conservator”: (Viitorul), Sa n.
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nejustificate şi a pălăpiilor fără cauză şi fără 
scop. - ” 

"După'dâusul. în Decembrie 1918, vine la di- 
recţie alt profesor universitar şi autor: deama- 
ue, ÎL. Peretz, - e a 

Dintre piesele originale sub acest directorat 
se joacă Dezertorul de M. Sorbul, Invierea lui 

- Stefan deN. Lorgn, hozina de Claudia Milian-: 
“Minulescu, Femee de ki. Nicolau, Letopiseţi de 

M. Sorbul, In întuneric de Beldiceanu,  Bujo= 
reştii de Caton 'Teodoiian, care-şi asigură o 
luugă serie, -Imurg de Generalul Alex. Văito- 
ianu. Comedia -inimei de Caton 'Peodorian, 'Cus 
drilul de I.. Rebreanu. Fără reazem de Igena 
“Ploru, succes deosebit pentru Agepsina Macri, . 
Pella şi Valentineanu, Intrun adăpost, un aci 
de Jonescu-Morel. Baia Domniței de C. Râuleţ, . 
Mihai-Viteazul de N: Iorga, Illerim, cu 0 Mon- 

“tare fastuoasă, de M. 5. Regina Maria, Prăpus- 
„tia") de M. Sorbul, Vlaicu de A. Davila. Răz- 
can şi Vidra. Domnul Notar de O. Goga, Femei 
„ciudate de C. Râuleţ, Prejudecatu 2) dramă S0- 

- cială întrun act de Romulus Voinescu: mai'Joc 
în Pleacă berzele de. Minulescu, care se repre- . 
zintă cu Lalu Popeseus-un act de. ăcelaş autor... 
„Lie urmează Nodul gordian, noua comedie 
„întrun act de LI. Vasilescu-Valjean,.o schiţă cu 

| "caracter de şarje, după maniera. schițelor! lui . 
„i Cowteline, Curaeterele, estompate cu poinle. 

- sigure și cu un humor de excelentă calitate, imn: 
  

-- 1) In rolurile principale Anu Luca, Ciprian si cu mine, 12) In distribuție M, Zimniceanu, Valentincanu. si. cu “mine, . 
2
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„. presioneăză prin precizia cu care autorul, fără. „„. artificii văzute, : exteriorizoază ridiculul'. per- sonagiilor, ca să imprime aceaşi notă de ridicul, „de adevăi, de satiră sistemului de aranjanien- | „„-.te şi concesii adoptat şi practicat de însăşi. | . „societatea, căreia aparţin tipurile comediei. Di- -„vecţia de.scenă am avut-o eu şi mi-amintese, - cu plăcere, că la una. din repetiţii autorul mul-: ţumit de felul cum serenasem 'rolurile, de felul '--- „Cum i-0 pusesem în scenă, Şi, însfârşit, de maxi- - mul, care. Pam putut obţine de la interpreţi, —- "în tovărășia prof. univ. Mihail Dragomiressu, “membru în. comitetul de lectură, se, mira cum, în afară de cei cari erau distribuiţi în piesă nu asistă; toţi artiştii tineri.la explicaţiile şi obser: : -vaţiile mele, fiind-că. pretindeau, că aceea. ce -- „ Tăcam-eu, ar fi avut“ caracterul “unui. “ciurs, | „care le-ar fi putut fi şi interesant şi folositor. | „Un mic detaliu : am fost confirmat director . „de scenă la Bucureşti, de minister, după reco-. mandaţia d-lui Rădulescu-Motru, după ce fuse... - sem numit. mai întâi la Iaşi după recomandaţia, d-lui I. Petrovici; şi sub direetoratul autorului „„Vasilescu-Valjean s'a' şters diri buget. diurna „. „alocată postului meu: Dc 

1 Sânt, curiozităţi, cari dacă nu înviniiese pe. „nimeni; zugrăvese neputința:directorilor, de-a .- . conduce după capul lor, şi influenţa 'nefastă; a ă „- celor-interesaţi; să-le' creeze situaţii, ” aproape... .. “tot așa de nostime, ca-şi aceea din.Nodul.Gor-.: - „ dian: “In schimb, câtau durat. repețiţiilo, — „ “autorii sânt totdeauna atenţi'cu directorul da. „“scenă;cât timp'le conduce, piesa, —:am fumat: 

: - | a ra Da E
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țigări excelente, aduse cu'o graţiozitate deose- 
bită de un secretar al său, al cărui nume l-am. 
uitat, . 

Piesa a, avut succesul aşteptat şi autorul îşi 
propunea, ca viitoarele lui piese să i-le pun în 
scenă tot et; dacă nu Sar Îi întâmplat, ca a- 
mici de-ai mei săani pregătească mie o punere 
în scenă mai complicată, din care credeau ei, 
că voi ieşi altlel, do cum am ioşit, 
În scurt, I, Vasilescu-Valjean, e un autor 

„original cu o personalitate deosebită, care a 
obţinut și va mai obţine succese sigure cu pie- 
sele într'un' act, în cari talentul său spontan şi. 
nerăbdător, se aplică cu ingeniozitate: acţiuni- 
lor repezi, rămânând să se vază dacă în lucrări | 

„de longue haleine sc va, menţine cu acelaş meş- 
„leşuge, lătă să se contrazică. 

Se nai reprezintă Bătsânul de d-na Orten- 
sia Papadat-Bengescu, Sorana de Brătescu. : 
Voinești și Ilerz, Sonata umbrelor, - o intere- 
santă fantezie de Dominic, ete. Mă 
„După cum se vede repertoriul original; pre- 
mniere şi reluări, -alcătuşte în bună parte pro- 
gramul de activitate al directoratului Peretz şi totuși este viu atacat prin campanii bine susţi- 
nute prin presă. El însu-și autor original, ob- 
ține.un ncritat succes cu Dimbaşa Sava, o pie- 
să evocătoare dintrecutuil vieţii bucureştene și 
cu Mila Jacsici. ..... - 
“Din'repertoriul slrăiii se reia Secretarul Ge. 
nerat de Bisson; în localizarea lui Gusti, în care 
jes-6lut' titular: Tohn” Gabriel Borlmann” cu
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Petre. Sturdza, Romaiţioșii de Rostand, Liniş-. „tea casei de Courteline în excelenta tradiucore alui L.A, Bassaraboscu, Casa de lut de Yabre, - pusă în sconă de mine ) - Locandiera, Candida de Shaw ; se reia Shutal, Oedip:Rege, Avarul'şi Hamlet, .. NI 
- La 29 Decembrie 1919 joc pentru întâia oară Tavtu/fe 2). Când crawm student mi-aduc aminte. „că l-am văzut pe Fovre. dela Comedie interpre- tând pe Tartulte en 0 discreție . şi o măsură, care mi-au rămas întipărite. Coquelin reliefa.. de predilecție. numai ridiculul personagiului, scoțând efecte mari, dar mult mai uşoare de cât cele realizate de jocul cumpănit al lui De. Feraudy sau al lui Siluan. Oricum, 'Tartuffa aparține, cu drep cuvânt, familiei Don Juan și „apropierea, pe care o face Jules Janin în ana- liza acestor două caractere. este pe deplin jus- tificată. De altminteri analiza porsonagiului de la. Sainte-Beuvo la Jules Janin, caracterizarea precisă, care rezultă din critica lui Francisque 

ș 
N ——— 

  

1) Tn distribuţie Constemța Dometriade. B, Criveteanu,.A. Luneescu. Ciprian Si cu mine. 
„ 9) LIndependance roumaine” din 28 Decembrie 1919 : a. Nous devons savoir gr6 a M. -Lâvoseo (Mavoir  abordâ - „le front toute difficultă a" de me point sâtre encombră des „“IGtails, qui ont tant de fois compromis le :succes  «Winter- „retea deiileura exco!len's. Tartuffe no doit noint nous . faire rire par ce „menu-comique” dont nous parlait „Stendhal. Ce qu'il init Gveiller en nnus Cost Ja „mâţe „Raite”, Ciostes sobros, mâme dans la «rosse scene nvoc EI. „mire attitudle toujours compasste, mâmo dana Ja colere : „Yoilă” ce quw'a su rendre axvoc una justosse toute c]asicque „Pexcellent interprete. Et nous dexons le loucr aussi de „n'avoir point oublic dans sân allare, dans le masaue mâine „de son risao que Tartutfe este... malgrâ. les „anparences. - „bien de la famille de Don Juan”, Prof, Francisc Lebrun
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Sarcoy s sau i din judicioasele observaţii ale ii 
Gustave Laroumet, înfăţişează pe 'Tartulle ca, - 
„0 enormă siluetă, a cărei apariţie rapidă şi. 

„calculată produce o impresie cu atâţ mai feri. 
„fiantă, cu cât e mai înfășurată în mister”. 

Dacă în piesa lui Moliere se vorbește . mule. | 
„de Tartulte, în schimb el vorbeşte cu mult mai. 
“puţin; şi rar rol de protagonist să [ie redus, 
„cum e 'Partulte la cele trei scene, două cu Jil- 

mira şi vna cu Orgon. a 
PR antezia. artistului în: găsirea detaliilor diş- 
"-creţia cu care trebuese redate feţele variate ale 
“falsului credincios, căre încearcă să [ure cinste: 

“ bărbatului, virtutea [i Imirei, averea lui Orgon: . 
"cure batjocureşte și înşeală pe toţi din” juru-i ; 
mască, atitudine. debit. onctuos, post, care să. 
suplincască. intenţii, co nu se pot. da pe faţă, 
umilit și triumfător, -pocăit și abject— toate 
acestea alcătuese o clinică interesanti, care dă 
mult, de lucru artistului, caro se încumetează: să - 
joace un rol cerebral; ca 'Partulte. Tată de co 
„l-am jucat târziu şi numai după un studiu amă- 
nunţit, ca să pot realiza! cev a; care să-mi apar-: 

„ţie, nu'o dublură la iuţeală î în dorinţa necuge- * 
tată de-a juca, fără nici- o pregătire, un rol de: 
răspundere. 

Şi-apoi predilecţia polii antipatiei 4 ar fi su- - 
- ferit, dacă nu înserieam în galeria n mea pe Par. 
| tulfe. 

Au urmat Noaptea regilor, Electra, D-ra lu: 
- lia de. Strindberg, în căre se relevă Dida Solo. 

| mon, un element tânăr cu calităţi alese,
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Sub” directoratul Porotz, Opera română îşi alternează, reprezentațiile cu -ale societăţii dra- 

matice timp de vre-o patru luni. 
Petre Sturdza joacă, pentru retragerea lui 

de pe scena olicială, Un [aliment de Bjârn- 
„son, cu un succes remarcabil. care-i asigură al- 
tele pe seenele particulare, 

* - . . 
- 

>



TEATRUL POPULAR 

Din iniţiativa ligii Culturale Şi cu ajutorul 
electiv al Băncii Blank şi al Băncii de Scout, 
cari dintrun sentiment .cultural şi  desintere= 
sat au subscris 3.000.000 lei, a luat fiinţă 'Pea- 
trul Popular. 
„ra o veche dorință u, Ligii Culturale infiin- | 
“area aceștui teatru, care pe lângă, piese din 
„repertoriul străin, să dea o parte Îar Să unui re 
pertoriu original ales, cu tendințe moralizatoa- 
re şi să întreţie ş şi sentimentul naţional prin lu- 
crări cu subiecte din istoria, Pării, 

Comitetul Central după propunerea n mareiui 
nostru profesor Nicolae: Iorga îmi face cinstea - 
să mă desemneze ca primul director ul noului 
teatru, care se instalează în fostul Palais de 
Glace pe Bulevardul Elisabeta şi căruia i-se 
[ac serioase: amenajări atât, în -sală cât şi ! pe 
scenă în vederea destinaţiunii, ce i-se da. * | 
Am publicat întz'o broşură în 1922 un ra. 

port asupra primei stagiuni 1921—1922, din 
care extrag următoarele : 

Fără “instalaţii proprii: pentru deschiderea u-' 
nui teatru, lără decor, fără recuzite, fără trupă
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constituită şi fără, repertoriu, Divecţiunea, 'Tea- 
trului Popular a avut să lupte cu greutăţi mul- 
tiple. După, ce s'a amenajat sala înmulţindu-se 
locurile până la peste 600, foaierele, sala de repetiţii, după ce am înființat un atelier de pic- 
lură, toate decorurile scenci fiind, executate la 
noi, un atelier de tâmplărie, pentru armarea * decorurilor, pentru confecţionarea mobilieru- 
lui şi accesoriilor de scenă; un serviciu de re- „gisorat, în sfârşit, după ce am transformat ta: 
bloul de electricitate al scenei,. conform cârin.. 
ţelor unui teatru modern, care să poată cores- 
punde diferitelor montări reclamate. de reper- 
toriul variat, ce avea, să se joace, am alcătuit o 
trupă tânără din clemente recrutate printre 
absolvenţii distinși 'ai Conservatorului de artă 
„dramatică, la cari am adăugat şi artişti libera 
de alte angajamente, toţi însă supraveghiaţi şi 
conduşi în aşa fel, încât să se poată realiza un 
ansamblu omogen. , | 

Dar pentru că în artă e nevoie de modele, pe 
„de-o parte, iar pe de alta, pentru că trupa al- -cătuită era încă o trupă necunoscută şi fiind 
nevoie de o garanţie în plus, am adus în repre- 
zentaţie pe câte un fruntaş al Teatrului Naţio- 

„nal, care cu numele, cu autoritatea şi-cu sfatu- 
„zile lui să fie folositor trupei Şi o atracţie pentru 

“ public, . o e 
„ Conformându-ne scopului cultural urmărit 
de “Teatrul Popular am deschis stagiunea cu o 
piesă românească, iar celelalte şapte piese ori- 
ginale, cari i-au urmat, s'au bucurat de o mon: 
tare specială, având: să, mulţumim Direcţiunei
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Gener ale a teatrelor, care ne-a dat, în. dorinţă 
de a intensilica,. viața artistică şi după inter-! 
venţia mea, accesoriile de cari teatrul nostru 
cra cu desăvârşire lipsit. m 

Din literaturile străine . ([ranceză, germană, 
rusă şi engleză) după cum se vede din enume- 

“ varea autorilor la începutul acestui raport, am 
căutat să facem cunoscute anume Iu&rări, cari 
să şi instruiască; dar să, şi distreze; . publicul 

fiind doritor de comedie am ales un repertoriu, 
uncori [ără multe pretenţii literare, dar ţot- 
deauna decent, cu montări alese, . cu u înterpre- 
tări îngrijite şi controlate. . | 
„De când se joacă teatiu românesc. nu s'a po-. 

menit ca: o piesă să lungi într'o- singuri ă sta. 
giune- la a 90-a reprezentaţie, cum a fost recor=: 
dul ţinut. de teatrul nostru cu comedia „„lixtem- . 

"horalul”? de Sturm, localizată atât. de ferie it de. Să 
d-l P. (iusty, cu subiect din lumea şcolară şi ju- 

“cată în sta Xinătate pe scene de seamă. 
_. la a 76-a reprezentaţie: a acestei: piese „ani. 
avut înalta vizită a A. $. R. Principele Carol, 
„care a asistat la: spectacol şi interesându-se de 

“ale ătuirea acestui teatru: Şi- -a: exprimat. înalta . 
Sa satisfacţie pentru progresele realizate “de ta 

“năra noastră trupă, a | 
Azi teatrul Popular este un teatru cungseut 
și apreciat; el mai hre meritul de. a Îi dat la 
iveală talente tinere de valoare, până ACU Ne- 
cunoscute și cari stau relevat în așa fel, încât, 
au fost reprezentații de încercare, fără ajutorul 
artiştilor din afară, ci numai cu elementele per. 
manente ale teatrului, cari au „dovedit. cum ȘI 
cât. se munceşte,
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Pentria a 2-a st: apitine, pe lângă. clasicii noş- 
„tri şi piesele” originale. românești, repertoriul E 
cuprinde lucrări “din Goldoni, „Bricux Maeter-: 

* link, Gogol, cote. 
Sau jucat circa 200 de spoclucole de seară 

şi vre-o 70:de ziuă. 
“Tinerimea! universilură a fost adinisă aproa- 

„pe.lă toate aceste. reprezentații. cam câte 0 
de studenţi pe. scară, ceeace însemnează, că au 
„Trecuentat, teatrul! nostru î în mod: gratuit întu?o 
singură stagiune mai bine de sase măi de stu- 

| "denţi dela toate facultăţile..- a 
In-matineuri și la repetițiile. generale. au par-. 

ticipat, pe rând, toate liceele de băieţi și fete 
* din Capitală, elevii Conservatorului de artă dra 

| - matică şi la matineurile de Joi 0 parte din şco- 
„Hle primare, | 

Dar directiunea "p catrului Popular a mai al- 
„. cătuit, și echipe. cari sau dus de-au dat con--* 

cursul lor gratuit. pentru scopuri: românești: la: 
Breza, unde au jucat: pentru Societatea : Mor- 
anintele Eroilor; la 'Pârgu Jiu cu. prilcjul sărbă. 
toririi:lui Pudor Vladimirescu și a Eroinci dela 
Jiu $ în Capitală; în cuartierul Grand la. şeză-.. 
torile îirtistice organizate de'I. iiga culturală, la 
Regie, la F abrica. de chibrituri, amde s'au or: 

Ni aanizat festivaluri pentru lucrători, la şozăto- 
“ile: studenţeşti: la. Societatea funcţionarilor 
_publici,-la Societatea, macedo-română, toate î în 
mod gratuit, - 
"In vederea cheltuclilor teatrului, printe*o 

„Slorţare, am. prelungit; stagiunea. până-la 1 lu-" 
pie ȘI an împiațit tr apa în două, „ brimiţând o o 

* a -
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chipă să joace în toată ţara şi, după rapoartele 
zilnice primite, se obţin succese: materiale şi 
morale apreciabile; iar cealaltă parte a trupei. 
a continuat, reprezentațiile în Capitală, cu tot 
timpul înaintat. a . 

In prima stagiune: s'au dat 20 de premiere, 
dintre cari 8 originale. S'au îndesit reprezeon- 
taţiile în a doua stagiune, pe lângă reprezen- 
taţiile de seară dându-se trei matincuri pe-săp- 
tămână Joia, Sâmbăta şi Duminica. 
"Sau relevat dintre Şcolarii mei şi dintre ur: 

„tiştii tineri, pe cari i-am angajat : Elena Za 
Mora, care azi joacă la Paris cu succes; Lazăr 
Semo, care a fost o revelaţie în Gringoire cu 
şi în alte piese din repertoriu; inţi, minunat. 
în admirabila piesă Doman pribeag a d-lui prof. 
N. Iorga; 'Talianu, cu distinse calităţi în reper 
toriul modern. Savu Îăzărescu. Vauvrina ca şi 
atâţia alţii, cari au folosit sfaiurile mele Şi au 
numărat izbânzi cât timp i-am condus CU griu 
dâ-a da fiecăruia, ce i:se potriveşte. 
„Dar .o adevărată revelaţie a fost eleva mea 

Ecaterina Niţulescu-Sahighian, tânăra artistă 
a Teatrului Naţional împrumutată Popularului. 
unde a ţinut cu pricepere şi cu talent, rolurile 
principale de dramă. 

Din împrejurări. cari nu-mi mai permiteau să 
conduce mai departe "Teatrul Popular, la 25 Mai 
1925 mi-am înnaintat d-lui prof. N. Torga, pre- 
ședintele Ligii. Culturale demisiunoa mea din 
postul de director, ” 

-D. prof, N, Iorga, de-a cărui înnaltă și bine-.



. 
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voitoare atențiune m'am bucurat întotdeauna 

“și pentru care-i sânt recunoscător,'mi-a răspuns ” 
precum urmează la 26 Mai 1993 . - 

Stimate Domnule Livescu, 
Am apreciat totdeauna talentul d-tale ca şi autoritatea, pe care ţi-ai “câștigat-o faţă de o mare parte dintre artişti. Aceasta m'a adus a, propune să ţi-se încredinţeze “conducerea nou Ini 'Teatru Popular. | a Mijloacele noastre restrânse Nu nNC-au per- mis să facem din cl marea scenă po care ai fi voit-o d-ta. Pe de altă parte programul „Ligoi”? “exclude repertoriul, care ar putea întreţine o întreprindere îii sti] mare. Exclusiv cultural, el pretinde mari sacrificii și chiar  durcroase în. [rângeri. | E | i 
De unde neînţelegeri lireşti. Dumnsata crezi, „că ele se pot rezolvi printi”o demisie din partea 

dumitale, precum noi erezusem că, se pot; prin retragerea „Ligei” din „conducere. IIotărirea noastră a, trecut prin congres, a d-tale. trebue 
să ia aceași cale. Preşedinte al unui comitet, care şi-a isprăvit termenul. n'am nici-un drept de-a decide. | | 

Ori-ce ar socoti congresul, cu nu voi uita din. 
colaboraţia noastră atâtea momente, cari mi-au 
întărit părerea, că d-ta ai tot ce' se cere dela 

„conducătorul unei scene românești în momen- laul de faţă și că în puţine ceasuri ajungi a vea. liza ceca-ce altora le-ar. cere o muncă încor- dată. | | o 
Primește, te rog, cele mai bune saluțări, 

- ie | N, Iorga” 
ap
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| Cui 3) pr ofindă şi i statornică admiraţie pentru 
“acest maro îndrumător ul vieţii noastre cultu- 

- vale: şi cu cele-mai bune amintiri pentru mem= 
„brii comitetului de conducere, în frunte cu Anii. 
Ştefan. Taunbru, Gr. Urlăţeanu, prof. univ. Si- 
icon Mândrescu,-I.. Fotino, |. Răducanu și bu- 

„nul. meu. prieten. Cr. "Păușan, am părăsit. direc 
“ţia, fiind bucuros. că: la temelia pusă de mine 
cu sărguinţă şi-cu dragoste. după câteva încer. 

„cări. nereuşite. direcţia se găseşte azi în înâiui 
bune, condusă ci pricepere şi avânt de - prol. 
Sân-Giorgiu şi de haanicul său director de sce- 
nă Jon Popa: SE Ra



. „DELA 1920 LA 1923 

“In 1920 începe. direcţia Y ictor Ettinaiu, care. 
_ Stabileşte un repertoriu în care e piesele Or izinale. 
“ocupă o. bună parte. -. 
„Voi cita : Moartea cIeopulrei de pr of. Paş- 
canin, Nevestele 'd-hii P leşu de “Cuaton. 'Peodo- - 
riau, Pudor | Tadimieşeu de. “prof. N: lorgă; 

“Săptămâna himinală - de regretatul poet: Său: 
lescu, Aoi odmenii- de Condora, Inelul de d-ra .- 

„: Archip, Moartea lui Dante şi JLoliere se răzbună 
„de prof. N. lorga, Sujlete tari de Camil Petrez- 
cu,un puternig; talent de autor dramatiq; şi ca 

reluări, Serenada din trecut. a lui Midea Ră-" 
- dulescu şi Nodul q gordian, de Vasilescu-V aljean. 

Se mai montează Gluuco, Puterea în buneri- 
'cului, Raţa.sălbatecă, î în care joc pe Dr. Reling,! 

o Nuy- -Blas, Oedip-rege, Scampolo, de Nicodeii _ 
cu Mavioara Giurgea, “Giza de lut, 'Taifun în: 
care-mi reiau pe Beinsky, literatul ratat, llec-. 

- tra de Iofmannsthal şi-altele. " - 

_* Victor. Bftimiu” îmbogățește Naţionalul. ci o. 
serie de tablouri. executate de pictori CUnos- 
cuţi şi reprezintând artiştii, noştri de seamă în: 
creaţiile lâr precum şi o serie de busturi de-ale
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autorilor dramatici, aşezate în peristilul Şi . îu 
[oaierele teatrului. | 
"Ministrul Goga mă numeşte inspectorul Coun-. 

servatoarelor de Stat şi particulare din Ţară, şi 
anume al secţiilor de artă dramatică, - , 
„În 1992 începe al doilea directorat al lui 
Alexandru Mavrodi şi sânt numit sub-director 

„ general. , 
Se consiinţea-o revendicare dorită de multă 

„Vreme de breaslă, care oferă un banchet de 
vre-o 120 de tacâmuri la Suzana, şi unde la dis- 
cursuri înflăcărate şi la ditiranibele lui Manu, 
răspund, liind-că era vorba de mâncare, că am 
ajuns în capul bucateler, ca să le satislae do- 
rinţa de-a vedea un actor în fruntea lor, rămâ- 
vând ca mai târizu, când altul îmi va luu locui 
să-şi arate nemulţumirile, tot, aşa cum seva, 
întâmpla şi cu cel nou. 

_-Pamilia irascivilă e aceeaşi pretutindeni şi e 
„de prisos să mai insist, N 

„Noua direcţie Mavrodi se distinge printa'un 
mare succes cu Visul unei nopţi de vară, mon- 
tată mai humos şi mai cu îngrijire decât chiar 
la Od6on, şi piesa face o nesfârşită serie, tot 
aşa ca şi Nunta hui Figaro în decoruri şi cos- 
tume noi. Se mai fac costume şi decoruri pen- 
bu Machbeti, în care Storin şi cu Ciprian joa- 

-că în interpretări diferite - ŞI cu succes, rolul 
titular. îs ” | 

„+ Dintre piesele originale izbândeşte Ciuta lui: 
Ion Popa şi Două curse ; Plicul lui |, Robrea- 
nu; Stăpâna.lui Caton 'Tnheodorian şi Doamne 
lui Ieremia de prof. N. Iorga interesează prin



TREIZEOI DE ANI DE TEATRU 309 
lelul tratării subiectului ca şi prin desfăşurarea acţiunii. i a | 

Puterea întiinericului, cu Storin în rolul prin Cipal, -şi cu o montare deosebită face o lungă, serie. ” | | 
„Un speetacol interesant îl constitue 1leddu Gabler:) cu Maria Filotti, cu Demetriad şi cu ine în Asesorul Brack, pusă în scenă de Paul 
VUusti. Sa ÎN ÎI esti Daia | Alexandru Mavrodi urmează felul lui: de-u . 
[i : nu sa nici-un ban, nici leaiă, mici diurne, 
nici jetoune dela, consilii. Cred, că nu conta pe 
recunoştinţa cuiva. şi, edilicat de “rezultatele 

"obţinute, preacă dela direcţie, lăsând altora, să 
recolteze simpatiile. trainice” ale societăţii, dru- 

i - 

matice. II 

la |. Aprilie 1923 începe direcţia Vasilescu- “Valjean, după ce timp de vre-o două luni am ţinut ad-interim locul de director general. 
„Odată cu venirea:noului director îni înaintez demisiunea din subdirector:general, care ini se respinge cu o rezoluţie, care spunea, că : „ln interesul teatrului sânt rugat să rămân, pentru- 
a 

1) Timpul, 24 Marti 1923 ; E “alun fruntea interprţilor a fost chipul precis, calm, firesc » autentic înfățișat de 4, Livescu, care a jucat pe Asesorul "„Brack cu o înțelegere şi cu o forţă “de cuprindere impre- „sionamte. D. Livescu a dat.o imasine «le firesc. de mrofun= “zime şi de adevăr ibsenian, care rămâne printre: cele: mai „bune ale teatrului nostru', Dem, "Teodorescu. . 
Vezi Viitorul, Universul, Rampa, ete, 

e
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ca mai târziu aceaşi demisiune reînnoită să-mi 
[ie primită de-astă-dată, „direcţiunea genera- 
„lă aducându-mi mulţumiri pentru serviciile 
„aduse teatrului”. - a 

Ce-a mai urmat, vom vedea mai încolo. 
Sub această direcție se joacă Rihki-TDikli-" 

Tavi de d-ra Zoe Verbiceanu, Un erou de Ma- - | 
 iorul Kirițescu, care că fost școlar al meu mi-a 
adus lucrarea. mie încă sub diiecţia “Mavrodi, 
de i-am trimis-o să i-sc facă rapoarte, - cari au 
fost bineînţeles favorabile, autorul fiind bine - 
„apreciat; Când vine ciforul, o lucrăre intere- 

..v- santă şi scrisă cu avânt, citită” mai intâi, spre. 
marea meă mulţumire, acasă la, mine. de autor, . 

“Subseeretarul. de Stat G. "Tătărăscu, — care 
mi-a arătat, o deosebită atenţie scriind despre." 
mine cu mulţi ani în urmă, — asistat şi de d.. 
Vasilescu-Valjean, care ţinea chiar să i-o pun. 

„eu. în scenă, drept care primele repetiţii au fost, - 
făcute suly conducerea mea; Lâulu de Lovines- 

-cu şi -Ilortensia Papadat-Bengescu; -Pălăria,: 
un act de C. Râuleţ; Iauonină- din. hunină de C- 
„Orendi ; dasca de Sân-Giiorgiu şi Pocara de... - 
„Romulus Voinescu ;-şi, în sfârşit, Biruitorul. de; 3 

Băbeanu şi Russu-Şirianu. 
“Din repertoriul străin : Shylocl cu Ton Bre 

zeanue hosmersholu, în-care. joc.pe  Ulrick 
Brendel, ')- Țăranul baron de Holberg, Simunul : 
de Strindberg, Fraţii Kâramazou, ete. -.! 
„Direcţia Valjean. e o direcţie agitată şi în- 

1) Indreptarea, 12 Oct. 1923: „0 motă veselă în. această. : 
"-mpiesă, aproape sinistră, a adus:o d. Livescu în minunata |. 

Priola). SR 
+ 

caracterizare a boemului Ulrick Brendel”,  (Marehizul _de
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jurată tocmai de cei, cari... o, agituserii.. Intr a- 
“devă ăr, în teatru, Dommule Valjean, i nu mai ştii | 
pe cine să contezi ! E a 

    

Universul : „Cu un' umor: caricteristic şi pitorose a fost 
„creat tipul detraeatului Ulrick - -Brendel de d. Liveseu” . 
(Romieus). . E . 
„Rampa : „Fisura prețioasă a Serii a “sehitat-o ul Liv escu, | 
„care ă adăogat creaţiei din Taituri “o valozoasi alcătuire 
«ile bun observator, „D-sa: a îost. aplaudat la “Scena. ler: . 

- ehisă”? ete, PI aa | iu p 
7



DIRECȚIA DE SCENĂ 
Una din cele multe, cari asigură, progresul şi reuşita. teatrului este direcţia de scenă. A fi director do scenă înseimricază a Îi profesor, cu o cultură specială şi de literatură Şi de artă, în 

genere, nu numai de artă dramatică. Un simţ, . artistic înnăscut, o vedere critică obiectivă, un rafinament specific omului de teatru, chiar eu- diție în studierea atmosferii unci lucrări, a, fe- lului cum trebne redată, a exteriorizării senti- 
mentelor, a coordonării caracterelor, ori-cât de - deosebite, întrun ansamblu Omogen. cu un 
ritm bine definit și întrun cadru potrivit. des- 
fășurării acţiunii. ai 

Directorul de scenă e un mentor, care pune. în valoare bunele dispozilii şi talentul inter- 
protulii.. Polissez-le et le repolissez ! zicea Roileau în Art poctigue ; Tauciul. strălucirea interpretării o dă sfatul, observaţia judicioasă, controlul, nu al lui Bumbești de pildă. care a 
fost pus pe două coloane cu (temior, — ci auto- 
ritatea, încrederea cari le inspiră, o personali- 
tate de valoarea lui Paul Gusti, E 
Tată directorul de scenă, factorul deţermi.-
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nant al atâtor izbânzi artistice în decursul epo- cei de renaștere'din ultinnii 30 de ani de teatru. Cum serenează el un caracter, asişti la o di sertaţie savantă, lu o elinică psichică amănun= ţită până. la mncticulozitate. Arată cu precizie, : cu lux de aigumente, combină electele, le năs: COCEŞIE, — lără să falsifice intenţiile autoru: lui, — lasă “să, s'aşterne tisteţea  Rosmer- sholm-ului sau deschide ferestrele să dogoreas- că soarele Atenei, după nevoie. | Nu ştii 'să preţuim, îndeajuns, ce averi, 
Mulţi. directori, cari. s'au perindat pe la di- recţia generală, toţi bine intenţionaţi, îi bagă . în colă ştiinţa lui Gusti şi [ără el, nici-unul din ci, n'ar [i avut cu ce se lăuda, - , 

Fără el şi maestrul N Ottara, dascăl între das- căli, nam fi avut revoluţia în arta scenică, care s'a produs, înmormântând vechile clişee și tra- - diţiile căzute în desuetudine,. 
Sinteza decorului cu chemnarea de-a nu ucide | textul a fost, cunoscută şi aplicată de Gusti de multă, vreme, lără însă a renunța la clasicul |. etern, pe care nu-l poate desfiinţa acrobaţia cu- . bismului sau futurismului în decor sau deghiza- ment, în costum sau accesorii. . 
A păstrat poezia, care întreţine, nu desfiin- țează, nici imaginaţia, nici proporţiile recla- mate de scenă, . A 
Ce păcat, că nici Gusti, nici Nottara nau avut temperamentul necesar să pue piciorul în - prag, ori-de-câte-ori tentativele ignoranţilor a: „ meninţau mersul ascendenţ al teatrului nostru ! Blajini şi docili, cu o seninătate care nu ofen: 7
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“sează, au cxccutat ordine î în aşa. fel, încât: Să a-.. 

; copere. întotdeauna, dintr” o delicată „pornire, 
> insuficienţa suficienţilor. - Aa - 

» La şcoala lui Gusti.s'a formăt V asile En&sâi | 
„Şi i-a fost cu atât mai uşor maestrului, cu cât 
„avea do: -a face cu'un om cult, sârguitor, cu-fan- 

-tezie şi cu un bun si :mţ artistic, cari i- -au asigu- 
rat putinţa unor realizări demne de > prima noas- 

“tră scenă... 
Cu-alţii n'am mai lucrat ; şi de aceea, d6ocam: 

„dată, am. vorbit numai de ci.



„INITIATIVA PARTICULARĂ 

Alexăndru Dat ila la 12 Septembrie | 1909 des- 
chide primul teatru serios, fără subt enţii şi re- gulamente, la "Teatrul Liric eu “Incepem. de Ca- rapgiale şi Stane de piatră de Sudermaun. în care Ion Manolescu jucând rolul lui Biegler 
vestește apariţia” unui mare actor pentru. mai târziu. Işi compune trupa din elemente alese dela Naţional ca - Marioara Voiculescu. :Puiu 
"Giurgea. Storin ; Bulfinski şi Morţun aduşi de 
„la Iaşi, Niculescu- Buzău. Olga Culitza, regisor | YV, Enescu şi C. Stâncescu, secretarul Compa- 
nici. : 

- Vara Joacă la grădina Ambasadori și „fac | 
turnee reuşite î în provincie. | SI 
A doua stagiune (1910—1911) ca cu acel UŞ spe: sonal joacă. la teatrul Modern: Piesa: care are : "mai mult succes, este Pecivura rătăcită cu Voi. culeasca. Ciiurgea şi Aia Ameaţ i iar: 190y, Bu- „laiidraî în Armorg, Sa i i, 
". Urmoază Mainăn Colibri cu. Lucia: Stiirdza- 

  

Bulandra. Salomea cu N viculeasca. Gringoire. sa "cu-lon' Munolescu, trei actori mari în trei. SUC. | 
cese. de seamă, a
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Vara joacă la Cazinoul diri Constanţa. 
A treia stagiune se joacă tot la Modern (1911—1915), Din trupă se desprind Tony Bu- landra, Tuca Sturdza-Bulandea, AM. Giurgea şi on Manolescu, cari rovin la Naţional. 
In schimb, se angajează Const. Radovici, care deschide stagiunea cu Samson, obţinând un Succes remarcabil, căruia, îi urmează Scan- dalul cu Radovici, Storin şi. Voiculeasca! Ne: “țetele merg slal Și compania acuză pe Voicu- leasca şi administraţia de lichidarea, care-ur- Imcază, - | | e 
Im acelaş an se deschide Comoedia actuala Regina Mavia; inaugurată do Le Bargy. Con- 

ducerea artistică o.ia Ion Manolescu și artis- tul, care so pune în evidenţă, este regretatul „Achil Popescu. 
In 1912—1913 se formează compania Voi: culescu cu Tina. Barbu, plecată dela Naţional, „cu Î. Manolescu și Storin. Sa deschis stagiunea, cu Seara cea de pomină do Nampf, care obţine un Succes îndoclnic. S'au mai jucat Pedora şi: JMaître des forges cu cei trei fruntaşi : Voicu- “leasca, Storin şi ]. Manolescu. 
Venind campania din Bulgaria, Marioara 

Voiculescu reziliazfă contractele şi artiștii, 
lără leată, se grupează unii la Comoedia, unde o înjghebare cu Achil. Popescu în frunte, diu iniţiativa advocatului cunoscut, M..Sipsom, își - 
deşchide stagiunea cu “Cafeneaua cea mică, un succes răsunător pentru Achil Popescu. 
_În 1913—1914. la 'Peatrul Modern Marioara Voiculescu îşi reface trupa cu C. Radovici şi
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deschide stagiunea cu Cupeana de Kiste- machkers.” Se relevă un tânăr de mare talent, Niţulescu, mort prea de timpuriu. 

In 1914—1915 la compania Voiculescu se asociază. soţii Bulandra, Ja, teatrul Modern; şi joacă Bărbatul adleul de Oscar Wilde, la des- . chidere, când debutează și 'Pantzi Barozzi- Cutava.. Din trupă face parte şi Manolescu. Mai debutează Aura, Almajan, dovedind un ta “lent deosebit, care nu sa desminţit mai târ- ziu. Joacă şi Marioara Ventura în Dama cu “ camelii. 
Abia în'1915—1916, Comoedia îşi ia numele de Regina Jaria sub direcţiunea, Bulandra, Marioara Voiculescu rămânând angajată. Ma-. rioara Ventura este angajată pentru 0. serie de reprezentații şi Aura Almajan se afirmă din co în co ca o artistă de viitor. Ion Manolescu crează Poliche şi Strigoii. In toate aceste lor- maţii figurau Stăncescu; Chamel, Economu,-P. Bulandra şi C. Voneanu. . După război, în 1918—1919, se zeface Com. pania Bulandra lă Regina Maria, cu Manolescu, Ștorin, Mihalescu şi Iancovescu," cei trei din urmă pleeaţi în acest an dela Naţional. Din, trupă mai fac parte Aura Almajan Buzescu, ]. Constantiniu, Stăncoscu şi Ohamel, Pentru debutul Mieaolei Costescu se joacă  I/autre - danger. | Ă In 1919-1920 se înființează compania. Jay: celsior, administrată” de prietenul meu A], Bu- Zescu, și ăsociația numără pe Elvira, Popescu, Manolescu, Storin, Iancovescu, Mihalescu Şi pe Maria Filotti, ca primă angajată, -
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Sa jucat [in ghiară de Bernstein, - Ginerile 
d-lui Prefeci şi: Nepoftitul, în care obţine “un 
succes deosebit C. Stănescu, XNuşa cu Maria 
Filotti, etc, 

La Regina JMariu, în acelaş an, este angu- 
iat Petre Sturdza. 
“De atunci încoa asistăm la . reprezentațiile 
alese şi îngrijite ale. Peatrului Mic cu Elvira 
Popescu. lancovescu şi Mihalescu. Tancuvescu 
păstrează . greaua sarcină de-a. conduce singur 
teatrul, iar Elvira şi Mihalescu continuă să 
ohţie succese la Paris, o 

"Teatrul: Regina Al aria pe lângă soții Bulan- 
„dea îşi. asociază pe Manolescu. Storin şi Maxi- 
mi ilian! trei actori. de valoare necontestată,. 

“Din această înşiruire succintă reiese cât fo- 
Jos a adus încercarea, temerară a lui Ale exandru 
Davila de-a deschide drum inițiativei particu- 
lare. care, neîngrădită de tradiții și fără influ- 
enţe politice, aduce o apreciabilă contribuţie 
„artei româneşti, dupe cun : artiştii de 'va- 
oare: personală îşi găsesc câmp de activitate 
GI unde. a . =



oz 

„- TEATRUL DE SOCIETATE . . 
Diferitele societăţi. de binefacere, . pentru a-şi realiza scopul urmărit, au dat, tonul repre-. „ Zentaţiilor de societate cu interpreţi: de cir- cumstanță și. în repertorii deosebite, „româ: - "neşti şi [rancoze.- EI Aa 
Fără îndoiălă că, regretata. Doamnă Elena Ferelyde esto:acea, care cu. reprezentațiile - Ovolului a: deschis gustul teatrului şi acelora, „cari dint”un snobism neînțeles priviau teatrul cu-ochi răi... e „D-na Maria Brăiloiu cu societatea Tibişoiul,. d-na Procopiu cu Roiul, regretata d-nă Crătu- - nescu cu Materna, ieprezentaţiile-patronate de „M.S. Regina Elisabeta sau de M.- $, Regină - Maria; basmele. alegorice dela Cotroceni, cu. - : A, Ș$. R. Principesa Elisabeta. în Zâna Zânelor, „reprezentațiile: orgânizate “de! Principesa 'Na-! deja B. Știrbey în Palatul său. de pe calea Vic... toriei, la cari ani “participat ca îndrumător, „toate acestea au contribuit să stabiliască oarg- „ari simpatii pentru: meșteșugul! nostau şi să  îndrumeze  finere Şi tineri-de bună familie să "Wneze cursuri Speciale: şi să vedem devotân., *.. “du-se'artei elemente: cu cultură şi cu-educaţie. Su
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Dintre interpreţii de seamă ai teatrului de 

„ societate citez pe regretatul Al. G. Florescu, 
Pik Ferekyde, . Dunma. R. Ulrinovsky, h, 
Catargi, d-nele Lili Cerchez, 'Pinculina Flores- 
cu, A. Sipsom, 'Trăsnea “Greceanu, J]. Ulvi- 
ncanu şi atâtea altele şi alţii, cari au pus la contribuţie şi talentul și munca pentru îndoit 
realizare a unei opere de artă şi de bine,



O GLUMĂ SINISTRĂ 

In Xoembrie 1923 se pune la cale o glumă 
sinistră sau „o afacere” cu adevărat urâtă, pe 
„care au voit sto facă unii şi fără exagerare, 
„cea mai formidabilă înscenare, pe care au în- 

„ „tegistrat-o analele noastre judiciare. Pentru. 
„Satisfacerea unor meschine interese. politice, 
„de grupuleţ, de camarilă, s'au creat vinovăţii 

fictive”... 
lată cum e caracterizată, această glumă, si- 

- nistră, care a fost procesul meu, de „Biblioteca 
marilor procese” şi la care trimit să se lămu- viască ori cine vrea să afle adevărul întreg, 
care a eșit triumtător din păinjenişul ţesut din ură şi din calomnie. Se | 

Pe câtă vreme o anchetă administrativă, îşi 
începuse lucrările, eu, trimis întrun turneu de 
piopagandă naţională, îmi urmam, însoţit de 
o echipă artistică, conterinţele mele la. sate, 
începând dela Lipova din Banat şi până la Şi- 
ia în Crişana în [aţa a mii de ţărani, cari asis- 
tau gratuit la aceste manifestări. românești, 
sărbătorindu-mă cu .coruri şi. cuvântări entu- 
siaste, iar fruntaşii satelor trimițând minis- 

21
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terului şi direcţiunii generale a teatrelor tele- 
„grame de mulţumire pentru inomentele de în- 
nălţare.sulletească trăite cu fraţii din vechiul . 
regal. . i 

După sfârșitul anchetei, care nu-mi găsește 
nici O vină, ba ăseşte altora, cari n'au fost ur 
măriţi, însuşi. Ministerul artelor prin directorul 
general al teatrelor, d: Valjean, îmi trimite vo. 
adresă oficială prin care mi se fac elogii pentru 
felul cum au decurs şezătorile culturale de sub 
conducerea mea, | i 

Se sesizează justiţia pe chestia unor nere- 
guli. săvârşite de slujbaşii inferiori ai 'Leatau- 
lui. Naţional. -De mine nu s'atiigea calomnia 
decât printre culise, pe piaţa teatrului sau la 
cafenea. Se urmărea crearea unei: atmosfere 
din care să se recolteze presumţii pentu lesne 
orezători şi să mă intimideze, doar voi face 
„yreo declaraţie, care. ar putea atinge pe alţii, 
contra cărora cei interesaţi nu puteau să aibă 
Tăţiş lrancheţa gestului, a i. 

Citez tot din „Biblioteca marilor procese” : 
„*Conducerea -ziarului „Viitorul”, iată ce inte- 
„resa pe anumite persoane. Directorul „Tiito- 
„Trului”?. sta înfipt, ca un ghimpe în sufletul lor. 
„Acest ghimpe trebuia cu orice chip înlăturat, 

„Chiar prin mijloace disperate şi indirecte”... 
(pag. 38). o ia 
„Scurtă prevenţie dovedită inutilă şi pripită 

şi care a fost slărâmată de Camera de punere 
„Sub acuzare, a..deslănţuit o „acţiune parlamen- 
„tară, în mod excepţional întreprinsă în a: 
„ceastă pricină, şi care n'a făcut altceva. de
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„cât să relioleze şi mai mult „dedesubturile po- “litice ale procâsului şi să dovedească, excesul „de patimă cu care s'au ţesut mrejile în acest „Proces, proces care n'a fost nici odată, real. „mente, procesul Livescu”. (pag. 41). 

„Să se potoleuscă însă detractorii. Livescu, - „chiar de ar [i fost pus pe rug, n'avea ce să de- 
- „clare contra d-lui Mavrodi, pentru că d-lui. „Mavrodi nu i se poate imputa.nimie ;-dar ab- „solut nimic” (pag. 13). 

- »Livescu nu putea, să aducă acuzaţiuni ne- 
„drepte nimănui, cum n'a adus, nici pentru a 
„evita prevenţia, atitudine pe. care a. avut-o 
„chiar faţă de! Pişculescu, unul dintre. acuza- 
„torii săi inconștienţi. e | 

“„Livescu n'a: opus nici odată orbilor și. în- 
„Yerşunaţilor săi dușmani decât viaţa-i tre... - „„cută, conştiinţa lui, în caro s'a ghemuit : cu „fermitate şi resemnare, şi timpul, acel mare „Producător de lumină şi magic: potolitor. de patimi”. (pag. 39). . . i Dă : lată în scurt geneza acestui proces, pe care s'au grefat apoi tot; soiul de învinuiri, cari da... - „că, pentru un moment, mar fi - lost tragice, ră- 

„mân totuşi învăluite în cel mai scârbos ridicol: - 
o ladăi'de gunoi,.niște. scaune de un „lux orbi-- 
“tor”, repararea unor uluci de brad şi confec-: ţionarea unei frigări, — toate, — ziceau ei, — “în atelierele, din materialul ŞI cu lucrătorii 
teatrului ! . a i - 
Zeci. de martori; directori generali, artişti, şefi de ateliere şi lucrători, martori ai acuză. rii declară în-laţa tribunalului, că. era un uz
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constant, cu aprobarea tuturor direcțiilor, să 
se lucreze, în ore libere, pentru artişti ca şi 
pentru [uncţionarii teatrului. Ceva mai mult: 
inlăţișez chiar facturi emanate dela ci, prin 
care se constată, că dacă nu cumva am rupt 
tradiţia, dar anu plătit cel puţin tot atât cât 
au plătit și ceilalți. Mi 

Ce sgomot, ce infern ! S'a vorbii, de nu ştiu 
câte milioane, partea civilă cerea două milioa- 
ne despăgubiri, deocamdată, cu putinţa şi re- 
zerva majorării, pentru ca la tribunal să decla- 
re, în uimirea tuturor, că o lasă mai icftin, vreo 
trei-patru sute de mii de lei, nu numai pentru 
mine, ci pentru toţi cei bănuiţi, pentru ca în 
cele din urmă, la Curtea de apel, să se răsgân- 
diască şi să renunţe. heputând dovedi nimic, 
la orice fel de pretenţii şi să se retragă definitiv 
din instanţă ! : 

lată vina mea... trâmbițată la început, de 
rău voitori, cu o bogată [antezio de detalii, care 
ar [i [ăcut lumea să crează, că jocurile de apă 
dela Versailles, s'au mutat în Isvor, în parcul 
meu de 5 m. pe 8; că mobila mea de [ag s'a 
translormat într'o noapte în bois de rose, că di- 
vanurile mele acoperite cu scoarţe românești, 
apar cunoscătorilor acoperite cu covoare de Is- 
pahan ; dar un basin fantastic, care asvârlcă 
apa în sus, instalat în salon ; robinote în zi- 
duri, din cari în valuri curgea şampania ; cupe 
de aur. din cari, amlitrioni şi convivi, sorbeau 
vinuri alese. probabil luate din pivnițele tea- 
trului : ba chiar casele mele. deși cumpărate 
cu vreo opt ani înainte prin Casa Corpului di-
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dactic, în calitatea şi cu drepturile mele de prolesor, nu însă şi fără sprijinul iubitului meu . prieten Grigore Tăușan, directorul general al Casei, erau tot rezultatul unui an de sub-direc- tor general al teatrelor ! | o 
Când se face atâta sgomot, se nasc apetituri şi se ivesc şi javrele, da,. Jevruţele cari latră pe la colţuri, încercând să-şi înligă colții în pan- talonii drumeţului. 

„Prea are multe slujbe, prea e în multe locuri 
prolesor, prea câştigă mult! De unde insinuau, 
„că e de mirare cum pot duce un trai cuviincios, 
acum, cu. nădejdea nerealizată a desființărei 
mele, urmăriau să-mi împartă, veniturile. | 

Iată însă, că socoteala: de acasă nu se potri-- 
veşte cu cea dela tribunal. a 

Cei doi infractori, martori principali ai acu-, 
zării ), strânși cu uşa, declară, că au primit de 
la mine diferite sume de bani peniru ce mi-au 
lucrat ; de data asta îl acuză însă pe N. Sorea- 
nu, societar al 'Leatrului Naţional şi actual şub 
director, că.nu i-a dat nici un ban pentru du- 
şumelile, cari i le-a aşezat acasă !?) Şi acest tip 
de mincinos continuă să fie încă menţinut, nu 
Ştiu de cine, în serviciul teatrului. i 

Dar în fața tribunalului se produce, ca în 
melodrame, o declaraţie sensațională a lui 
Pişculescu, 'acuzatorul cu conștiința muncită 
de ncadavărurile: şi calomniile asvâslite  asu- 

  

1) Vezi Dos. Trib. S. III. Vasite Ionescu, tâmplar şi Barbu. Rădulescu, tapiter. Biblioteca marilor procese paz, 70, 71, 72 şi pag, 192. Vozi pag. 62: „Cu doi pungaşi, acuzarea, voeşte „Să obție condamnarea unui om ca Livescu”; , *) Vezi depozitia lui Vasile loneeu.
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pră-mi din, belşug. EI declară, că toate acuză- 
vile cari mi le-a adus mau fost întemeiate, ci: 
i-au fost dictate sau sugestionate ! Mai adao- 
gă, că ace această declaraţie, ca, să- Şi uşureze 
conştiinţa Şi ca o satisfacţie morală; care mi-o: 
datora 1 | 

Iaunea, care umplea sala bibunalului se zi: 
dică în picioare uimită, că un om a. putut să 
sufere pe-urma unor asemenea acuzări. 
“Calomniatorii de prolosie au încercat să a- | 

crediteze svonul, că d.Vasilescu- Valjan, fostul 
„director general al teatrelor, mar fi acuzat. | 
Se poate? , IE 

Inexact, .. | a 
Reproduc textual din depoziţia sa 3, făcută 

sub prestare de jurământ : | | 
„In privința d-lui Livescu, nu pot să-i aduc. 

„nici 0 acuzaţiune de incorectitudine. în. con- 
„ducerea teatrului”, 

Și mai departe : 

„Părerea mea este, că sub- directorul, sau di- 
„rectorul general al teatrelor naţionale se. gă- 
„seşte în imposibilitate de a conduce, în ace- 

„„laş timp, şi: partea, artistică şi partea admi- 
„nistrativă a “Teatrului Naţional şi est în im- 
„posibilitate de a controla prețiul mărfurilor 
„cumpărate sâu primite în ateliere, ceeace am * 
„[ăcut cunoscut „Ministerului Artelor”... | 
„Alţii au vrut să mă convingă, că un cama-. 

rad al meu, societarul R. Bulfinshi, de-aseme- 
nea m'âr fi acuzat. Se poate ? Am răscolit în- 

CIP Dos, Trio; pas. 174. Bibl, marilor procese. 
[+ 2) Das, Trip, Ș. UIT. Bibi, razsilez poocozo, pr. 19,
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mic, dar absolut nimic. O, Doamne ! Ce rea e 
lumea ! Di a 

Aş [i crezut-o poate, dacă nu-mi venea ideea, 
să controlez. Mai mult : reproduce depoziţia” sa 
din faţa tribunalului, făcută -sub prestare de 
hirământ.: „Am făcut un denunţ la cab. 5 ins- 

-„trucţie privitor la bănuelile: mele, după cum 
„se auzea din svon public, că la 'Peatrul Naţio- 
„«nal se [ac nereguli:... Nu știu nimic asupra-ne- 

. nadins voluminosul dosar al instrucției 2) şi . 
„am căutat filă cu filă să găsesc o vorbă; în'ce - o 
„mă priveşte, spusă do camaradul Bulfinski. Ni- 

"regulilor ce se impută lui Livescu ; denunţul - 
„l-am făcut cu scopul: de a se afla ceva în a- 

_"„ceastă afacere. Wu ştiu dacă Livescu exercita, 
„vreo teroare - asupra . suablternilor săi dela 
„Doatrul Naţional. Nu am nici o 'cunoştin- 
pă ete.” 

Ei bine, unde.sunt acuzările trâmbiţate de 
rău voitorii, de canaliile -abjecte, cari insinuia- 
ză, lără dovezi. bineînţeles, pe socoteala oame- 

„nilor, atribuind unora sau : altora minciunile 
şi calomniile lor. și lăsându-şi totdeauna o por-: 
tiţă de scăpare, când vor [i strânşi-cu uşa ? 

M'a acuzat, cine ? Un camarad, cu care am 
colaborat ani de zile în aceiaşi direcţie şi cu: 

„acelaș ideal ? Cum a putut să pue în sarcina, ca- 
maradului Bulfinski odiosul acestui act ? Fă- 
vă îndoială, că tot .acdia, cari din umbră, între- 
tineau atmosfera, invențiilor şi a - bănuelilor ; 

„fiindcă nu era să vie tocmai camaradul Bul- 
„ finski, ai cărui primi paşi pe scenă, î-am îndrep- 

  

„2) Des, inste, fila 115,
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tat eu, cum înti'o ocazie a spus-o Singur, să 
mă acuze de învinuiri închipuite ! ! 

Prin urmare, e înexact că mi-a adus vreun 
capăt de acuzare camaradul Bulfinski. 

Interesante, ca fenomene patologice, sunt 
declaraţiile celor, cari nu recunosc că ar [i for- 
mulat auzări la: instrucţie. 

Cel mai drăgălaș din toţi este veprezentan- 
tul în Orient, al principiilor de nouă-regie tea- 
trală. a lui Gemier. I/aţi ghicit : este altui 
de Liusti, Nottara, Enescu, Soare, C. Petroseu 
directorul de scenă Bumbeşti, cel care l'a pla. 
giat pe G6mier şi furtul literar a fost publicat 

„pe două coloane în „Rampa”. * 
Ri bine, această deosebită înclinare de a se 

vedea pus pe două coloane, i-a fost satisfăcută, 
şi de Diblioteca marilor procese, de unde extrag 
cele ce urmează : 5 

LA INSTRUCȚIE: LA TRIBUNAL : 
«Personal am fost în- | „Pe timpul, când D-1 Li- 

dăturat de D-l Livescu, | „vescu era sub-director ge-. 
ca un element intransi- „neral la Teatrui Naţional eu . 
gen... „eram director de scenă cu 

„delegaţie ; eu n'am fost în- 
(Fila 116, Dos. instr.) | „lăturat de D-sa personal 

„din această funcţiune .. .«: 

(Dos. Tribunalului), 
Şi repudiând cu o seninătate olimpică decla- . 

raţia dela instrucţie, asigură tribunalul, că 
menţine numai „acelea ce am. declarat î în aţa 
„instanței !" (Dos. Trib. 3. ID. 

Bunul meu prieten, advocătul porioţeanu 
spune tribunalului cu acest prilej : „M'aș pu- 

  

1) Vezi Rampa No. 1185-din 9 Oct. 1921: Un plagiat 
şi un abuz de încredere. Vezi No. din 20 Sept, 1921,
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„tea dispensa de orice comentarii ;: dâr mă „+ mpiedică- posteritatea, — care trebue să le . „primească, — cu titlu de exemple, — şi inte- „Tesul pur ştiinţific. Muzeul patologiilor judi- „Ciare le reclamă, In prim rând; din complexul „arătărilor d-lui Dumitrescu-Bumbeşti rezultă, că d-sa cată să fie rânduit printre martorii „a„Mincinoși, cari lucrând sub imperiul urci, răz- --bunării şi sugestiunei, și pierzându-se în pri- „ul morient, în arătări neadovărate, atunci „când se cred demascaţi sau scapă de sub in- „fluenţa sugestiunei, care o clipă i-a dominat, „Se retractează”. a LL 
D. AL. Mavrodi, fostul director general, pune la punct chestiunea în depoziţia sa şi anume, că Bumbeşti a plecat, fiindcă i s'a dat o altă 

funcţiune mai mică, „deoarece vârsta şi CUnOş- „tînțele sale nu erau egale” cu cele cerute unui director de scenă. - a In scurt, iată cum şi de cine am fost acuzat, până când după o serie lungă de ședințe, în cari s'au ascultat vreo optzeci de martori Şi Sau examinat actele produse, Tribunalul Il- Iov S. III +) a spulberat prin sentinţa sa, primi. tă cu aplauze şi urale, toate calomniile, ce mi se aduseseră. 

Dragul meu camarad Ion Brezeanu, cu hu- morul care. nu-l părăseşte nici odată, spunea judecătorilor, între alte declaraţii, cari au fă- cut senzaţie =) : „Asta e procesul Dreytus, +D-lor 1” | - 

2) Complectul prezidat de d. Georgian si jud. H. Zamfirescu 2) Vezi „Biblioteca marilor procese”. Procesul Livescu.
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“In primele: clipe ale cabalei, adevărații prie- 

teni nu m'au lăsat. Nam să uit partâa frăţeas- 
că luată din primul moment de d. advocat N. 

Duma, şi tot din primul moment, convingerea 
lui nestrimutată î în nevinovăția mea. a 

După pledoai iile strălucite dela tribunal, ne-. 
plătite, sincere şi devotate şi pentru care le ex- 
prim recunoştinţa mea, ale eminenţilor” advo: : 
caţi şi prieteni. Grigore. Conduratu, fost. consi- | 

“ler la Curte, N: Alimănescu, Tony - - Iliescu, - 
vice-preşedintele Senatului şi colegul meu de . 
şcoală, care n'a esitat din clipa în care s'a pro- 
dus cabala s'o. strige dela, tribuna Senâtului : * 
„Lăvescu nu e vinovat !”, a lui Alexandru lo-  -: 
nescu, deputat şi, în fine. a lui Ion Gr. Perie- 
ţeani, care nu s'a deslipit de mine un an. şi 
unsprezece luni, cât i-a trebuit procesului să 
treacă prin toate instanţele, tot aşa: cum  ca- 
maradul meu Constantin Stăncescu a : fost 
streajă piietenească în ceasurile grele ale ca- 
lomniei și delăimării, proceşul câştigat la tri- 
bunal, ajunge la Curtea de Apel, fiindcă primul . 
procuror a găsit, că trebuie şi este uzul să se îa- 
că apel. 

Procurorul general Costin are custântil să . 
susție acuzarea. In uimirea tuturor. spune: 
„Acest proces este un chaos!” Analizează a- 
poi capetele 'de învinuire, ce mi se aduc, şi se. 
întreabă : unde sunt dovezile ? Unde-i partea, 
civilă ?: Cum de-a lăsat-o âşa de ieftin la ti-. 

“bunal, când ceruse așa de mult ? Şi el, repre- 
zentantul ministerului public, declară după o 
oră de documentări, că nu poate susține apa-
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Jui parchetului, pe care totuşi el însuşi îl repre- 
zintă. Sa a 

Procesul nu se mai pledează aproape: Ionel 
„Perieteanu, membru în Consiliul de disciplină, 
aduce în numele Baroului, un omagiu meritat: 
pestii bărbătesc şi neobicinuit de rar al par- 
cheiniui generai, care trecuse: de partea, apă- . rării. În cele din urmă, Primul-Preşedinte IHa- giopol. citeşte decizia Curţii prin care se res- pinge. apelul și se confirmă definitiv sentinţa de achitarea tribunalului. | 

„. Beaucoup de Vruit; pour rien ?... | a 
„Nottara, Gusti, Brezeanu, Toneanu; Pella. . 
V. Enescu, Avist. Demetriade, Valentineanu, 

 Sahighian, Stăncescu şi şcolari de-ai mei, afa-— 
ră de vreo doui-trei, poate ameţiţi de: mrejile. 
întinse de delatori ; inimosul Iancovescu ca şi 

„ Jilvira, care nu uită să-mi serie din Paris; pro- „ Tesorii Conservatorului în frunte cu directorul 
„lor Nona Otescu, cari trimit Ministerului arte-- 

lor. o adresă omagială, prin care „arătându-şi 
„satisfacția pentru triumful dreptăţii colegu-- 
„lui Ion Livescui, profesor definitiv, care a dat: 

: „atâtea, generaţii de artişti de seamă, îl roagă: 
„în numele direcţiunii, a corpului * profesoral. 
„Și-a tineretului şcolar să, dispue imediata re- | 
„integrare la catedra pe care a „ilustrat-o- - 
cursul său” ; Comandantul școalelor militare 
colonelul Miltiade, mulţime de ofiţeri din di- 

„ferite promoţii, cari mi-au fost şcolari ; a- 
cademiciani și profesori universitari, prieteni,1): 

.. N ” 5 . e. - . _ 1) N'am să uit concursul inimos al tânărului avocat. St. Brăi-- !0i, ca şi dovezile lui de prietenie. -
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străini chiar s'au asociat cu o vorbă, cu o'strân- 
„gere de mână sau au scris ca prof. N. Lorga, 
prof. Rădulescu-Motru, prof. Pogoneanu, prof. 
Murnu, prof. Sân-Giorgiu, Cincinat Pavelescu, şi atâţia alţii, unii veştejind infamia, alţii ig- 
„norând-o şi îmbărbătându-mă, cu vorbele lor. 

Primirea, afectuoasă din zina ce 1 Octom- 
brie 1925,.când mi-am reînceput cursurile ; manifestaţiile sgomotoase ale publicului, care a 
ţinut să mă sărbătorească, în serile. când joc, - 
ca 0 compensare a mizeriilor, cari mi s'au fă- 
cut, toate, dar toate, mi-au dat satisfacţii legi- 
time, afară de complimentele și surâsurile 
simpatice ale celor, cari._m/'au -.calomniat --și 
cari, spre desgustul meu profund, acasă la mi- 
ne, la teatru sau „pe stradă s'au-grăbit înaintea. 
tuturor- să? mă.. felicite, adogându-mi:: „Apoi, 

| --Maestre, Noi cram siguri, că se va termina, 
i aşa - 

Cuvântul înflăcărat al lui_V.. St. Iosif, fra- 
| | ţele poetului Iosif, care a vestit Ardealului, că 
Ț mi s'a făcut dreptate cu un articol de o deose- 
"Dită obiectivitate şi energie în „Gazeta Tran- 
silvaniei” şi atâtea altele sunt revendicări su- 
fletești, cari mă [ac să uit ce-am suferit . 
Un om de spirit îmi tălmăcia rostul întregii 

întâmplări neplăcute : „Nene Iancule, Ce vrei, 
- s'au ciocnit două accelerate..” şi ca urmare 
trebuia să [iu tamponat ? 
„Noroc, -că blindat cu îndărătnica mea cner- 

gi, am ştiut să rezist și să, înving şi să las dece- 
leratelor putinţa, probabilă pentru viitor, să se



TREIZECI DE ANI DE TEATRU . 333 

ciocnească în plin, fără să mai întâlnească pe cineva, care să le stânjeniască viteza... | Omul de spirit, care mi-a spus parabola ac- celeratelor n'o poate tăgădui, fiind-că a mai spus-o și altora. - 
Cât despre dulăii, câinii Şi javrele, aşa de bine caracterizați de regretatul IIaralamb “Lecca, nu mă voi ocupa, fiind-că amuţesc dela - sine. 
Sânt împrejurări în viaţă, când ai să lupţi cu unul sau altul; răspunzi, adesea cu violenţă, . când 'eşti atacat. 
Dar când ignominia, lașitatea, infamia :nu mai au caracterul şi, proporţiile mizeriilor zil- nice, pe cari ori-ce om le întâlneşte, mai mult sau mai puțin, în viaţă; când ele îşi însuşese toate cele nepermise unei concepţii normale Şi „urmăresc nu moartea, căci ar fi prea puţin, ci scoaterea unui om. din cetate, te simţi cum te înnalţi d'asupra mişelici şi e inutil să te mai răzbuni, căci numai privindu-i îi simţi cum se Prăbuşesc în mocirla sufletului lor... 

Şi poate nici cărtea de faţă n'o scriam, dacă nu m'aș [i gândit să las fetiţei mele Anca, un document al muncii fără preget a tatălui său şi un vestigiu de mândrie, că a ştiut să lupte cu. cinste și să învingă cu hotărâre. 
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De acelaş: 
- Mihail Kogălniceanu, schiţă. însoţită de primele 

lui serieri literare. 1891. - A ai 
Expoziţia de Teatru şi de Muzică din Viena, raport 

oficial “adresat. Ministerului instrucţiunii publice. . 
1892. 

Versuri. o - 

"“[ Floarea 'din Firenze, idilă originală în 9 
|. acte în versuri. 1893. Editura IHai- 

mann. | 
| Cerşetorul, dramă originală în 2 acte 

Teatru [ în versuri. 1894. Editura ' IMaimann. 
"4 Îngerii lui Rafael, fantasic. originală 
în 3 acte în versuri. 1894. Editura 

Carol Miller. .  .: e 
/ocate pe seenu Teatrului Naţional) 

- De-ale teatrului la noi şi "n alte țări, — documente 
şi impresii: —1 volum de conferințe ţinute la Ateneu, începând din 1904... i 
Dicţiunea în şcoală. 1 volum. Curs făcuţț cu profe- „ Sorii secundari din ţară. 1911. 
Lecţiune de deschidere. — Curs de dictiune aplica- 

tă, —.la Sem. Pedagozie al Uhiversităţii. 1915. 
Teatrul Popular. Raport. adresat. 'Lipii Culturale. 

IN LUCRU: - | 
Curs complect de dicțiune aplicată limbii si litera- turii româneşti. Prelegeri ținute studenților universi- tari dela litere. şi teologie. e . 
Rostul teatrului de mâine. Consideraţiuni . critice. - 
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