COLECPA DE l'I1ANUSCRISEDRAlVIATICJ:l;
A ARHIVEIDR STATULUI
DIN IAŞI
DE
RODICA--ElJGENIA
ANGHEL
UHadin celemai importantecolecţiipăstratela ArhiveleStatuluidin Inşi est.e
ceade manuscrise
provenitede la bibliotecaTeatruluiNaţionalieşean.Cele1791piesede
teatru, redactate în limbaromană cu caracterechirfliccsi latine sînt inventariateîn
cadrulcolecţiei
deIanr. 2281a147"(inventarnI'.789)şideIan'r.lla 544(inventarrrr,674).
Alăturide lucrăriaparţinînddrarnat.urgiei
universaleprezenteîn repertoriulmicăru!teatru, colecţiaincludeşi lucrărioriginalede o valoaredeosebită.Deoarece
marea
lor majoritateau fost folositeca uneltede lucruîn teatru,o cercetareatentăa lor vine
să îrnbogătcasoă
informaţiileexistenteasupraconţinutuluiprimelorspectacoleîn limba
română,asuprarepertoriutui,distribuţieişi regiei.
Dintreprimelelucrăridramaticeoriginalese cuvinmenţionatecopiiledupă.drama
istoricăPctTU
Itareş,partea1, (rns,2(1),publicati,de Asachiîn 1855,dupăcomediaNeburiuidinfaţă (ms.426)a lui Pantazl Ghica,autora numeroase
nuveleşi schiţede moravuri,celcaresedeclaraîn probleme
de artă "pal'ti7.an
căldurosal şcoliirealiste"1,saudupăr
dramaDonPedro,regede Castiiia(rns.2(6),în ti acte,compusăde ManolacheDrăghio
după un
"sujetde
istorie".
Colcctra
manuscrise
este bogată,în copiidupălucrăr-ile
ltui V. Alecsandri,
care
în I8M)preiaconducerea
TeatruluiNaţionaldin Iaşi, alăt.uridf, M. Kogălniceanu
şi C.
Negruzzi,
şi careşi-apropussă contribuiela îmbogăţirea
repertoriului
dramaticnaţional.
Copiilor
dupăpieseleChiriţaîn Laşi(ms.1311),Sînzianaşi Pepelea(ms.394),Chiriţa în provincie
(ms.1310),EincinoBlarulueiei
(rns,912),Ooidiu.
(rns,]2(3),li se adaugă
In cadrutcolectieiunelelucrărimaiputineunoseuteale talentatuluidramaturg,CUlTI'
este
dramaistorică'CetateaNeamtului.
(m8.'259),în 3 acLe,compusăîn 1857după o scriere
de C. Negruzzisau comediile
Kir Zuiiaridi(rns.277),Boieriişi Ciocoii(rns.636),Agachi
Fluiur (ms. 381).
Creaţialui Delavrancea
este reprezentatăîn cadrulcolectieiprin două copiiale
unorlucrărivaloroase
şi anumeApusdesoare(rns.12(6)şi Viforut(rns.1308).
Dindramaturgiamodernă.
reţinatenţiacopiiledupăM'uşcaia
dinfereastră(ms.1090),
Ciuta(rns.540),Razbunarea
sufleurului
(rns.370),ale lui VictorIon Popa,Cocoşulnegru
(rns.249),a lui V. Eftimiu,O ultimărază şi Doamnalui Ieremia(ms.248),ale lui N.
Iorga,alăturide Domnisoara
Nostaeia
(ms.104,4)
şi Primăvaraces-adus(ms.(98),de G.M.
Zamfirescu,
MiticâPopescu(rns.742),Actoeneţian.
(rns.849) de CamilPetrescu,PaviIionulcuUmbl'c
(1115.
85) de GibMihăiescu,
Doisei'genţi
(ms.176)de Carloşi Rotti şi Titanicvals(ms.738)a lui TudorlV1uşateseu,
lVleşterul
JtIanole(ms.232),Oruciadacopiilor
1 Pionieriiromanului
românesc,
Editurapentruliteratură,Bucureşti,1!l62,p. 169.
11- Anuar
delingvistică,
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(ms. 203)ale lui LucianBlaga,Allegroma nontroppo(ros.239)de 1. Minulescu,
Dezertorul(rns.347)a lui M.Sorbulşi Zilevesele
dupărăzboi(ros.319)de M.Sadoveanu.
Merităcitateşi dramatizările
făcutede M.Sadoveanu
şi M.Sorbullaromanele
NeamulŞoimăreştilor
(ms.4) şi Ion (ms.519)al lui LiviuRebreanu.
Ineditne apareArtur Gorovei,cunoscutmai alespentrupreocupările
sale folclorice,în posturade dramaturg,autoral uneipiesede teatru în 3 acte,Fireneinţeieasă
(ms.
740).
Abundenţalucrărilordramaturgilor
dintreceledouărăzboaiemondialene pune
în legăturăcuatmosferateatralădeosebitde eterveseentă
în aceastăperioadă,cîndla conducereaTeatruluiNaţionaldin Iaşi se perindăpersonalităţi
marcanteale scrisuluiromânesc: M.Sadoveanu,
M.Codreanu,G. Topîreeanu,
IonelTeodoreanu,
lorguIordan,Andrei Otetea.
'în afaralucrărilororiginalesînt numeroase
traduceriledin dramatnrgiauniversală, de la Shakespeare,
Coldonişi Moliere
la Ibsen,B. Shaw,Pirandelloşi Strindberg.
Problematălmăcirilorde pieseclasicea fost mereuîn atenţiacelorcareau dorit
un repertoriualesşi de calitatepentruNaţionalulieşean.Ca un leitmotivrevineaceastă
grijă a directorilorpentrutraducericît mai fidele."Străvechile
texte ale traducerilor
avindmulteimperfecţiuni
grave,spuneaG.'I'opîreeanu
în 1937,2
estenevoiepentruscena
unuiteatru naţional,într-unoraşde înaltătradiţie literarăca al nostru,să se revizuiască, rînd pe rînd, toate texteleÎnvechitede traduceriale pieselormareluirepertoriupermanent,dîndu-Ii-se
o formăliterarămodernă,într-olimbăromânească
mai vie şi mai
pură,astfelca acestepiesesărămînăapoiTeatruluiNaţionalca o zestrede marevaloare
artistică".
La începuturile
literaturiiromânemoderne,mai ales, traducerileau reprezentat
o necesitateistorică.Ele au umplutgoluldatoratlipseirepertoriului
naţ.ionalşi prin intermediulIors-a modelatlimbanoastrăliterară.'I'oţiscriitoriide atunci,chiarşi cei care
aveausă se pronunţeÎmpotrivaacestei"manii"careomoară"duhuluaţdonal",
au efectuat
traduceri.
Ceamai vechetraducerea uneipiesede teatrustrăine,din colecţiaicşeană,este
cearealizatădupăpastoralallIirtilşi Hloe(ms,219) a lui JeunPierreClovisde Florian.
Notade pe primafilă arată că traducereaS-I\efectuatîn unul1817,iar piesas-a "parastisit"la 27 aprilieîn caselevorniculuiVasileRoset.în realitate,esteo copiea traducerii
făcută de Gh. Asachiîn anul 1816.
O succintălistăa traducerilor
existenteva da, în continuare,
posibilitatea
să setragă uneleconcluziiasupra mentalităţiişi preferinţelortraducăt.ortlor
şi ale publicului,
în decursulanilor: M'isantropul
(ms.1185)George»
Dundin(ms.991)şi Avurul(ms.476)
lui Moliere,ultimajucată în anul 1842,Camcrieriul
la doislăp'îni(ms.237) tradusădin
C. Goldonide către Asachi.
Zeceani dinviaţauneifemei(ms,720)de Seribe,tradusăde Em.Eilipcsou,
:Robert
şefulbandiţilor
sau Iloţii de Schiller(ms,1236),traducerede cornisulAlecuVaslliu,după
o imitaţiefrancezăde Lamartillier,
Angelo,tiranulPadooei(ms,848),traducereefectuată
de C. Negruzzişi Maria Tudor(rus.647)ale lui V. Hugo,Bărbieruldin Se-villa
de Beaumarchais(ms,457),iar maitîrziu traduceridupăCavalerul
Doamnelor
(ms,129),Voiajul
domnuluiPerrichon(ms.465)şiZăpăciţii(ms.582)de Labiehe,DanielRochat(ms.438),
Demonii
negri(ms,524),Andreea(508)de VictorienSardou,Americanul(ms. 559),Viaţa vagabondă
(ms.408),comediide HenryMurger,şi DoamnaCaverlet
(rus. 401),Fanfaronul(ms.560),Lais(ms,57)de EmileAugier,ultimaîn traducerealui M.Eminescusau
Comedianul
(ms.Hl), a lui SachaGuitry,Topaze(ms.218)a lui MarcelPagnolsînt cî·
teva din traducerileexistenteîn colecţie.
CopiiledupăMacheth(ms.811),Othello
(ms.761)sauHamlet(ms. 521) în traducereaactoruluiGr.A.Manolescu,
dincreaţiamareluidramaturg\V. Shakespeare,
lfigenia
în 1'aurida(ms.1377)de Goethe,Cartoforii
(ms.612)lilui Gogol,
Pîineaaltora(ms.926)de
1. Turgheniev,
Ursul(ros.1039)farsăde A. P. Cehov,O casădepăpuşi(ms.63), Strigoii
(ms.154)de Ibsenşi Androcles
şi leul(ms. 368)de B. Shaw dovedescclar cum marile
2 "însemnăriieşeae",auul II, 1937,nr. 12, p. 1026.
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lucrăriale scriitorilorclasicisau romanticialtcrnaueu piesede o calitate îndoielnică,
prcdominind
melodramele
şi vodevilurile,
intens gustate de public.
Dramaturgia
modernăesteilustratăprintraduceridin cei maicontroversati
scriitori.DinLuigiPirandellose păstreazăcopiidupăpieseleŞasepersonaje
în căut(1r(1
unui
autor(ms.378),Gîndeşte-te
Giacomino
(ms,736),Smochine
de Sicilio.(ms. 1(314),
iar din
AugustStrindberg
copiidupăpieseleSonataStrigoilo'T
(ms.857),ÎntraducerealuiI. Iordan
şi Danţulmorţii(ms. 126).
Maipuţin numeroaseprelucrărilefăcutedupă autori străinise oprescIa romane
celebrecumar fi AnaKarenina(rns.1040)de Tolstoi,QuoVadisa polonezului
Sienkiewicz
(rns.1271),Bel Amide Maupassant(ms. 111)ş.a.
Dupămodelelestrăineuneorise adapteazăsubiectulla realităţilenoastre,ca în
comedia-vodevil
Guliţăşi fata din casă(ms.233),prelucrarea mareluiactorN. Luohian,
dupăun modelfranţuzesc,
sauîn Tualetele
deşanţaic
(ms.241),prelucrarede Alex,Fotino,
Multeprelucrărise datoresclui MateilVIiIIo,
N. Manoliu,GI'.Manolesou,
StateDragomirsi altor fruntasiai sceneiromânesti.
Observaţiiutile'şi interesantese pot face şi după însemnările
ce le conţin unele
texte. Sînt Însemnărireferitoarela subiectelepieselor,la joculactorilor,Ia spectacolele
deosebitcş.a, Astfelpe primapaginăa manuscrisului
288,piesa.Iidooulratacind,Gh.
Asaehinoteazăla 24noiembrie1851următoarele:"subiectulnefiindpotrivita se reprezentape scenaTeatruluiNaţional,piesanu se admite",dovedindo dată în plusexigenţa
şi discernămîntul
cu care se ÎneuviinţaureprezentaţiiIe
dramatice.
Manuscrisul
426,eu comedialui Pantazi Ghiea,Nebunuldin[aţă, conţinecîteva
Însemnăriîn legăturăcu actorulGhiţăDumitrescu,
făcutede M. Mauoliu"artist,ajuns
bibliotecar".
La 81 mai 1910,acestascria:" piesaeste de Pant.aziGhica,piesa cu care
GhiţăDumitreseu
şi-acîştigatnemurireaca artist al sceneiieşeneprin pătrundereadată
acţiuniişi caracterului
roluluişi trecerilede la pateticla comic.Nebunuldinfaţă nu va
maivedearampapînăcenu seva iviun alt GhiţăDumitrescu,
cu vervaşi temperamentul
său artistic".
M. Sadoveanu
noteazăîn 1936,pe margineamanuscrisului
cu comediaÎJl3 acte
Cucurigu
de R. Lotharşi P. Woodehous:
"Cucurigu,
piesăamuzantăşi destulde vioaie.
Dificilde montat".
Pe margineamanuscrtsului
1043,eu piesaMaria Stuartde Sehiller,suflcurulN.
Pavelescunota la 10 aprilie1900că reprczentaţiade la aceastădată a fost în beneficiul
celebrului
artist C. Ionescuşi cu concursulnu mai puţin celebreiAgataHirsescu.
Alteori se fac corecturimai ampleîn textul propriuzis fiIpiesei,cu scopulde a
accentuao anumităidee,de a plastieizao imagine,un sens.l\jl'anuscrisul
339,cu piesa
Fericireaîn patru,comedieîn 3 aete de LeonGandillot,În traducerealui Penel,poartă
aprobarealui Sadoveanuşi unelecorecturifăcute de el.
Aceastăprezentarevine să semnalezecîtevadin lucrăriledramaticepăstrateîn
fondurileArhivelor
Statuluidin Iaşi,carear puteaeventualla o cercetare,aducenoi ştiri
şi informaţiiîn legăturăeu mişcareanoastrăliterarăşi artisticădinanumiteperioade.
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