ŞTIRI NOI DESPREACTIVITATEA TEATRALĂA LUI ALECU RUSSU
de
CONST
ANTINTeRCT)
Aducemalei In discutieo informatienouă în lE,găturăcu activitateateatrală a
lui AlecuRussu: aceea,mai puţin cunoscutăpînă In prezent,de actor amatorpe
scena teatruluiieşean pus, in anul 1840,sub conducereaprietenilorsăi V. Alecsandri,C. Negruzzişi M. Kogălniceanu.
Precumse ştie, activitatealui AlccuRllSSU
ca autor dramaticşi ca actor ocazionaleste foarteredusăşi, mai ales. puţin cunoscută.
Textelecelordouăpiese de teatru pe care le-a scris el şi au fost reprezentate
sub conducereasa pe scena ieşeană,la inceputulanului 1846,nu s-au găsit pînă
azi. Acestea sînt: Băcălia ambiţioasă,comedie-vodevil
într-un act şi Jicnicetul,
Vadră
sau Provincialul
laa Teatrul
Naţional,
act.
Prima
'reprezentaţie
avut loc
In searadramă-farsă
zilei de 11într-un
ianuarie
,fI846,cînd piesa
Băcăliaambiţioasăa fost interpretatăde către actorii Teodor,
..Toodorini,Stcrren,
Iacovachişi actritele Caterine,Massă şi Gabricla. După cîteva zile a apărut în
.AlbinaRomânească"
o cronicăa spectacolului,
semnatăde către D. G[llSiU].
Ea a
avut darul să-I superepe AlecuRussuşi să determineîntre dînşiio vie polemică1,
din care ş-a remarcatascutimcarăspunsuluiautoruluipiesei şi s-a putut reconstitui
acţiuneaei. care, pe scurt, este următoarea:fiica unui băcal bogat dorea să iasă
din rîndurilemicii burgheziinegustor
eşti şi să intre în acelea ale boierimii,prin
căsătoriacu un pretinsboier,caraghios,şmecherşi dornicde procopsire,numitSarmală2. Intenţiilelui ieşindla iveală,nunta - care împotrivapărinţilorse hotărîse
sub presiuneatinerei Zolta,fiica băcaluluiMătăsaru- n-a mat avut loc şi Zoite
1Articolelecare au apărut sînt următoarele:'D. G(usti),Teatrul Naţional,în
.AlbinaRomânească",
anul XVIII,1846,nr. 5, din 17 ianuarie,p. 17--19;.A. Rusu',
Critica-criticii,
în nr. 13 din 14 februarie,p, 49-52; D.G(usti),Răspunsla .Criticucriticii"în nr. 15 din 21 februarie,p. 57-58. De asemenea,referirişi comentarii,In
T. T. Burada,IstoriaTeatruluiîn Moldova,vol. 1, Iaşi, 1915,p. 316-317; Al. Dima,
Alecu Russo,Bucureşti,1957,p. 83--84şi 113--117
i Istoria teatrului in România,
voI. 1, Bucureşti,1967,EdituraAcademieiR. S. România,conformtrimiterilordin
.indice".
2 Acest personaj.în cronica teatrelă It lui D. Gusti este numit .Găluşcă".
AleCliRussu,în articolulsău, 11numeşte.Sarma!ă·Credemcă astfel a figurat în
piesa sa de teatru.
11- Anuar,aoademic
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a rămas să-şi găseascăun soţ din treapta socialacăreia îi apartinea.Cume uşor
de Inteles.AlocuRussuti urmăritîn Ilceasf'îpi(;să să \jencralizeze,
prin exemplul
tinerei .băcăliţe",aspiraţiiletntrcq.i ei trepte, aceea a băcalilor,deci <1întregii
.Băcăliiambiţiol!se".
A douareprezentaţie1'1fost la 25 februarie11346.
cînd s·a jucat piesa Jicnicerul
Vadrăsau Provincialulla TeatrulNaiionc!3, cu actoriio.Teaderu,
Luchian,Manqir
ov,
Tcodorini,Bosci,Poni,Iecovechi,SlroPsCLL
dernoi.zdi'J
Dirnitriu,în cadrulunui spectecolrruxt,muzicalşi teatraL:'4.Cumşi această
a lui AlecuRussua dispărut,
un scurt rezumat'al conţinutuluici îl aflămin
Scveia : ,.subiectul,daciivoiţi
să-I ştiţi spuneautorul-- era numaio scenă de haiducimoldoveni,Cl!îmbrăcăn1inicaşi graiullor, cu cjnteccdc···alelor, carii la sfîrşitse ucideauU)ţîi autorulvoia
să facă () epiqra.mă
în contradramelorce au coplcsit scenil"."
5.
Decipiesa lui Alecu Russu
un ca[m.:lcranttdrernet
ic, în sensulstrict al
cuvîntului.'Acţiuneaum.orca
numeroaselor.dra.Dw"care invndascr
a
scena româneascăşi InfiorauspectatoriiCilluqubret»sinuciderişi uclderiale personajelor,prin tot felul de mijloace.Paralelcu acest aspect,piesa lui AlecuRussu
avea Insă şi un C1U'llcl.er
de critică socinl-politică
şi chiar un substratrevolutionar,
fapte pentru elire ca fusesesubstantialcenzurată!ua.inl.ede reprezentaţie.Actorii,
tineri progresişti,.'ii desiqur,în primulrînd autorulpiesei,IJ'CJU
respectatInsă dispozitiilecenzuriişi _._.spune chiar Aleru Russu6 .epigramaavea îns21,;i
sii 5('
$ch:r:CJIH
în drarnă.adovdrată(...L nu pcntru
ci P'C:"IFtru
eroi? şi autr;,\
Aceastava fi, cred,1ntliaoară cînd acei actori se vor identificataşa de bine cu
eroii ce înfăţişllu",
.
Şi, astfel,AleCllRussua fost arestat si surghiunitin MănăstireaSeveja, ,ca
un rtizvrătitoral OIlnduielii
publiceîn 11lrdsa", iar principaliiactori au fost lnchişi
la MănăstireaCa,in: N. Luchian,T. Tcodorini,Ion Ponişi N. Teod(\fU
8.
în scriereasa 8oveio,cu un vădit cnracl.clmemorialistic,
Alecu Hussuintroduce întregrechizitorulla care Il fost supusde lluloritiitileguvernamentale,
în leqăturiI cu incidentulprodusde reprezentare.:!
pieseisale Provincialulla Tea/ru!Natio]Jal,I s·au adus grave acuzat.iipoliticepentru îndrtlznealade a criticaşi de'masca
un regimabuzivsub o domniea bUllu.lui
plac.
In sfîrşit,s-a mai vorbitdespre1ncăo piesă .necunoscută·a lui AlecuRussu,
jucată pe scena TealruhliNaţionaldin Iaşi.,în slaaiunea11378-1879.
Titlul ei erll
Hrislache.)(IrmaJd
9. Se pare cii va fi fost,o variantăsau chiar aceeaşipiesl, de care
s-a vorbit mai sus, BăcăJiuambilioGsă,
în care fim viizut că figura personajul
.Sllrrnală"
.
3 Asupratitlului ace:;teipiese trebuiesă insistiimun moment.AlecuRUSSll
Il
mentiollE3âZă
numaiîn scriereasa Soveja,redactată _._CUlTI
biul' se ştie -- ln limba
franceză.în traducerealui p, V, Halll'ş,din volmnulAL Russo,Scrieri postume,
C:raLova,
fciriian, p. q91acest ilitlu BITefonT1,:,:!
Pro\/incicIIuJ
ele la TeCi/tuJ
/\/aţiof?ol.
In ediţia lui Geo Şprban(Alecu Russo,Operealese. Bucurqti, 1959,p. 196),titlul
apare cu o uşoară corectură: Provhl{:ialu1
1a Ieulml Naţional.Această.din urmă
ediţie îndreaptăunele Feş"li şi omisiuniale pr:.'decpsoriloL
Astfel, l'xprcsiei.0
dată cu bineles-a născut şi răul" (Haneş,p. 2L3),i se adaugăinci] şi .0 dată cu
luminase naşte şi întunerecul-- actl'căcritica' (C:eoŞerban,p. :1).în sfîrşit, în
trat/HulIstorialealruluiîn România,vaL r, BUCUfe,;ti
1905,titllll este Un plOvincial
la TeutrulNuţiona!.
4 T. T. Buradl1,
op, cit., p. 319-321şi AL Din'ta,op. cit., p. 83,
5 AlecuRussu,Sovcja, ediţiilecitate.
6 lbidem.
7 Desigur,11vrut să spună ,i'!(;"tori".
N. A. BogdaIl,
Ora:ulfaşi, J913,)J.289,şi ALD:ma,op. cii.. p. 88. în scriNca
Sovejo,A,hcuP"ussuvorbe.7tcnurnaide tre.iactO'rC
fără a-i nurni.CI. Geo Şerb'Hl,
oŢJ.cit" p. 219,
9 N. A.. Boqdl1n,
op. cit., p. 300·-301.

BDD-A1532 © 1970 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.200.145.172 (2023-01-09 01:19:47 UTC)

AC:T!VJTATtA
TEATRALĂ
A tur ALEe[)
nussu

163

In ceea ce priveşteactivi\:atealui Alecu Russuca actor amator,informatiile
documentarecunoscuteplnt ocurr.sînt tot atît de Sl1I1HUP.
() cronicădramaticăa
timpului10ne arată totuşi că la începutulanului 1848,un qrup din .inalt1lsocietate
de doamneşi boieridin 11I$i,
ciikîndîn picioarenis!e preqlude
ţe ruginite,au contribuit cu talent"... şi hărniciela ridicareaprcstiqiului 5CFIU.,i
româneşti,dînd o ser;c
de spectacoleîn .beneficiulsiirllcilor".Toate repr"zenta'ţUIe
s-au bucurat de un
rnaresucces,din partea unui foarte nlUYCrOS
public,
AlccuRussu,bineinţeles,a. fost prezentIa aceastăinitiativ.i.In seara zilej de
20 ianuarie1848,el participaseactiv la două reprezent.ati!
ale unor vodcviluritradusedin Scribc: Mihail lirisiic:şi Doipcdugogi'li.
Rolurile principaleau fost inter"
pretate de către
Mavrocordalşi MariaCantnr.uvino
i eli?către Criqore:;i
NeculaiCantacuzino,
Alcx.Mavrocordat,r.1ateiMilloşi C. Neqrutti.De asemenea,
au lTl3.1
participatla executareacorurrlorin acestepiese CatorineMevrocordat,
Elena
Cantacuzino,
CalimahRosetti,A. Rusuşi I. Cantacuzino.
Se dă ca siqură:,iipartieiparea lui Alecu Russula reprezcntatiepiesE'iNunta Tcuâneascăde V. Alccsandri
jucată tot în folosulsărecilor,la :3februarie18413
12.El va fi luat.partp tot la programulIclcloric-muzrcul
al piesei,de care fără îndoÎaWciî va fi fost atras mai mult.
Dar, o descoperiremai vcrhe care n-u fost Înciipublicată.ne arată pe Aler:u
Russuca actor amator Încă din anul 184013.Ştirea s-e consemnatpe UIlvechi
manuscrisal unei piese de teatru. qiisit de către ci\rlurarulG. 1'. Kinleanude la
PIatraNeamt.
Nu cunosctitlul acesteipiese de teatru, nici pe autorul ei. Klrilcanu G fotografiatnumaiprimapaginiifi tpxtului.dîndu-mişi mie un exemplar,apoi, in unul
1942,sau ceva mai înainte,a Iăcut o notă desprcacest manuscrisşi a urirnis-oproIesorulu! universitarLecaMorarin, spre Cifi comunicată.Comunicarea
ei se confirmă
prin o scurtă Însenmmepublicată.cu unniltorlllcuprins: ,Alent RLlSU,
pE'rsona.giu
într-opiesă teatrală--- dupăun vechi manuscris".Deci acesti!il fost titlul notei lUI
C. T. Kirileanu14.l\1;}lmult nu j.ml.ern
jti desprc,aCFasW
chestiune,int.rucitcomuni"
cafea n-a fost publicutăatunci,iar astiîzi,mandscrisu]ei. nu mai poat.E'fi găsit15
În il.cel.'lsUi.
situatie,socotimnecpsnrsă reproducemaici textul paginiifotoqra··
hate şi S21dUrnşi un fâcsin1ildupdea! în speranţaCl 'iOlUuşnfa astfel o cercctare
viitoare:
1840
(1)
Dintoate cîte cu ochi-mimuritoaream ziirit,
nicilInacu sd\r'irşire
initnanu nliau rijnt:.
10Revistaa1\lbinA.
Honlâ,neasccitl1
X.X,1348rnr. 14,din 15februarie,p. 53.
11Ibidem,nr. 8 din 25 ianuarie1843,p. 29-··32.
12Al. Dirna,op. cit., p. 89.
13La începutulacestui an luase fiinţa în llli, o .societal.eIl diIetanţilornîn
'H1.o.
teatrală,condnsăde unul din cei hei diu'ctori ni scenei.Aceştiaşi··auluat
obligatiasa dea 12 reprezenta
ţii .piese comice,me]odrameşi tragedii"(Cf. .Albina
Hom€u1C<lsdt",
XI, 1840,nr. Cidin 21 februarie,p. 24). Activit.atealor a Începutla
(j lebruarie1840,cu o reprezentaţiedaW în folosulactoruluiCarvgialccare,·entuziasmat,a ieşit pe scenă şi fi spus: .cd mai puterniclanţ ce mă leagă de acest
pămînt,este a mea mulţărnire,şi păriisindde astăzi titlul de Cosl11opolHan,
în veci
mă fac moldovau"(Ibidem,ur. 11 din Îl februmic1840,p. 44).N. A. Bogdan,op. cit.,
p. 286,spum cii între cei care s·au manifestatîn sl.agiurwa
1840-1841,AlecuRussu
efa prezentcu încercăridramaticeoriginale.
14.Făt-Frumos",
XII, 1942,nr. 2, p. 56.
15(Jo[]fonn
scrisoniidOdlnI1ei
Ocol'avia
LeC!a
c'ior(lr;udin 14mai 1970.
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Toate-mipăre nişte fiinţă,ce (:-0mare greutate
ar putea in veci vr-o dată inimarne a-rnistrăbateJ
Cu a lor ori ce Irurnusăti,In ochi-mis-ar înfăţoşa,
cînd inimame nici pentruuna îşi ave plecareasa,
Ori ce nuri şi frumusăti,ori ce ochi străbătătorj,
nici una m-auputut face a fi pătrunsde amoriu r
Nu gîndemnici cum VI-odată,c-as pute fi pedepsit,
di-on aşa foc cu simţirece opşteştis-au lăţit.
Nu zic doar că nu iubcrna avea vr-o multămire
lucruce-i cu nepulintă. îndemnatfiindde fire.
Făcernhaz de frumuseti,îmi plăce cîte-ofiinţă,
însă nu plriă acoloca să-mies din cunoştinţă!
Inimame niciodatănu sărntăamor,durere,
ce sărntăde-o potrivălucrul tot ca de la vrerc.
Sufletulmeupentrutoate s-arătalot c-o măsură,
nu sărnţăpentrunici una vr-o grozavălovitură.
Peplul meu nici o dată n-eu simtit însăgetciri,
şi nici poate-aucugetata i se naşti oftări!
Ci hulemfăr de ruşine,pc tot omul amorezat,
ce-l videmcă-aleargăla amoriu ca la gelat!
în sfîrşi!',cîteva observatiiasupraacestuitext cred că sînt necesare.Caligrafla
nu este a lui Alecu Russu,Dupăcontinut,de asemenea,nu poate fi opera sa. Din
acest punct de vedere ne-am putea gîndi la versurilelui C. Conachi, ale lui Al.
Beldiman,Vasile Pogor şi ale altor contemporaniai lor 16.Pentru edificare,din
punctulde vedere,al struclurii ritrnicca versurilor,al Iextculuişi chiar al unor
expresii,pot fi consultatepoeziileacestora,dar mai ales Jalobamea şi Amoriuldin
prieteşuqde C. Conachi17.însăşi terminologiascenicăne duce la acesta din urmă,
care apare ca traducătorşi autor de literaturădrnmaticăîncă de la anul 180618•
Găsimla el .faptă" în loc de .act" şi .arătare· în loc de .scenă",ca şi în manuscrisuldiscutataici, care a pultutfi numairccopiatîn anul 1840.
Şi, acum,ultima însemnare.După personajulcare-şi rosteştereplica, sau un
simpluprolog,şi care nu est-enumit,ceea ce ne-ar îndemnasă credemcă piesa fie ea o traduceresau o operă originală-- nu era definitivată,urmeazăaceastă
notă: .mai pe urmă AleculRusul",Fără îndoială că această notaţie scenicăarată
participareaefectivăa lui Alecu Russula reprezentareapiesei.El juca un rol .ln
aceastăpiesă, în calitate de actor amalor. Aşa stînd lucrurile,activitetouteatrală
a lui AlecuRussua începutcu şase ani mai devreme,adică în anul 1840.
Cu aceastăocaziemai subliniemÎncă o dată problemagrafieinumeluiscriitorului nostru. în manuscrisuldiscutatea apare nAleculRusul",Copictorulpiesei a
scris cumi se spuneaÎn socictatce ieşeanăşi cum iscalca însuşi scriitorul: Rusu,
dar maiales Russu19,şi cumtrebuiesă ne dcprind.ema-l scrienoi toţi.
16Spre aceastăconcluzieam ajuns în urma fructuoaselcrdiscutiiavute cu dl.
N. A. Ursu,căruiaîi mulţumescşi pe eceastăcale.
17Vezitextelein C. Canaehi. Scrierialese, Bucureşti,1963,ediţie de Ecaterina
şi AlexandruTeodorescu.
18DespinaUrsu,Din istoriaterminologiei
româneştiprivitoare!
la teotru - act,
comedie,dramă,personaj. scenă, troqedie,în "Limbaromână", IX, 1960, nr. 2,
p. 71-77.
19ConstantinC. Angelescu,Cu privire la numelescriitoruluiAlecu Russu
o IectificalcnecesaIci,În "Studiişi cerccldriştiinţifice(filologic)"VII, i956,f.aeSC.
2,
p. 145--154.
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