


” A fi actor înseamnă a fi sclav; să n-ai 
odihnă, să n-ai sărbătoare, să n-ai 

copil, să n-ai nici o afecțiune, să n-ai 
inimă. Până la moarte! Lucrul cel mai

de plâns e mizeria sfâșietoare a 
comedianului, care nu trăiește decât

pentru alții”.



Un ctitor uitat al 
teatrului românesc
Aristizza Romanescu

1854-1918

în Colecţiile Speciale ale Bibliotecii 
Naţionale a României



Artistă de o sensibilitate 
aparte, cu o desăvârșită 

plastică a mişcării, Aristizza
Romanescu este una dintre 

figurile remarcabile ale 
scenei româneşti de la 

sfârșitul secolului trecut, de 
numele căreia se leagă o 

întreagă epocă de renaştere 
a scenei naţionale: „epoca 
Romaneascăi", după cum 
evidenția Mircea Mancaș 

într-un studiu dedicat 
artistei în 1959.



Universul literar, Anul XLV, nr. 43, 20 octombrie 1929, p. 674. 
Cabinetul de Periodice româneşti vechi. Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a 

României



Aristizza Romanescu a luptat  
pentru respectul profesiei de 

actor în societatea românească și 
recunoaşterea funcţiei sociale a 
teatrului. V. Bilciurescu, într-un 
articol dedicat actriţei aminteşte 

cuvintele ei:
„a fi actor înseamnă a fi 

sclav; să n-ai odihnă, să n-
ai sărbătoare, să n-ai copil, 
să n-ai nici o afecţiune, să 

n-ai inimă. Până la moarte! 
Lucrul cel mai de plâns e 

mizeria sfâşietoare a 
comedianului, care nu 

trăieşte decât pentru alţii.”

Universul literar, Anul XLV, nr. 43, 20 octombrie 1929, p. 674. 
Cabinetul de Periodice româneşti vechi. Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională 

a României



Românul literar, nr. 30, 5 august (17 sept. St.n) 1891, p. 1-3. 
Cabinetul de Periodice româneşti vechi. Serviciul Colecții speciale, Biblioteca Națională a 

României



Primul său rol important a fost cel al 
unei vestale în „Roma învinsă”, apoi 

al unei june prime, cel al Anei din 
„Familia Danicheff”, apoi rolul Almei 

din „Onoarea”, rolul Marion din 
„Marion Delorme”, precum şi rolul 

Elisei din „Neruşinaţi”, rolul 
Valentinei din „Crimă celebră” etc. 

Cabinetul de Fotografii. Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca 
Națională a României



Cabinetul de Fotografii. Serviciul Colecții Speciale, 
Biblioteca Națională a României

Renumite au fost și 
interpretările în rolurile Actea 

din piesa „Nerone”, al Francinei 
din „Françillon”, al lui Eboni 

din „Don Carlos”, al Annei 
Damby din „Kean”, al Dorinei 
din „Tartuffe” sau al Rosaliei 

din „Moartea civilă”, etc.



A jucat şi în alte roluri din piese 

ale autorilor români: Iulia din 

„Ovidiu” de Vasile Alecsandri, 

Malca din „Luceafărul” de B.P. 

Hasdeu.  

Rolurile din piesele „Iadeşul” şi 

„Unchiul Sărăcie” de Al. 

Macedonski sau cele din piesele 

autorilor Barbu Şt. 

Delavrancea, Ghe. Bengescu-

Dabija, Dimitrie Ollănescu 

Ascanio, au consacrat-o 

definitiv pe scena teatrală 

românească.
Cabinetul de Fotografii. Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a României



A jucat alături de mari artiști 
ai teatrului românesc:

Grigore Manolescu, Matei 
Millo, Frosa Sarandy, Mihail 

Pascaly, Anica Popescu, 
Constantin Nottara, Agatha 

Bârsescu, Petre Sturza, Vasile 
Leonescu, Petre Liciu, Aglae 

Pruteanu etc.

Grigore şi Mihail Manolescu, Anica Popescu, Aristizza Romanescu şi o 
cunoştinţă a lor. 

Arhiva Istorică. Fond Secol XX. Colecţia ”L. Predescu”. Serviciul Colecţii Speciale. 
Biblioteca Naţională a României.



Aristizza Romanescu alături de  P. Locusteanu, I. Scurtu, Petre 
Liciu, Elena Locusteanu-Donici

Cabinetul de Fotografii. Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a 
României



Aristizza Romanescu a organizat în iunie 1891, alături de o 

trupă de actori condusă de Gr. Manolescu, primul turneu 

de teatru peste hotare, la Viena, la „Karl”-Theater, cu 

spectacole susținute în limba română, experiment unic în 

istoria teatrului românesc de la sfârșitul secolului XIX. 

Piesele care au făcut parte din repertoriul spectacolelor, ca 

„Hamlet”, „Romeo și Julieta”, „Mândrie și amor”, „Nerone”, 

au pus în evidenţă valoarea interpretărilor actorilor 

români, fiind apreciată de publicul vienez, determinând ca 

succesul artistic al marilor actori să fi fost bine primit de 

criticii de presă, dar slab recompensat financiar, trupa 

acumulând datorii din împrumuturi. După moartea lui Gr. 

Manolescu în 1892, datoriile au rămas să fie achitate de 

actriță.
Cabinetul de Fotografii, Serviciul Colecții 
Speciale, Biblioteca Națională a României 



A fost actriţa care interpretat pentru prima 

dată personajele principale feminine din 

piesele lui Caragiale, fiind Zoe din „O 

scrisoare pierdută” și Anca din „Năpasta”. 

Vasile Alecsandri a creat pentru Aristizza 

Romanescu rolul Gettei din piesa „Fântâna 

Blanduziei”, piesă care a avut premiera pe 

22 martie 1884, când au fost prezenţi, în Sala 

Teatrului Naţional din Bucureşti, alături de 

Regele Carol I, personalități ca Ion C. 

Brătianu, C.A. Rosetti şi Ion Ghica, venit 

special de la Londra. 

Interpretarea oferită de Aristizza 

Romanescu și Grigore Manolescu, în rolurile 

principale, a făcut ca piesa să fie considerată 

cel mai mare succes de până atunci al 

literaturii dramatice româneşti. 
Cabinetul de Fotografii, Serviciul Colecții 
Speciale, Biblioteca Națională a României 



În anul 1903, marea actriţă s-a retras din 
teatru, pe scena Teatrului Naţional din 
Bucureşti având loc o reprezentaţie de 

retragere la 14 februarie. 
A activat, însă, în continuare, ca 

profesoară, la Conservatorul de Muzică şi 
Artă Dramatică până în 1914. A mai 

apărut rareori pe scenă, la unele 
evenimente, datorită stării de sănătate 

şubrede.
A mai jucat în două piese montate pe 

scena Teatrului Naţional din Bucureşti: 
„Suprema forţă” și „Irinel”, iar, alături 
de actorul Petre Liciu, a fost prezentă la 

Blaj în 1911, cu ocazia sărbătorilor 
jubiliare ale „Societăţii pentru fond de 

teatru român”, unde artiştii au susţinut 
un bogat recital. Cabinetul de Fotografii, Serviciul Colecții 

speciale, Biblioteca Națională a României 



Ca profesoară de declamație la Conservatorul de Muzică și 
Declamațiune din București, de-a lungul celor 20 de ani de 
carieră didactică, a participat la formarea a generații întregi 

de actori, personalități care au intrat în istoria teatrului 
românesc prin rolurile interpretate, amintind, printre alții,  

marile actrițe: 

Maria Ventura, Maria Filotti, Sonia Cluceru, Lucia Sturdza-
Bulandra, Maria Giurgea sau Marioara Voiculescu.



Lucia Sturdza-Bulandra Maria FilottiMaria Ventura
Cabinetul de Fotografii, Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României 



Expoziţia-virtuală prezentată de Colecţiile 

Speciale ale Bibliotecii Naţionale a 

României, la împlinirea unui veac de la 

moartea marii actriţe, îşi propune să 

prezinte în imagini o parte din documentele 

de colecţii speciale care aduc în atenţie 

imaginea artistei care s-a dedicat scenei și 

formării multor generaţii de actori, 

fragmente din viaţa şi activitatea celei care 

a fost unul din ctitorii teatrului românesc.



Alături de câteva scrisori adresate unor

personalități artistice sau unor cunoscuți

ai actriței, în colecţiile Bibliotecii se 

găseşte și un fond important de fotografii

și cărți poștale, în care artista este

prezentată în diverse ţinute de scenă, 

alături de fotografii din viaţa personală, 

câteva imagini ale unor actori sau ale unor

persoane publice cu care a avut contacte în

viața particulară. 



Scrisoare adresată istoricului A.D. Xenopol, în care îl anunţa asupra unei piese trimise anterior, care ar fi 
putut intra în repertoriul teatrului, artista dorind ca acest lucru să-i fie comunicat și soției istoricului. 

Documente din Cabinetele de Manuscrise și Fotografii, Serviciul Colecții Speciale, 
Biblioteca Națională a României



Scrisoare către 
poeta Riria 

(Coralia) Xenopol, 
soția marelui 

istoric, în care îi 
mărturisește că i-a 

făcut o “adâncă 
impresie” dialogul 
dramatic trimis și 

spera că 
interpretarea dată 
acestuia să fie pe 
placul scriitoarei. 

Documente din Cabinetele de Manuscrise și Fotografii, Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a 
României



Fotografie cu autograf, din 1910, oferită lui Ion 
Andrei, ce prezintă un colţ din intimitatea marii 
actriţe, o cameră, un univers delicat, încărcat de 

amintirile unei vieţi pe scenă alături de 
partenerul său Grigore Manolescu. Fotografii, 

afişe, elemente de costume, mici obiecte de artă 
şi suveniruri umplu complet spaţiul ce 

înconjoară divanul îmbrăcat în catifea şi 
broderii, unde actriţa pare scufundată în 

lectură.

Cabinetul de Fotografii, Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României



Scrisoare trimisă în ultima parte a vieții, în care actrița își exprimă dorința ca la întoarcerea în țară, venind 
pe Dunăre cu vaporul, să se poată întâlni cu destinatarul scrisorii la debarcaderul din Giurgiu, pentru a-i 

cunoaște noua familie.

Documente din Cabinetele de Manuscrise și Fotografii, Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României



Scrisoare adresată actorului și colegului de trupă Petre Liciu, pe care îl roagă să 
vorbească cât mai degrabă cu confraţi din teatru pe tema unor spectacole pe care ar 

fi dorit să le joace într-un turneu. 

Documente din Cabinetele de Manuscrise și Fotografii, Serviciul Colecții speciale, Biblioteca Națională a României



Fondul documentelor de arhivă 

istorică cuprinde o bogată colecţie 

de ”caiete de rol” ale unora din cele 

peste 300 de roluri din piesele pe 

care le-a interpretat de-a lungul 

întregii cariere artistice, precum şi 

câteva afişe ale unor piese în care a 

interpretat rolul principal, câteva 

fotografii și un desen. 



Fotografie în costumul de 
scenă al personajului 

principal feminin  Actea  și 
afișul piesei ”Nerone”. 

Afișul pentru reprezentația
extraordinară a piesei din 
28 februarie 1887, cu Gr. 

Manolescu în rolul 
Claudius Cesare Nerone și 

Aristizza Romanescu-
Manolescu în rolul Actea. 

Documente din Cabinetul de Fotografii și Arhiva istorică. Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca 
Națională a României



Caietul de rol 
al Aristizzei 
Romanescu 
pentru rolul 

Actea din piesa 
”Nerone” 

Arhiva istorică, Fond sec. XX. Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României



Caietul de rol 
al Aristizzei 
Romanescu 
pentru rolul 

Anna din 
piesa ”Familia 

Daniseff”

Arhiva istorică, Fond sec. XX. Serviciul Colecții speciale, Biblioteca Națională a României



Cronică teatrală pentru piesa 
”Familia Daniceff”, comedie 

în 4 acte de Pierre Nevski, 
tradusă din limba franceză 

de Gr. Manolescu

Românul, Anul XXIII,  17 octombrie  1879, p. 3. Cabinetul 
de Periodice românești vechi. Serviciul Colecții speciale, 

Biblioteca Națională a României



Caietul de rol al Aristizzei Romanescu pentru rolul Adela din piesa ”Nunta din 
Văleni”, dramă în 4 acte de Mares Brsciner și Ludovic Ganghofer. 

Arhiva istorică, Fond sec. XX. Serviciul Colecții speciale, Biblioteca Națională a României



Caietul de rol al 
Aristizzei Romanescu 
pentru rolul  Ana din 

piesa ”Ana Rov”, dramă 
în 3 acte tradusă din 

limba italiană de Titus 
de Dunka, interpretat 

la Iași în 14 mai 1892 

Arhiva istorică, Fond sec. XX. Serviciul Colecții 
Speciale, Biblioteca Națională a României



Cronică teatrală 
pentru piesa ”Ana 

Rov”, dramă în 3 
acte tradusă din 
limba italiană de 

Titu de Dunka 

Românul, Anul XXXV, 26-27 oct./14-15 oct. 1891, p. 
1. Cabinetul de Periodice românești vechi. 

Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a 
României



Arhiva istorică, Fond sec. XX. Fond ”L. Predescu”. Serviciul 
Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României

A pus în valoare marile roluri 

shakespeariene jucate pe scenele românești, 

fiind Julieta în „Romeo şi Julieta”, Ofelia în

„Hamlet”, Desdemona în „Othello”, Catarina

în „Femeia îndărătnică” şi Lady Macbeth în

„Macbeth”.

Fotografie cu 

Aristizza 

Romanescu în rolul 

Ophelia din piesa 

”Hamlet” de W. 

Shakespeare



Arhiva istorică, Fond sec. XX. Serviciul Colecții Speciale, 
Biblioteca Națională a României

Caietul de rol al 
Aristizzei 

Romanescu 
pentru rolul 

Iulia din piesa 
“Marele 

Galeotto”



Caietul de rol al 
Aristizzei 

Romanescu pentru 
rolul Anna Damby 

din piesa ”Kean sau 
Desordine și geniu”, 
comedie în 5 acte de 
Al. Dumas, tradusă 
de Gr. A. Manolescu

Arhiva istorică, Fond sec. 
XX. Serviciul Colecții 
Speciale, Biblioteca 

Națională a României



Caietul de rol al Aristizzei Romanescu pentru rolul 
Anna Damby și fotografia lui Grigore Manolescu din 
rolul Kean din piesa ”Kean sau Desordine și geniu”, 

comedie în 5 acte de Al. Dumas, tradusă de Gr. A. 
Manolescu

Arhiva istorică, Fond sec. 
XX. Serviciul Colecții 
Speciale, Biblioteca 

Națională a României

Cabinetul de Fotografii. Serviciul Colecții Speciale, 
Biblioteca Națională a României



Caietul de rol 
al Aristizzei 
Romanescu 
pentru rolul 
Anna Damby 

din piesa ”Kean 
sau Desordine 

și geniu”, 
comedie în 5 

acte de Al. 
Dumas, 

tradusă de Gr. 
A. Manolescu

Arhiva istorică, Fond Sec. XX. Serviciul Colecții speciale, Biblioteca Națională a României



Caietul de rol al Aristizzei Romanescu pentru rolul Maria de Hally din 
”Banul Mărăcine”, rol interpretat la 30 august 1895

Arhiva istorică, Fond Sec. XX. Serviciul Colecții speciale, Biblioteca Națională 
a României



Caietul de rol al Aristizzei 
Romanescu pentru rolul Elisa din 

piesa ”Nerușinați”, datat 8 
septembrie 1883.

Arhiva istorică, Fond Sec. XX. Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a 
României



Caietul de rol 
al Aristizzei 

Romanescu și 
un portet din 
presă pentru 
rolul Suzana 

din piesa 
”Iertarea”, 
datat 31 

ianuarie 1898.

Arhiva istorică, Fond Sec. XX. 
Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a 
României

Universul literar, Anul XLV, nr. 43, 20 
octombrie 1929, p.683 . Cabinetul de 

Periodice româneşti vechi. Serviciul Colecții 
Speciale, Biblioteca Națională a României



Arhiva istorică, Fond Sec. XX. Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României

Caietul de rol 
al Aristizzei 
Romanescu 
pentru rolul 
Debora din 

piesa ”Debora”



Caietul de rol al Aristizzei Romanescu 
pentru rolul Ursita din piesa ”Sărutarea” 

Arhiva istorică, Fond Sec. XX. Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României



Caietul de rol al Aristizzei 
Romanescu pentru rolul 

Bianca

Arhiva istorică, Fond Sec. XX. Serviciul Colecții 
Speciale, Biblioteca Națională a României



Caietul de rol 
al Aristizzei 
Romanescu 
pentru rolul 
Simona din 

piesa ”Gelozia”, 
dramă în 3 acte 
de J. Lemaitre 

și tradusă de H. 
Lecca 

Arhiva istorică, Fond Sec. 
XX. Serviciul Colecții 
Speciale, Biblioteca 

Națională a României



Caietul de 
rol al 

Aristizzei 
Romanescu 
pentru rolul 

Elena din 
piesa ”Boieri 

și ciocoi” 

Arhiva istorică, Fond Sec. XX. Serviciul 
Colecții Speciale, Biblioteca Națională a 

României



Caietul de rol al Aristizzei Romanescu 
pentru rolul  Marion din ”Marion

Delorme”, datat 25 februarie 1881

Arhiva istorică, Fond Sec. XX. 
Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a 
României



Caietul de rol al Aristizzei Romanescu pentru rolul  Dolores din ”Patria”

Arhiva istorică, Fond Sec. XX. Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României



Caietul de rol al Aristizzei Romanescu 
pentru rolul Elena din ”Noaptea nunţii”

Arhiva istorică, Fond sec. XX. Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României



Caietul de rol 
al Aristizzei 
Romanescu 
pentru rolul 

Diana de Lys, 
din piesa cu 

acelaşi nume

Arhiva istorică, Fond Sec. XX. Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României



Arhiva istorică, Fond Sec. XX. Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României

Caietul de rol al 
Aristizzei 

Romanescu 
pentru rolul 

Natalița din piesa 
”Ginerele D-lui 

prefect”, datat 10 
februarie 1901



Caietul de rol al 
Aristizzei 

Romanescu pentru 
rolul Despina din 

piesa ”Ștefan Vodă”

Arhiva istorică, Fond Sec. XX. Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României



Caietul de rol al 
Aristizzei 

Romanescu 
pentru rolul 

Romania

Arhiva istorică, Fond Sec. XX. Serviciul Colecții Speciale, 
Biblioteca Națională a României



Arhiva istorică, Fond Sec. XX. Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României

Caietul de rol al 
Aristizzei Romanescu 

pentru rolul Elisa  



Cronică teatrală și afișul  
piesei ”Romeo și Julieta” 
de William Shakespeare

Arhiva istorică, Fond Sec. XX. Fond ”L. Predescu”. 
Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a 

României

Românul, Anul XXXV, 29 ian./17 ian. 1891, p. 2. Cabinetul 
de Periodice românești vechi. Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a României



”Afiș pentru memorie”, realizat în 1919, cu ocazia 

celei de-a 100-a puneri în scenă a piesei ”Fântâna 

Blanduziei”, prezentându-se, în paralel, 

distribuţia de la 1884, când fusese interpretată 

pentru prima dată piesa, cu C. Nottara în rolul 

Horațiu și A. Romanescu în rolul Getta, alături de 

distribuția din 1919 tot cu C. Nottara în rolul 

principal, dar cu Eugenia Ciucurescu în rolul 

Getta.

Arhiva istorică, Fond Sec. XX. Fond ”L. Predescu”. Serviciul Colecții Speciale, 
Biblioteca Națională a României



Afișul pentru spectacolul dat de 

”Societatea Dramatică” în beneficiul 

artistului Grigore Manolescu la 9 

martie 1892 cu reprezentația 

pieselor: ”Françillon” de Al. Dumas, 

”Lumea nouă” de A din Dorna și ”Je 

suis ministre” un monolog de I.A. 

Guillon. 

Arhiva istorică. Fond Sec. XX. Fond ”L. 
Predescu”. Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a României



Afiș ce făcea cunoscut că la 23 iunie
1892, Societatea Dramatică din Iași a 

susținut la sala Teatrului o 
reprezentație extraordinară cu

premiera piesei ”Moartea civilă”, cu  
actorii Aristizza Romanescu și Grigore

Manolescu în rolurile principale. 
Spectacolul a fost dat în beneficiul

artistului Grigore Manolescu. 

Arhiva istorică, Fond Sec. XX. Fond ”L. Predescu”. Serviciul 
Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României



Desen care o înfățișază pe actriță în 
postura de profesoară, cu lornion și 
având sub braț un repertoriu teatral. 

Nicolae Mantu, autorul acestei 
schiţe, a fost un binecunoscut pictor 

și grafician interbelic, care a 
contribuit, printre altele, cu 

caricaturi și desene satirice în 
„Adevérul”, „Dimineața”, „Patriotul”, 

„Moftul român”, „Moș Teacă”, 
„Furnica”, etc. 

Arhiva istorică, Fond Sec. XX. Serviciul Colecții Speciale, 
Biblioteca Națională a României



Ziarele şi revistele de la sfârşitul secolului

XIX şi începutul secolului XX au dedicat 

spaţii ample activităţii artistice a Aristizzei 

Romanescu, prin cronicile teatrale ale 

diferitelor reprezentaţii, care ofereau pe 

lângă comentariile privind prestaţia 

actorilor principali, amănunte privind 

conţinutul piesei. 

În paginile revistelor se regăsesc, de 

asemenea, încercările literare ale artistei, 

alături de numeroase articole care evocă 

viaţa şi activitatea artistică a Aristizzei 

Romanescu.



Cea mai mare parte a presei sfârşitului de secol 

XIX – ziare ca „Românul”, cu suplimentul 

„Românul literar”, „Adevérul”, „Epoca”, 

„Constituţionalul” etc. – au publicat numeroase 

cronici teatrale ale pieselor în care actriţa a jucat. 

Cronicarii aduc elogii talentului şi modului de 

interpretare al jocului scenic al actriţei.  

Memorabile sunt cronicile din ziarul „Românul” 

pentru piesele „Ana Rov”, „Familia Danicheff”, 

„Dómna Kiajna”, „Narcis”, „Onoarea”, „Sapho”, 

„Feodora”, „Luisa Miller”, „Rosamunda”, 

„Năzdrăvăniile divorţului”, „Fata de bancher” etc., 

pentru a enumera doar câteva dintre piesele aduse 

la cunoştinţa publicului cititor de presă, care nu a 

putut participa la vizionarea spectacolelor.



Cronică teatrală și reclama 
de mică publicitate pentru 

piesa ” Fata de bancher”, 
comedie în 3 acte localizată 

de V.A. Urechea

Românul, Anul XXXVIII, nr. 371, 1-2 apr./20-21 
mart. 1894, p. 3. Cabinetul de Periodice 

românești vechi. Serviciul Colecții Speciale, 
Biblioteca Națională a României

Românul, Anul XXXVIII, nr. 297, 3  ian.
1894/22 dec.. 1893, p. 1-2. Cabinetul de 

Periodice românești vechi. Serviciul Colecții 
Speciale, Biblioteca Națională a României



Cronică teatrală 
pentru piesa

”Sapho”, tradusă 
de A. din Dorna

Românul, Anul XXXVIII3 ian. 1894/22 dec. 1893,  p. 1-2. 
Cabinetul de Periodice românești vechi. Serviciul Colecții 

Speciale, Biblioteca Națională a României



Cronică teatrală 
pentru piesa
”Feodora” de 

Victorien Sardou

Românul, Anul XXXV, 22 mai/10 iun. 1891, p. 2-3. 
Cabinetul de Periodice românești vechi. Serviciul Colecții 

Speciale, Biblioteca Națională a României



Cronică teatrală 
pentru piesa

” Luisa Miller” de 
Fr. Schiller

Românul, Anul XXXV, 3 apr./22 mart. 1891, p. 2. 
Cabinetul de Periodice românești vechi. 

Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a 
României



Cronică teatrală 
pentru piesa
” Onoarea” de 

Victorien Sardou

Adevĕrul, Anul V, nr, 1351, 13 noiembrie  1892, p. 2. Cabinetul 
de Periodice românești vechi. Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a României



Românul, Anul XXXV, 2 ian. 1891/21 dec. 1890, p. 2. Cabinetul de Periodice românești vechi. 
Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României

Cronică teatrală 
pentru piesa  ”
Rosamunda”, 

tragedie în 4 acte de 
V. Leonescu



Presa scrisă a începutului de secol XX 

deținută în Colecţiile Speciale ale Bibliotecii 

Naţionale a României – „Conservatorul”, 

„Universul”, cu suplimentul „Universul 

literar”, „Epoca”, „Voinţa naţională”, 

„Rampa”, „Lumina”, „Flacăra” etc. – oferă 

cititorului diverse informaţii, dedicate 

evenimentelor desfăşurate cu ocazia 

retragerii marii artiste din viaţa teatrală, 

alături de alte articole despre viaţa şi 

activitatea artistică a actriţei, publicate în 

amintirea Aristizzei Romanescu.



Rampa. Anul IV, nr, 760, 8 mai  1911, 
p. 1. Cabinetul de Periodice 

românești vechi. Serviciul Colecții 
Speciale, Biblioteca Națională a 

României



Aristizza Romanescu a fost decorată în 1899 cu 
medalia ”Bene-Merenti clasa I”, pentru 

încununarea unei activități de 20 ani de ”carieră 
adevărat artistică”.

Medalia cu deviza ”Bene-Merenti” se 
acorda drept recompensare a meritelor dobândite 
în domeniul artelor, fiind reprezentată de o piesă 

de metal galben, cu diametru de 30 mm, și o 
grosime de 2 1/2  mm, de formă rotundă, purtând 

pe o parte efigia în relief a Domnitorului, 
înconjurată de cuvintele ”Carolus primus Princeps 

Romanum”, pe cealaltă, tot în relief, cuvintele 
”Bene-Merenti”, înconjurate de o ghirlandă de 

stejar, unite sus și jos prin câte o fundă. Medalia 
avea în partea superioară un inel, prin care se 

trecea o panglică de moar vișinie, cu margine de fir 
argintiu și se purta exclusiv pe partea stângă a 
pieptului. Medalia era însoțită de un brevet, 
semnat de Rege, purtând sigiliul regal, fiind 

contrasemnat de ministrul cultelor. 
Brevet acordare medalie Bene-Merenti cl. I. 

Arhiva istorică, Fond Sec. XX. Serviciul 
Colecții Speciale, Biblioteca Națională a 

României



Epoca, Anul V, nr. 969-10, 15 ianuarie 
1899, p. 1-2. Cabinetul de Periodice 
românești vechi, Serviciul Colecții 

Speciale, Biblioteca Națională a 
României



Epoca, Anul V, nr. 969-10, 15 ianuarie 1899, p. 1-2. Cabinetul de Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, 
Biblioteca Națională a României



Adevĕrul, Anul VI, nr, 1404, 9 ianuarie  1893, p. 3. Cabinetul de Periodice românești vechi. Serviciul Colecții 
Speciale, Biblioteca Națională a României



Conservatorul, Anul  III, nr. 31, 11/24 
februarie 1903, p. 1. 

Conservatorul, Anul  III, nr. 54, 9/22 
martie 1903, p. 2. 

Conservatorul, Anul  III, nr. 34, 
14/27 febr. 1903, p. 2. 

Cabinetul de Periodice românești vechi. 
Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca 

Națională a României



Voinţa naţională, Anul  XX, nr. 5366, 15/28 febr. 1903, p. 3. Cabinetul 
de Periodice românești vechi. Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca 

Națională a României

Odată cu renunţarea la activitatea teatrală, în 1903, 
Aristizza Romanescu a fost onorată cu o 

reprezentaţie de retragere organizată la Teatrul 
Naţional din Bucureşti. 

Într-un articol apărut în ziarul „Epoca” din 15 
februarie 1903, autorul menţiona, cu ocazia 

evenimentului: 
„după o muncă de trei zeci şi şapte de ani, – o 
viață de om! – marea artistă se retrage când 

talentul ei este în plină vigoare, când admiraţia 
publicului e în cea mai înaltă treaptă a 

intensităţii, şi când în Teatrul Naţional nu e 
nimeni care să umple acel mare gol pe care d-na 

Romanescu îl lasă în urma sa”. 



Universul, Anul XXI, nr. 38, 9 
februarie 1903, p. 2. 

Universul, Anul XXI, nr. 43, 14 
februarie 1903, p. 2. 

Cabinetul de Periodice 
românești vechi. 
Serviciul Colecții 

Speciale, Biblioteca 
Națională a României 



Universul, Anul XXI, 
nr. 45, 16 februarie 

1903, p. 1. Cabinetul de 
Periodice românești 

vechi. Serviciul Colecții 
speciale, Biblioteca 

Națională a României



Rampa. Anul I, nr, 153, 26 
aprilie  1911, p. 1. Cabinetul de 

Periodice românești vechi. 
Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a 
României

Românul, Anul 39, nr. 39, 19 
febr./7 ian. 1895, p. 1. 

Cabinetul de Periodice 
românești vechi. Serviciul 

Colecții Speciale, Biblioteca 
Națională a României



Universul literar, Anul XLV, nr. 43, 20 octombrie 1929, p. 686. 
Cabinetul de Periodice româneşti vechi. Serviciul Colecții 

speciale, Biblioteca Națională a României

Grigore Manolescu. Arhiva Istorică. Fond Secol XX. 
Colecţia ”L. Predescu”. Serviciul Colecţii Speciale.

Biblioteca Naţională a României

Articol dedicat 
amintirii lui Grigore 

Manolescu, 
partenerul de scenă 

al actriței, în care 
sunt relatate 
întâmplările 

petrecute într-un 
turneu în orașele Iaşi 
și Chișinău realizat în 

primăvara anului 
1888, precum și 

amănunte despre 
reprezentațiile date 
cu această ocazie. 



În 1912, artista a jucat în

primul film românesc

„Independenţa 

României. Răsboiul

Româno-Ruso-Turc

1877”, în rolul unei

surori de caritate alături

de Olimpia Bârsan, Sonia 

Cluceru, Angela 

Luncescu, Agepsina

Macri, Nelly Santa, 

Ecaterina Zimniceanu.

Filmul aducea pe ecrane

reconstituirea

cinematografică a 

războiului din 1877-1878, 

al cuceririi

Independenţei României.
Flacăra, Anul I, nr. 29, 5 mai 1912, p. 229.

Cabinetul de Periodice românești vechi. Serviciul 
Colecții speciale, Biblioteca Națională a României



Adevărul, Anul  XXV, nr. 8254, 3 septembrie 
1912, p. 1. Cabinetul de Periodice românești 
vechi. Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca 

Națională a României



Artista a susţinut numeroase 

spectacole în beneficiul unor actori, 

dar şi al ei personal, cu scopul de a 

strânge bani pentru diverse situaţii, la 

aceea vreme existând o „modă” a 

reprezentaţiilor extraordinare în 

profitul personal al unui artist. 

Conservatorul, Anul  III, nr. 28, 7/20 febr. 1903, p. 3. Cabinetul 
Periodice românești vechi. Serviciul Colecții speciale, Biblioteca 

Națională a României

Conservatorul, Anul  III, nr. 20, 28 ian./10 febr. 1903, p. 2. Cabinetul 
de Periodice românești vechi. Serviciul Colecții speciale, Biblioteca 

Națională a României



Lumina, Anul  II, nr. 291, 24 iunie 
1918, p. 3. Cabinetul de Periodice 

românești vechi. Serviciul Colecții 
Speciale, Biblioteca Națională a 

României

Articol comemorativ 
la moartea actriţei



Ca un omagiu adus amintirii artistei dispărute, 

la comemorarea unui an de la moarte, a fost 

publicat un articol sub semnătura Mariei 

Filotti, fostă elevă a Aristizzei Romanescu, care 

menţiona faptul că actriţa încă „trăieşte intens 

în inimile noastre, cari am cunoscut-o de 

aproape, trăeşte pentru toţi cari am iubit-o şi 

admirat-o, trăeşte şi ne luminează sufletul, ca 

stelele acelea, cari, deşi au apus din înălţimi, 

lumina lor străluceşte, încă peste veacuri, 

minunate şi fermecătoare!”, descriind-o pe 

„Măicuţa” astfel: „… cu obraji rumeni, sub 

cupola de păr argintiu, doi ochi pătrunzători, 

din care ţâşnea o flacără ce pătrundea adânc în 

suflet, şi cu surâsul ei fermecător, surâsul acela 

incomparabil care captiva, înlănțuia”.

Rampa, Anul  III, nr. 514, 21 iunie 1919, p. 1. Cabinetul de 
Periodice românești vechi. Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a României



Cu ocazia împlinirii unui deceniu de la moartea 

artistei, în 1928 Lucia Sturdza-Bulandra, evoca 

amintirea fostei profesoare de la Conservatorul 

de artă dramatică, astfel:

„Aristizza Romanescu nu a fost înzestrată 

numai cu un mare talent. De la ea până astăzi,

nici o altă actriţă, oricât de iubită şi apreciată, 

a teatrului românesc, în cei 30 de ani de 

carieră, nu a desfăşurat o activitate aşa de 

imensă prin intensitatea şi varietatea ei. 

Aristizza Romanescu a jucat aproape cu egal 

succes toate genurile de roluri, trecând de la 

comedia bufă la comedia de salon, de la 

melodramă la tragedie. A cântat şi vodeviluri, a 

interpretat teatrul liric, tragedia antică, 

precum şi teatrul românesc”.

Rampa, Anul  XII, nr. 
3054, 27 martie 1928, p. 

2. Cabinetul de 
Periodice românești 

vechi. Serviciul Colecții 
Speciale, Biblioteca 

Națională a României



Rampa. Anul III, nr, 439, 13 martie  1919, p. 
3. Cabinetul de Periodice românești vechi. 

Serviciul Colecții speciale, Biblioteca 
Națională a României

Universul literar. Anul XLV, nr, 43, 20 
octombrie  1929, p. 673. Cabinetul de 
Periodice românești vechi. Serviciul 

Colecții speciale, Biblioteca Națională a 
României



Aristizza Romanescu
un ctitor uitat al teatrului românesc

Expoziţie virtuală realizată pe baza documentelor de colecţii 
speciale din Cabinetele de Manuscrise, Fotografii, Periodice 

româneşti vechi, Arhiva istorică, aparţinând Serviciului Colecţii 
Speciale din Biblioteca Naţională a României
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