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tn i:1 oriu t e atrului românesc, nici actorul Ştefan Vellescu" şi nici, cu 
atît rr.ai putin, autorul dramatic nu se bucură de prestigiul pe care, in epocă, 
ş'-I eitiWjSl' proţesorul. "Le beau vicu x", cum i s-a spus, a fost, intr-adevăr. 
un profesor cu mari merite, prin clasa lui per in d în du-se o pleiadă întreagă 
de viitori mari actori, printre care Gr. Manolcscu, M. Matecscu, I. Brezeanu, 
V, Toneanu, C. 1. Nottara, T. Livesc u. Adept consecvent al realismului, 
segn'gat de naturalism, pe care il repudia, i degaja! ehi orice emfază şi 
rctorism, maestrul nu pregeta să recomande eu fiece prilej ncindepărtarea 
de Ia v.adcvăr şi firesc". In afară de talent, condiţie indispensabilă, elevilor 
săi el le cerca cult liră şi, mai ales, un studiu perseverent ("studiu! clasic ului", 
îndeosebi). Vcl'escu însuşi era un ador cultivat -, singurul, pe vremea 

'" Stcţan Vel/csCll (1.838, Craiova .. - 1.X.1899, Bucureşti). Era fiul unui avocat 
cralo vcun, om eu stare. Ispitit de teatru Încă de t impurlu, Şt. Vcl Icscu , renunţînd la 
scoală, se a ta şează trupei craiovcue a lui C. Mihăilea nu. In decursul carierei sale acl o ri- 
ces li, va mai juca la Bucureşti (in trupa lui IVI. Millo, mai tîrziu în a ceea a lui C. Di m i- 
triade), Craiova (1n formaţia lui Theodorini), Iaşi (între anii 1.861-1861), El însuşi 
avea mai tîrziu su încerce să-ş! Înjghebeze o trupă - .Asoc Iaţ iu nca d rama tică ''. Rcpur- 
Unt! c ltcva succese, între care crearea personajului titular din piesa VOTnic111 BUclO(, 
a Iul V. A. Urcchia , Ştefan Vellcscu obţine o hursll pentru studii teatrale În capitala 
Frantei. La Paris, ucenic, Ia Con servat or, al lui Fr. Hegnier, el debutează proba h il pe 
scena t cutrnlul Odeon. După trei ani, din nou În ţară, Ve llcscu este numit, ÎI1 urma unui 
concurs, profesor la catedra de dcc.la mat lc a Conservator ului bucureştean. În st.agiu ne.n 
188:.3 1884 i s-a încredinţat direcţia de scenă la Teatrul Naţioual elin Bucureş ti. Între 
1890 şi 1895, face parte din Consiliul comunal al Capitalei, fiind totodată delegat ca ofiţer 
al st.ării civile. În ultimii ani de viaţă se retrage din teatru, deschizînd, în 1871., u n dnst ltut 
particular, numit mai întîi "Institutul Helia de ", apoi "Liceul Alecsandri". Totuşi, În 189fl 
este numit sub director al Teatrului Na tional, dar nu mult după deschiderea stagiunii 
eontracleazli o pneumonie, CHre li este fataUi. 
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aceea, cu studii speciale în străiuăta te - Inrîurit de stilul clasic, impecabil, 
al societarilor Cornediei franceze, dar cu o preferinţă statornică pentru re- 
pertoriul de melodramă în ca n se il ustrase un Frederic Lemaitrc. Im presia 
pe care o lăsau interpretările sale era de prestanţă si eleganţil - () manieră 
sobră, ap roape a us teră, da r tot.dea lina impunătoare. 

Om de teatru distins. Vcllescu a fost un asiduu publicist. A scris, 
fireşte, cronici dramatice (în "Tara", Timpul" ş. a.), unele semnate cu pseu- 
doni me : Kcnt (la "Tl.evista românească"), IJe la Craiova (în "Revista li- 
terară"}, Eu ("Homânul" ş. a.), a produs cîteva piese, mai ale" comedii, a 
elaborat studii şi articole de istoric şi teorie a literaturii. Prin revistele şi 
ziarele vremii ("Li teratorul", "Revista literară", "Atheneul român", "Co- 
lumna lui Traian", "SatYl'lll", "Flomânul", "Informaţiunile" etc.) a mai 
publicat schite si nuvele, morioloage satiricc, poezii şi cronici literare. Timp 
aproape de un an a dirijat "RevisLa literară", în 1888 conduce "HevisLa 
românească", iar intre 1893 şi 18H a redactat publicaţia "Albine şi viespi'". 
Scrisă aproape numai de Vellescu, revista are o alcătuire cam pestrită, găz- 
d uind, cu aceeaşi îngăduinţă, tot felul de glume, epigrame, proverbe şi auec- 
do te, "altiţe şi hibiluri" (unde se ironizcaz ă versurile unor aşa-zise poe- 
Iese - "amazoane literare"), ea şi pagini de proză şi teatru, acestea datorate 
în exclusivitate directorului revistei. "Albine şi viespi" urma să corecteze, 
ca Într-un "fagure", 1 ucrări pretioase, mai vechi îndeosebi, dar şi mai noi, 
şi totodată s!t se folosească (precum o "viepe") de înt.ep ătura satirei, O sa- 
t.iră, în intenţia lui Vellescu, epurată de vulgaritate şi de grosolănie, cuviin- 
cioasă şi decentă. In ee priveşte critica, aceasta este o artă. Inspirată de fru- 
mosul din opera de artă, ea nu se mărgineşte să judece şi să dea verdicte, 
ci devine, la rîndul său, creatoare. Vellescu dez avucaz.ă critica arogantă, 
judecăLorească, la fd ea şi pe aceea pedanUi ori părtinitoare. În revistă, 
spiri lul critic urma să fie aplica L nun Il mai mani l'esLărilOr poetice, ei tii 
pa timilor şi "gogomiîniilor" omeneşti. l:n articol de opinii po'itico-soci ale 
(Graba slriâi treaba) incriminează reformele pripite, nechibzuite, răspunz[l- 
Loare de multe din relele care bîntuie societatea româneasefl a vremii, şi re" 
comandă, pe un ton aezaL, gospodăreşte, un progres radical, temeinie, dar 
înfăptuit cu răbdare, în numele unor principii statornice şi sănătoase. 

Despre teatru, atît în "AI bine şi viespi" (Teatru N a(ional), eît şi în 
"LiLeratorul" (Despre declama(i/lne)2, "Atheneul român" (Despre teatru)!3, in 
eonferinţ.ele de la Ateneu, Stefan Vellescu are o coneepţie fe,'m[t şi unitar[l. 
Teatrul fiind antrenat Într-uD proces de decaden.ţă, regenerarea lui ar trebui 
să înceapă cu primenirea repertorilllui.EsLe necesar s;i fie stăvilită invazia 
drama Lurgiei frivole, a piesei eomerciale, de ieftin divertisment. E o a de- 
vărală inflaţie de farse şi melodrame, ele loealizări promovate Etr[t diseer- 
n[tmint şi scrupul estetic de eătre artişti ea M. Millo şi ]VI. Pasealy. :Mai 
mult incil., sînL viza\.i chiar Alecsandri cu vodevilurile lui, precum şi 1. L. 
--_ .. --- 

"Albine şi viespi", BLlcureşLi, Tip. Modern(t, 189:l--1894. 
Despre dtc/ama!iune, În "Literatorul", II, 1881, nI'. 1-10. 
nC8pre icalm, în "Athencul român", r, 18G7, ·nl'. 12, 13, 14. 
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Caragiale (între "farsele pipărate", de un gust îndoielnic, e se mnalată şi 
comedia D-ale carnavalului, dar se simte în argumentarea autorului nu ştiu 
ce ranchiună l ). Pledoaria lui Vel lcscu ar fi, deci, pentru o dramaturgie 
realistă, subordonată unor scopuri morale şi unor interese sociale. Arta 
fiind chemată să înfrumusetezc natura, iar nu să o dcnaturozc, ea trebuie 
să se ferească de "a poetisa viciul" -- e un oarecare purit.antsm, totuşi, în 
argumcnt area lui -- de a exploata fapte nesemnificative, excepţii I rivi ale, 
născocitc Iără doar şi poate de () "imaginatiune bolnavă". Sau, cum se spune 
în străvezia.aiaivă, pur aholă, Iusu] 11 bdul al: Hilmi, "producţ.iuni bolnave şi 
ignohile", care desfid şi batjocoresc ".ar!n clasică'<. HeaJim nu înseamnă 
"imitaţ.ia servilă a tristei realităţi", deci naturalism. Opţiunea lui Vellescu 
este În favoarea acelor scrieri sănătoase şi demne din patrimoniul clasicis- 
.nul L1i, a tragediei în deosebi, consi dera tă ea o culme a artei drama tice. Tea- 
trul naţional e păgubit de pe urma s ârăcici de lucrări originale, "produc.iuni 
nationale", cu subiecte din realitatea românească. Multe dintre aceste idei 
(preferinta pentru tragedia clasică, refuzul melodrarnei, interesul pentru un 
teatru de artă, neaservit unor scopuri comerciale, recomandarea actualitătii 
ca sursă de inspirat.ie şi altele) se regăsesc şi În caietele de Memorii, cele 
dintîi ale unui actor român, consemnate În intervalul dintre 18Gl şi 18G5. 
Preţioase sub raport documentar, chiar dacă adesea minatc de suhiecf ivism, 
însemnările lui Vellescu conţin interesantc mărturii despre teatrul vremii 
(repertoriu, public, viaţa de culise etc.), reflecţii cu privire la meşteşugul 
act oricesc şi la statutul profesional şi sccial al artistului dramatic, precum 
i consideraţii despre resturile morale şi sociale ale teatrului, O Inclinatie 
pentru memorialistică e sesizabilă la Şt. Vellescu, a cărui calitate dominantă 
pare a fi, de altfel, în paginile sale de literatură, aceea de moralist. In co- 
loanele "Ti evixtci li Lerure" (l8)7 -1899), J a solicitarea 1 ui Th. 1\-1, Stoencscu, 
care intenţiona să scoată o istorie a te.atrului nostru, II publică un lung 
ciclu de articole sub titlul de Pagini pentru istoria teatrului român (Scrisori 
adresate d-lui Th. 1\-1. Stoenescu)". E un fel de compendiu al mişcării lea- 
Lral e .rornâncşti, de la cele dintîi manifestări (incluzînd şi formele de tcatru 
popular) pînă c8tre 1848, urm[,rindu-se Îndeosebi apariţia şi afirmarea 
ideii dc teatru naţional. Expunerea, vie i atrăgătoare, vădind un oareeare 
talent epistolar, se constituit treptat în pur[1 factologie, comentariul, elin 
ee în ee mai discret, fiind inviorat de ,mele digresiuni mai spirituale. De alt- 
minteri, intenţia autorului c de la început una modestă ("Nu am gîndul 
trufaş de el [ace lucrare de erudit în aceste pagini, in eari reproducerile sînt 
cu atîta stăruin\,ă înjghebate"), el propullindu-şi I:iă. consemneze cu griFl 
acle şi documente, scrisori şi dări de scami, referiri din presă sau orale 
(recep\.ionaLe dc la un Heliade, Iorgll Caragiali i alţii), documente oricum 
grăitoare, cu ajutorul cărora se va putea reconstitui mai exact, fără dena- 
turări, () ('pocă încă insuficient cunoscutii. Lucrarea, Uti1[1 şi onestă, a lui 

i lum!' Abdulah lIilll1i, în "Hcvisla literară", XVII, HW6, nI'. .). 
5 Pagini pentrll isfol'iu {calmilli român, În "Hevista li Leral';'\", XVIII, lR97, nr. 

19 :l:3; XIX, 180R, n1', '1-:12; XX, 1899, nr. 2-7. 



Vellcscu este şi un omagiu adus stră daniei, adeseori eroice, a acelor "înainte 
mcrgători ai reîn vie rei ua ţionalităţei noastre" ("Scrisorile acestea aş dori ca 
Intr-o zi să slujască de icoană netăgăduită a prencupărilor acelora cari au 
indemnat neamul românesc către idei a de artă şi literatură"), 

In critica dramatică, Stefan Vcllescu, autor şi al unei istorii a artei 
dramatice, lucrare de compilaţie (O prim.re asupta istoriei ,qcnerale a artei 
teatrale. in "Peleşul" din ] K87·-1888), se străduieşte îndeobşte să dea aser- 
tiunilor sale un suport teoretic. Astfel, luînd apărarea "pocmei biblice" 
Saul de AL Maccdonski şi Cincinal Pavelescu", este adusă În discuţie ches- 
tiunea libertăţii de invenţie în raport cu canoanelc clasice care, dup ă 
credinţa sa, nu sint i m uahile. După o scurtă divagal.i« pe tema "poeta 
u ascitur", comentind, in "LiteraLorul", poeziile lui Al. Macedonski", eu ,,0 
Iormă nouă şi cutezătoare", cronicarul elogiaz{t emanciparea lor de vechile 
conventii. O critică imprcsionistă, cxaltat.ă şi metaforică, în orice caz al ă- 
turi de obiect, practică Şt. Vellescu în consideraţiile sale, encomiastice, asupra 
versurilor lui Carol Scrob ("Scrob îmi pare o divinitate din nou intrată in 
olimpul euget5rii"8). Despre Nicolae Nicolean u, pe care îl cunoscuse personal, 
Vellescu, care îşi propusese să dea la iveală o editie completă a scrierilor 
nefericitului poet, serie (in "Albine şi vicspi")" nu atît un studiu de istorie 
literară, cît o evocare, intcresant.ă numai prin amănuntele biografice, critica 
propri u-zisă a vers urilor Iiin d plină de truisme. 

Cu toată ostilitatea sa, teoretică, faţă de localiz ări, Stefan Vellescu, 
autor dramatic, a cochetat pe îndelete cu acest gen de scrieri (rllababura, 
flagi Dina ş. a.), alegindu-se chiar şi eu o acuz atie ele plagiat, venită din 
partea lui Caragiale. Ludovic al XI-lea ele Casimir Delavigrie devine, în pre- 
lucrarea lui, Moartea lui Lăpuşneanu. A tradus piese ca Onoarea cosei de 
Leon Bal.tu şi Ma urice Devign es, Sapiiciul unei Femei de d-n a de Girardin, 
Lumea i'n care ţi-e urfl de Pailleron. O "dramă naţ.ională" este Radll Ba- 
sarab sau Hanul Olleniei, jucată în 187/1. Prea iÎrziu (scrisă în colahorare 
cu D. Zamfirescu), bazaL[\ pe tema clasică a conflictului dintre dragoste 
şi datorie, nu excelează prin deosebite merite dramaturgiee. AmuzanUi dar 
facilă, Mincinosul sau O eâsâforie la Grand l1olcl1o e o "cotnedie loea]{\", adică 
localizată după E. Serihe. Se remarcă virluoziLaLea personajului Comieescll, 
lIl1 aeLor care se LravcsteşLe, pe rînd, Într-lll1 zaraf evreu, un flegmatic 
dentist englez. un italian impetuos. Tipul llU este o rariLate în comedia ro- 
mânească a secolului trecut. Comieul provinelll hună parte din limbajul 
seilciaL uneori în ehip pitoresc, de către fiecare dintre aceste personaje. E 
o specialitate a autorului, care exploatează acelaşi procedeu în farsa Blond 
all bJ'LlIl 11 , trasă dintr-o l1uve!eL[\ fran!uzeaseă şi seris[\ cu gindul la t.efan 

G Saul. TlJCenSil1ll.C critici!, în "Albine şi viespi", 1, 18fl'l, nI'. 11, 12. 
7 Poezii de Alcxandruil. 1\IoccdollSki, în "Lileratorul", !lI, 1882. nr. 2. 
8 Poezii complecle de Carol Scrol!, În "Literatorul ", III, 188:3, n!'. 10. 
n Nicolae NiculculUl, în "Albine şi viespi", r, 189:1, 111'. G. 
10 Tn "Lileratorul", III, 1882, lll'. 5, (j, 7. 
li I-!luncl sa!! brun, în "Lileratorul", IV, 188:1, 111'. 5, fi. 
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Julian, hriant inLerpret al unor asemenea personaje. E o farsă de un comic 
Iriz iud absurdul. Eroii (Sevastita şi Leonida Sit aridis, un soi de Crăcănel 
caragialian) se iau la hartă dintr-o nimica toată (dacă Iulian e hlond sau 
brun !),cearta se Încinge, invoc îndu-se chiar simţămintele ele mindrie şi 
onoare nati onal ă, totul ajunge la paroxism, pentru ea, brusc, să survină 
împăcarea. Ceva din verva corncdiilor lui 1. L. Caragiale e aici. Lconidas 
vorbeşte cam aşa: "Lambropulos a nICU! bine de-a dat o palmă femeii 
sale ! ." a făcut hine! '" Imiteaz ă-l ! Cearcă de'? ... Nu cumva îţ.i închipuieşti 
că sunt o mortăciune ca Ariti ? Oh I oh! (lovind cu pumnul in birou). 
Dar cutează a mă ameninţa! ... Cuteaz.ă de'? ... ". O spaimr112 este o co- 
medie de salon, o farsă Irivolă în care cei doi soţi îşi jllln la incercare 
fideli tatca, 

E curios, totuşi, că Velleecu nu abordează comedia de caractere, 
pentru care, altfel, are un interes nedez rninţit I În proză, însă, inclinatia 
sa ele moralist se dă de indată Tn vileag. Titlurile, chiar, pot fi elocvente : 
Cămătarul (Un profil din trecut.i'", Pl'ofilllli14, Tipuri de acum 20 de ([niL, 
şi altele. Sînt "fiziologii", schite (Schiţe din oia]o contimporan(1) cornprimatc, 
z ugrăvin d cu oarecare îndemînare şi eu exactitate tipuri ale epocii. n ăra- 
vuri şi patimi omeneşti (ambitia, l'goiunul, vanitatca, ipocrizia, cochetăriu 
ş. a. m , d). Şarja nu e foarte intensă, dar incisivă şi cu O anume pregnantă. 
O siluetă grolesdi, expresivă, e aceea a cămăt arului evreu, caracterizat prin 
gest uri, îmbrăcă minte, apucă t uri şi. bine întelc s, vorbire stropşită. Un "filo- 
sol", aspirant la deput ătie, ţ.ine un logos incoerent, in ept, leit aproape cu 
al lui Marius Chicoş Rostogan (" ... Căci prin idiaie, adicii prin comunan[a 
gîudirei, zîdim pre omul fiziologhic, cit şi pre omul psichologhie şi ehiaril 
pre cel patologhie"). lHaniera nu e analitică, ci mai mult pitorească şi SpfC- 
laeularil. În chiţa Bllwrcşfcnii la l1lasr'i16 intră în scenă, rînd pe rînd, un 
hoier, un funcţionar, un avocat etc., ultima secvenţ[l d1sfăşurÎndu-se, cu 
discrete accente melodramatiee, Într-o mahala. E un i.oi de cronică satiri că, 
vădind liil bun spirit de ohservape, clar umor mai puţin. Asemenea tipuri 
şi sc hite, "riziologii", croite În lr-o modalita I e predominant gazetăreasciJ, 
llJai apar, suh pseudonimul Jao Tseu-ki, în "Satyrul"17. A Încercat să scrie, 
dar Htr[l izbîndă, şi proz[1 serioas[l. Nicolae şi Spireu din Fioreş/i18 e o com- 
pUllere [ezistă, clidacticisUi. s-ar SPUI\(' presămftllăLorislă, cOllLl'apuuilld, 
Înlr-o tranşantă antinomie l!loraIă. satul oraşului şi propovăduind, ea sursă 
a fericirii, munca. ("Omul harnie şi einstit se procopseşLc din mundl" sau 
,Drumul cel mai priineios e drumul muncii, iar n LI al ciIlurilor i al ehivel- 
Iliselilor"). Mo\ Tll(/or19, scrisă ingrijit, eu o uşoară patină de vechime, 11a- 

12 O sjJaimâ, în "Literalorul". IV, 188:3, nI'. 5. 6. 
Ul Câmâ[arul (Un profil din trecut), în "Revista literară", XXIII, HJ02, nI'. 3. 
U Profiluri, în "Albine şi vicspi", 1, 1894, nr. 12. 
1" Tipuri de (JCllJll 20 de uni, in .. Revista literară", VII, 1885, nI'. 21, 22, 
1(; 13l1cureşlenii la mascl, în .. Columna lui Traian", III, 1872, nI'. 20, 21. 
17 Scbite saliriee, în .. Satyrul", 1, 1866, nr, (j. 
l8 Nicolae şi Sf.>irra din FI()rc,Ii, in .. AI bine i viespi ", 1; 18!U, nr. 1- 
!fl Moş Tudor, în .. Albine i viespi", I, 189:1, nI'. 1. 
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reaz.ă un episod elin timpul domniei lui Matei Basarab. O nuvelă istoricii 
es!.e i Feciorul banului Udrcazo, cu o inLrig{\dllioasă, romanţioasă i elul- 
eeagă. A scris şi poezii, unele în Iranţuzeşte, precum şi fabule în versuri. 
Contribuţia lui Ştel'an Vellescu este Însă legalit in special de teatru. 

ŞTEFAN VELLESCL ON LA NOSTALG IL: DU CLA.SSICISME 

RESUMf: 

Protosscur, acteurv- Jnrlucnce par le st.yle classique des sucrer.nucs de la Co me d ie 
lrnncaisc ._- publiciste assldu, prosateur et auteur druuiattquc, Ştefan Vcllescu sest 
guide dans sa prn tique el sa t.heor!e artist.iqucs dapres les prlncipes de I'ru-t classlq u c . 
L'article an alyse a mplcmcn t ses o pinions S1]r la Iitteratu rc, le IhHtll'c, la critlqu c, ele 
rncmequc son act.ivite p roprcuieut elite ele crilique drarnn t.i qu«. On rcvelc, chez Vellescu , 
un certa in pcnch an t vers la l it.Leru ture de rne ruoria list.c, une vocation de m or a lis tc • 
Dans ses pi.eces an dccouvre des affinites surprenan tes avec 1. L. C',u'agiale; il cn est de 
me me, dans ses "physiologies". Dans l'eu se mble, 011 insiste d ava n l.agc sur 1[\ c o ntribu t Io n , 
non sr-ule mcnt t hcortquc, ele Ştefan Vellescu cn lant qu'h o m mn de thc t trc . 

21) Feciorul banului Udrea, În "Revista l i tera râ ", XXIIi, 1902, nr , 1. 


