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NECESITATEA UNUI CLIMAT AL ROMANULUI
Indiferent cât de orgolioşi am fi în a identifica de-a lungul istoriei culturii, şi în special a
literaturii noastre naţionale, elemente care să ne poată îndreptăţi susţinerea apariţiei romanului la
noi în sincron cu producerea lui europeană, Istoria ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir (1705)
rămâne totuşi un caz particular, singular, e drept, de mare calitate în epocă, ce se aşează confortabil
în cadrul mişcării generale a barocului, dar lipsit de continuitate în gen, oricum aproape fără
atingere cu ceea ce propune, pe la începutul anilor 1900, în perspectiva asumării construcţiei
romaneşti moderne, de către o generaţie de scriitori conştienţi de handicapul tradiţiei ce greva
asupra literelor româneşti, în comparaţie cu experienţa altor literaturi naţionale europene. Căci,
adevărul este de netăgăduit: cantonarea atât de îndelungată a orizontului politic (economic, social,
militar etc) din Principate, sub tutela levantului, a orientului, prin Poarta otomană, mai ales prin
filtrul ei cel mai conservator, al Fanarului, sistemul feudal de administrare s-a întins, istoriceşte
vorbind, pe durata unui, aproape întreg, mileniu (nu e nici un secret în faptul că răscoalele ţărăneşti
de la începutul secolului al XX-lea - 1907 - au fost un ultim frison dramatic provocat tocmai pentru
ruperea, în sfârşit, definitiv, a tuturor normelor de viaţă feudală din mediul rural, şi nu numai), fiind
efectiv un mijloc de frânare deliberată în toate domeniile de manifestare existenţială a românităţii.
Cultural vorbind, spiritul nostru creator a rămas în urma altor naţiuni europene, limbile greacă (ce
însemna o cotă de altitudine în învăţământ) şi turcă (în relaţiile diplomatice cu Istambulul) n-au
produs nimic important aici, în exprimarea artistică, şi n-au lăsat aproape nici o urmă cu adevărat
demnă de respect, în construirea tezaurului nostru de valori spirituale. Moleşeala saloanelor cu
dansuri de cadâne şi conversaţii cu tâlc în ritualul pufăiturilor de trabuce şi narghilele s-a translat
într-o lenevie generală a gândirii, mulţumită a savura înţelepciunea - rafinată, nici vorbă - a
basmelor din 1001 de nopţi, creând astfel la noi un soi de apetit pentru depănarea molcomă a
istorisirilor din vremuri trecute, ce a impregnat culturii un soi de grilă a oralităţii din care a rezultat,
oarecum obligatoriu, un mare dar de povestitor, ce a marcat, în fapt, evoluţia întregii noastre
literaturi, până azi chiar, când încă marile construcţii epice păstrează, în esenţă, regula cadenţei de
sfătoşenie a povestirii (scriitorul român din totdeauna etalând calităţi sublime de... povestaş). Sensul
de profunzime al revoluţiei de la 1848 n-a fost altul decât acela al întoarcerii programate a spatelui
către acest tip de orient, şi deschiderea largă a tuturor ferestrelor spre occidentul dinamic, pentru a
lăsa să pătrundă de acolo, înăuntrul vieţii noastre, în toate formele ei de manifestare, a unui aer nou,
de modernitate, de descătuşare a gândirii şi de civilizaţie europeană. Toată generaţia paşoptistă a
fost pregătită în pensioane şi universităţi franceze, germane, elveţiene (Dinicu Golescu, să ne
amintim, în Însemnare a călătoriei mele - 1824 - recomanda cu insistenţă trimiterea copiilor la
învăţătură în ţările europene, unde aceştia puteau primi o instrucţie modernă, elevată, în condiţii
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mult superioare celor de la noi, el însuşi dând exemplu prin şcolarizarea propriilor copii în...
Europa, urmat de o serie de oameni cu dare de mână care au înţeles imediat folosul unei atari
deschideri de vederi), de unde întorcându-se a provocat, cum era şi firesc, acea infuzie de civilizaţie
modernă (pe care unii au numit-o, şi todeauna fără îndreptăţire, cosmopolitism), şi care a accelerat
extraordinar de mult arderea etapelor în recuperarea rămânerii noastre în urmă faţă de progresul
material şi spiritual al celorlalte ţări din vestul graniţelor principatelor române. Să ne gândim, de
pildă, că pe la 1840 Alecu Russo, şi nu numai el, critica vehement modul de a se îmbrăca al
boierimii noastre, care purta încă giubele şi caftane orientale, iar un Asachi şi Heliade Rădulescu,
nu mult după 1800 forţaseră apariţia spectacolelor de teatru în limba română, solicitând un
repertoriu naţional alături de traduceri şi adaptări după piesele jucate în apus, văzând în acestea un
mijloc de educaţie şi culturalizare a populaţiei autohtone, eficient. În contextul deschiderii şi
descoperirii marilor tradiţii culturale occidentale, având la bază platforma ideologică a
paşoptismului, atât de limpede sintetizată în articolul program al Daciei literare, trebuie fixată
nevoia de stimulare si cultivare a romanului la noi, ca formulă nouă, cu infinite posibilităţi de
ilustrare şi comentare a vieţii imediate, dintr-o societate ce începuse a deveni dinamică in cursa,
contra cronometru, de debarasare a... metehnelor levantine. Românul se relevă dintr- odată ca o
oglindă fidelă a faptelor zilei şi, prin el, cunoaşterea şi recunoaşterea de sine a societăţii se făcea
într-un plan artistic nemaiîntâlnit până atunci. Fără îndoială, primele tentative ale lui Ion Ghica
(Istoria lui Alecu, o adaptare, în fond, pe la 1889, după L. Reybaud), Kogălniceanu (Tainele inimii,
1850), Al. Pelimon (Hoţii şi hagiul, 1853), D. Bolinitineanu (Manoil, 1855), A. Cantacuzino (Serile
de toamnă la ţară, 1855), V. Alessandresco V.A. Urechea ( Coliba Măriucăi, 1855), erau nişte
exerciţii diletante în bună măsură, cu multe stângăcii şi naivităţi, dar aveau meritul de a arăta lumii
un alt tip de literatură, ce nu mai avea nimic de-a face cu atmosfera aburit-edulcorată a vreunei
Halima, zugrăvind societatea contemporană cu toate problemele ei civice, morale, politice ş.a.m.d.
Nu numai curiozitatea faţă de o anume formulă literară dar şi nevoia efectivă de înnoire a limbajului
literar, epic, atât de sărac încă, până la acea dată la noi, a determinat avalanşa de traduceri
româneşti, care se constituiau în acelaşi timp şi într-un laborator de creaţie în vederea structurării şi
dobândirii unei personalităţi, a unei individualităţi a genului ca atare la noi. Şi ceea ce apare
semnificativ pentru chiar momentele tatonării, ale începutului romanului la noi, este că pe lângă
apetitul naraţiunilor de mistere (Misterele Parisului de Eugene Sue, Misterele Londrei de Paul
Feval, Memoriile diavolului de Frederic Soulie etc, etc), de aventuri, de dragoste ş.a., ambiţia
scriitorilor se manifesta în a da, ca şi Balzac, Thackeray, Dickens, Cervantes ş.a., mari fresce
sociale. Un prim demers în această întreprindere au fost fiziologiile, create tot după model apusean,
în special francez, care descriau caractere, tipologii umane, surprinse într-un ansamblu social mai
amplu, cu putere de generalizare şi de precizare directă a coordonatelor tipice unui... fenomen
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existenţial contemporan, utilizând portretul - cum observa Aurel Martin în chiar prefaţa la una din
ediţiile romanului lui Filimon - "ca mijloc de cunoaştere a esenţei sufleteşti, punând la contribuţie
fiziognomia (şi câteodată şi frenologia), şi pe agrementarea lui cu date anecdotice menite să
ilustreze temeinicia observaţiilor" scriitoriceşti, rolul fiziologiilor, în plan social, politic, chiar
estetic fiind unul de "armă de luptă" tocmai împotriva moravurilor specifice feudalismului
retrograd" 1 . Aşa sunt paginile scrise de Negruzzi, Alecsandri, Kogălniceanu ş.a., cu efect
nemaiîntâlnit în epocă, metoda fiind prelungită, în variante, chiar până în 1900, dacă e să ne
referim, în proză, la un Hagi-Tudose, bunăoară, a lui Delavrancea. Numai că, odată ce viaţa
imediată putea intra în opera literară, publicul contemplându-şi silueta proprie şi recunoscându-se în
demersurile sale cele mai intime, simpla fişă, oarecum statică din punct de vedere al desfăşurărilor
epice, nu-l putea satisface. El simţea nevoia, avea plăcerea de a urmări totul într-o înlănţuire de
fapte ce trebuiau să dureze în timp, lăsând impresia vie de trăire a vieţii. Aşa au apărut romanele
Don Juanii de Bucureşti, datorat lui Pantazi Ghica, Aminta sau Bandiţii de C. Boerescu, Elena de D.
Bolintineanu, Mysterele călătoriei de C.D. Aricescu etc, care nedepăşind totuşi, cu mult
dimensiunile unor nuvele, publicul voia... seriale: romane în mai multe volume (traduceri ca şi
originale) sau romane foileton, publicate în paginile gazetelor pe durata mai multor săptămâni ori
luni, care dădeau astfel, cu siguranţă, senzaţia sau sentimentul participării cititorilor la acţiunea - ce
se constituia în timp, odată cu evoluţia eroilor - în general spectaculoasă, captivantă, interesantă. O
asemenea operă, concepută în ampla perspectivă de cuprindere a epocii, (după modelul serialului
balzacian, de ce nu?!), sconta, în principal, performanţa de... frescă socială. Este ceea ce a intuit, a
simţit că poate împlini, mai mult decât alţi confraţi, Nicolae Filimon, abordând o temă ce se încadra
perfect în procesul de developare al societăţii româneşti, anume acela al schimbării unui tip de
relaţii cu altul, a unor ciocoi vechi cu alţii noi. Observaţia şi descrierea minuţioasă a mecanismelor
de execuţie a acestor transformări, mai mult decât rezonanţa lor în conştiinţele oamenilor, i-au adus
recunoaşterea ca jalon de început în romanul românesc modern, chiar dacă din punct de vedere
estetic el prezenta destule carenţe (cum au insistat, până în ziua de azi, să sublinieze toţi criticii
noştri rafinaţi 2 ), dar, ce vreţi, Filimon nu avea în spate decât experienţa unui deceniu de... roman şi
1

Aurel Martin, Prefaţă la Nicolae Filimon, Ciocoii vechi şi noi, Bucureşti, 1964, Editura pentru literatură, p.VII-VIII.
Vorbind despre Ciocoii vechi şi noi, I. Negoiţescu ţine să atragă atenţia:"...în această scriere lipsesc orice fineţuri sau
măcar nuanţe psihologice, aşa cum demult romanul apusean le cunoştea. Nicolae Filimon nu ştie nici de secretele
spirituale ale iubirii, nici de poezia intereselor economice, care, la impulsul realismului, forma deja zarea epicii
moderne. Nici suavitatea dureroasă a unora, nici magia sumbră a celorlalţi nu exista pentru dânsul. Când încearcă să
substituie psihologiei eroului său o preocupare intelectuală (o bibliotecă, o lectură de nivelul epocii fanariote, defel
neglijabile), încercarea nu depăşeşte vagi limite convenţionale" - Vezi: Romanul în Ţările româneşti până la Nicolae
Filimon. În Istoria literaturii române. Vol. I. (1800 - 1945). Editura Minerva, Bucureşti, 1991, p. 33; "autorului îi
lipseşte în totalitate profunzimea psihologică", zice şi Lucian Chişu în Un precursor al romanului românesc: Nicolae
Filimon. Postfaţă la Nicolae Filimon, Ciocoii vechi şi noi, Editura Minerva, Bucureşti, 1990, p.241, Colecţia Arcade. Pe
de altă parte, Al. Piru aprecia:"Dacă nu e un strălucit analist, Filimon excelează în schimb în evocarea culorii locale, a
tablourilor de epocă. Limba vine în ajutor". - Vezi Romancierii. N. Filimon. În Istoria literaturii române de la început
până azi. Editura Univers, Bucureşti, 1981, p. 99
2
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nu mai mult de zece titluri cât de cât memorabile, iar în privinţa aprofundării psihologiilor, al
sondărilor abisale, el încă nu-şi putea pune problema ("Ce se va fi petrecut în inima ei în acele
momente - comentează Filimon, urmărind-o pe Kera Duduca în clipele când aceasta îşi dădea
seama că Dinu Păturică, trimis a o spiona, era mult mai periculos decât o simplă iscoadă - nu ştiu,
judecând după cele dinafară am putea zice numai că inima ei nu era stăpânită în acel minut de amor,
ci mai cu seamă de temerea de a fi respinsă, dacă cumva din nenorocire pasiunea ei n-ar fi intrat în
planurile ambiţioase ale ciocoiului" - atât, circumspect), scriitorul român, în general, de la acea dată,
nefiind pregătit încă pentru o asemenea... procedură, chiar dacă romanul apusean şi-o asumase deja,
ea urmând a aparţine iniţiativei altor generaţii, de mai târziu, la noi. Nicolae Filomon voia să dea
publicului, atunci, exact ceea ce acesta cerea, adică o pagină de realism în zugrăvirea epocii
(renunţând chiar la apetiturile sale romantice din prozele de mai-nainte), încercând zugrăvirea
originală a unei tipologii specifice de parveniţi, dintr-o perioadă de tranziţie, ceea ce i-a şi reuşit de
minune, dând astfel în literatura română prototipul unui erou exemplar, cu descendenţi până în
zilele de azi, şi lansând totodată modelul incipient al romanului realist-critic românesc, de
experienţa şi evoluţia căruia numele lui se leagă incontestabil.
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CINE ESTE, DE FAPT, NICOLAE FILIMON
Până pe la mijlocul secolului trecut, adică până în momentul patruzecişioptist, scriitorii
noştri proveneau, aproape în totalitate, din rândurile boierimii, singurele familii ce-şi puteau permite
luxul susţinerii copiilor la învăţătură, în ţară, ca şi în străinătate, democratizarea societăţii,
provocată de revoluţie, dar şi aerul de emancipare ce sufla binişor pe la noi încă înainte de
evenimentele propriu-zise ale momentului 1848, a dat acces la carte unor pături mai largi ale
populaţiei, fapt ce a sporit pe de-o parte numărul de şcoli (chiar dacă era vorba, în cele mai multe
cazuri, de şcoli organizate pe lângă biserici, cu dascăli improvizaţi) iar pe de alta, editarea de
gazete, în paginile cărora se exersau tineri publicişti, aspiranţi la virtuţile unor scriitori autentici (Nu
gazetăria l-a propulsat, la o adică, pe Heliade Rădulescu, ca şi pe alţii?). Nicolae Filimon provenea
şi el dintr-o asemenea zonă socială mai de jos 3 ; tatăl său, Mihai, a învăţat rânduiala slujbei
bisericeşti ajungând preot şi apoi protopop în Bucureşti, la biserica Enii, cunoscută astfel după
numele unei "jupânese" Iana, ce construise pe locul acela, cu ceva mai înainte de 1700, o bisericuţă
de lemn cu hramul Sf. Nicolae 4 , şi pe temelia căreia, la 1724 se înălţase noua biserică, în stil gotic,
prin grija "logofetesei" Safta, soţia fratelui doamnei lui Brâncoveanu. Chiar dacă zona era "foarte
boierească", cel de al treilea copil al preotului de la biserica Enii, Nicolae, născut la 6 septembrie
1819, nu avea să ducă o viaţă prea lesnicioasă, cu atât mai mult cu cât în 1830, la 22 iulie, tatăl său
muri într-o epidemie de holeră, lăsându-l în vârstă de numai unsprezece ani să se gândească singur
la rosturile vieţii, căci livezile ce rămăseseră moştenire, nu-i puteau asigura mamei un venit
corespunzător pentru susţinerea şcolarizării mai acătării a copiilor. Aşa încât Nicolae, după ce trece
prin "şcoala" de la biserica Enii, unde era dascăl un anume Chiru, se pare total lipsit de umor şi de
aceea înghiţind cu greu şotiile copilului cu "fire neastâmpărată", cum îşi aminteşte mai târziu
preotul G. Negulescu-Bratişte, aparţinând aceleiaşi generaţii, şi care a fost martorul scărpinării la
spate cu "nuiaua de alun, izbiturile în cap de-a fuga cu metaniile şi cu inelul 5 a năzdrăvanului, fuge
de acasă şi de la şcoală, adăpostindu-se nu departe însă, în casa boierilor Bărcăneşti, de pe strada
Doamnei, unde împreună cu copiii acestora va învăţa ceva elinească. Nu stă mult pe acolo şi în
1831 ajunge un fel de rândaş la curtea clucerului Eftimie Râmniceanu, el însuşi epitrop al bisericii
3

În acest sens e de reţinut şi observaţia lui Eugen Lovinescu:"Caracteristica epicei acestui veac, ca de altfel a întregii
literaturi şi culturi, este de a fi fost creaţiunea sau a clasei boiereşti, cu legături cu pământul şi, deci, capabilă de a fixa
incidental şi peisajul rural (C. Negruzzi, V. Alecsandri, Al. Odobescu şi, mai recent, N. Gane, Duiliu Zamfirescu, I.Al.
Brătescu- Voineşti) sau direct a clasei urbane (N. Filimon, D.Bolintineanu, Caragiale). Semnificativ urban e cel dintâi
roman românesc, Ciocoii vechi şi noi, ieşit dintr-odată, din inima realităţii sincronice, după cum urbane sunt romanele
lui Bolintineanu sau Grandea". În Istoria literaturii române contemporane. În E. Lovinescu, Scrieri, vol.5. Ediţie de
Eugen Simion, IV. Evoluţia prozei literare., p.10, Editura Minerva, Bucureşti, 1973
4
G. Călinescu, N. Filimon, 1955, reluat în Opere, vol. 17, Bucureşti, 1983. Editura Minerva.
5
Pr. G.Negulescu-Bratişte şi N. Vătămanu, Amintiri şi însemnări despre Nicolae Filimon, în N. Filimon, Nuvele,
Bucureşti, Editura Universul, 1942
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Enii. Să nu uităm că din 1829, adică de pe la zece ani, Nicolae cânta în biserică, ceea ce înseamnă
că avea voce bună şi auz muzical, moştenite cu siguranţă de la tatăl său, calităţi care îl vor ajuta să
se ridice în viaţă căci, după ce face vreo două clase de "umanioare" la Colegiul Sf. Sava, urmează
ceva şcoală de cântăreţi bisericeşti, pe baza căreia va fi "tocmit" tot la biserica Enii în calitate de
"cântăreţ absolut".
În împrejurările acestei instrucţiuni îl va fi cunoscut, probabil, pe Anton Pann 6 , care în 1830
era "psalt învăţător de copii în arta musichiei" la şcoala de pe Podul Mogoşoaiei 7 şi de care se leagă
sufleteşte, cu mare admiraţie, căci este cunoscut între cei ce-l anturau pe... maestru, fapt atestat şi de
Ion Ghica în cea de a patra Scrisoare a sa către Vasile Alecsandri:"pe lângă grupul Anton Pann,
Nănescu, Chiosea şi Unghiurliu, unul şi nedespărţiţi, se lipise un copil nalt, rumen, sprinten, cu
plete de ţârcovnic; se introdusese în societatea acelor diletanţi făcându-le tot felul de misiuni; ştia
unde se găsea pelinul cel mai bun şi unde se frigea < trandafirii > cei mai gustoşi; îl făceau haz
fiindcă era plin de originalitate, de duh şi de veselie. Acela era tânărul Filimon, care deşi aspira la
preoţie, dar ştia pe Arghir pe de rost din scoarţă până în scoarţă. Îndată ce Iancu Văcărescu, Eliad,
Alexandrescu sau Anton Pann făceau o poezie, a doua zi el o ştia pe dinafară; cânta din memorie, şi
foarte bine, toate ariile operelor italiane jucate în sala < Slătinenu >". Tocmai pe-atunci teatrul de
operă italiană din Bucureşti devine atracţia irezistibilă a melomanilor şi între ei se află, desigur, şi
Nicolae Filimon care învăţase toate ariile pe de rost, înţelegând că opera îi dă alte satisfacţii artistice
decât muzica bisericească ori cea lăutărească (populară). S-a format în atmosfera de uşoară
melancolie mistică a cântecului de strană, vorba lui Viorel Cosma, dar şi în mijlocul unei boeme
muzical-literare bucureştene, plină de veselie. El nu poate fi străin, astfel, de ideea unor Chiosea şi
Unghiurliu care - cum relatează acelaşi Ion Ghica — fascinaţi de muzica lui Mozart şi Rossini
cântau Cheruvici şi Chinonic în maniera ariilor din Don Juan sau Bărbierul din Sevilla. Încât, într-o
duminică, la liturghia din Sărindar, evlaviosul epitrop al bisericii, recunoscând în "Domnul Domn
Savaot aria Voyez sur sett roche! din Fra Diavolo", opera lui Auber, făcu un mare scandal ce
6

În Anexe la cartea sa, Nicolae Filimon critic muzical şi folclorist, Viorel Cosma publică o povestire - Niculae
Ţârcovnicu - a scriitoarei bănăţene Emilia Lungu, aflată în Arhivele Statului din Timişoara, păstrată acolo integral în
manuscris, căci două episoade fuseseră găzduite în Drapelul din Lugoj în martie 1904, în care este evocată, foarte
romantic şi cu opulenţă gastronomică, întâlnirea dintre tânărul Nicolae Filimon şi Anton Pann, undeva, în Bucureşti, la
un han pitoresc, tânărul impresionând pe cei ce voiau să-l asculte cu bogatul său repertoriu de poezii învăţate pe de rost:
"Ştiu de rost pe Arghir şi Elena şi din memorie cânt toate ariele operei italiene de la Slătineanu!.../ - Hai! Ce original?
Băieţandru e clasic - esclamară ei surprinşi./ Era şi nostim de tot, ca un pregătit de preoţie să fie îndeletnicit în
asemenea desfătări lumene./ - Şi cât ai trudit spre a le şti de rost?/ - Cât mi-a trebuit la poesiile lui Eliade,
Alecsandrescu sau Anton Pann!/ Şi voios ca un copil, dădu vreo câteva probe, recitând nu numai cu simţământ, ci chiar
cu oarecare vâlvă dramatică, încât abia i se mai pricepu micul defect în grai./ Neîndoielnic, copilandrul era dăruit nu
numai cu talente, ci şi cu o memorie fenomenală. (...) Atunci seniorul mesenilor se sculă şi înmlădiindu-şi braţul pe
lângă grumazul flăcăului, îl sărută pe frunte cum sărută un tată pe fiul său./ - Băiete - zise el - să ştii, că în viaţa
oamenilor de condei sunt multe dezamăgiri şi tăcute mâhniri. Cunoştinţa ta însă m-a însufleţit cu bucurii rar gustate...
Află că eu sunt Anton Pann, aci e Grigore M. Alecsandrescu, la stânga e Nanescu şi Chioasa./ - Pann? Alecsandrescu? repeta el ca aiurit.Oh! şi eu... eu nevrednicul nu sunt altcine, ca Niculae... Niculae Filimon".
7
Ion Ghica, Şcoala acum 50 de ani, în Opere, vol.I. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi comentarii de Ion
Roman, Bucureşti, 1967, EPL, Colecţia Scriitori Români, p.157
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înconjură în grabă capitala. Nicolae Filimon abandonează strana bisericii Enii, poate chiar şi
dăscălia la vreo şcoală de cântăreţi (dacă e să ne luăm după episodul budapestan al Escursiunilor...
sale de mai târziu, când întâlnindu-se cu un tânăr entuziasmat de prezenţa lui pe malul Dunării la
Pesta, i se adresează ca unui fost profesor) şi se angajează, în 1844, "corist" la Opera condusă de
Henrietta Karl, apoi de Momolo 8 , pentru ca să treacă în orchestră ca "flautist", iar când papa Nicola,
noul impresar al Operei nu mai poate plăti salariile angajaţilor, Filimon se apucă de gazetărie,
ţinând foiletonul muzical în Naţionalul (apoi în Revista Română, Independenţa, Buciumul, Ţeranul
român; va fi astfel primul cronicar muzical profesionist, la noi), dar ocupând şi un post de
"conţipist" la Departamentul Credinţei, funcţie ministerială deci. Îndeletnicire ce nu-i va fi fost întru
totul mulţumitoare căci din 1857, de când începuse a publica foiletoane în Naţionalul, el se
considera scriitor profesionist, având pretenţia a putea trăi din scrisul său. De aceea, în Escursiunile
sale, la un moment dat, se exprimă tranşant în privinţa situaţiei scriitorului român, în general, la ora
aceea:"Literatura, la noi - spune el - merge înapoi ca racul. I. Eliade, corifeul literaturei române,
care ne-a format limba, ne-a dat o mulţime de scrieri originale, pline de geniu, artă de bun gust;
omul acela, care a îmbogăţit născânda noastră literatură cu o mulţime de traducţiuni din cei mai
eminenţi autori ai naţiunilor civilizate, astăzi rătăceşte din ţară în ţară, lipsit chiar de hrana sa şi a
copiilor săi.
Dimitrie Bolintineanu, dulcele bard al României, nu se bucură de o soartă mai bună.
Constantin Aristia, celebrul nostru elenist, care investi în limba română pe Omer, parte din
Plutarc şi Alfieri, dupe ce suferi mai mult timp asprimea sărăciei, abia acum de curând fu numit
bibliotecar!...
Mai sunt şi alţi bărbaţi care au cultivat literele cu succes. Dar guvernul, în loc să formeze din
ei un comitet literariu şi să-i încorajeze în splendida carieră a literilor, făcu dintr-înşii prezidenţi de
tribunale şi altele şi astfel (...) bărbaţii aceia care ar fi putut să dea literaturei noastre un mare avânt
către progres, astăzi ei îşi pierd timpul în nişte ocupaţiuni canţelarice, pe care cel mai neînvăţat
amploiat ar putea să le îndeplinească cu demnitate." 9
Critica sa muzicală "era plină de dreaptă judecată şi de bună cuviinţă", notează tot Ion Ghica
(ceea ce nu înseamnă că n-a produs şi neplăceri, ba dimpotrivă, directorul Operei retrăgându-i la un
moment dat biletul de favoare la reprezentaţii), scopul fiind "să îndemne pe artişti şi să formeze

8

"Operele bine cântate, cu oarecare lux puse în scenă, atrăgeau lumea nu numai prin farmecul podoabelor şi al muzicii,
ci şi prin îndemnul societăţii elegante de a se întruni, aproape întreagă, la spectacolele străine, la modă, atunci ca
acum", nota Dimitrie C. Ollănescu în Teatrul la români. "Bucureştii au fost - de altfel - în acel an, ca şi în mulţi ani
ulteriori, oraşul cel mai favorizat din Europa în privinţa spectacolelor. În adevăr, nu mai puţin de patru trupe jucau, în
patru deosebite limbi, pe scenele capitalei noastre: trupa română, Opera italiană, apoi trupa franceză în Teatrul
Naţional, trupa germană în sala Slătineanu, în arena de la Grădina cu cai şi în sala Bossel". Vezi Op. cit., p. 205 şi 231
9
Vezi Escursiuni în Germania meridională. Capitolul X. Cina şi toastele. Filimon făcea trimitere directă la alde Pantazi
Ghica, D. Dăscălescu, G. Creţeanu ş.a., care erau "prezidenţi de tribunale", A.I.Odobescu însuşi se afla pe funcţia de
procuror la Curtea de apel.
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gustul publicului". Critica sa muzicală şi teatrală, l-au impus numaidecât atenţiei publicului atât prin
judecăţile exprimate limpede şi la obiect cât şi prin vastitatea cunoştinţelor în domeniu, pe care le
dovedea cu prisosinţă, bun cunoscător de armonie şi polifonie. Toată călătoria sa, de câteva luni,
prin Europa, în 1858, nu pare a fi altceva decât urmărirea unui traseu de recunoaştere muzicală
("Scopul călătoriei mele în Italia fiind acela de a asculta celebrităţile muzicale ale aceii ţări şi a
dobândi mai multe noţiuni practice în arta sunetelor", declară el în , Oraşul Bergamo...), memorialul
său, publicat în foieon tot în Naţionalul, fiind impregnat cu referiri la muzica şi la compozitorii
preferaţi. În acelaşi timp avansează şi în ierarhia funcţionărească, devenind "pitar", apoi "ajutor la
masa a doua" în cadrul Departamentului Cultelor şi Instrucţiunii Publice iar după înfiinţarea
Arhivelor Statului, din 1862, va fi şef al Secţiei bunurilor, misiune de care se va achita exemplar,
până la sfârşitul vieţii, survenit în urma unei tuberculoze, la 19 martie 1865, când necroloagele din
Trompeta Carpaţilor şi Opinia Naţională îl evocă cu precădere ca persoană publică. Cezar Bolliac,
în necrologul său din Opinia Naţională îl numeşte, totuşi, ca "muzicant perfect" iar în Amicul
familiei,
Constanţa Dunca deplângea un adevărat talent artistic. A fost un om popular, în adevăratul
înţeles al cuvântului, căruia i-a plăcut să-şi trăiască viaţa cu opulenţă cuceritoare ("Contactul cu
Anton Pann trebuie să-i fi folosit foarte mult, iar participarea la petrecerile grupului în cap cu
autorul vestevrii avea un caracter ce depăşea pe cel pur gastronomic", ne încredinţează George
Ivaşcu. "Asemenea reuniuni constituiau un soi de petrecere intelectuală, la care preocuparea literară
şi artistică, fără a fi stringentă, era binevenită; la care cancanul politic se împletea cu cel din lumea
artistică - atât cât se putea vorbi, pe vremea aceea, de aşa ceva" 10 ). Firea romantică, evidentă în
nuvelistica sa, a fost fericit dublată de un simţ realist al observaţiei asupra societăţii, ce a produs
capodopera epică a vremii, romanul Ciocoii vechi şi noi, şi pentru care, tot Ion Ghica îl socoteşte ca
pe unul din "luceferii" literaturii noastre. El este astfel unul dintre scriitorii cei mai autentici produşi
de orientarea societăţii româneşti spre modernitatea vieţii occidentale, de unde şi privirea critică,
pătrunzătoare, adesea ironică, satirică, asupra actualităţii imediate, ca şi (mai ales), asupra trecutului
(nu prea îndepărtat), Ciocoii vechi şi noi rămânând în acest sens o operă de referinţă.

10

George Ivaşcu, Introducere la Nicolae M.Filimon, Opere, vol.I. Ediţie, glosar şi bibliografie de George Baiculescu.
Cu o introducere de George Ivaşcu. E.S.P.L.A., Bucureşti, 1957, p. 13
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CREATORUL DE BASME
Prima generaţie de scriitori post-paşoptişti, din care face parte şi Nicolae Filimon, a fost
aceea care a impus o nouă atitudine în înţelegerea şi valorificarea folclorului, dincolo de
îndemnurile programatice ale Daciei literare şi de exemplul viu al lui Vasile Alecsandri, angajat în
alcătuirea unor colecţii de creaţii populare, la îndemnul factice al herderianului Alecu Russo. Un
duh popular a început să fertilizeze creaţia cultă din epocă, aşa încât motivele, temele, mitologia
naţională devenea productivă prin tocmai prelucrarea laborioasă a acestora de către scriitorii
profesionişti, într-o literatură ce-şi jalona de-acum, fară echivoc, deschiderea europeană.
Ciocoii vechi şi noi, primul roman de analiză socială temeinică, în zorii descoperirii genului
la noi, îşi caută modelele, pe de-o parte în proiecţia balzaciană asupra zugrăvirii societăţii, iar pe de
altă parte, distilează cu rafinament esenţele de coloratură orientală din structura spirituală a
existenţialităţii noastre naţionale.
Nicolae Filimon nu putea rămâne, aşadar, indiferent la febra prelucrărilor folclorice din
epocă, cu atât mai mult cu cât el însuşi s-a format intelectual şi şi-a desăvârşit educaţia la şcoala şi
în anturajul meşterului Anton Pann, pe care nu în van avea să-l gratuleze Mihai Eminescu, mai
târziu, cu blazonul de fin al Pepelei.
În 1862, la puţină vreme după apariţia gazetei Ţeranul român, condusă de Ion Ionescu de la
Brad, Nicolae Filimon publică în nr. 10, din 14 ianuarie basmul Roman Năzdrăvan, urmând cu
evidenţă tiparul construcţiei folclorice dar atestând, mai ales prin organizarea expresiei şi printr-un
soi de detaşare a relatării, faţă de subiect, tipică pentru tehnica de narare a scriitorului omnişcient
("A fost odată trei fraţi olteni, dintre care unul era năzdrăvan" etc.), o prelucrare ce ne îndreptăţeşte
a-l socoti pe autor între pionierii basmului cult la noi. Comentatorii mai recenţi sunt aproape în
unanimitate de acord că povestitorul este "primul între români" 11 care "culege" şi "publică" basme
12

, fără a nuanţa însă discuţia - mulţi dintre istoricii literari de până la George Baiculescu rămânând

dezinteresaţi de această producţie, alţii lăsând receptarea lor critică pe seama folcloriştilor. Dar
eroarea este evidentă, chiar dacă la o primă privire, cele trei basme ale lui Nicolae Filimon par, întradevăr de strictă sorginte populară, autorul făcând impresia unui simplu culegător. Să fim însă
atenţi la chiar momentul debutului. Textul basmului Roman Năzdrăvan este precedat de o notiţă ce
se referă mai întâi la virtuţile artistice ale poporului nostru ("Poporul român este dotat de natură cu
împliniri poetice sublime şi cu spirit satiric foarte picant: cântecele lui de dor, baladele, ghicitorile şi
11

Ion Rotaru, Nicolae Filimon. Literatura de după Unire, în deceniul al 7-lea, în O istorie a literaturii române, vol.I (De
la origini până la 1900). Editura Minerva, Bucureşti, 1971, p..233
12
Vezi G.D. (Gabriela Drăgoi), Nicolae Filimon, în Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Editura
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1979, p.352:"Filimon este printre cei dintâi culegători ai basmului românesc"; M.P.
(Marian Papahagi) în Dicţionarul scriitorilor români, vol.n, D - L, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti,
1998, p.268:"... basme culese şi prelucrate de el", etc.
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mai cu seamă satirele cele pline de sarcasm, prin care îşi râde de bieţii ţigani, eterna ţintă a satirelor
sale, coprind înt-însele idei poetice /subl.n.,Ct.C./ şi epigramatice de o rară frumuseţe") dar şi la
intenţia publicaţiei de a-şi oferi, în continuare, coloanele pentru tezaurizarea unor asemenea
producţii:"Noi dăm lectorilor noştri acest basm, învestit în stilul şi limbajul cel mai simplu al
ţăranului, şi credem că mulţi din junii noştri literari, în loc să-şi piarză timpul traducând subiecte
scrise de alţi literatori mai de merit, se vor grăbi a forma colecţiuni de poveşti şi cântece populare,
care sunt de mare necesitate pentru istoria şi literatura limbii noastre". Aşadar, autorul notiţei - să fi
fost I. Ionescu de la Brad ori N. Filimon însuşi, nu are o prea mare importanţă acum - ne avertizează
asupra ideilor poetice din folclorul român pe care scriitorii ar trebui să-l fructifice în strădania lor
creatoare, indicând şi calea utilizării limbajului ţăranului. Cu alte cuvinte, invitaţia vine în sensul
prelucrărilor, desigur, nu a simplelor transcrieri de basme (În bună măsură îndemnul nu a întârziat
să fie urmat, Petre Ispirescu publicând în paginile gazetei acesteia multe din basmele sale.), ceea ce
Nicolae Filimon şi face, imaginând el însuşi o intrigă, o suită de personaje, un cadru fabulos,
fantastic etc, în manieră folclorică ("Cele trei basme - spune şi Iordan Datcu - publicate în Ţeranul
român /.../ fără a fi transcrieri absolut fidele modelelor populare, sunt repovestite cu naturaleţe 13 dar
basmul îi aparţine şi, gheara leului, cum se zice, poate fi recunoscută fără dificultate, în totul.
Roman Năzdrăvan, basmul lui Nicolae Filimon, ca de altfel şi celelalte două, Omul de piatră
şi Omul-de-flori-cu-barbă-de-mătasă, pune în dezbatere, în esenţa sa, o chestiune morală. O altă
notă, ce, de data aceasta, urmează basmului Omul de piatră - din nr.34, 11 noiembrie 1862, al
gazetei Ţeranul român - aduce "observaţiuni asupra povestei acesteia", valabile însă pentru întreaga
problematică a basmelor lui Nicolae Filimon:"...descrierile cele mai nemărginite ale imaginaţiunii le
pune mai totdeauna în serviciul moralei celei mai sublime", se spune, sugerându-se "până la ce grad
poate să se ridice ţăranul nostru în domeniul imaginaţiei poetice". Şi, mai departe, consideraţiile
vizează altitudinea caracterială a personajelor:"Ţăranul vede în amicie cea mai mare virtute socială
(...) dragostea amicală egalează dragostea de frate", pentru a încheia, vorbind despre "pildele" din
aceste poveşti care "ţintesc de a încuragea întemeierea amiciei şi a dragostei între oameni prin
învăţătura că nici un sacrificiu, fie oricât de mare, nu rămâne nerăsplătit". O asemenea atitudine,
dedusă din factologia poveştilor populare, să recunoaştem, se circumscrie confortabil în haloul
preocupărilor atitudinale romantice, de care Nicolae Filimon nu e deloc străin. Basmele sale vin să
ilustreze astfel "sublima morală" din teza amiciţiei, a... frăţiei de cruce. Schema narativă folclorică
nu face decât să dea culoare şi pitoresc factologiei în care cei trei fraţi olteni din Roman Năzdrăvan,
plecaţi în lume să-şi încerce norocul, nu fac altceva decât să-şi probeze caracterul, pizmuindu-l pe
cel mai mic dintre ei pentru calităţile lui năzdrăvane şi căutându-i pieirea nu din alt motiv decât
13

Iordan Datcu, Dicþionarul folcloriştilor. Folclor literar românesc. Cu o postfaþă de Ovidiu Bârlea. Editura ªtiinþifică
şi enciclopedică, Bucureşti, 1971, p. 191
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acela că ei neputându-se ridica la destoinicia lui, e mai bine să-l înlăture, pe căi mârşave, de bună
seamă, altfel nici n- ar putea, pentru a nu li se pune în evidenţă, prin alăturare, desigur, nimicnicia şi
impostura. E în această intrigă ceva din motivul asasinatului pus la cale în Mioriţa, atâta doar că, la
Nicolae Filimon, Prâslea cel voinic, Roman Năzdrăvan, depăşeşte cu isteţime şi curaj toate
capcanele întinse de cei doi fraţi, fiind, în fond, un alt tip caracterial (" - Fraţii tăi mi-au spus că te-ai
lăudat să-mi aduci cloşca cu puii de aur a lui Tărtăcot cu barba de-un cot", îl întâmpină împăratul, la
care Roman Năzdrăvan, înţelegând pâra, îi răspunde cu mâhnită îndârjire şi înfruntare deschisă a
destinului:"E, e, măria ta, cine m-a pârât, nu m-a pârât să mă crească, ci să mă piarză; dar bun este
Dumnezeu, o să-ţi aduc cloşca, măcar de-aş şti că-mi voi răpune viaţa"), în final plătindu-le el
însuşi, răufăcătorilor cu aceeaşi monedă ("- Ştii una, luminate împărate, fraţii mei s-au lăudat că
poţi să-i legi pe vârful unei şire de paie aprinsă şi că ei nu vor arde"), ieşind învingător. Acest motiv
folcloric, atât de propriu naţional, este prelucrat într-o variantă în care atitudinea morală a
personajelor ies, oarecum, din aura legendară, folclorică, apropiindu-se mult de condiţia epică a
povestirii.
Originalitatea unghiului de abordare a temei a determinat, cu siguranţă, interesul imediat în
epocă, basmul fiind tradus şi publicat, numai două luni mai târziu, în La voix de la Roumanie (an.II,
nr. 12, 3 aprilie 1862, p.45 - 46), de către Ulysse de Marsillac sub titlul Roumain le Nasdravan. Alte
variante franceze înregistrează în 1890, în versiunea lui J. Brun, cu titlul Român la Nasdravan, în
Magasin litteraire şi în 1894, în traducerea revăzută a lui Jules Brum, în volumul Sept contes
roumaine, cu titlul schimbat, Roman le Mervelleux. Succesul prozei lui Nicolae Filimon atestă atât
interesul în epocă pentru acest tip de literatură, de inspiraţie folclorică, cât şi calitatea literară aparte
a textului.
Basmul Roman Năzdrăvan e localizat: cei trei fraţi, ce pleacă în lume, sunt olteni. Ei se duc,
aidoma oricărui ţăran sărac, cu coasa la spinare, în căutare de lucru. Iar când ajung la "o livede de
fân mare" nu pot să treacă indiferenţi mai departe, fără a-şi încerca coasele. Numai că livada era a
unui smeu, numit şi el după tipicul oltenesc, Stan Ghindă, parcă ar fi fost un chiabur de prin satele
de pe la ei, care se şi poartă aidoma, punându-i să-i cosească fâneţea, după care nu ştie cum să scape
de lucrători fără să le plătească, ori să le plătească cât mai puţin:"...puse o masă împărătească, cu
douăsprezece feluri de bucate, pe care le otrăvise". Cel mai mic dintre fraţii olteni, Roman - de
obicei, în basmele populare poartă numele de Prâslea, Prâslea cel voinic, sau chiar Pipăruş, etc intuieşte vicleşugul - el era doar, năzdrăvan, nu ? - şi cere să bea numai apă şi o bucată de pâine.
Înciudat de nereuşită, zmeul îl trimite să se culce în beci, "cu gândul să vie la noapte, să le taie
capul". Tot Roman pricepe intenţia ascunsă a zmeului şi odată ajunşi la locul izolării, scoate "un
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fluier" din care începe să cânte. Fluierul este, după cum ne explică şi Ovidiu Bârlea

14

, un obiect

"miraculos" în basmele noastre, care-l ajută în totdeauna pe erou, la sunetele lui toate fiinţele sunt
silite să joace, ori să adoarmă etc, puteri ce amintesc (dincolo de legenda noastră conform căreia el
a fost inventat de Dumnezeu pe vremea când acesta se afla cioban pe pământ) de mitul orfic, pe
care Filimon cu siguranţă îl cunoştea, căci fluierul este slujit la rându-i de "patru păsări măiestre"
care pregătesc festinul de taină unde slujnicele zmeului se îmbată iar fraţii olteni, deghizaţi în femei,
scapă. Dar, în drumul lor prin lume, mai departe, ajung la "un palat mândru şi frumos" unde
împăratul îi angajează la lucru, pe Roman însă, văzându-i destoinic, îl face "mai mare peste toate
slugile curţei". De aici încolo, odată declanşată invidia, atât de omenească ("Fraţii lui, cum auziră
aceasta, hotărâră să-l piarză") basmul apare ca o spectaculoasă ilustrare a uneltirilor fraţilor mai
mari împotriva celui mai mic, care dovedeşte a avea nu doar inteligenţă ci şi puteri supranaturale
("se facu pai de mătură şi intră înăuntru pe gaura încuietoarei" etc), astfel încât iese mereu
învingător. Nicolae Filimon utilizează, în firul povestirii sale, formule tipice pentru epica populară a
basmului, în care însă îşi îngăduie, şi aici, adaosuri de originalitate, cum ar fi invocarea lui
Dumnezeu ("...basmul de aci înainte se găteşte, Dumnezeu în casă la noi soseşte..."), neobişnuit în
practica folclorică - de altfel prozatorul, crescut în cultul bisericii, realizează eroi de basm ce se
poartă mereu cu gândul la Dumnezeu, pe care îl invocă întotdeauna când trebuie să învingă ("...dar
bun e Dumnezeu...", zice Roman Năzdrăvan; "Mulţi ani să-ţi dea Dumnezeu, împărate...", zice Afin
din Omul de piatră; "...cale lungă şi nătângă ca Dumnezeu să ne-ajungă...", e leit- motivul călătoriei
în Omul-de-flori-cu-barba-de-mătasă, etc).
Tot în 1862, în paginile aceleaiaşi gazete, Ţeranul român, Nicolae Filimon publică un nou
basm intitulat Omul de piatră şi acesta însoţit de o notiţă, probabil datorată directorului publicaţiei,
în care se atrage atenţia că "descrierile celei mai nemărginite imaginaţiuni le pune mai totdeauna în
serviciul moralei celei mai sublime". Şi nu greşea. Povestea celor doi fraţi "de cruce", Afin şi Dafin
(aduşi pe lume în acelaşi timp, unul de către împărăteasă, celălalt de bucătăreasa care, necunoscând
puterea miraculoasă a "buruienilor" ce-i fuseseră încredinţate spre fierbere, gustase zeama care
odată băută avea darul de a face "grea" pe orice femeie), porniţi în aventura cuceririi frumoasei fiice
de împărat, "doamna Chiralina", pe care Afin o văzuse prin ochianul din singura încăpere a
palatului în care tatăl său îl jurase să nu intre, se împlineşte şi ea în parametrii construcţiilor
folclorice de acest tip, numai că îmbinarea mai multor motive de inspiratie folclorică. Într-o intrigă
ce avea în vedere ilustrarea caracterelor umane în primul rând, supuse încercărilor limită, dă
înţelegerii basmului, o perspectivă nouă. Motivul omului de piatră (cel ce aude taina unor mari
dezlegări existenţiale, pe care mai apoi o va desluşi altora, este hărăzit împietririi) se aşează ca
suport şi motivaţie morală a relaţiei umane dintre cei doi fraţi de cruce, autorul punând în evidenţă
14
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spiritul de sacrificiu şi solidaritatea umană în înfruntarea destinului. Dafin, care în timp ce fratele
său (fiul de împărat) adormise, rămânând treaz toată noaptea, auzise, din ascunzătoare, explicitatea
modului în care pot fi depăşite piedicile supranaturale ce stau în calea oricărui pământean ce s-ar
încumeta s-o răpească pe frumoasa Chiralina, îl conduce pas cu pas pe Afin spre împlinirea
idealului. Dar, în momentul când, după nunta fericită a fiilor împărăteşti, el caută s-o salveze şi pe
Chiralina de o primejdie doar de el ştiută, devine suspectat şi învinuit de sperjur, în cele din urmă
condamnat la moarte. Apărându-şi nevinovăţia, el dă în vileag secretul, destăinuie totul, fapt ce-i va
aduce împietrirea. Este rândul celuilalt acum să-şi dovedească frumuseţea caracterului şi, cu preţul
unui alt sacrificiu, îl va readuce la viaţă pe binefăcătorul său. Fantasticul, ca element de specificitate
al basmului, este tratat firesc în dimensionalitatea realistă a vieţii, desfăşurarea evenimentelor
impunând haloul fabulosului drept cadru existenţial. Eroii basmului, Afin şi Dafin, reuşesc să treacă
pe "tărâmul celălalt" cu ajutorul unor povăţuitoare înţelepte şi prudente pe măsură, ce au în epica
populară în totdeauna înfăţişarea unor misterioase preotese ale ritualurilor de trecere: Sfânta Vineri,
Sfânta Duminică etc., Nicolae Filimon apelând la alegoricele nume mitologice: muma Vântului
turbat, muma Crivăţului, muma Vântului de primăvară, ultima fiind, de fapt, cea care îşi descoase
fiul despre "împărăţia doamnei Chiralina", şi care impune legământul tăcerii asupra tainei, sub
pedeapsa împietririi. Avem aici o întreagă factologie menită a sublima spiritul camaraderesc,
cavaleresc al celor doi "fraţi de cruce", supuşi atâtor probe de virtute şi de încredere reciprocă, de
într-ajutorare, de dăruire până la jertfirea supremă, pentru biruinţa frumuseţii morale, pentru
biruinţa adevărului în relaţiile dintre oameni.
Omul de piatră, prin ingeniozitatea şi singularitatea, de altfel, cu care sunt topite, într-un nou
şi inedit ansamblu, diverse teme şi motive folclorice, depăşeşte net condiţia unei simple prelucrări,
mai ales că rezolvările situaţiilor intens tensionate, au aliura demonstraţiilor programat
moralizatoare.
Omul-de-flori-cu-barba-de-mătasă sau Povestea lui Făt-frumos, apărut tot în paginile

Țeranului român (decembrie 1862), este un basm personal, tratat în manieră cultă - însuşi Omul-deflori-cu-barba-de-mătasă fiind un erou neobişnuit în folclorul nostru, ca nume şi chiar ca prezenţă
mitică (Ovidiu Bârlea îl identifică în mai multe basme populare, dar în onomastică prescurtată, ca să
zic aşa: Omul de flori - o fiinţă supranaturală care îndeobşte îi ajută pe eroi să-şi împlinească
misiunea, oferindu-le adăpost pentru a scăpa de urmărirea mumei zmeilor; are chiar o fată, pe care
însă nu-i bucuros să şi-o ştie peţită etc., Nicolae Filimon umanizându-l şi mai mult:"Omul-de-floricu-barba-de-mătasă auzind că Făt-frumos se află în împărăţia lui, trimise ciohodari şi ideclii subl.n.,Ct.C., îndeletniciri tipic locale - de îl chemară la împărăţie şi îl puse în fruntea mesei" etc)
deşi întreaga factologie a basmului urmează un fir tipic popular, întâlnit de altfel, mai târziu, şi în
Harap Alb al lui Ion Creangă, cu care îşi află o mulţime de afinităţi: apariţia personajelor fabuloase
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("un om care bea apă la nouă scocuri de mori şi se vaită că n-are ce bea" sau altul "care mânca
pâinea de la nouă cuptoare şi se văita că moare de foame" etc) care se alătură alaiului lui Făt-frumos
în peripeţiile lui menite a birui răul, fac parte dintr-o reţetă folclorică tipică, dar Nicolae Filimon
duce finalul într-o zonă a legendarului pe care inventarierea tematică a basmului nostru popular nu
o menţionează, Omul-de-flori-cu-barba-de-mătasă având funcţia, cum se exprimă Mircea
Anghelescu unei reprezentări "naiv mitică a unei puteri de natură morală, în spaţiul căreia foiţele
malefice ale zmeilor nu au acces" 15 . Fala Omului-de-flori-cu-barba-de-mătasă, pe care Făt-frumos o
ia de nevastă, are în ea o droaie de balauri, cu limbi înveninate pentru cei din jur, pe care însă Omul
cel cu nouă pietre de picioare îi scoate pe rând şi-i taie cu paloşul "în mici fărâmele", patru la număr
dar i-a mai lăsat unul, "că nu e bine să rămâie femeia fără nici un drac" în ea. Întoarcerea aceasta,
aproape neaşteptată, spre un deznodământ de snoavă, arată viziunea ludică a autorului asupra
condiţiei basmului, ce-şi probează astfel originalitatea.
În ansamblul operei autorului Ciocoilor vechi şi noi, basmele acestea marchează tocmai
locul de întâlnire al preocupărilor acestuia cu mitologia naţională de sorginte folclorică, pe care o
introduce astfel într-un circuit de circulaţie universală, cu rezultate epice dintre cele mai notabile.

15

Vezi Nicolae Filimon, Opere, vol. II, Editura Minerva, Bucureşti, 1978, Note, p.463

-15-

CRONICARUL TEATRAL
Om de lume, iubitor de petreceri în compania unor... intelectuali, între care vorba de duh a
lui Anton Pann va fi primat, desigur, lui Nicolae Filimon nu putea să-i lipsească tentaţia teatrului,
mai ales că înclinaţiile muzicale vocea bună şi auzul fin l-au orientat grabnic din strana bisericească
spre sălile teatrului muzical, ajungând el însuşi angajat la operă şi devenind mai apoi un fidel
comentator al spectacolelor lirice. Dar, nici teatrul dramatic nu-i era străin, ba dimpotrivă,
comentariile privind fenomenul scenic în Bucureşti, şi nu numai, au rămas, neîndoielnic, ca surse
importante de informaţie şi de apreciere critică, alături (sau, poate încă şi mai bine) de scrierile unui
T.Burada, D. Ollănescu-Ascanio ş.a. Tânărul pasionat de tot ceea ce putea însemna activitate
culturală, se dovedeşte a fi fost nu numai un bun cunoscător al topografiei Bucureştiului, dar şi a
istoriei sale artistice, în devenirea istorică modernă. "De va fi esistat teatru în ţara noastră înainte de
Caragea nu ştiu - scrie el, după patentul comentariului balzacian al epocii - istoria nu ne spune
nimic; chiar tradiţiile populare nu ne arată decât venirea unor scamatori arabi şi turci, care scoteau
panglice din guri, înfigeau ace prin muşchii mâinilor, vărsau mei pe nas şi scoteau din cap o
mulţime de căciuli" (de unde şi vorba populară:"altă căciulă", ne atrage atenţia romancierul),
reprezentări asemănătoare ce se vor fi dat, cu siguranţă, încă şi în epoca lui Filimon, la care va fi
fost prezent, amuzându-se copios. Dar prozatorul nu ni le descrie, preferând să puncteze - într-o
perspectivă istorică, aşa cum de altfel era concepută întreaga epică evocatoare a Ciocoilor... evoluţia strădaniilor naţionale de a pune în fapt o instituţie dramatică la noi, cunoscut fiind "cât de
mult contribuieşte teatrul la formarea inimei unui popol", idee pe care, de altfel, o vom regăsi ca un
fir director în toate comentariile sale de cronicar, din gazetele la care a colaborat. "În timpul lui
Caragea - continuă romancierul - veni pentru prima oară un întreprinzător de dioramă şi clădi un
teatru de scânduri în curtea banului Manolache Brâncoleanu - (într-o notă de subsol, autorul ne
atrage atenţia asupra incertitudinii, totuşi, a locului: < După unii, acest teatru a fost clădit pe locul
Slătineanului >. Exces de pedanterie? Mai degrabă nevoia de precizie în respectul adevărului. În
Teatrul la români, D. OIlănescu-Ascanio, referindu-se la acelaşi moment, ne informează că < sasul
Mathias Brody >, < venise şi întinse o şandrama de scânduri > unde se proiectau < vederile celor
mai însemnate oraşe din lume, cu încoronările mai multor regi şi împăraţi, cu întâmplări din
războaie, din călătorii, cu vânători de lei > - asta < prin 1812 >

16

). Acest teatru optic ţinu câtva

timp, iar mai în urmă domniţa Ralu clădi la Cişmeaua Roşie o sală de bal, în care se adunau boierii
şi cocoanele de petreceau nopţile cele lungi ale iernii". Şi mai departe:"Puţin după aceea veni la
Bucureşti un antreprenor de teatru melodramatic, cu o trupă formată astfel încât să poată reprezenta
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tragedii, drame, comedii şi chiar opere. Artiştii, cei mai principali ai acestei companii erau: Gherghe
(directorul) pentru rolele comice, madam Dilly pentru rolele forti de femeie, demoazela Dilly pentru
rolele de jună amantă, iar domnul Steinfels era prim amant forte"17 . În repertoriul acestei companii,
ne spune Nicolae Filimon, figurau "frumoase producţiuni dramatice", cum ar fi Saul, Pia de
Tolomei, Briganţii, Faust etc dar şi opere muzicale, de Rossini (Gazza ladra, Moisi în Egipet şi
Cenerentola), alături de Mozart (Flautul magic şi Idomeneu) etc. Tot în Bucureşti, ne relatează cu
autentic farmec evocator, îşi află găzduire tinerii membrii ai Eteriei - "Între bărbaţii înscrişi în
registrele comitetului revoluţionar elenic din Bucureşti figurau Atanasie Cristopolu, noul Anacreon
al grecilor moderni, Iacovache Rizu, poet de mare reputaţiune, Scufu, care mai în urmă reprezentă
pe Grecia liberă la mai multe curţi Europene..." - care pentru "pregătirea junilor elini din Principate
pentru sânta luptă a independenţei clasicului pământ al Eladei" fundară o trupă de teatru cu un
"repertoriu tot din piese pline de patriotism, virtute, abnegaţiune şi ură contra tiraniei". Astfel, prima
"producţiune" a fost Moartea lui Juliu Cezar de Voltaire, al cărui succes "fu splendid'". Au urmat
alte reprezentaţii, cu alte piese, actorii fiind selactaţi dintre "studenţii din şcoala elinească", în
rândul cărora "s-au deosebit mai mult prin geniu şi talent1, C. Aristia, Teodor Gazi, Constantin
Şomache, Gheorghe Masu şi, alături, doctorul Formion. Activitatea teatrală a acestora este
molipsitoare, aşa încât "junii români ce-şi făceau studiile în şcoala elinească, văzând pe străini
realizând într-un timp atât de scurt o instituţie de cea mai mare necesitate pentru o naţiune, luară
hotărârea a-i imita". Astfel, ei pun în scenă Hecuba şi astfel se da "pentru prima oară ocaziunea
limbei române a intra în templul muzelor". Dar, pe timpul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu "teatrul
stătu închis". Abia după aceea, când "la 1834 numindu-se Alesandru Dimitrie Ghica domn al ţării",
românii încep a se "deştepta din tetargia în care se aflau pân-aici". Se fondează o Societate
filarmonică în cadrul căreia "după şase luni de lupte gigantice" se prezintă spectacolul, în limba
română, cu Mahomet de Voltaire. Mai înainte însă, Aristia montase în limba elenă două piese:
Iulius Brutus şi Oreste de Alfierii, iar în limba franceză, Zaira de Voltaire, tot cu şcolari români,
între care C.A.Rosetti s-a disctins în mod deosebit, el "a reprezentat pe Egist, tiranul din tragedia
Oreste, cu o ferocie atât de naturală, încât a spăimântat pe public".
Refacerea acestui fir istoric al luptelor pentru înfiinţarea unui teatru în limba română, este
pus, fără abatere, de către Nicolae Filimon sub datoria de a înţelege "teatrul ca o şcoală de moral".
Este şi motivul care atrage lumea la "clubul" de la Cişmeaua Roşie, care este prefăcut în
teatru:"Toată societatea dorea să vază tragediile (...) Nu era familie în care să nu se vorbească
despre teatru şi mai cu seamă despre găteala cucoanelor". Atent observator al societăţii timpului,
Nicolae Filimon nu putea să nu remarce, cu un zâmbet, ironic evident, făptul că "femeile îşi
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