PHETEXTE ANTONPANNEŞTILA MARIN PREDi\:
O ADUNARE Lli\JI-5TlTii
DE
S'fELlANDUMISTHACEL
0.1. "Povestea" porţilor lui Nastratin Hogea, cunoscută .'IiIoromeţ.ilor
şi Iamiliarilorcasei, al cărei început il rccită ce! mai 111lc
dintre copii la cererea
lui Cocoşilă,ni-l arată. pe Niculae Marin Preda copil drept cunoscător al
versurilorlui Anton Pann. De altfel chîar pasajul la ear nereferim al romanului.
evocă o i.înscenare"anLonÎ)annescă,intrucit ii oferă lui Ilie Mnrornet.eprilejuI
să facă o aluziela prezenţa În jurul portii celeinoi, Iacare lucrase cu Paraschiv,
a mai multor gură-('ască din vecini, deveniţ.iinoportuni",,'SeriiloI'ul
nu invocă
niciodată cărţile lui Pann, dar se poate constata că manualele şcolare ale
timpuluicuprindeau numeroaseleduri de acest gen. Însuşi Preda citează din
mcmorie : ,,1ntr-o zi Nastratin Hog'ea lemne de foc neavînd" ţ Morcuieiii 1,
partea a II-a, capitolulX), în timp ee la Pann versul incauză este "Nastratin
Hogea-ntr-o iarnă lemne de foe neavind?", iar, pe de altă parte, conţinutul
"poveştii",motivul supărării hog'ii,este redat numai aproximativ. .
..
Peste ani, Marin Preda seva referi Ia Anton.Pann in Delirul, îl1rrl!işind
masa dela nunta lui Achim: "Ti;lereirnircseîi trsneau f'ălcileea şi lilceilalţi,
iar Achim ai fi zis că în curînd un os .ise va opri în gît şivada ortl.f popii la
nunba Iui, ca ÎJ1povesleacutare de .Anttm.Pann..." (partea a IV-<Î,;cap. XV).
S:-arpărea căIa mijloc se află o confuzie,autorul avînd în vedere'o anecdotă
curroscufădin al!' IZVOr,
căci în textele din Volumulcitat, exhaustiv ea profil,
nu întîlnlm o atare întîmplare nici ca aluzie, nicipusă în seenă("bb1smele
arabe"
şi.,Şeherezada" sînt, însă invocate În alt roman).
0.2. Aceste trimiteri au, Iără îndoială, valoarea unei mărturii asupra
Iaptuluică lumea Iui Pal111stăruie printre modeleleanecdoticeale scriitorului,
printre ai cărui prieteni se vor afla admiratori entuziaşti şi emulîrafinaţi ai
"finului Pepelei" : MironRadn ParaschivescurGeoDumitrescu şi Paul Georgescu. Evocînd plimbările' eu primul prin Bucureşti, Marin Preda serie:
"Odată am stat cîteva ore şi am contemplat bustul lui Anton Pann, într-o
mică piaţ.etă (...) Îi plăcea Anton Pann şi nu se mai dezlipea de lîngă epitaful
poetului, scris de el însuşi, pe care îl recit.eaeu hohot.edeadmiraţie şi pe care
mai tirziu avea să-I irnit.e">,Poate eă acestor contacte săli se datoreze,în
anii premeI!{ătoriapariţiţ:,i!rltUnirUdin PâmÎnlllri, lecturi din AntonPann.
carei··auputut IJuneîntr-o luniinăllOuăsenmifieaţiilescelielorHUIDai
em:aghioae
1 Cilăm(hlpă
vu1.ariecdole),
CJpf.reerJfnplete
(POllf:liwvorbU.
(jşezMoal't
la (arr1.Naslratin
JIogea.
lnlelejitlll
.Ari/Mi.
Osebile
Bucureşti,,;Mincl'vu",1909,
p. 842;
2 Via/a1'(1
()p]'(ldli,
ediliaa H'a, Btkurcşti,"CurteaHomâneaseă",
Hl/'\l,"p.316.
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din versurilememorateîn copilărie,oferindu-iprilejul unei reevaluăria vorbelor
cu tîlc şi a parlrniilordin Povesteavorbi!sau din O şezăioarela (ară. La aceeaşi
perioadă se raportează o amintire a lui Al. Cerna-Rădulescu: Marin Preda
s-a Întîlnit, în 1942,"pentru întîia oară cu lumea presei şi a tiparului" făcînd,
cîteva săptămîni, eorecturi la "un «săptămînalde şarjă, teatru şi uman intitulat Nostratin':»,amănunt menţionat în treacăt şi de Preda: "Era o revistă
de humor''<,Această întîlnire cu eroul IuiPann rămîne doar simbolică,Întrucît
"Nastratin", "mare săptămînal de şarjă şi umor", in afara preocupărilorteatrale
la ordinea zilei (mult.ede culise),în ceea ee priveşte literatura, publicao rubrică
permanentă Antologiaumorului, cu traduceri din Mark Twain, Avercenko
etc. ; G. Ranetti semneazăfrecvent şi se poate reţine faptul că revista cultiva
spiritul şi literatura lui Caragiale.
0.8. Dacă paralelismele(i'n.nici un caz n.u numai întîmplătoare) pe care
le aducem în discuţie in cele ce urmează se pot susţine, absenţa unei referiri
directe a scriitoruluila cărţile lui Anton Pariu pare să fie mai puţin rodul unei
Întîmplări, cît, mai degrabă, o "provocare" subtilă aruncată posterităţii;
exegeţiiau În vedere, adesea, surprizelepe care opera lui ManinPreda le poate
oferi. Iar aceasta ar fi, desigur, una din cele în care spiritul lui Anton Pann
il-a fost cu nimic trădat de umorul şi fina maliţie a creatorului lui
Ilie Moromete.
LI. Originalitat.eatipului de ţăran prezentat În O adunare liniştită a fost
in repetate rinduri subliniată, ca anunţînd "spiritul socratic", "încercarea de
sustragere de sub fatalitatea determinărilor elementare", "interesul proaspăt
pentru cuvinte, pentru înţelesul lor potrivit unei anume structuri", ca expresie
a meditaţieiscriitorului"asupraactului literar'". Această viziuneeste rezultatul
dezbătutei atitudini polemice,asupra căreia scriitorul a lăsat mărturii semnificative. într-o scrisoaredin 1948către Eugen J eheleanu,anunţînd "un roman
din viaţa oamenilorde la cîmpie",Marin Preda îşi vedea eroii, "spre deosebire
de literatura dominantăde pînă acum", ca "despuiaţide un specific superficial",
de care se detaşează printr-o suită de negaţii: "nu planeazăasupra lor o uriaşă
pasăre neagră, un destin implacabil (Cezar Petrescu)"; "nu sînt stăpîniţi de
glasuri mistice... (Rebreanu)"; "nu sînt doborîţi de Iantomatica întrebărilor
şi problemelorinsolubile"; "nu sînt «simpli»şi nici «telurici» etc., etc., şi nici poetici şi nici «hitri», nu proştî'?'. Opţiunea din perioada debutului
(exprimată artistic în vohlmullntllnirea din Pămînturi) este readusă în discuţie
şi subliniată în 1974; voind, încă de la început, să renunţe la povestire in favoarea "romanuluide tip Rebreanu",Preda vedea in acest scriitor "un precursor
ilustru, dar nu un idol", rămas "întipărit In memorie printr-un sentiment
de neaderentă. Nu aşa arată ţăranul român cum l-a descris el, îmi ziceam.Nici
ţăranca rornănă'".
3 Conştiinţa
uneigenerajii,
Invol,Timpuln-amaiavuirăbdare.
MarinPreda,Bucureş
ti,
CarteaRomânească",
1981,p. 161--162.
166(1ncontinuare:T'impul.c.).
! l' iata ca o prada,p. 26,1.
6 LucianRaicu,Intilnireadin Păminturi,in vol,MarinPreda,argumentşi antologie
de M.Ungheanu,
Bucureşti,
nEminescn",
1976,p. 54.
6 Eugen.Jebeleanu,
Marin.Preda,In voI.Timpul
..., p, 420--421.
7 Dintr-uninterviuluatde Stnziana
Pop; ef. Mareacălătorie,
in vol,Ttmpul...,
p. 529;
v, şi IonBălu,Neadereuţă
şi atitudine
polemică.
In vnl,MarinPreda,Bucureşti,
"Albatros.
1976.p. 43 ş.u.
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1.2. Cum arata [ăratiu! Preda ştia în primul rînd de acasă (vezi paginile
edificatoare,din Viaţa ca o prad ă, asupra copilăriei), iar pentru alt nivel, de
generalizare, poate fi invocată şi literatura populară [cunoaştereaprin literaturii, prin cea cultă însă, fiind invocată de el însuşi, după cum am văzut).
Date fiind obiectivele de interes ale scriitorului (psihologie,etică, relaţii în
cadrul grupului social sau În diverse alte medii) şi referirea directă la Anton
Paun, literatura aforistică şi povestirile acestuia pot fi luate în consideraţie,
in principiu, drept un izvor antologie dcoselJitde convenabilea valoare documentară şi pentru confruntarea eu propriile impresii.Aceasta întrucît Povestea
oorbiişi Oşezătoarela {ară, În afara faptului că înmănunchează o suită impresionantă de întîmplări şi de tipuri sau caractere, promoveazăo altă imagine
despre oameniisimpli(viaţa de la ţară ocupînd,cum se ştie, un loc important
la Pann), ee se bazează, după cum a arătat Tudor Vianu, pe calităţi printre
care se află "stăpînirea de sine şi prudenta", Iineţea, dibăcia, avînd ca formă
de manifestare umorul"şi elogiază virtuţi cum slnt muncavtnvătătura, cumpătarea şi o morală a bunului simţ", preocupări şi unghiuri de analiză ce Se
regăsesc,toate, la observatorul ironie şi moralistul grav şi sceptic care a fost,
de P( o poziţie sau alta, însuşi Marin Preda.
l.:l. Desigur, dacă ne referim la acest atotcuprinzător Iişier de teme,
anecdote, tipuri, stări afective, dublat, conform aprecierii lui G. Călinescu.
de ,,0 comediea cuvintelorpure şi în acelaşitimp o comedieumană.integraIă"lQ,
din literatura lui Pann se pot găsi filiaţii pentru multe şi diferite opere, ale unui
mare număr de scriitori. Un grup distinct a fost desemnat de Călinescu,cei cu
mentalitatea şi sensibilitatea ,,tagmei balcanicilor" [op, cit., p. 814), În care
autorul Poveştii uorbii este precedat cronologic numai de pitarul Hristache.
Pornind de aici, orice apropiere de Anton Pann este, în principiu, susccptihilă
de raportarea Ia această "familie".
2.1. In tiuereţe Preda pare să fie măcar In treacăt preocupat .le lumea
simbolurilor harbienc, căci drept motto la povestirea Calul apăl'ea7unvers,
şi nu oarecare, din N asiratin Hoqea la Lsarllk: ,,«Sfînt trup şi hrană sic-şi
Hagi rupea din ehi Ion Barbu" 11.Cititor al operei lui Călinescu>,el face trimiteri directe la .,balcanism".Intr-o discuţie din Cel mai iubit dintre pămînteni
intervine o "c;mfuzie"Între stilul lui Arghezişi TonBarbu (ee {1aresă evoce
inrudirea sublitiiotă de G. Călinescu),profesorul-poetdeclarînd însă: "Idolul
meu e Ion Barbu, care a descoperit în spaţiul nostru poetic balcanismul"
8 An/onPann,Invol.Studiideliteratură
română,Bucureşti,
EdituraDidactică
şi Pedagogică,1965,p. 58- (\0.
g PaulCornea,Anton.
Pomi,Bucureşti,
EditurapentruLiteratură,19M,p. 118--·11\"l.
10Istorialiteraturii
române
dela oriqinipiuăInprezent,
ediţiaa II-:1,revăzută
şi adăugită,
ediţieşi prefaţădeAl.Piru,Bucureşti,,,lVlincl'Ya",
1982..
p. 225.
11Citatdupăediţiaa douaa vol,Intllnirea
dinPiunlruuri.
Nuvele,
1Bucuresti],
"Cartea
Românească",
f1948J,
p. 129,moltola cares-arenunţatInediţiadefinit.ivă,
din197:1
(lnttlnirea
din Pămînturi.Nuvele,Bucureşti,
"Eminescu").
In comentariile
de fală pornimde Ia textul
editieia douadin 1948,semnalînd,
în unelecazuri,deosebirile
faţă de ediţiadi 197:3.
It In 1972,e1ndFlorinMugurÎnregistrează
conresiuni
le publicate
In vol,Convorbiri
cu
MarinPreda.Incameradelucrua seditorului
"peuncollal meseiseaflu\!,l,egate
in piele,«Istoria literaturiiromâne'de G.Călinescu,
.Craiide Curtea-Veche
,)şi dtevaalbumedepictură";
v. Pro{esilw/'a
d/'scriilor,Bucure.5li,
"Albatros",
1070,p. 52.Eraalt exemplar
dc,cilcelpeearc
Predaşi·1cumplu'ase
In HH2cu buniidştigalipe UllşautierdeUngăBucureşti
şi curefusese
ultimavlndută(.cu unpreţbun")dintrecărţilesuIt"deeatea trebuitsăsedespartaîn acelan
deexistenţ.ă
prceal'ă;Viatacaopradă,p. 255,27:l.
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(1, p. II, c, VU ;ef. Il, p. V, c.IV). în altă parte se vorbeşte de "un povestitor
balcanic", Panait Istrati (II, P: V, c, XIV). În acest context livresc, una din
frazele lui G. Călinescu,ca.raeterizîndu-ipc scriitorii munteni("plini de nervozitatca emoţiei,dar incapahil] de a o ţine, spulberind-o repede cu măscări
şi bufonerii"; loc. cit.), pare a fi preluată de Victor Petrini: .,...aşa sîntem noi
rcmâniivchiar şi ardelenii, nu suportăm multă vreme tensiunea unei discuţii
şio.dăm pe anecdote" (1,p. III, c. XIV). Semnalăm,pc de altă parte, ()sem.nificativAImpresieasupra înrudit-iiscriitoruluieu I. L. Caragiale,pusă sub semnul
aceleiaşi familii,dintr-o confesiune a lui ŞL Aug. Doinaş, căruia imaginea
ţăranului, cunoscutădupă scriitorii ardelenişi după Sadoveanu,i-a fost puternic
t.u)hu·ratăde "aparitia insolită a lui Ilie Moromete.Nu mai încercasemoasem.eneaimpresie derutantă (şi, dece n-aş mărturisi'? în primul moment, de
refuz),delaceLq.intîi contact cu opera lui Caragiale;rnnrorneţianismulprelungearpentru mine; halcanismul at.it de greu de digerat cît încănu-Iplasezi
categoric în sfera esteticului al lumii lui nenea Iancu">".
2.2. Lăsăm însă,pentrumompnt, lao parte implicaţ.iitcunei asemenea
categorisiri,ee ar putea găsi argumente, fără îndoială,şi în comparaţia pe care
o întreprindem(deşi"pericolele"au fost în modhotărîtordiminuate de viziunea
asupra subiectului propusă de Mircea Muthu-s). Dacă avem în vedere Însă
numai faptul că teme anecdotice din Paun au fost dezvoltate şi pe ton
de vodevil, rar "prudenţa" dialogului În vorhirea ţăranilor poate fi ilustrată
prin aspectele ei comice (asupra comunităţii de motiv şi tehnică Între Cum
se înţelegţăranii şi "scene de sal, m.oromeţian'a atras at.enţia G. Dimisiauu-+),
specificulşi ascendentul incontestabil al lui Marin Preda derivă din optica
sa, din registrul grav În ultimă instanţă, dominat de simţul tăspunderriscrirtorului Iatăde modulîn care prezintă viata si felul de a se manifesta al persona..
jelor, ca poziţie în lumea ideilor, şi din' vocaţia sa de scriitor, reprezentativ
el însuşipentru complexitateaeroilor săi, reflexivi,dar cărora nu le este străină
nici impulsivitatea, sociahili şr.comunicativi, dar pe care însingnrarea mu-i
sperie; cu un dezvoltat simţ al umorului şi . o mare capacitate dea se distra
pe socoteala oamenilor şi a vorbelor, dar şi circumspecţi şi pregătiF să rin
ajungăei înşişiohiectulhazuluicelorlalţi,01',posesoriai unor-asemeneavariate
registrektemperamentale şi comportamentale găsirn, fără îndoială. datorită
caractenrlui antologic al operei sale, numai la Anton Pann. (Raportarea la
Creangă impune considerarea perspectivei unui plan' paralel, asupra-căreia
nu ne putem opri aici.)
:U, O'apropieredirectă se poate stabili, daeă avem în Vedere un exereiţiu
deeompoziţie.,întrepovestireaO adunare liniştită (în eontinuareQA16)şi opera
<,lern}x.aj
custl'uetura cea lnai lnehegată a lui AlllonPann,. eare .este O şezătoarela ţarii sau Povestea(CâUiforia)lui Moş Albll (În eonLinuareOŞ17).Titlul
lui Marin Preda COl1stituie
el/ţnsuşi o ineitaţie În vederea.analizei; de vreme
ce.însăşi şezăloarea este definită de Moş Popa drept o adwwre("Noi însă
13MariJlPredaca amintire,
In vo1.TinlpuL..,
p. 78,
14În Literdtura
TOIT1ână
şi spiritul,ud-eBt
european,
Bucureşti,
"Minerva,1976,passim.
151\1arl11
Predaşi.1,L. Caragiale,
ln vo1.Timpul.
.., p. 313.
.
16Trimiterile
se far;la textulmlveleidin ediţiaa douadin 1\148.
. 17Cilămdupăediţiari1enţionată
in nota1, indicaţievalabimşi pentruab.reviel;e.P\
(vezimaijosr
'
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In astă seară o adunare avem,!Caredin cele mai rare ca să o numim putem.";
OŞ, p. ;2;")8).
Prin urmare, o "adunare" mai rară e una ia care-vin mai mulţi
oameni,se spun poveşti,-seCÎntăşi se joacă, iar cea la care stau de vorbă eiţiva
vecini poate fi o adunare... liniştită, De aici şi primul obiectiv al paralelei, in
cadrul general al expoziţiei, reprezentind UIlsf'al,(o adunare) la care se spun
,.poveşti",..e.lementcompozi!ionalc:e se întrepătrunde cui.mctivul general al
ciili1lol'Îei
cu ptilej de ?nud{illuri,de cunoaştere a oamenilor,dar şi cu cel al
touârilşieila negoţ,al su.ţiătării nemotivateaprosfului, din Pouesţeauorbii.(în
continuare PV). La Anton Pann sezăioareo constituie pretextul prezentăr-ii
unei serii de povestiri,.f'ahulc,ghieitori şi cînteeţ, dar şideintlmplări propriuzise, diu vraţa-personajelor, după cum atlunare« liniştită Înfă!işată de Marin
Preda este elementul ce. asigură Uuitatca a trei povestiri. ale lui Paţanghcl
despre vecinul său Mihai Tătărăşteanul : Unul la munte"relatarea cilM/oril,i
celor doi C)lporumb de vînzare, ne Anul Iloll,c!'elalareauuci [Jctrcecriîn care
trăsăturile decaracter ale lui Mihai sint completate, şiCasll lui, o incursiune
în via la aceluiaşiee permite sinLezacaracterologicăşi exLra.gţ'rea
tiuei învă!/Huri,
a unei generalizări de factură etică1'.
3.2. Elemente secundarevin în sprijinul acesteiparalelevLui MoşAlbu,
ce-şi pOVEsteştecălătoria şi prezintă vpersouajele, îi corespunde naratorul;
intră apoi În scenă vecinii lui Paţanghclş] acesta din urmă comparabil eli
MoşNeagu,MoşPopa şi arendaşulkir rani, ordonatori ai discuţiei dar şi povestitori, alături de ceilalţi participanţi Ia sezătoare, de anecdoteai întîmplări,
rol monopolizatla Marin Preda de Paţanghel(cu excepţia lui Modan,eelelaite
personaje au intervenţii Lipice de ascultători .plinide adrniraţ.ie).Comparabilă
ca procedeual naraţiunii mai poate fi adusă în discuţie şi ilustrarea unei zicători
printr-n jmoavă. Practică ohişnuită Ta Pann ("snoavele lui nu sînt debitate
decît cu intenţia de,a ilustra ()maxnn.ă,notată de el mai înainte, sau rezultînd
din ea, eu tîlcul ei mai adinc" ; Vianu,.op.cit., p. 58) şi în Uşezâtoarela (ard
(v. p..296--:300,\Ol -308), asemenea puneri în scenă, subtile, apari la Marin
Preda. Este vorpa, d..e exemplu,de"dandanaua"cu sticliUfurate de llleîrcimnar,
care îi ajungedin urmă şi il "huşunează:' peMiai de-l umplede sin€fC'Paţanghel
la Începnt nu intervine (,)mi plăcea ea să-I mursÎce niţel pe Miai, să-I sature
de sticle"), dar cînd îisareÎn ajutor, . hătut se repede şi-i,.iezgărdinează"
cireiumarulti imohilizat,o ureche, penfru ca apoi, pe drum" să se făJeaseă:
"Nu,_eăde nu l-caiIăsat,Paţangllele, o;:ă-laratămeull)i ..." (OA,p.8Tc_c8Q).
Referireala "După războimulţi viteji se găsesc,deeei eu eur<Jjdegăinămoartă."
(PV,p 187) şi "Ia-l după mine eă-L oinorşllaudă-Je gură.că pumnii cură"
(p. 215)esteeviqel1tă,şi la a.ceastase gÎ{lde:;te(immai)
PaţaIghel, continujnd :
"Matei, Anghelache,auziţi, mă.? Am rîs eli . lac;rimi,ştiU [Joi . Dar aluzia
paremiologicănu. este un accident, căci motivul inlCdia.tal purtfiriiahel'anţe
a lui J\Iiai este acela eămai înainte "pusesţ o stielă Într-o parte a gurii, iar
una în ailaltă şi( ...) le gîlgîi pe a.Jllîndouăpînfi la fund"?imagil)e..de personaj
antonpaunes(:("Îşi ÎnnoatăgUI'?in VIJţpînă dă dintr-înslll";PV, p. 67).
3.il.. Pe haza aspectelor. deja trecute În revistă.nuteJl) sdeta cîteVa
repere pentru deliinitareaeo)lcepjiei 1\liJ\larin Preda aSl1praH1.eraturiidespre
(şi cu).ţtlrani,.., ff(;.oI'iztta d:ipotetÎeul. t_(rmenleeompraţiel\nUn
an.
1ntervme, mallIltll, defolcloflzareaeadrulUl("poetle"),amhwnţamalllfestanlor
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personajelorşi ale eroului povestirilor lui Paţanghel constituind-o împrejurări
ale vieţh cotidiene. Un rezulta! al opţiunii scriitorului este, pe aceeaşi linie,
respingerea ernf'azei(formula este didactic moralizatoare la Pann) ce derivă
din acreditarea exphcit tezistă, anterioară desfăşurării acţ.iunii, a personajelor
(şi Moş Neagu este "un prea dezgheţat român", p. 255, ghicilorile lui "numai
popa poate să le ghicească frumos", p. 259 etc.) şi din enunţul pus în vedetă
şi redundant al sentinţei. Bineînţeles, şi În legătură cu acest aspect, nivelul.
plin de candoare, al lui Anton Pann nu putea constitui un ohiect de polemică,
dar el putea fi încă recunoscut ÎIl literatura "dominantă". căci în scrisoarea
către Eugen .Iebeleanu,citată anterior, Marin Preda preciza că ideileviitorului
său roman "nu sînt purtate În protap de vreunul din eroi" (ibid., p. 421), caricatura acstei tehnici nelipsind in Povesteaoorbii: "Nu vorbi pe dintrcgul ca
haha chioară" (p. 18),şi nici elogiulexprimăriirafinate, prin sugestie: "Celuiace
tnţelegeţ înţ.aru-ie trimhiţar.j lar celuiee nu-nţ.elege,tobe, surle-sÎn zadar"(p.(3).
3.. Astfel, la Pann, Marin Preda a putut identifica diferite ipostaze
ale personajelorreprezent.indtipuri din lumea de la ţară, a putut găsi pretexte
compoziţionaleşi o caricatură involuntară a ant nnndeluhn.
. Că dialogula fost oricumangajat ne-o dovedescalte elemente, pnntre
care o serie de teme, motive, lntîmplări, manif'estărl comportamentale, ca
mărturii ale existenţei unor obiecte comune de amuzament la Marin Preda
şi Anton Pa nn,
4.1. Sernnifrcatrv ne apare însuşi faptul că ţăranii lui Preda din perioada
de dehut citesc cărţi de fnvi1ţălurăşi Îşi judecă comportarea ŞI semenii după
precept.ece se bucură de prestigiul acestora!".Ca Paţanghel de exemplu, care
după primele două povestiri despre Mia! îşi face scrupule, avînd in vedere ()
generalizaredintr-un asemeneaizvor: "Amcitit Într-ocarle,acuma de sărbători,
ceva care spunea aşa: 1111
vorbide rău cu cineva,despreun om carenu e de {aţă"
(OA
.., p. 110). Dacă elementele de referinţă aduse În discuţie anterior pot fi
reţinute, există multe şanse ca Marin Preda să-i fi atribuit lui Paţanghel calitatea de cititor al cărţilor lui Paun, în care găsim asemeneasfaturi: ,,'" e hine
că omul vr odat.ă/Pvaltom să nu defaime, să-i puie vro pată" (PV, p. 12), nu
numai pentru că ar putea spune "mIl1CiUlll",
ci şi pentru că se pune pe sme
însuşi Într-o lumină proastă (precauţie vădită a personajului principal din
O adunare liniştită). "Cine defaimă pe altul Înaintea ta, el şi pe tme o să
te defaime înaintea alff)ia"consemneazăPann (PV, P: 8;3).Iar maxima poate
să-i fi venit În minte lui Paţanghel printr-o asociaţie de idei, căci în Povestea
uorbiiea este urmată de anumite circumstante agravante: "CineîşI defaimă
contovărăşia/Işi arată Însuşi necuvioşia" (p. 12). 01', in prima lui povestire,
Paţanghel vorbise despre tova răşul lui de drum, ba, mai mult, tovarăşla negoţ,
temă adesea abordată Ia Pann, eu învăţături a căror dreptate eroul lui Marin
Preda avea s-o verifice : "... tovărăşia la negoţ e de prisos" (OŞ, p. 218).
4.2. Caracteristiceste, apoi, faptu I că tocmai o călătorie constituieprilejul
ee i se oferă lui Paţanghel pentru a-şi cunoaştemai bine vecinul.AceastaÎncepuse
aparent bine, Însă Miai se dovedeşte repede neloial (nu-i spusese tovarăşului
să treacă cu dl1blulpe la primărie, să-i pună "o ştampilă", cum făcuse el, şi
nici nu-l previne ca să evite confiscareaacestuia) iar mai apoi "îşi dă În petic.".
10Au]Jrareccptării
opereiluiPann,IndreptareducativIilmediulrural.mărturiisemllificati.v(la VnleriuAnania,Rolollda
plopi{oJ'
aprinşi,"CarteaHornânească",
Bucureşti198B,
p. 41, ,15.
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Plura lelor "asoc::;rtivc"ale lui Paţanghel (,,- Ai mert.ic?... -- Da, avem";
p . 91; " Stai mă, .., nu mergem amindoi?"; p. 92) le răspunde luînd-o
fiingur "pe-un drum anapoda". Intervenind aşadar inconvementeletovărăşiei
la negoţ, se anulează avantajele tovărăşiei la călătorie ("Şi iarăşi la orice călătorie /Nu pleca fără tovărăşie"; OŞ, p. 248), dar Paţanghel ştie de acum
că vecinul său e unul din cei ce "lasă omul cu căpăţîna Iroţii, în ediţia din
HJ73J înţepenită În pămînt şi dă bice cailor" (0/\., p. 78).
4.2.1. In linii mari, întreaga povestire Unul la munte este o ilustrare prin
prisma experienţei lui Paţanghel a necazurilor negoţului eu tovărăşie. De
altfel, nevoit să-I pună Ia curent ne Modan, venit mai tîrziu, cu Întîmplările
povestite anterior, dar "În două vorbe", eroul renunţă la nume, şi atunci apare
chiar termenul tovarăş, Într-o structură de "parahoIă"20: "!.. doi creştini se
duc la munte să vîndă porumb (...) La barieră la Piteşti, aşa de geaba, unuia
i se ia dublul (...) Ajung creştinii la munte (...) Acolo, ăl care era eu dublul
luat, găseşte cumpărător; vrea să vîndă; n-arc cu ce să măsoare; cere mert.icu1
tovarăşului; tovarăşul nu vrea să i-I dea; se supără că nu vrea şi pleacă singur"
(OA, p. 98--99; o Inscenareeu personaje lip apare şi În parabola "tăiatului
de lene", într-un pasaj din1Horome!ii21).
Iar necazurilese dat.oresc"ciue!ăţ,enij
..
lor" lui Miai, caracterizat cu prudenţ.ăde narator, ee urmăreşte să fie creditat,
dar cuvîntul definitoriuîi "scapă" pînă la urmă: Miai e prost, ceea ee constatase
şi Anghelache, căci la Întrebări primise răspunsuri uşor de comparat eu cele
ale unui !Ierod din galeria lui Pann : ,,---Zic: «Miai,ee-ai făcut, mă '?li «Cee
hă, ee, ce, ce ?)I «Cum,mă, ee ? ! Te Întreb şi eu ea ăla, cum ai dat porumbul! l)
Zice : (,CUdublu l » ştiţi, ca ăla prostu', «Bine,Miai, eu dublu-eu dublu,. dar
cu cît 'Il) «NvamÎntrebat», zice. «Pecine să Întrebi, mă Miai '1... l)" (OA, p. 77).
Şi Anghelache întreabă ca ăla, construcţie cu valoare de citaţie generală
("cum se obişnuieşte"),dar Miai răspunde chiar ca ăla proslu, iar sceIta tipică
a unei asemeneaconversaţii (care pentru Paun va fi fost un prilej de distracţie
pe seama polisemantismuluicuvintelor, abil pus în lumină, modelde ,,decvare
neadeevată, care speculează echivocul, imperfecţiunea graiului orhenesc" ;
Vianu, op. cit., p. 65), o găsim în Povesteafetei a doua din O şezăiearela {afli.
De la "unul ce se întîmplase să fie cam prost, nerod", un negustor află cum
se vînd "bucatele" în sat: "Unul dă grîul OI'orzul şi-altul dă bmyipentru el" ;
stăruind ("elim se dă ?"), mai află că se ia "hanila or găleata şi pîn-o vîrfuiesc
pui, I Apoicu coada lopeţii o raz şi o torn în sac". Precizîndîn sfîr$it că-l interesează "cu ce preţ ... îl vinde '1... Chila, baniţa, cîţi lei ?" descoperăcă este după
"cum.te învoieşti cu preţul şi ciţi dai, atîta iei" (p. 312).
4.2.2. Numai că pe Miai nu-I prinde bufoneria de Păcală a nerodului
lui Paun ("N-amîntrehat"), el face figură de "prostănăuprea mare" (caracterizare a povestitoarei lui Paun), prin alte manifestări. O permanentă sursă
(prefăeută) de mirare a lui Paţanghel în legătură cu tovarăşul său de negoţ şi
vecinul său este faptul că acesta se sllpilrăfără motiv (ea acel văcar ce "adesea,
se tot mînia, de care sătenii nimic nu ştia", sau "ca văcaml care s-a mîniat,
pe nevastă şi nasul şi-a tăiat"; PV, p. 168, 169)22.De fapt, Paţanghel ne
20Aprecierea
li apartinelui Nicolae
Mallolescu
; v. Celdin urmâ!drall,In voI.Arcalui
Noe.Eseudespreromanul
românesc,
Bucureşti,
"Minerva",
1980,p. 280.
21Unmolill
din"Povestea
vorbii"
[lulWoromelii],
in "Cronica",
XVII.Hl82,nI".a2,p. 1,7.
2 Expresia
(lseSUP(l/'(l
cavllcarul
pesaiesteanalizată
intr··Ull
contextref\mmţinl
decătre
Victol'Petrini
; v. Gelmaiiubitdintrepămlnteni,
1,p. III, c. IV.
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descr-ieLinprost cornplexat de propria-i tneschinărie: "Adică,eu Paţanghel,
îţ.icer tie, tu Miai, să-mi dai merticul tău şi tu să te superi eă nu v reai" (OA,
p. 71)', At.itudincastăruind, Miai se dovedeşte rău, al dracului, unulrce-si
face rău singur : deşi nu ştie să taie un porc, ţine la supărare, nu-Lchearnă.
ca de ohicei,pe cel care-I ajuta (tot ea v ăcarul, care t,s-amîniat rău pe saI! Şi
trei zile n-a mîncat. Şi, le-a /iiClll-ope piele"; PV, p. ] ()O)si-i poartă pică, căci
nu-i răspunde, "ca OllJU",la salut : ,.Acuma,el, Miaival dracului, s-a supăra!
pe mine că n-a vrut să mă cheme? Cumvine asta, !\nghelache'?"(0;\, p. 101)).
In curnulul de întîmplări edificatoare şi chiar în repetarea rationamentului
(nu a sentinţei !) se regăseşte ceva-din tehnica lui Anton Pan n, care-si aduce
cit.itorii în situaţia de a-i mernora versurile.
4.2.3. Tntrat În casa socrului,}liai e lacorn şi de aici gr<rveneînţelegeri,
iar Paţanghel, asemeneacutărui băt.rîudint.r-opovestirea lui Pariu (OŞ,p. ;{17),
aude certurile veşnice din casa vecinilor (0;\, p. 117); pînă la urmă gincrclese
gospodăre:;;te(; ... bătrînul a murit şi s-a trezit in cîţiva ani gospodar în sat
la noi"; id.; p. 12;-3),
după reteta unui "nevoiaş" din Pouesieauorbii: "De-ar
muri socru j Ca să-i apuc locu" (p. 56) şi Îşi sporeşte averea pe socoteala slăbiciunii"prostului ăluia" de Ilie Brut.aru, care i-a vîndut via pe cinci mahrnudele "ca să poată petrece lai Bucureşti" (OA,p. 124 125; in ultima ediţ.ie
mai clar: "ca să poată petrece cu scrvitoarea popii"), vorba lui Pa nni c.Vinde
via şi cumpără stafide" (PV, p. 117).
-1.3. Rationamentul lui Paţanghel realizează, prin contrast.vportrctul
inteleptului, care "îi învaţă pe ceilalţi cum să judece un om" 2", însuşi eroul
avînd conştilnţa de a fi un sţ'ătuitor, ale cărui griji le trăieşLe(OA, p. 1Hl),
imaginepăstrată şi pentru ipostaza Moromctca personajului,cei care-l vizitau
În anii de la sfîrşitulvietii privindu-l"ea pc-un Învăţător", la care nu veneau
"degeaba" (1\.10fomeţii,
II, p. IV, e. 1). Un atrihllL al în!eleptuluieste gluma
(opusă supărării funciare, "posleiei" prostului), ee marchează un registni
paralel pentru o adunate linişlilâ, în lipsa căruia am putea reconstitui un
mO!1o!oga:llui
Papwghelde tipul celui al lui Ilie Resteu(N. Manolescua arătat
că nl1velaesU chiar "mai clar orientală retoric, şi llupsihohJg'ic,decît În cealii";
loc. cii.). E drept, formulelelui Paţallghel şi ale lui Modannu depăşescnivelul
iriJlliei automatismelorelehărţ.uiaIă între prieteni, dar această modalitate de
manifestare, conforin statutului personajului în contextul I1araţ.iunii,îi este
refuzată lui rvfiai.O tentativă a acestuia este acrLl califieată de Paţanghcl:
;,... ee faei Paţanghele, nu te-am mai văzuLde allul trecut, o plesneşteel fera
în prima zi a anului1şi rizi r D.ă-icu rîsul", căci Miai "îi ia vorba din gură",
vorhind.elînsuşi"tare, ea un cocoş"(OA,p. 102,1(6), iar obiş1111
iţii lui Paţanghel
erau deprinşi cu eivilităţ.ide genul celor acărol' irnportanţăPannnuosteuoa
să o suhlinieze: lui l\latei i sc oferă ltnscaUn, Modan "ciocăneşte" la uşă
(şi i'se răspunde "hoiereşte" să intre), cînd întrerupe o discuţie nu uită p1'o,.
toeulul : "ţineţi-vă \'or1.a" etc.
5. in strinsii legătur{1cu celelalLeelemente ale naraţiunii pot fi luat!>,
111c0!1sidera1ie
formule ale expunerii şi mijloaee expresive ce a.rilintEsG
şi' ere
de Pam!.
.------23C.SLii.neseu,
Prezenta
sCriitorului.
il)anţolo'gia
citată;{lui M,lTngheanu,
p, 47.'
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5.1. Astfel, apare enunţul ritmat (şi cu rimă), care este rezumatul cu
intenţie de fabulă al primei povestiri: "Pili voi vă daţi seama ce tnseamnă
"li pleci la drum aşa, şi pe urm ă uliul ia-o la oadulai CIInaSI1-rISlISşi arde-i
la bice cailor, aItII1ia-o la baltă, [ără mertic; fără nimic ! ..." (OA,p. 76: rima
mertic-i-nimu:se întîlneşte frecvent la Pann vezi În ool.cit., p \)3, 210, :3/18).
Formula expresivă sugerează mcnot.onia drumului: "Eu, Miai In sus, Miai în
jos, el, Paţ.angheleîn SUS,.
Paţanghele în jos, ba c-n Ii giscă, ba c-o fi raţă .. ,
cind el la căruţ.a mea, cînd eu la a lui..." (OA, p. 81).
5.2. Limitate de "măsura"pe care scriitorul o observă permanent,
personajele recurg la sentinte şi la expresii idiomatice. ToL după o carle,
Modan-Cocoşilăparafrazează o, maximă ce arată cum poate fi.,luminată"
o istorie încurcată ea aceea povestită de Pa ţ.anghel,pentru a vedea dacă nu
cumva acesta trcoe spuza pe turla lui (OA, p. 110, 111). formulare la care
Paţ anghel se dovedeştesensibil(p. 123).Pentru scriitorul ee-şi dorea "prieteni
necruţători" care să-şi rîdă de el dacă ar "deveni un moralist sîciit.or"24,
unele dintre aceste formule nu-şi găsesc locul În dialogul său cu cititorii pe
deasupra capului personajelor,astfel că în ultima editie au fost eliminate secvenţ.e aîoristicc (eventual sugestii ale acestora) care sunau prea retoric:
"Noi, oamenii din sat, cîteodată ajungem Însapă de lemn. Adică rău de tot";
"Dacii aiînuebuuit.v.te legăm şi te trimitem la oase, la .Chitila"; " .•. ştiu că.
n-o credeţi, pentru că nu se vede"; "... nu aşa pope5te, eli miorlăială'I;
,.Hai s-o înghiţim, că nu e grasă" (OA, p. mi, 120, 125). Dar vorbirea personajelor .va păstra nota idiornatică : a-i rămine de moară, a {ace ceaţa rJroasi'i,
(prostul) [ace cumfi taie capul (p. RO,82, 102, ;)3). Sînt expresiişi construcţ.ii ee se găsesc şi la Paun. eli frecvenţa ce-i caracterizează stilul.
5.:1.Desigur, multe din elementelecomune ale formei, dat fiind mediul
comuIl inf'ăţişaL20,(rehuie considerate simple coincidenţe (o comparaţic eu
alt scriitor elin zona Teleorrnanului,Zaharia Stancu, mai ales în ceeace privesl.e.romanul Desculţ, ar putea aduce date interesante pentru O,apreeiere
<leansamhlu).. Pe de altă parte, nu trebuie pierdut din vedere nie(faptul că
personajelelui Paun şi ale lui Marin Preda aparţin aceleiaşi microzone geogratice, elemcnLealetoponimiei fiind elocventeîn acest sens.
.
5.:1.1.Astfel, într-un text din AntOIlPanfl se poate găsi un punct de
plecare pentru explicarea misteriosului uadulat dintr-un ciut de mai sus
(vezi ).l.). Intr-o anecd()tăce ilustrc<l1ăun grup ele ziefttori Despreamor SUll
drogoslesi.urâ,este vorba deun "strein prost" venit de curînd Îll!ară, de vreme
el' llUştie cleeit"două trei româneşte""şi care arIînd de "una Măriuţ.adincolo
de Vadulat" că "este pre mult frllmos" s·a :;;iÎndrilgosLiLde dinsa ; bătrîn
fiind, speră s-o şi vadă numai "daea este sanatos" (PV, p. 128). Aceast.ă
,"iIâriu/iieste, de fapt, numele uuei localităţi de Ia est de Bucureşti, pe unde
umbla !ovol'oşulde nego!.al victimei qUÎproquo-ului
onomastic,dar localizarea
ne ajută să apreciem, in .linii generale, şi ZOllain care se afla Vadulat,ee se
24ImJlosibiia
.intoa/'cere.
edilia;lIl,arcvăzulil.
şiad{lugiHl.
I3ucl.lrcşLi,
.,Carlea
1tOln[llleasc{\
"•
1972.p. '1\1.
"oOvdiuf"ipadirna
observa.
ciiîn ()ş('z.âloa/,('
la (arâPanllajunge"sadeaimpresiaunei
realizl!ri
epieccareoglindeşte
vialasatelornoastredinprimajmnălalea seeolnlui
treeuL,
·sub
ulleJe(linlre
aspee1eJe
şieu uneledinţrepersonajele
ei caraelerislipe";
vezi Jnton !'allIl.
,,(;în{ţce!e
de lume"şiJ(jlcioflll
Bucureştilor.
Studiu
crilic,Bucureşti,
EdituraAcademiei
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defineşte ca un loc de interes pentru un negustor bucureştean de la jumătatea
secolului al X IX-lea.
5.:J.2. Aglulinarea oadula! de la Preda are aparenţă de ent.opic,cuvîntul fiind opus lui baltă, într-o construcţie cu valoare de particularizare prin
elemente de referinţă locală a formulelorgenerale "unul la deal, altul la vale",
"unul în sus, altul in jos" şi, mai la obiect pentru personajele lui Preda,
"ullulla dracul, altul Ia tat-su" (caz În care nu mai există nici obligativitatea
sensurilor diametral opuse). Pentru descifrarea semnificaţiei, putem avansa
analizînd al doilea context în care cuvîntul se întîlneşte in O adunare liniştită. Urmărind să-I convingă pe un cumpărător, căruia îi plăcuse porumbul
lui Paţ.anghel (de unde porneste de fapt şi supărarea, dar lucrului nu i se
spune pe nume niciodată), Miai îşi laudă propria-i marfă, f'ăcîndu-io sfruntată
coricurenţă tovarăşului său: ,,'" uită-te la al meu r Ia uită-te ce bob r ...
Că e recoltă adusă de la uadulat, că l-am uscat eu şi muierea o săptămînă la
soare, că pe partsailantă ..." (OA, p. Hl). Nu este vorba de a atrage atenţia,
chiar automat, asupra unei zone mai fertile din tarina sau din împrejurimile
satului (de altfel acest nume de loc nn se află În inventarul, bogat, în ciuda
unor afirrnaţii contrare grăbite, al toponimelor din zona prin care se mişcă
lumea Moromeţilor),iar un atare detaliu nici n-ar fi avut. vreo semnificaţie
intr-un sat ce se afla, Ia munte, la o distanţă apreciabilă. Invocarea unui
nume într-o prezentare de reclamă ţinteşte la un alt prestigiu, cel al unui
tîrg sau cel puţin al unui loc oarecare legat de comerţul cu cereale în cazul
de fată. Astfel nadulaicapătă valoarea de toponim (în ultima ediţie apare chiar
cu majusculă, Vadulat), iar dacă-I transpunem eu această semnificaţie
in primul context, putem deduce că opoziţia semnalată indică două directii
ale drumurilor ,.negustorilor" de cereale din aria SiIiştea.-Gumeşti, Balta
(şi acest apelativ poate fi interpretat ca un toponim, Întrucît desemnează
zona Bălţilor Dunării), avînd drept centru comercial oraşul Turnu Măgurele,
evocată adesea şi de Ilie Moromete,şi Vadulaf. Singura aşezare din ţară cu
acest nume se află, într-adevăr, pe o veche cale de comunicaţie, anterioară
şoselelor naţionale, ce lega Craiova de Bucureşti, numită Drumul Olacului
şi care, pe teritoriu l ju deţului Teleorrnan, trecea, prin Ciolăneşti, pe Ia sud
de Sillştea->Gumeşt'i'".La Vadulat se afla a doua staţie de poştă pornind de
la Bucureşti (op. cii., p. 701).
Este posibil ea, într-o epocă mai veche (drumul lui .Moromete spre
BUCII
reşti are alt traseu, mai pe la nord, prin Tăt ărăşti, Siliştea, iar, inainte
de capitală, prin Bolintin şi Ciorogîrla; v. Delirul, p. 1, c. VIII). pentru
locuitoriiTeleormanululVadulalsă fi căpătat semnificaţiade "piaţă de cereale"
(o sintagmă "marfă de Vadulat" poate fi uşor dedusă din cel de al doilea context in care apare cuvîntul În OA), ea loc de tîrg propriu-zis sau ca punct
în care producătorilor În dr.um spre oraş le ieşeau în cale, la popas, angrosiştii din Bucureşti sau, datorită apropierii de capitală, să fi reprezentat,
într-un fel, noţiunea de "intrare în oraş" (într-o ipotetică formulare "ce mi-i
Vadul at ce mÎ-i Bucureşti"), atrăgînd, prin contagiune, ceva din prestigiul
acestuia, pentru ca numele să fie invocat Într-o înşiruire de calităţi.
26VeziMareledicţionargeografic
al României,
alcătuitşi Prelucrat... de GeorgeIoan
Lahnvari,
C.I. Brătianuşi GfigoreG.Tocilescu,
Bucureşti,
Stabilimentul
graficSocec,vol.V.
1902,p. 587.
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;UUJ. Pentru ca la Preda şi Ia Pa nn să fie.vorha de aceeaşi localitate
ar rămîne de văzut ce se afla pc la 1850În zona din sud-estul Bucureştiului,
pe atunci în afara oraşului, unde astăzi întîlnim numele de stradă Intrarea
Vadulalşi în ee raport se află acest nume faţă de satul omonim citat mai sus,
din judeţul Ilfov (în aceeaşi zonă se află şi Intrarea Vadul Săpat, pentru care
v. localitatea Vadu Săpat din judeţul Prahova).
5.1. Date fiind astfel de coincidenţe, renunţăm aici la analiza Faptelor
lingvist.ice,fonetisme şi lexic regional, cuvinte cu sensuri figurate specifice,
ce pot fi socotite mai puţin pertinente, Întrucît antologul scriitor şi prozatorul reprezintă, în mare, şi aceeaşi zonă etnolingvistică. Observăm însă că,
în O adunare liniştită; elementele de limbă vorbită concură la crearea unui
fundal de coloratură discret regională, la întreţinerea tensiunii comunicării
prin coriotaţia afectivă a cuvintelor (ea mijloace ale cornediei vorbirii) şi
la schiţarea unei perspective paremiologieea discursului, trăsături prin care
expresia lingvistică prezintă Zone de tangentă eu specificul antonpannesc
din Povestea corbii şi O şezăloarela iară. Acest fond are valoarea cadrului
etnostilistie cel mai larg În care existenţa unor motive comune extrase din
scene de viaţă cotidiană şi comentariul semnificaţ.ieilor etice, organizate
prin elemente comparahile în ceea ee priveşte structura naraţiunii, nu pot
fi considerate simple coincidente. Intr-o viziune proprie, sezătoareadevine o
adunare, un sfat, in care cîteva tipuri şi atitudini sînt-savant prezentate În
diverse ipostaze, la conturarea cărora, după cum a observat Eugen Simion,
participă moralistul şi comediograllll,ultimul tinzind în anumite momente
să-I întreacă pe primul>.
G.1. Ca piesă cu cea mai "complicată" structură din volumul de debut,
a"supenoare
adlln.areliniştiti'i.
r!:ll?şeşte
din elela!te
narţiuni
ee potmodificarea
fio:dtite
exerciţii
Iiterare,formulele
revelatoare
!li prnnul
nnd pentru
unei structuri artistice" 2". Cum artistul, preocupat de "redistrihuitea rnlurilor", nu porneşte doar de la propriile exerciţti anterioare, existenţa unui
,..model" înseamnă prilejul pentru încercarea mîinii, combinînd n')ibtive şi
exersînd tehnici ale vechilor maeştri. Scrierile lui Pa nn joacă, ,;în această
Iază, rolul pinacotecii în care distrihuţia tematică este ea Însăşi un 'comentariu
de gust rafinat al marelui amaLor de artă ce a avut şansa să achizrţioneze
capodopereleunui gen. Pe lîngă cazurile în care dialogul, direct 'sau indirect,
cu Pa nn indică o "filiaţie" evidentă, trirnitarile la literatura acestuia au,
În fond, semnificaţiaraportării la o anumită tipologie rurală; tipare mentale,
srtuaţii proverhiale, elemente ale codului comportării, paremiologie, sintetizate În aceste izvoare ant.ologice,ee pot fi consult.ate, alături de altele,
pentru a semnala prezenţa notelor unui filon et.nof'olcloric
in perioada de debut
a lui Marin Preda. Iar schiţele şi crochiurile ce pregătesc "marea constructie
care le urmează" 2, aparţinînd unuia dntre momentele începuturilor nu
prezintă numai interes general biografic atunci cînd, eonfruntînd sub
impulsul vocaţiei liniile de forţă ale modelelor,se relevă ele însele ea opere
de artă.
7 MarinPreda,In vo1.Scriitori
romanideazi.1(ediţiaa douarevăzutăşi completată),
Bucureşti,
"CarteaHorn
ănească",
1978,p. 400.
28l'\.Manolescu,
op,cit..•p. 279.
"ijM.Ungheauu,
Exercitii
şi parafraze,
InvoI.MarinPreda.Vucajieşi
aspira/ie,
Bucureşti,
.Eminescu",
1973,p. 123,

104

STELIAN
!)UMISTHAoEL

12

fL2. Încercînd opătrundereîll
"laboratorul secret" al scriitorului,
favorizată eleopera mernorialisticăşi eseisticăa acestuia, constatăm o anumită
amhiguitate-!n ceeace priveşte înseşi afirmaţiile autorului P0 baza cărora
putem aprecia locul. ce trebuie să-Iacordăm povestirii O adunare linişfili'i
În .ansamhlulcreat.ieisale. Marin Preda .mărturiseşt.ecă după ee scriseseprima
variantă a romanului ]\Joromeţii,Într-un moment cînd evoluţia sa ca scriitor
îl preocupa din motive asupra cărora nu stăruim, şi-a .rcevaluat.volumul de
debut, 'făcînd o comparaţie în favoarea acestuia: "Mult mai mult îmi plăceau
povestirile mele din Intilnirea din Pi1mlnluri, dure, reci, necruţătoare, peste
care ochiul meu trecea eu privirea micşorată şi impasihilă">v.Caracterizările
de mai sus (dure, reci, necrutatoare)nu se potrivesc penLruOadunare liniştită,
această nuvelă avînd UIlloc aparte în volum prin faptul că anunţă un filon
principala] Mororaeiilor,Il mor u 1,ce însoţ.estecelelalte puncte de.asemănars
(mai mult sau mai puţin de supraf'atăjcu viitorul roman (personaje şi atmosfera rcJa(jilordintre acestea din episoade ee alcătuiescunul dintre registrele
de bază ale marii construcţii epice). întrucît privirea retrospectivă la care
ne-am referit marchează momentul căutărilor unei noi t.ematicişi ale unei
noi poziţii a naratorului Iaţă de materialul operei sale, concretizate în primul
rînd în Risipttorii (1962),"detaşarea" sa deJ\Iorome(iieste şi "abandonarea"
temporară a nuveleiO adunare liniştită. Căci, după ee noua linie fusese continuată in Lntrusul.(1%8), volumul al doilea din Morctnciii(1H67)situîndu-se
undeva între cele două poz.iţii prograrnat.ice,o nouă confesiune (de data
aceasta strict cronologieă)marchează, deductiv, inrudirea nuvelei eu .primul
roman, prozatorul vorbind de o Îtisuşu:epierdută: "...Am u-itat să mai povestesc•.Odinioară, in zileleîn care am scris Oadutuire liniştită, credeam că voi
ajunge povestitor. E o însuşire pe care am pierdut-o şi mă Întreb dacă nu
simt în mine nişte regrete amare la această «amintire)/ Ia să vedem! Să.mă
gîndesc.•. Nu simt nici un fel de regrete 1"81.(Evident, această apreciereurmcază să fie rcconsiderată numai după observarea atentă a stilului cărPI(jI'
ee au urmat, Marele singw'lllic,Delirul şi Viata ca o pradli, IIltima trezind,
suh acest raport, cele mai justificate îndoieli.)
(),:l După Însăşi mărturisirea scriitorului, schiţa Salcimul (ueinclusă
în volumul de debut) a constituit-motivulgenerator pe plan emotival romanului 2YJoromefii"z.
Dar O adunate linişlilă trehuie considerată urmărind
"preltlllgirile"şi dezvoltările de teme şi motive şi mai ales analizînd poziţia
naratorului (implicit a personajelor purtătoare de ouvîrrt ale acestuia) şi
,;tehnica"saîn romanele care an urmat, în special in Moromeiii: tendinţa
dezbaterii etice (vezi observaţia lui M. Ungheanu, după care acest roman
"este o carte Illoralizatoal'e,evident, într-un plan superior, dar o carte cu
lin «scus-'Iaurmă ),"; op.cit., p. 149),v ooaţia Inscenăriice fructifică umorul,
o [arma meI/fisgenerală a personajelor exprimată prin perspectiva paremiolo·
gică şi culoarea idiomatieă a vo.rhiriia3,trăsături prin tare acestea se Întilnesc
:lOViala ca o pradâ,p. :lfi5.
31lmp{)sibi/ainloarccte,.
p,218.
32Via/a ca () pradă,p. :l5U
- ::l()1
.
<laJ\lorolllc(ii
: momentul
psihologic
al parimit!şi statutulpersQnajelor,
ÎnvoI.Profesorul
GaiJTil
Islraitda'l0il/;·atl.i,Iaşi,CelltruLcle
multiplicare.
al Universit:lţii"AL
L Cuza";1984,
p. Ell .ll.

13

PHETEXTE
ANTONŢJANNEŞTI
LAIVTAIUN
PHEDA

105

cu scriitorul însuşi: O confruntare, adesea prin detaşare ironică, cu lumea
întîmplărilor, a "păţ.aniiIor"şi a tipologiei umane din scrierile lui Paun se
poate constata în numeroase scene din Morometii 1, împrejurările anecdotice ale parirniei fiind cele care provoacă comedia cuvintelor; sentinţele
sintetizează reflectiile unor personaje din acest roman, dar. şi din Ristpitorii,
In/rusul, 114
orele siliouratic şi Ce! mai i ubil dintre păminteni, Aceste aspecte
îşi găsesc Jocul lor Într-o necesară incercare de ansamblu asupra expresiei
spiritualităţu populare la Marin Preda. Urmărind. În Morometii,ambianta
cotidiană şi etica lumii satului şi, mai apoi, confruntarea ei cu noi realităţi,
scriitorul extrage treptat semnificaţii grave, legate de formele de manifestare şi structurile sociale caracteristice personajelor aparţinînd acestei
lumi. Simbolul şi parabola urmăresc "adunarea",yorha şi gluma, relaţiile
dintre părinţi şi copii, judecata lumii, noi ipostazeale înţeleptului şi prostului:
Conferind acestor aspecte valenţe ale problerriaticii existenţiale, proza lui
Preda se îndepărtează deopotrivă de modelul şi antimodelulîn materie de
1iteratură cu şi des p re ţărani.
.
7. Trăsăturile artei şi ale expresiei lingvistice aparţinînd familiei
scriitorilor "balcanic.i"ideritific.ahilela Marin Preda trebuie considerateprin
abordarea tcmeIor în conformitate cu viziunea şi temperamentul "ruraliIor"
(după cunoscuta clasificare, discutabilă poate şi discutată în amănuntevdar
greu de ocolit, a lui G. Călinescu):tipul de inteligenF1ŞLde sensibilitat. 1
primilor, manifestate in creaţia pe teme ce făcuseră apanajul "pătimaşilor
ideologi"rurali, a determinat o mutaţie, pe fondul unei înfrigunateşi profunde
clarificări cu explozii şi reînnoite acumulări polemice în legătură eu destinul unei clase. "Sunetul unic" al artei scriitorului poate fi perceput şi originalitatea operei lui Marin Preda poate fi (şi trebuie) cercetată, din acest
punct de vedere, şi ca o sinteză ale cărei elemente, subliniate sau numai
schiţate, nu au fost, după cît se poate constata, niciodată confruntate.
PHr-TEXTESJ)'ANTON
PANNDANSo A.DUNARE
UNUjTIL4 DEMAHlNPHEDA
:RF:SUlVr:F::
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