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0.1. "Povestea" porţilor lui Nastratin Hogea, cunoscută .'IiIoromeţ.ilor 
şi Iamiliarilor casei, 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 

versurilor lui Anton Pann. De altfel ch îa r pasajul la ear nereferim al romanului. 
evocă o i.înscenare" anLonÎ)annescă, intrucit ii oferă lui Ilie Mnrornet.e prileju I 
să facă o aluzie la prezenţa În jurul portii celei noi, Iacare lucrase cu Paraschiv, 
a mai multor gură-('ască din vecini, dev eniţ.i inoportuni",,'SeriiloI'ul nu invocă 
niciodată cărţile lui Pann, dar se poate constata că manualele şcolare ale 
tim puluicuprindeau numeroase leduri de acest gen. Însuşi Preda citează din 
mcm or ie : ,,1ntr-o zi Nastratin Hog'ea lemne de foc neavînd" ţ Morcuieiii 1, 
partea a II-a, capitolul X), 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;lerei rnircse îi trsneau f'ălcile ea 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 ÎJ1poveslea cutare de .Anttm .Pann .. ." (partea a IV -<Î,; cap. XV). 
S:-ar părea căIa mijloc se află o confuzie, autorul avînd în vedere' o anecdotă 
curroscufă din al!' IZVOr, căci în textele din Volumul citat, exhaustiv ea profil, 
nu întîlnlm o atare întîmplare nici ca aluzie, nici pusă 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 Pal111 stăruie printre modelele anecdotice ale scriitorului, 
printre ai cărui prieteni se vor afla admiratori entuziaşti şi emulî rafinaţi ai 

"finului Pepelei" : MironRadn ParaschivescurGeo Dumitrescu şi Paul Geor- 
gescu. 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.ea eu hohot.ede admiraţie şi pe care 
mai tirziu avea să-I irnit.e">, Poate eă acestor contacte săli se datoreze,în 
anii premeI!{ători apariţiţ:,i !rltUnirU din PâmÎnlllri, lecturi din AntonPann. 
carei··auputut IJune în tr-o luniinăllOuă senmifieaţiile scelielor HUIDai em:aghioae 

1 Cilăm(hlpă vu1. CJpf.reerJfnplete (POllf:liwvorbU. (jşezMoal't la (arr1.Naslratin JIogea. 
lnlelejitlll .Ari/Mi. Osebile ariecdole), Bucureşti,,;Mincl'vu",1909, p. 842; 

2 Via/a 1'(1 () p]'(ldli, edilia a H'a, Btkurcşti, "Curtea Homâneaseă", Hl/'\l,"p.316. 
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din versurile memorate în copilărie, oferindu-i prilejul unei reevaluări a vorbelor 
cu tîlc şi a parlrniilor din Povestea vorbi! sau din O şezăioare la (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 «săptămînal de şarjă, teatru şi uman intitu- 
lat 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 preocupărilor teatrale 
la ordinea zilei (mult.e de culise), în ceea ee priveşte literatura, publica o rubrică 
permanentă Antologia umorului, cu traduceri din Ma rk Twain, Avercenko 
etc. ; G. Ranetti semnează frecvent 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 scriitorului la cărţile lui Anton Pariu pare să fie mai puţin rodul unei 
Întîmplări, cît, mai degrabă, o "provocare" subtilă aruncată posterităţii; 
exegeţii au În vedere, adesea, surprizele pe care opera lui Manin Preda 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.ea tipului de ţăran prezentat În O adunare liniştită a fost 
in repetate rinduri subliniată, ca anunţînd "spiritul socratic", "încercarea de 
sustrage re de sub fatalitatea determinărilor elementare", "interesul proaspăt 
pentru cuvinte, pentru înţelesul lor potrivit unei anume structuri", ca expresie 
a meditaţiei scriitorului "asupra actului literar'". Această viziune este rezultatul 
dezbătutei atitudini polemice, asupra căreia scriitorul a lăsat mărturii semni- 
ficative. într-o scrisoare din 1948 către Eugen J eheleanu, anunţînd "un roman 
din viaţa oamenilor de la cîmpie", Marin Preda îşi vedea eroii, "spre deosebire 
de literatura dominantă de pînă acum", ca "despuiaţi de un specific superficial", 
de care se detaşează printr-o suită de negaţii: "nu planează asupra lor o uriaşă 
pasăre neagră, un destin implacabil (Cezar Petrescu)"; "nu sînt stăpîniţi de 
glasuri mistice ... (Rebreanu)"; "nu sînt doborîţi de Iantomatica întrebărilor 
şi problemelor insolubile" ; "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 fa- 
voarea "romanului de tip Rebreanu", Preda vedea in acest scriitor "un precursor 
ilustru, dar nu un idol", rămas "întipărit In memorie printr-un sentiment 
de neaderent ă. Nu aşa arată ţăranul român cum l-a descris el, îmi ziceam. Nici 
ţăranca rornănă'". 

3 Conştiinţa unei generajii, In vol, Timpul n-a mai avui răbdare. Marin Preda, Bucureş ti, 
Cartea Românească", 1981, p. 161--162. 166 (1n continuare: T'impul.c.). 

! l' iata ca o prada, p. 26,1. 
6 Lucian Raicu, Intilnirea din Păminturi, in vol, Marin Preda, argument şi antologie 

de M. Ungheanu, Bucureşti, nEminescn", 1976, p. 54. 
6 Eugen .Jebeleanu, Marin. Preda, In voI. Timpul ... , p, 420--421. 
7 Dintr-un interviu luat de Stnziana Pop ; ef. Marea călătorie, in vol, Ttmpul..., p. 529 ; 

v, şi Ion Bălu, Neadereuţă şi atitudine polemică. In vnl, Marin Preda, 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 [cunoaşterea prin lite- 
raturii, 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 dcoselJit de convenabil ea valoare docu- 
mentară şi pentru confruntarea eu propriile impresii. Aceasta întrucît Povestea 
oorbii şi O şez ătoare la {ară, În afara faptului că înmănunch ează o suită impre- 
sionantă de întîmplări şi de tipuri sau caractere, promovează o altă imagine 
despre oamenii simpli (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 muncav tnvătătura, cum- 
pătarea 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 comedie a cuvintelor pure şi în acelaşi timp o comedie umană. 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 Hristach e. 
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'ea7un vers, 
şi nu oarecare, din N asir atin Hoqea la Lsarllk : ,,«Sfînt trup şi hrană sic-şi 
Hagi rupea din ehi Ion Barbu" 11. Cititor al operei lui Călinescu>, el face trimi- 
teri directe la .,balcanism". Intr-o discuţie din Cel mai iubit dintre pămînteni 
intervine o "c;mfuzie" Între stilul lui Arghezi şi Ton Barbu (ee {1aresă evoce 
inrudirea sublitiiotă de G. Călinescu), profesorul-poet declarînd însă: "Idolul 
meu e Ion Barbu, care a descoperit în spaţiul nostru poetic balcanismul" 

8 An/on Pann, In vol. Studii de literatură română, Bucureşti, Editura Didactică şi Peda- 
gogică, 1965, p. 58 - (\0. 

g Paul Cornea, Anton. Pomi, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 19M, p. 118 --·1 1\"l. 
10 Istoria literaturii române de la oriqini piuă In prezent, ediţia a II -:1, revăzută şi adăugită, 

ediţie şi prefaţă de Al. Piru, Bucureşti,,,lVlincl'Ya", 1982.. p. 225. 
11 Citat după ediţia a doua a vol, Intllnirea din Piunlruuri. Nuvele, 1 Bucuresti], "Cartea 

Românească", f1948J, p. 129, molto la care s-a renunţat In ediţia definit.ivă, din 197:1 (lnttlnirea 
din Pămînturi. Nuvele, Bucureşti, "Eminescu"). In comentariile de fală pornim de Ia textul 
editiei a doua din 1948, semnalînd, în unele cazuri, deosebirile faţă de ediţia di 197:3. 

It In 1972, e1nd Florin Mugur Înregistrează conresiuni le publicate In vol, Convorbiri cu 
Marin Preda. In camera de lucru a seditorului "pe un coll al mesei se aflu\!, l,egate in piele, «Isto- 
ria literaturii române' de G. Călinescu, .Craii de Curtea-Veche ,) şi dteva albume de pictură" ; 
v. Pro{esilw/'a d/' scriilor, Bucure.5li, "Albatros", 1070, p. 52. Era alt exemplar dc,cil cel pe earc 
Preda şi·1 cumplu'ase In HH2 cu bunii dştigali pe Ull şautier de Ungă Bucureşti şi cure fusese 
ultima vlndută (.cu un preţ bun") dintre cărţile suIt" de eate a trebuit să se desparta în acel an 
de existenţ.ă prceal'ă; Viata ca o pradă, 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-i pc scriitorii munteni ("plini de nerv o- 
zitatca emoţiei, dar incapahil] de a o ţine, spulberind-o repede cu m ăscări 
şi bufonerii"; loc. cit.), pare a fi preluată de Victor Petrini: ., ... aşa sîntem noi 
rcmâniivch iar şi ardelenii, nu suportăm multă vreme tensiunea unei discuţii 
şio.dăm pe anecdote" (1, p. III, c. XIV). Semnalăm, pc de altă parte, () sem.ni- 
ficativA Impresie asupra înrudit-ii scriitorului eu I. L. Caragiale, pusă sub semnul 
aceleiaşi familii, dintr-o confesiune a lui ŞL Aug. Doinaş, căruia imaginea 
ţăranului, cunoscută după scriitorii ardeleni şi după Sadoveanu, i-a fost puternic 
t.u)hu·rată de "aparitia insol ită a lui Ilie Moromete. Nu mai încercasem oase- 
m.eneaimpresie derutantă (şi, dece n-aş mărturisi'? în primul moment, de 
refuz), delaceLq.intîi contact cu opera lui Caragiale; rnnrorneţianismul prelun- 
gearpentru 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.iitc unei asemenea 
categorisiri, ee ar putea găsi argumente, fără îndoială, şi în comparaţia pe care 
o întreprindem (deşi "pericolele" au fost în mod hotărîtordiminuate 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" dialogu lui În vorhirea ţăranilor poate fi ilustrată 
prin aspectele ei comice (asupra comunităţii de motiv şi tehnică Între Cum 
se înţeleg ţăranii şi "scene de sal, m.oromeţian' a atras at.enţia G. Dimisiauu-+), 
specificul şi ascendentul incontestabil al lui Marin Preda derivă din optica 
sa, din registrul grav În ultimă instanţă, dominat de simţul tăspunderriscrirto- 
rului Iatăde modul în 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 însuşi pentru complexitatea eroilor 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 
ajungă ei înşişi ohiectul hazului celorlalţi, 01', posesori ai unor-asemenea variate 

registrek temperamentale 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'apropiere directă se poate stabili, daeă avem în Vedere un exereiţiu 
deeompoziţie.,între povestirea O adunare liniştită (în eontinuareQA16) şi opera 
<,lern}x.aj custl'uetura cea lnai lnehegată a lui AlllonPann,. eare .este O şeză- 
toare la ţarii sau Povestea (CâUiforia) lui Moş Albll (În eonLinuareO Ş17). 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 

13 MariJl Preda ca amintire, In vo1. TinlpuL.., p. 78, 
14 În Literdtura TOIT1ână şi spiritul ,ud-eBt european, Bucureşti, "Minerva, 1976, passim. 
15 1\1arl11 Preda şi. 1, L. Caragiale, ln vo1. Timpul. .. , p. 313. . 
16 Trimiterile se far; la textul mlvelei din ediţia a doua din 1\148. 

. 17Cilăm după ediţia ri1enţionată in nota 1, indicaţie valabim şi pentru ab.reviel;e.P\ 
(vezi mai josr ' 
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In astă seară o adunare avem,!Care din cele mai rare ca să o numim putem."; 
O Ş, p. ;2;")8). Prin urmare, o "adunare" mai rară e una ia care-vin mai mulţi 
oameni, se spun poveşti, -se CÎntă şi 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 UIl sf'al, (o adunare) la care se spun 
,.poveşti", .. e.lementcompozi!ionalc:e se întrep ătrunde cui.mctivul general al 
ciili1lol'Îei cu ptilej de ?nud{illuri, de cunoaştere a oamenilor, dar şi cu cel al 
touârilşiei la negoţ, al su.ţiăt ării nemotivate aprosfului, din Pouesţea uorbii. (în 
continuare PV). La Anton Pann sezăioareo constituie pretextul prezentăr-ii 
unei serii de povestiri, .f'ahulc, ghieitori şi cînteeţ, dar şideintlmplări propriu- 
zise, diu vraţa-personajelor, după cum atlunare« liniştită Înfă!işată de Marin 
Preda este elementul ce. asigură U uitatca a trei povestiri. ale lui Paţanghcl 
despre vecinul său Mihai Tătărăşteanul : Unul la munte" relatarea cilM/oril,i 
celor doi C)l porumb de vînzare, ne Anul Iloll,c!'elalarea uuci [Jctrcecriîn care 
trăsăturile decaracter ale lui Mihai sint completate, şiCasll lui, o incursiune 
în via la aceluiaşi ee permite sin Leza carac terologică şi exLra.gţ'rea ti uei în vă!/Huri, 
a unei generalizări de factură etică 1'. 

3.2. Elemente secundare vin în sprijinul acesteiparalelevLui Moş Albu, 
ce-şi pOVEsteşte călătoria şi prezintă vp ersouajele, îi corespunde naratorul; 
intră apoi În scenă vecinii lui Paţanghclş] acesta din urmă comparabil eli 
Moş N eagu, Moş Popa şi arendaşul kir rani, ordonatori ai dis cuţi ei dar şi povesti- 
tori, alături de ceilalţi participanţi Ia sezătoare, de anecdoteai întîmplări, 
rol monopolizat la Marin Preda de Paţanghel(cu excepţia lui Modan,eelelaite 
personaje au intervenţii Lip ice de ascultători .plini de adrn iraţ.ie). Comparabilă 
ca procedeu al naraţiunii mai poate fi adusă în discu ţie şi ilustrarea unei zicători 
printr-n jmoavă. Practică ohişnu ită Ta Pann ("snoavele lui nu sînt debitate 
decît cu intenţia de, a ilustra () max nn.ă, notată de el mai înainte, sau rezultînd 
din ea, eu tîlcul ei mai adinc" ; Vianu,.op.cit., p. 58) şi în Uşezâtoare la (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 ajunge din 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,_eă de nu l-caiIăsat, Paţangllele, o;:ă-laratămeull)i ... " (OA, p.8Tc_c8Q). 
Referirea la "După război mulţi viteji se găsesc, deeei eu eur<Jjdegăină moartă." 
(PV,p 187) şi "Ia-l după mine eă-L oinorşllaudă-Je gură.că pumnii cură" 
(p. 215)esteeviqel1tă,şi la a.ceasta se gÎ{lde:;te(immai) PaţaIghel, continujnd : 
"Matei, Anghelache, auziţi, mă.? Am rîs eli . lac;rimi, ştiU [Joi . Dar aluzia 
paremiologică nu. este un accident, căci motivul inlCdia.t al 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.Jllîndouă pînfi la fund"? imagil)e .. de personaj 
antonpaunes(: ("Îşi ÎnnoatăgUI'?in VIJţ pînă dă dintr-înslll";PV, p. 67). 

3.il .. Pe haz a aspectelor . deja trecute În revistă.nuteJl) sdeta cîteVa 
repere pentru deliinitareaeo)lcepjiei 1\li J\larin Preda aSl1pra H1.eraturii despre 
(şi cu). ţtlrani, .. , ff(;.oI'iztta d:ipotetÎeul. t_(rmenleeompraţiel\nUn an. 
1 ntervme, mallIltll, defolcloflzarea eadrulUl ("poetle"), amhwnţamalllfestanlor 
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personajelor şi 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 exphc it tezistă, anterioară desfăşurării acţ.iu nii, 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 ideile viitorului 
său roman "nu sînt purtate În protap de vreunul din eroi" (ibid., p. 421), cari- 
catura acstei tehnici nelipsind in Povestea oorbii : "Nu vorbi pe dintrcgul ca 
haha chioară" (p. 18), şi nici elogiul exprimării rafinate, prin sugestie: "Celuia ce 
tnţelege ţ înţ.aru-i e trimhiţar.j lar celui ee nu-nţ.elege, tobe, surle-s În zadar"(p. (3). 

3.. Astfel, la Pann, Marin Preda a putut identifica diferite ipostaze 
ale personajelor reprezent.ind tipuri din lumea de la ţară, a putut găsi pretexte 
compoziţionale şi o caricatură involuntară a ant nnndeluhn. 

. Că dialogul a fost oricum angajat ne-o dovedesc alte elemente, pnntre 
care o serie de teme, motive, lntîmplări, manif'estăr l comportamentale, ca 
mărturii ale existenţei unor obiecte comune de amuzament la Marin Preda 
şi Anton Pa nn, 

4.1. Sernnifrcat rv ne apare însuşi faptul că ţăranii lui Preda din perioada 
de dehut citesc cărţi de fnvi1ţălură şi Îşi judecă comportarea ŞI semenii după 
precept.e ce se bucură de prestigiul acestora!". Ca Paţanghel de exemplu, care 
după primele două povestiri despre Mia! îşi face scrupule, avînd in vedere () 
generalizare dintr-un asemenea izvor: "Am citit Într-o carle, acuma de sărbători, 
ceva care spunea aşa: 1111 vorbi de rău cu cineva, despre un om care nu e de {aţă" 
(OA .. , p. 110). Dacă elementele de referinţă aduse În discuţie anterior pot fi 
reţinu te, există multe şanse ca Marin Preda să-i fi atribuit lui Paţanghel cali- 
tatea de cititor al cărţilor lui Paun, în care găsim asemenea sfaturi: ,,'" e hine 
că omul vr odat.ă/Pvalt om 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" consemnează Pann (PV, P: 8;3). Iar maxima poate 
să-i fi venit În minte lui Paţanghel printr-o asociaţie de idei, căci în Povestea 
uorbii ea este urmată de anumite circumstante agravante: "Cine îşI defaimă 
contovărăşia/Işi arată Însuşi necuvioşia" (p. 12). 01', in prima lui povestire, 
Paţanghel vorbise despre tova răşu l lu i de drum, ba, mai mult, tovarăş la 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. Caracteristic este, apoi, faptu I că tocmai o călătorie constituie prilejul 
ee i se oferă lui Paţanghel pentru a-şi cunoaşte mai bine vecinul.Aceasta Începuse 
aparent bine, Însă Miai se dovedeşte repede neloial (nu-i spusese tovarăşului 
să treacă cu dl1blul pe la primărie, să-i pună "o ştampilă", cum făcuse el, şi 
nici nu-l previne ca să evite confiscarea acestuia) iar mai apoi "îşi dă În petic.". 

10 Au]Jrareccptării operei lui Pann, Indreptar educativ Iil mediul rural. mărturii semlli- 
ficati.v( la Vnleriu Anania, Rolollda plopi{oJ' aprinşi, "Cartea Hornânească", Bucureşti 198B, 
p. 41, ,15. 
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Plura le lor "asoc::;rtivc" ale lui Paţanghel (,,- Ai mert.ic ? ... -- Da, avem"; 
p . 91; " Stai mă, .. , nu mergem amindoi?"; p. 92) le răspunde luînd-o 
fi ingur "pe-un drum anapoda". Intervenind aşadar inconvementele tovărăş iei 
la negoţ, se anulează avantajele tovărăşiei la călătorie ("Şi iarăşi la orice călă- 
torie /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 
HJ73 J 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 m ert.icu 1 
tovarăşului; tovarăşul nu vrea să i-I dea; se supără că nu vrea şi pleacă singur" 
(OA, p. 98--99; o Inscenare eu personaje lip apare şi În parabola "tăiatului 
de lene", într-un pasaj din1Horome!ii21). Iar necazurile se dat.oresc "ciue!ăţ,enij .. 
lor" lui Miai, caracterizat cu pru denţ.ă de narator, ee urmăreşte să fie cred ita t, 
dar cuvîntul definitoriu îi "scapă" pînă la urmă: Mia i e prost, ceea ee constatase 
şi Anghelach e, căci la Întrebări primise răspunsuri uşor de comparat eu cele 
ale unui !I erod din galeria lui Pann : ,,--- Zic: «Miai, ee-ai făcut, mă '? li «Ce e 
hă, ee, ce, ce ?)I «Cum, mă, ee ? ! Te Întreb şi eu ea ăla, cum ai dat porumbul! l) 
Zice : (,CU dublu l » ştiţi, ca ăla prostu ', «Bine, Miai, eu dublu-eu dublu,. dar 
cu cît 'Il) «Nvam Întrebat», zice. «Pe cine să Întrebi, mă Miai '1 ... l)" (O A, 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 asemenea conversaţii (care pentru Paun va fi fost un prilej de distracţie 
pe seama polisemantismului cuvintelor, abil pus în lumină, model de ,,decvare 
neadeevată, care speculează echivocul, imperfecţiunea graiului orhenesc" ; 
Vianu, op. cit., p. 65), o găsim în Povestea fetei a doua din O şezăieare la {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 bmyi pentru el" ; 
stăruind ("elim se dă ?"), mai află că se ia "hanila or găleata şi pîn-o vîrfuiesc 
pui, I Apoi cu coada lopeţii o raz şi o torn în sac". Precizînd în sfîr$it că-l intere- 
sează "cu ce preţ ... îl vinde '1 ... Chila, baniţa, cîţi lei ?" descoperă că 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-am întrehat"), el face figură de "prostănăuprea mare" (caracteri- 
zare 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 sllpilră fără 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 

20 Aprecierea li apartine lui Nicolae Mallolescu ; v. Cel din urmâ !drall, In voI. Arca lui 
Noe. Eseu despre romanul românesc, Bucureşti, "Minerva", 1980, p. 280. 

21 Un molill din "Povestea vorbii" [lulWoromelii], in "Cronica", XVII. Hl82, nI". a2, p. 1,7. 
2 Expresia (l se SUP(l/'(l ca vllcarul pe sai este analizată intr··Ull context ref\mmţinl de către 

Victol'Petrini ; v. Gel mai iubit dintre pămlnteni, 1, p. III, c. IV. 
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descr-ie Lin prost cornplexat de propria-i tn eschinărie : "Adică,eu Paţanghel, 
îţ.i cer tie, tu Miai, să-mi dai m erticul tău şi tu să te superi eă nu v reai" (OA, 
p. 71)', At.itudinca stăruind, Miai se dovedeşte rău, al dracului, u nul rce-s i 
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 ăcaru l, care t,s-a mîniat rău pe saI! Şi 
trei zile n-a mîncat. Şi, le-a /iiClll-o pe piele"; PV, p. ] ()O) si-i poartă pică, căci 
nu-i răspunde, "ca OllJU", la salut : ,.Acuma, el, Mia ival dracului, s-a supăra! 
pe mine că n-a vrut să mă cheme? Cum v in e asta, !\nghelache '?" (0;\, p. 101)). 
In curn u lu l de întîmplări edificatoare şi chiar în repetarea rationamentului 
(nu a sentinţei !) se regăseşte ceva-din tehnica lui Anton Pan n, care-si aduce 
cit.it orii în situaţia de a-i mernora versurile. 

4.2.3. T ntrat În casa socrulu i,}liai e la co rn şi de aici gr<rve neînţelegeri, 
iar Paţanghel, asemenea cutărui băt.rîud int.r-o povestire a 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 Pouesiea uorbii : "De-ar 
muri socru j Ca să-i apuc locu" (p. 56) şi Îşi sporeşte averea pe socoteala slă- 
biciunii "prostului ăluia" de Ilie Brut.aru , care i-a vîndut via pe cinci mahrnu- 
d ele "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. 1 Hl), 
imagine păstrată şi pentru ipostaza Moromctc a personajului, cei care-l vizitau 
În anii de la sfîrşitul vietii 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. Manolescu a arătat 
că nl1vela esU chiar "mai clar orientală retoric, şi llupsihohJg'ic, decît În cealii"; 

loc. cii.). E drept, formulele lui Paţallghel şi ale lui Modan nu depăşesc nivelul 
iriJlliei automatismelorele hărţ.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 califie ată de Paţanghcl: 
;, ... ee faei Paţanghele, nu te-am mai văzuL de allul trecut, o plesneşte el fera 
în prima zi a anului 1 şi rizi r D.ă-icu rîsul", căci Miai "îi ia vorba din gură", 
vorhind.el însuşi "tare, ea un cocoş" (OA, p. 102, 1(6), iar obiş1111 iţii lui Paţanghel 
erau deprinşi cu eivilităţ.i de 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{1 cu celelalLe elemente ale naraţiunii pot fi luat!>, 
111 c0!1sidera1ie formule ale expunerii şi mijloaee expresive ce a.rilintEsG şi' ere 
de Pam!. 

.------- 
23 C. 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 tnseamn ă 
"li pleci la drum aşa, şi pe urm ă uliul ia-o la oadul ai CII naSI1-rI SlIS şi arde-i 
la bice cailor, a It II 1 ia-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.o nia drumului: "Eu, Mia i In sus, Miai în 
jos, el, Paţ.anghele în SUS,. Paţanghele în jos, ba c-n Ii giscă, ba c-o fi raţă .. , 
cind el la căru ţ.a mea, cînd eu la a lui ... " (O A, 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-Cocoşilă parafrazează 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 dovedeşte sensibil (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 sec- 
venţ.e aîoristicc (eventual sugestii ale acestora) care sunau prea retoric: 
"Noi, oamenii din sat, cîteodată ajungem În sapă 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 perso- 
najelor .v a păstra nota idiornatică : a-i rămine de moară, a {ace ceaţa rJroasi'i, 
(prostul) [ace cum fi ta ie ca pul (p. RO, 82, 102, ;)3). Sînt expresii şi construc- 
ţ.ii ee se găsesc şi la Paun. eli frecvenţa ce-i caracterizează stilul. 

5.:1. Desigur, multe din elementele comune ale formei, dat fiind mediul 
co mu Il inf'ăţişa L20, (rehu ie considerate simple coincidenţe (o co m paraţic eu 
alt scriitor elin zona Teleorrnanului, Zaharia Stancu, mai ales în ceeace pri- 
vesl.e. romanul Desculţ, ar putea aduce date interesante pentru O,apreeiere 
<le ansamhlu ) .. Pe de altă parte, nu trebuie pierdut din vedere nie(faptul că 
personajele lui Paun şi ale lui Marin Preda aparţin aceleiaşi m icrozon e geogra- 
tice, elemcnLeale toponim iei fiind elocvente în 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()tă ce ilustrc<l1ă un grup ele ziefttori Despre amor SUll 
drogoslesi.urâ, este vorba deun "strein prost" venit de curînd Îll!ară, de vreme 
el' llU ştie cleeit "două trei româneşte"" şi care arIînd de "una Măriuţ.a dincolo 
de Vadulat" că "este pre mult frllmos" s·a :;;i ÎndrilgosLiL de dinsa ; bătrîn 
fiind, speră s-o şi vadă numai "da ea este sanatos" (PV, p. 128). Aceast.ă 
,"iIâriu/ii este, de fapt, numele uuei localităţi de Ia est de Bucureşti, pe unde 
umbla !ovol'oşul de nego!. al victimei qUÎproquo-ului onomastic, dar localizarea 
ne ajută să apreciem, in .linii generale, şi ZOlla in care se afla Vadulat, ee se 

24 ImJlosibiia .intoa/'cere. edilia;l Il ,a rcvăzulil. şi ad{lugiHl. I3ucl.lrcşLi, .,Carlea 1 tOl n[llleasc{\ " • 
1972. p. '1\1. 

"o Ovdiu f"ipadirna observa. cii în () ş('z.âloa/,(' la (arâ Panll ajunge "sa dea impresia unei 
realizl!ri epiec care oglindeşte viala satelor noastre din prima jmnălale a seeolnlui treeuL, ·sub 
ulleJe(linlre aspee1eJe şi eu unele dinţre personajele ei caraelerislipe"; vezi Jnton !'allIl. 
,,(;în{ţce!e de lume" şiJ(jlcioflll Bucureştilor. Studiu crilic, Bucureşti, Editura Academiei 
R S, România. 196:J, p. 8. ..'. 
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defineşte ca un loc de interes pentru un negustor bucureştean de la jumătatea 
secolulu i al X IX-lea. 

5.:J.2. Aglulinarea oadula! de la Preda are aparenţă de ent.opic, cuvîn- 
tul fiind opus lui balt ă, într-o construcţie cu valoare de particularizare prin 
elemente de referinţă locală a formulelor generale "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 
sensuri lor diametral opuse). Pentru descifrarea semnificaţiei, putem avansa 
analizînd al doilea context în care cuvîntul se întîlneşte in O adunare liniş- 
tită. 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-i o sfruntată 
coricuren ţă 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 afirrn aţii 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 mu nte, 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 nadulai capătă 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 su d 
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 
B UCII 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 
locuitorii Teleormanulul Vadulal să fi căpătat semnificaţia de "piaţă de cereale" 
(o sintagmă "marfă de Vadulat" poate fi uşor dedusă din cel de al doilea con- 
text 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, angro- 
siştii 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 
Vad ul at ce m Î-i Bucureşti"), atrăgînd, prin contagiune, ceva din prestigiul 
acestuia, pentru ca numele să fie invocat Într-o înşiruire de calităţi. 

26 Vezi Marele dicţionar geografic al României, alcătuit şi Prelucrat ... de George Ioan 
Lahnvari, C.I. Brătianu şi Gfigore G. Tocilescu, Bucureşti, Stabilimentul grafic Socec, 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 1850 În zona din sud-estul Bucureştiului, 
pe atunci în afara oraşului, unde astăzi întîlnim numele de stradă Intrarea 
Vadulal şi 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 proza- 
torul 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 paremiologiee a discursului, trăsături prin care 
expresia lingvistică prezintă Zone de tangentă eu specificul antonpannesc 
din Povestea corbii şi O şezăloare la 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.iei lor etice, organizate 
prin elemente compar ahile în ceea ee priveşte structura naraţiunii, nu pot 
fi considerate simple coincidente. Intr-o viziune proprie, sezătoarea devine 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 tinz ind în anumite momente 
să-I întreacă pe primul>. 

G.1. Ca piesă cu cea mai "complicată" structură din volumul de debut, 

a adlln.are liniştiti'i. r!:ll?şeşte formulele din elela!te narţiuni ee pot fio:dtite "supenoare exerciţii Iiterare, revelatoare !li prnnul nnd pentru modificarea 
unei structuri artistice" 2". Cum artistul, preocupat de "redistrihuitea rnlu- 
rilor", nu porneşte doar de la propriile exerciţti anterioare, existenţa unui 
, .. model" înseamnă prilejul pentru încercarea mîinii, combinînd n')ibtive şi 
exersînd tehnici ale v echilor 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 ama Lor de artă ce a avut şansa să achizrţioneze 
capodoperele unui gen. Pe lîngă cazurile în care dialogul, direct 'sau indirect, 
cu Pa n n indică o "filiaţie" evidentă, trirnitarile la literatura acestuia au, 
În fond, semnificaţia raportării la o anumită tipologie rurală; tipare mentale, 
srtuaţii proverhiale, elemente ale codului comportării, paremiologie, sinte- 
tizate În aceste izvoare ant.ologice, ee pot fi co nsult.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 Marin Preda, In vo1. Scriitori romani de azi. 1 (ediţia a doua revăzută şi completată), 
Bucureşti, "Cartea Horn ănească", 1978, p. 400. 

28 l'\. Manolescu, op, cit ..• p. 279. 
"ij M. Ungheauu, Exercitii şi parafraze, In voI. Marin Preda. Vucajieşi aspira/ie, Bucureşti, 

.Eminescu", 1973, p. 123, 
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fL2. Încercînd opătrundereîll "laboratorul secret" al scriitorului, 
favorizată ele opera mernorialistică şi eseistică a 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.iei sale. Marin Preda .mărturiseşt.e că după ee scrisese prima 
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 penLruO adunare liniştită, 
această nuvelă avînd UIl loc aparte în volum prin faptul că anunţă un filon 
principala] Mororaeiilor, Il mor u 1, ce însoţ.es tecelelalte puncte de.asemănars 
(mai mult sau mai puţin de supraf'atăjcu viitorul roman (personaje şi atmo- 
sfera rcJa(jilordintre acestea din episoade ee alcătuiesc unul dintre registrele 
de bază ale marii construcţii epice). întrucît privirea retrospectivă la care 
ne-am referit marchează momentul căutărilor unei noi t.ematici şi ale unei 
noi poziţii a naratorului Iaţă de materialul operei sale, concretizate în primul 
rînd în Risipttorii (1962), "detaşarea" sa deJ\Iorome(ii este şi "abandonarea" 
temporară a nuvelei O adunare liniştită. Căci, după ee noua linie fusese con- 
tinuată in Lntrusul. (1 %8), volumul al doilea din Morctnciii (1 H67) 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:e pierdută: " ... Am u-itat să mai poves- 
tesc •. Odinioară, in zilele în care am scris O adutuire 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 apreciereurmca- 
ză să fie rcconsiderată numai după observarea atentă a stilului cărPI(jI' 
ee au urmat, M arel e singw'lllic, Delirul şi Viata ca o pradli, II ltima trezin d, 
suh acest raport, cele mai justificate îndoieli.) 

(),:l După Însăşi mărturisirea scriitorului, sch iţa Salcimul (ueinclusă 
în volumul de debut) a constituit-motivul generator pe plan emotiv al roma- 
nului 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-'Ia urmă )," ; op.cit., p. 149), v ooaţ ia Inscenării ce f ructif ică umorul, 
o [arma meI/fis generală a personajelor exprimată prin perspectiva paremiolo· 
gică şi culoarea idiomatieă a vo.rhiriia3, trăsături prin tare acestea se Întilnesc 

:lO V ial a ca o pradâ, p. :lfi5. 
31 lmp{)sibi/ainloarccte,. p,218. 
32 V ia/a ca () pradă, p. :l5U - ::l()1 . 
<la J\lorolllc(ii : momentul psihologic al parimit! şi statutul persQnajelor, În voI. Profesorul 

GaiJTil Islraitda 'l0 il/; ·atl.i, Iaşi, CelltruLcle multiplicare. al Universit:lţii"AL L Cuza"; 1984, 
p. Ell .ll. 
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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 anec- 
dotice ale parirniei fiind cele care provoacă comedia cuvintelor; sentinţele 
sintetizează reflecti ile unor personaje din acest roman, dar. şi din Ristpitorii, 
In/rus ul, 114 orele sili ouratic şi Ce! mai i ubil dintre pămint en i, 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, confr untarea ei cu noi realităţi, 
scriitorul extrage treptat semnificaţii grave, legate de formele de mani- 
festare şi structurile sociale caracteristice personajelor aparţinînd acestei 
lumi. Simbolul şi parabola urmăresc "adunarea",yorha şi gluma, relaţiile 
dintre părinţi şi copii, judecata lumii, noi ipostaze ale înţeleptului şi prostului: 
Conferind acestor aspecte valenţe ale problerriaticii existenţiale, proza lui 
Preda se îndepărtează deopotrivă de modelul şi antimodelulîn materie de 
1 iteratură cu şi des p re ţărani. . 

7. Trăsăturile artei şi ale expresiei lingvistice aparţinînd familiei 
scriitorilor "balcanic.i" id eritific.ahile la 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 înfrigunate şi profunde 
clarificări cu explozii şi reînnoite acumulări polemice în legătură eu des- 
tinul unei clase. "Sunetul unic" al artei scriitorului poate fi perceput şi ori- 
ginalitatea 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-TEXTES J)'ANTON PANN DANS o A.DUNARE UNUjTIL4 DE MAHlN PHEDA 
:RF:SUlVr:F:: 

Le cl(;bllt de Marin Preda. a vec le volum de recits Intilnirea din Pâmfntari(1'\J48), el sa con- 
sccrat iun eomme ecrivain par le roman Morometii (1955) se trouve SOllS le sigue de I'uttit.ude pole- 
mique ,\ l'egard de la lit.terature tra di tionel lc roumaine evoquant le rnonde du village. Provena nt 
d'une f ami lle de paysa ns, dOIJ( connaissant de honne source ee milieu, I'ccrivain ref usera les 
images uru lal.crales, les hypostases nromantiql1es" SOLlS lcsquelles le paysan est cntIe dans la 
Ii ttera l ure. Pour Preda celui-ci u'est ni un circ f rust.e, un "tcllllrien", ni un type cocasse .• un 
"budiu" pret il j ouer de bons tours et ayaul tnujours le mot po ur rire (il h trouve ellaque fois 
dans la paremiologie poplilaire), quelles que 801e111 les eireonstam,es de la vie. 

L'imag( d( synthese qne Marin Preda IJOllS oHrc resulte do ne de sa propre exphience et 
li llssi de la confronla tion de ces deux hypostases, ses persol1nuges mettant en lnmii,re, parallele- 
ment et parfois suceesivemcnt, des trails di vers: maltrisc de soi, circonspee1:ion, finesse du corn- 
portemcnl, du jugement ei de I'exprcssion, humor, mUlS aussi eOl1voitise, grossierete, morosite, 
soltisse ou entetemcnL Une lypologic si riche est it lrouver seulement dans le folklore : contes, 
aneeclotes, vers satiriques, proverbes ei adages, vÎsant, tous, un.,CI1Seigllemellt". Elle est aussi 
presente (hlllS des struetures naratives eu vers: les paraholes lOt les "saYllctes" comiques d'Anlon 
Paun <1ont les anthologies 8ui-generis out eu une grnnde eirculatiol1 memc dans le milicll ruraJ 
(A ulle {poqli('. plus rt.ccnte sur1.oul grace a l'ecole). 

Sans prendre en cOllsideralioJ] les possibles filiations_ la critique litteraire a neallmois 
remarqu( qne dalls O adunare llniştilâ (appartcnant au volume de debut) le prosaleur se r(wele 
un In ora lisff! et CII ml!me ternps un .comediograf" (scenal'iste de eomedies) qui, parfois, reeourt 
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a la parabole, En pm-tant ele deux rMereuces qne Mari« Preda f'ait il Paun (dans les roman s 
Moromeţ ii el Ddil'lzl) et du Ia i]. que dans cette nnuvel le Oll peut d(eelcl' quelques themes anec- 
dot iques de la Iittera ture d'Anton Pann a insi que des allusions des personnages aux Iameusus 
repliques qu'on trouve dans les para hnles versi Iiees de celui-ci, I'auteur de I'etude identif'ie iei 
les elements d'une confrontation cacheo du debutant Preda avcc la lit terat.ure d'Anton Pann. 

O sezătoare la fani off re, avant lrrul., lin pretexte cornposi tioucl pom O adunare liniştită, 
nouvcJle qui cont ient quelques themcsri« ceux qu'Ant.on Paun a groupes sous forme de vers 
mora lisat.em-s dans so n oeuvre de ruixa g« el: dans Ponestea oorbll : le voyage cornme occasion 
de connaltre ses seruhln hles, I'associatiou eu vile du n6goec, le depi t sa ns raison du sot, Il raut 
cependa nl so u li grter que merne la typologie de la Ii t.tera ture de Pnnn fail: I'ohjet de t'annotation 
ironique du debutant Preda. j\" la formule emphatique el: au x moyens slylistiques rerlondant s 
dune anthologie de la premiere moi tie du XIX-c sicele el 11 la lilU;ral:ure traciiLionelJe qui s'amu- 
sait :jvee des paysans plaisan!s, Marin Preda oppose l'arL c!'llne subtile mise en seene, l'eeol1omie 
de I't:xprcssioll, qui sllggcre plus qu'elle ne dil. La connoLalion affccLive des mols, en Lant qne 
prilJcipanx mOYCllS de la comedie hmgagiere, el la, perspeelive paremiologique du discours font 
1'[[/,/,1('re plan de Ia lJouvelle O adunare liniştitâ, 

Le filon elhnoslylisliquc de l'oeuvre de debut, qui se degage de la typologie et de la tl1e- 
matiquc /'urales esquissees iei (malriees mClllales, siluations proyerhiales, ele.mcnts dU code de 
comportement, paremiologie) sera loujol1!'s pre.sent dans 1Uo/'omc/ii el dans d'autres romalls 
de Preda. De cet ensemble de faiLs, de.s el(,mcnts de la forme, l'ecrivain extrait, au fur et il me- 
sUl'e,de graves significations qui, visant les relalions [ll'interieur des groupes sociaux, les hypos- 
tases 1l10clerlles d'une typologie humaine ou bien la pragma tique du diseours, recouvrent Cll 
fait la problematiquc exislcnticlle. 

Dans erUc perspcclivc, Preda reussit ll1W synlhese enLre la Lypologie des persollnages, 
les lhemes sp(cifiques flUX I'OmHI15 ele ceux Clui, selon G. Călinescu, sont des "pnssionnes ideolo- 
gues ruraux" (Rebreanu p. ex,) et I'art cles ecrivains que le mcme Călinescu appele ,.des balcani- 
qucs" el: dont le l.rait caracterisliquc est le raHincmcnt de l'expressioll (Caragiale p. ex.). CeHe 
synthese expliqlle "le son lllliquc" de l'ocuvre de Mariu Preda elans la litterature rOlllTluinc_ 


