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POVESTIREA
ÎNAINTE DE TEXT
Volumul Hanu Ancuþei de Mihail Sadoveanu, alcãtuit dintr-o
suitã de nouã povestiri, începe astfel:

Notă biobibliografică
Mihail Sadoveanu (1880-1961),
prozator. Se naşte la Paşcani; este
fiul avocatului Alexandru Sadoveanu
şi al Profirei (n. Ursachi). Face şcoala
primară în oraşul natal, gimnaziul la
Fălticeni şi liceul la Iaşi. Debutează
la 17 ani şi publică în diferite reviste
poezii, schiţe şi nuvele.
Din 1904 se stabileşte la Bucureşti cu intenţia de a urma Facultatea
de Drept, proiect care nu a fost realizat. Acest an este decisiv pentru
impunerea lui ca scriitor; debutează
editorial cu nu mai puţin de patru
cărţi (Povestiri, Şoimii, Crâşma lui
moş Precu şi Dureri înăbuşite).
Din 1906 îşi începe colaborarea permanentă la revista Viaţa românească
de la Iaşi unde îi apare, în 1912, romanul istoric Neamul Şoimăreştilor,
retipărit apoi în volum.
După primul război mondial se
instalează la Iaşi cu familia, în fosta
casă a lui Mihail Kogălniceanu.
Publică an de an noi volume. În
1923 este primit în Academia Română,
când rosteşte discursul de recepţie
despre Poezia populară, declarându-se „ucenic” al lui Ion Neculce şi
al lui Ion Creangă.
În 1928 publică Hanu Ancuţei,
carte care deschide seria capodoperelor sadoveniene. În anul următor îi apare romanul istoric Zodia
Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă,
autorul impunându-se drept creatorul romanului istoric românesc.
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Într-o toamnã aurie am auzit multe poveºti la Hanul Ancuþei.
Dar asta s-a întâmplat într-o depãrtatã vreme, demult, în anul când
au cãzut de Sântilie ploi nãprasnice ºi spuneau oamenii cã ar fi
vãzut balaur negru în nouri, deasupra puhoaielor Moldovei. Iar
niºte paseri cum nu s-au mai pomenit s-au învolburat pe furtunã,
vâslind spre rãsãrit; ºi moº Leonte, cercetând în cartea lui de zodii
ºi tãlmãcind semnele lui Iraclie-împãrat, a dovedit cum cã acele
paseri cu penele ca bruma s-au ridicat rãtãcite din ostroavele de la
marginea lumii ºi aratã veste de rãzboi între împãraþi ºi bielºug la
viþa de vie.
Apoi, într-adevãr, Împãratul-Alb ºi-a ridicat muscalii lui împotriva limbilor pãgâne, ºi, ca sã se împlineascã zodiile, a dãruit
Dumnezeu rod în podgoriile din Þara-de-Jos de nu mai aveau vierii
unde sã puie mustul. S-au pornit din pãrþile noastre cãrãuºii ca
s-aducã vin spre munte, º-atuncea a fost la Hanul Ancuþei vremea
petrecerilor ºi a poveºtilor.
Taberele de carã nu se mai istoveau. Lãutarii cântau fãrã
oprire. Când cãdeau unii, doborâþi de trudã ºi de vin, se ridicau
alþii de prin cotloanele hanului.
ª-atâtea oale au faramat bãutorii, de s-au crucit doi ani
muierile care se duceau la târg la Roman. ªi, la focuri, oameni
încercaþi ºi meºteri frigeau hartane de berbeci ºi de viþei, ori
pârpâleau clean ºi mreanã din Moldova. Iar Ancuþa cea tânãrã, tot
ca mã-sa de sprâncenatã ºi de vicleanã, umbla ca un spiriduº încolo
ºi-ncoace, rumãnã la obraji, cu catrinþa-n brâu ºi cu mânicile
suflecate; împãrþea vin ºi mâncãri, râsete ºi vorbe bune.
Trebuie sã ºtiþi dumneavoastrã cã hanul acela al Ancuþei nu
era han, era cetate. Avea niºte ziduri groase de ici pânã colo, ºi
niºte porþi ferecate cum n-am vãzut de zilele mele. În cuprinsul lui
se puteau oploºi oameni, vite ºi cãruþe ºi nici habar n-aveau dinspre
partea hoþilor…
1.

Acest prolog (parte care precedã conþinutul celor nouã povestiri) aratã intenþia autorului de a-ºi plasa naraþiunea într-un
timp anistoric, mitic prin vagul reperelor temporale. Pe de altã
parte, dimensiunea miticã a textului nu o exclude pe cea istoricã: Apoi într-adevãr, Împãratul-Alb ºi-a ridicat muscalii lui
împotriva limbilor pãgâne… Întrucât Împãratul-Alb este þarul

Alte romane, Baltagul (1930),
Creanga de aur (1933) şi Fraţii Jderi
(1935-1943), epopee a domniei lui
Ştefan cel Mare, reprezintă momente
importante în istoria literaturii române.
I se decernează premiul naţional de
literatură. În 1936 revine la Bucureşti şi se stabileşte aici.
Mare iubitor de vânătoare şi
pescuit, străbate ţara în lung şi-n
lat, găsindu-şi în aceste escapade
multe dintre subiectele operelor sale.
Este un inspirat cântăreţ al naturii
româneşti, al splendorilor acesteia,
în cărţi de mare poezie: Ţara de
dincolo de negură, Împărăţia apelor,
Valea Frumoasei, Poveştile de la
Bradu-Strâmb etc.
După al doilea război mondial,
intră în viaţa politică şi are demnităţi
înalte. Publică în continuare, dar multe
dintre cărţile sale sunt atinse acum
de aripa nefastă a ideologiei epocii
comuniste. Este o personalitate de
prim-plan, obţine ordine şi medalii,
este sărbătorit la vârste aniversare
cu mult fast.

2.

3.

Rusiei, iar limbile pãgâne sunt turcii, naratorul sugereazã cã
istorisirile de la Hanul Ancuþei au loc în vremea rãzboiului
Crimeei (confruntarea dintre ruºi ºi turci de la mijlocul secolului al XIX-lea).
Identificã, în fragmentul de mai sus, alte repere temporale,
care situeazã naraþiunea între istorie ºi legendã.
Tot în prolog, se poate sesiza o exagerare intenþionatã (o hiperbolizare) a belºugului. Vinul ºi mâncarea îºi vor avea rolul lor
în actul povestirii, într-o vreme a petrecerilor ºi a poveºtilor.
Cautã structurile/ sintagmele cu tentã hiperbolicã ºi explicã
sugestia conþinutã în ele.
Hanul Ancuþei reprezintã un simbol al legãturii dintre oameni.
Prezintã caracteristicile acestui han care, în tot volumul, este
un spaþiu al povestirii.

HARALAMBIE
de Mihail Sadoveanu
Cu ulcica-n stânga, comisul Ioniþã îºi mângâie cu douã degete
de la mâna dreaptã mustãþile tuºinate. Dregându-ºi glasul, se pregãti sã înceapã o povestire mai straºnicã ºi mai minunatã decât cea
cu iapa lui Vodã. Atunci cu mare dragoste ºi plãcere s-a ridicat din
colþul lui cãlugãrul cel care venea de la munte, ºi, cumpãnindu-ºi
oala în dreptul bãrbii, a slobozit cuvânt. Pânã într-acea clipã tãcuse ºi se îndeletnicise cu oala ºi mai nu-l vedeam din barbã. Acum
ne întoarserãm cu mirare cãtrã el.
– Vrednici creºtini ºi gospodari, a început cuvioºia sa, ºi
dumneata, cinstite comise Ioniþã de la Drãgãneºti! Sã mã iertaþi cã
eu pânã acuma am tãcut. Am urmat unei învãþãturi filozofeºti; ºi
cercam în tãcerea mea a preþui bunãtatea vinului. Noi, acolo, sus,
sub stâncile Ceahlãului, numai cât visãm la viaþa dulce de la podgorii. Cu afine ºi cu zãr nu ne putem veseli, iar urºii nu fac cumãtrii,
cãci încã n-au primit luminatul botez. Aºa eu, ducându-mã din
porunca egumenului nostru la sfânta Mitropolie ºi din râvna mea
vrând a mã închina la biserica marelui mucenic Haralambie, am
fãcut popas între dumneavoastrã; ºi dupã ce mi-am legat calul de
belciug, jupâneasa gazdã a ales ºi pentru mine o oalã nouã, care a
fost mai mare ºi mai frumoasã; ºi mult s-a bucurat sufletul meu între
fraþi ºi întru veselie. Am ascultat ºi lãutari ºi nu mi-am astupat
urechile. Ci pentru pãcatele mele va fi ºi iertare de la Acel carele
are multã milã. Deci am crezut cã se cuvine sã mã ridic ºi eu ºi sã
vã cunosc pe toþi dupã faptele ºi vorbele dumneavoastrã. ª-am
ascultat cu mare mirare ce-aþi spus º-aþi povestit. ªi-ntãi pentru
dumnealui comisul Ioniþã vreau sã-nchin, ºi pentru iapa domniei
sale…
Grãind acestea, cãlugãrul a sãltat oala, sorbind, ºi ºi-a astupat ochii, iar când a coborât-o, comisul a ciocnit cu el:
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– Îþi mulþãmesc, pãrinte, ºi-þi sãrut dreapta,
a vorbit rãzãºul. Dupã cuvânt se vede cã ne eºti
frate. Care-i numele cuvioºiei tale?
– Numele meu întru Hristos e Gherman, cinstite comise, – a rãspuns cãlugãrul; ºi eu din munte
acu mã cobor întãia oarã în viaþa mea ºi mã duc
la târgul Ieºilor. Iar când m-oi întoarce înapoi la
schitul nostru, am sã fac o rugãciune ºi pentru
sufletul domniei tale. Numai înainte de a-þi începe
dumneata istorisirea, sã îngãdui sã închin un
strop ºi pentru moº Leonte, care ºede aici la
dreapta mea ca un bãtrân prea înþelept. Eu vãd cã
dumnealui cunoaºte semnele vremii ºi crugul
lunii ºi al stelelor ºi poate ceti în zodii. E om
învãþat ºi þine minte de demult. ªi cu toate cã nici
eu nu-s tânãr, dar înaintea lui mã dau bãtut ºi
mã-nchin cu sãnãtate!
Ridicându-se, moº Leonte a ciocnit oala, a
mulþãmit º-a sãrutat dreapta pãrintelui Gherman.
– ª-a mai rãmas ºi pentru alþii, a grãit iarãºi
monahul. Se cuvine a mai sorbi din rodul pãmântului º-al soarelui ºi pentru moº Zaharia, fântânarul. Apa pe care-o scoate el la luminã cu
mare meºteºug nu-i aºa de gustoasã ca vinul, dar
e mai sfântã ºi mai plãcutã lui Dumnezeu. Noi
oamenii suntem pãcãtoºi ºi ne îndeletnicim ºi cu
altele. ªi mai închin ºi pentru badea Gheorghiþã,
vatavul de cãrãuºi al cneazului Cantacuzin: am
înþeles cã-i om ºagalnic ºi cântã din fluier. ªi
pentru meºterul Ienachi coropcarul, care duce-n
lãdiþile lui lucruri uºoare ºi de mare preþ: bucurii
de fatã mare. ªi dupã ce m-am plecat cãtrã toþi ºi
i-am binecuvântat, vãzând cã a mai rãmas în
fundul oalei ce-i mai dulce, mã-ndrept ºi cãtrã
gazdã. De la Ancuþa ne vin toate bunãtãþile. ªi
când râde spre noi ca acuma, aratã flori de lãcrãmioare, ºi-mi aduc aminte de primãvarã. Mã-nchin
ºi la cinstita faþ-a dumnisale! – ªi cãtrã toþi
ceilalþi mã-nchin ca la codru verde! – a sfârºit
pãrintele Gherman ºi a sorbit cel din urmã strop
din oalã. Apoi s-a aºezat la locul sãu.
Pentru toate aceste închinãri, noi ne-am
bucurat. Dar mai bucuros decât toþi s-a arãtat
comisul.
– Prea cuvioase pãrinte Gherman, a vorbit
el, tare sunt doritor sã aflu din ce parte de þarã ai
pornit cuvioºia ta ºi pentru ce treburi te duci la
târgul Ieºilor.
A rãspuns monahul:
– Dupã cum v-am mãrturisit, prea cinstite
comise, aºezarea mea întru aºteptarea morþii este
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sus, la Durãu. Acolo mã nevoiesc cu fraþii mei
întru pustietate; avem o leacã de gospodãrie ºi
creºtem puþine oi ºi vite. ªi uneori avem nacaz din
partea urºilor: ne stricã averea; ºi ieºim la rãzboi
împotriva lor ºi cu ajutorul lui Dumnezeu îi
biruim, cu toporul ºi cu cuþitul, cãci noi armã de
foc ºi sabie nu se cade sã purtãm, suntem slujitori
cu duhul. ª-aºa pe la Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie ne închide iarna ca-ntr-un bârlog ºi nu
mai vedem obraz de pãmântean pânã-n primãvarã. Atunci ne coborâm la apa Bistriþei ºi la
prietinii ºi cunoscuþii noºtri. Grea viaþã ducem
noi acolo, în pustie…
La vorba asta, s-a oprit la el Ancuþa, cu
cofãielul.
– Îþi mulþãmesc, lele Ancuþã, pentru vin ºi
pentru cãutãtura ochilor. Poþi sã umpli oala, ca
sã nu te trudeºti a veni a doua oarã. Iar locul
naºterii mele, cinstite comise, e tot la munte în sat
la Bozieni. Nu pot spune cã am cunoscut pe tatãl
meu. Maicã-mea ºi cu Dumnezeu l-au ºtiut. Iar eu
am crescut orfan ºi-mi spãlau de multe ori obrazul
lacrimile maicii mele. ªi ea m-a jurat mãnãstirii
Durãului, în ceasul când a pãrãsit aceastã lume,
ca sã rãscumpãr pacate trecute. ªi tot dupã jurãmânt fac ºi drumul acesta la Sfântul Haralambie
în Ieºi. Trebuia de mult sã mã învrednicesc a
împlini diata. ªi iatã, abia acum am prãpãdit din
ochi Ceahlãul ºi simt schimbat gustul apei, de n-o
mai pot pune în gurã. ªi venind de la Bistriþa la
apa Moldovei, mã minunam câtu-i de mare þara.
ª-am poposit prin sate ºi mi-au fost gospodarii pe
unde-am gãzduit ca niºte fraþi. ªi cum cãlãream
pe marginea ºleahului, pe sub cireºi, iatã s-a
arãtat ochilor mei han ca o cetate º-am auzit zvon
de lãutari ºi glasuri. ªi m-am îndemnat de m-am
oprit ºi mi-am dus desagii într-o cãmãruþã; iar ca
sã spun cã nu-mi prieºte, aº sãvârºi mare pacat;
numaicât simt mustrare cã nu-s mai curând acolo
unde m-a îndemnat cu jurãmânt maica-mea, acu
treizeci ºi patru de ani, când a trecut cãtrã lãcaºurile cele veºnice…
– Mã vezi prea mirat, pãrinte, de cele ce
spui, a întâmpinat rãzãºul. Nici eu n-am vãzut
încã biserica Sfântului Haralambie, ºi, dacã n-aº
avea atâtea încurcate trebi, aº încãlica º-aº
merge ºi eu cu sfinþia ta. Se vede cã maica dumitale a avut o tainã pe care dumneata n-o
cunoºti.
– Poate n-o cunosc, a rãspuns cãlugãrul,
dar când eram un bãieþaº sãltat numai ia atâta de

la pãmânt, am avut crâncenã vedere ºi spaimã, ºi
maicã-mea era lângã mine. ª-atuncea am vãzut
pe acel Haralambie, pentru care trebuie sã mã
rog.
Ochii comisului scãpãrarã spre noi cu mare
nedumerire.
– Care Haralambie? – întrebã el pe pãrintele Gherman.
– A fost în vremea veche unul Haralambie,
om foarte cunoscut pânã la Domnie, rãspunse
monahul cu glas deodatã schimbat ºi puse cu
luare-aminte oala pe pãmânt, alãturea.
– Cine-a fost, cum a fost ºi ce-a fãcut –
întrebã cu aþâþare comisul Ioniþã. Eu încã n-am
auzit de el.
– Se poate, urmã cãlugãrul; cãci de la întâmplarea aceea a trecut vreme adâncã. Acel
Haralambie era un arnãut domnesc. ª-aºa, prea
cinstite comise Ioniþã, într-o bunã zi Dumnezeu a
vrut sã-ºi urascã slujba la poarta Domniei ºi sã
intre în codru, cu tovarãºi, cum era obicei
pe-atunci. ª-aºa cum se afla, cu seleaful stãpânirii pe el ºi cu strai înflorit, a prins a lovi
curþi boiereºti ºi sate º-a lua mare dobândã.
ª-avea el codrii ºi drumurile lui, º-anume fântâni
ºi trecãtori, pe care le þinea sub putere. ªi pe cel
ce se scula împotrivã-i îl pãlea cu hamgerul ori
îl detuna cu pistolul. Dupã atâtea îngroziri ºi
morþi de om, au cãzut cu lacrimi la picioarele lui
Vodã mulþi boieri ºi negustori, ºi norod, arãtând
rãutãþile ºi asupririle lui Haralambie. ªi Vodã a
rânduit ispravnicilor sã alcãtuiascã poteri ºi sã
prindã pe vrãjmaºi. ª-au pornit poterile ºi s-au
lovit cu hoþii º-a biruit Haralambie. Iar alteori,
când nu putea birui, se trãgea pe poteci ºi prin
munþi, în sãlaºul fiarelor… ª-au þinut treburile
aceste rele, pânã ce tare s-a zbârlit ºi s-a mâniat
Domnia. ªi-n ziua de Sântãmãria mare, la 15 a
lunii lui august, s-a rânduit divan; ºi Vodã
Ipsilant a intrat posomorât între boieri. Nici n-a
rãspuns la închinãri, ci numa-ºi pieptãna barba
cu degetele ºi pufnea.
– Am auzit iar de rãutãþile hoþilor! – a prins
a striga el. A pãlit Haralambie la Dumbrãveni, la
moºia noastrã, º-a rãpit banii de la orândã ºi de
la moarã! Atâtea nelegiuiri nu mai putem suferi!
Strigã ºi plânge norodul în toate pãrþile! Ce-ai
fãcut ºi ce-ai rânduit, cinstite vornice?
– Înãlþate Doamne! a grãit marele vornic de
Þara-de-Sus; am împuns ca cu strãmurarea pe

toþi ispravnicii, º-au scos poteri, dar cu puþin
folos.
– Fãrã de nici un folos, cinstite mare-vornic,
fãrã de nici un folos!
– Într-adevãr, fãrã de folos, mãria ta, dar
totuºi acuma avem ºtiinþã de multe ascunziºuri,
ºleahuri ºi gazde ale rãilor. Lupu se-ntoarce
unde a mâncat oaia, – aºa cã acuma ne trebuie
numai vânãtor vrednic.
– Care vânãtor vrednic, vornice, cãci pânã
acuma toþi s-au dovedit miºei!
– Mãria ta, acest Haralambie a fost om tare
între neferii Domniei, înainte de a se fi hainit. ªi
braþ ºi ochi ca dânsul n-are decât frate-sãu,
Gheorghie Leondari, tufecci-baºa: care-i om cinstit ºi viteaz ºi aratã mare scârbã pentru rãutãþile frãþâne-su. Mãria ta, eu socot sã chemi pe
tufecci-baºa; ºi porunceºte-i sã supuie pe frate-sãu…
Vodã a stat º-a cugetat, ºi ºi-a scãrmãnat
barba, ºi se plimba de colo-colo.
– Aºa este, vornice, a grãit el. Am ºtiut de
frãþia asta, ºi m-am bucurat de credinþa lui
tufecci-baºa Gheorghie, dar n-am cugetat cã el e
vânãtorul cel bun. Sã vie acuma la poruncile
mele!
Îndatã s-au izbit unul în altul aprozii º-au
nãvãlit la odãile neferilor, ºi tufecci-baºa
Gheorghie s-a înfãþiºat. Iar Vodã ºi-a pus
barba-n piept ºi s-a încruntat la el.
– Ascultã, cãpitane Gheorghie; am iubit
slujba ta care mie mi-a fost cu credinþã ºi cu
dreptate. De aceea te-am miluit, ºi-n vremea
domniei mele ai dobândit curte ºi moºie în
þinuturile Ieºilor. Dar precum ºtii, fratele tãu
Haralambie a umplut þara de plângere. ª-acuma
a venit vremea sã rãspunzi tu pentru el. Îþi dau,
cãpitane Gheorghie, douã sãptãmâni. Alege-þi
slujitori câþi vrei. Pânã-ntr-acest soroc sã-mi
aduci la picioare, viu ori mort, pe fratele tãu.
Altfel, n-ai sã mai vezi obrazul meu, nici lumina
zilei!
Tufecci-baºa Gheorghie n-a rãspuns îndatã.
Când ºi-au ridicat boierii ochii cãtrã el, l-au
vãzut fãrã sânge-n obraz ºi, cât era de nalt ºi de
spãtos, parcã se cumpãnea. Apoi a grãit:
– Am înþeles, mãria ta!
S-a plecat, a sãrutat mâna lui Vodã ºi a
ieºit. ªi cum a ajuns la odãi a strigat la neferi º-a
ales cincizeci dintre ei. ªi pe loc le-a rânduit
arme, cai ºi ceas de pornire. ªi noaptea au ºi fost
pe drum, în locuri pustii. ª-a doua zi Gheorghie
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Povestire – specie a genului
epic în care se prezintă fapte şi întâmplări din punctul de vedere al unui
narator care poate fi martor sau participant direct la evenimentul povestit.
Spre deosebire de nuvelă, unde
acţiunea se axează în jurul unui
personaj central, povestirea acordă
o mare importanţă naratorului şi
actului narării, punând accentul pe
situaţii şi întâmplări. În cadrul povestirii se instituie o relaţie foarte strânsă între emiţător (naratorul) şi receptor
(ascultătorul/ cititorul).
Dacă nuvela, în general, tinde
spre obiectivitate, în povestire perspectiva narativă este cu precădere
subiectivă, întrucât relatarea se face
din unghiul de vedere al povestitorului care poate fi implicat direct în
situaţiile, întâmplările, evenimentele
relatate.
În povestire timpul are două
coordonate: timpul povestirii, al
istorisirii propriu-zise – întotdeauna
prezentul, şi timpul povestit – trecutul, „reconstruit” prin intermediul
evocării.
Povestirea cunoaşte forme variate în ceea ce priveşte construcţia
textului. Des întâlnită este „povestirea
în ramă”, o formă de încadrare a
mai multor naraţiuni de sine stătătoare într-o naraţiune-cadru. În literatura universală, cele mai cunoscute „povestiri în ramă” sunt O mie
şi una de nopţi şi Decameronul
(1348) lui Giovanni Boccaccio, iar
în literatura română Hanu Ancuţei
(1928) de Mihail Sadoveanu.

Hanul Ancuţei, înainte de a fi
demolat
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Leondari, aflând de-o prãdãciune, a ºi cãlcat pe urmele hoþilor. ªi
dintr-acel ceas s-a þinut de paºii lui Haralambie, ca un câne care
adulmecã putoarea fiarei. ªi l-a mânat din culcuº în culcuº, zi ºi
noapte fãrã hodinã. ª-n ziua a opta, pe vreme de ploaie, în zori, a
bãtut cineva în geamul casei noastre, în sat la Bozieni.
Maicã-mea a rãsãrit de lângã mine. A tras grabnic zãvorul de
la uºã. ª-a intrat, ud ºi cu obrazul supt ºi cu ochii spãriaþi,
prietinul nostru. Îl ºtiam frumos ºi falnic. ªi când venea uneori,
sara, ºi se aºeza pe laiþã, îºi punea uºor mâna în creºtetul meu ºi
mã mângâia.
A zis repede ºi rãguºit:
– Dã-mi sã mãnânc!
Maicã-mea s-a înfricoºat. ªi cãuta tremurând blidele ºi
mãmãliga rece.
Din alte vorbe, am auzit pe acestea, ºi nu le voi uita pânã la
moarte:
– Mã hãituieºte frate-meu Gheorghie ca pe lup!
N-a avut vreme sã îmbuce nimic. S-au auzit paºi afarã ºi
glasuri:
– Ieºi, Haralambie, c-au înconjurat grãdina ºi ne pierdem
capetele!
L-am auzit icnind cu mânie. A tras din seleaf pistoalele ºi s-a
izbit în uºã. Maicã-mea m-a luat de mânã º-am fost ºi noi îndatã
afarã pe prispã. ªi-n livadã am vãzut pe voinici, cu armele gata.
Erau opt ori zece.
ª-atuncea am înþeles cine-i Haralambie. Maicã-mea a început
a plânge încet ºi mã strângea lângã dânsa º-am vãzut cã-i vreme
de primejdie.
Bãteau cânii în sat fãrã contenire. ªi dintr-odatã au nãlucit în
margine cãlãreþi împânziþi. ª-am auzit glasuri, ºi pe hudiþi ºi-n
dosul casei. Iar tovarãºii lui Haralambie dintr-odatã s-au tras ºi
s-au risipit de lângã el º-au prins a lepãda armele. Atuncea s-a
arãtat un om mare, cu mustaþa neagrã. Maicã-mea a suspinat:
– Aista-i frate-sãu; samãnã cu el!
A strigat ameninþând cu hamgerul:
– Dã-te rob!
Haralambie a întins un pistol º-a tras. Când l-a lepãdat º-a
prins din stânga pe celalalt, sã tragã iar, tufecci-baºa l-a pãlit cu
hamgerul ºi l-a doborât. Maicã-mea a þipat cu groazã. Hoþii s-au
aºternut la pãmânt ºi s-au supus. Neferii au nãvãlit din toate pãrþile. Dupã nãvalã ºi zvoanã, unul dintre slujitorii Domniei a ridicat
º-a þinut sus capul celui ucis. Chiar atunci rãsãrea soarele ºi
scânteia bruma-n livadã. ªi capul se uita cu ochi neclintiþi la mine
ºi-mi zâmbea cu mâhnire.
Tufecci-baºa Gheorghie s-a întors la domnie cu capul tatãlui
meu. ªi s-a înfãþiºat la Divan, ºi l-a pus pe covor, cu naframã roºã,
la picioarele lui Vodã. Îngenunchind alãturi, a grãit cu lacrimi:
– Mãria ta, am plinit porunca! Dar te rog sã mã leºi slobod la
pãmântul meu ºi la liniºte – cãci am vãrsat sângele pãrinþilor mei,
care curge ºi-n vinele mele.

Tema – reprezintă un aspect
general care apare în opera literară.
Marile opere au izvorât întotdeauna
din teme majore, importante pentru
om şi pentru destinul său. Fiecare
creator tratează tema în funcţie de
personalitatea sa artistică. Diversitatea temelor poate fi redusă la un
număr de teme eterne: iubirea, natura,
copilăria, adolescenţa, timpul, războiul,
prietenia, călătoria etc.
Motiv – unitate structurală a
operei literare care contribuie la conturarea temei într-un text. Se manifestă ca o situaţie tipică, purtătoare
de semnificaţie.
Unele motive au fost moştenite din tradiţia culturii greco-latine,
altele au venit din spaţii culturale
îndepărtate (China, Persia, India etc.)
prin traduceri sau prelucrări.
Motivul indică opţiunea estetică a unui scriitor; el poate circula
numai într-un interval temporal distinct sau poate depăşi spaţiul şi timpul
care l-au generat.
Motivul reprezintă o unitate imagistică sau de conţinut care intră în
alcătuirea unei opere literare. Ex.:
lacul, codrul, luna, teiul, geniul etc.
în poezia lui Mihai Eminescu;
„Zburătorul”, Meşterul Manole, calul
năzdrăvan, fiul de crai etc. în creaţia
folclorică; hanul în Hanu Ancuţei şi
Baltagul de Mihail Sadoveanu, în
Moara cu noroc de Ioan Slavici
etc.

Prolog – parte care precedă
cuprinsul propriu-zis al unei opere
literare. Având un caracter introductiv, prologul oferă cititorului informaţii importante pentru înţelegerea
textului. Ex.: Hanu Ancuţei de Mihail
Sadoveanu, Ciocoii vechi şi noi
de Nicolae Filimon etc.
Epilog – partea finală a unei
opere literare, având un caracter
conclusiv. În epilog, autorul pune în
evidenţă anumite idei din operă sau
subliniază semnificaţia de ansamblu
a creaţiei sale. Ex.: epilogul din romanul Ciocoii vechi şi noi de Nicolae
Filimon, din Enigma Otiliei de G.
Călinescu, din Două loturi de I.L.
Caragiale etc.

A fost jalnicã vederea aceea º-au plâns în divan Vodã ºi
boierii. Iar tufecci-baºa Gheorghie, dobândind voie, s-a tras cãtrã
pãmânturile lui; ºi pentru durerea ºi ispãºirea sa, ºi pentru iertarea
sufletului celui rãtãcit, a clãdit în târg la Ieºi biserica la care mã
duc eu sã mã închin…
Iatã pentru care pricinã, cinstite comise Ioniþã, am fost jurat
schitului Durãu. Iar inima mea râvnea cãtrã oameni. De-aceea
cuget uneori cã puþine ºi triste au fost zilele mele…
Rãzãºul s-a arãtat mirat de povestirea monahului º-a tãcut cu
uimire o vreme. Dar dupã aceea ºi-a venit în fire ºi ne-a încredinþat
cã ceea ce vrea sã ne spuie dumnealui e cu mult mai minunat ºi mai
înfricoºat.

DICŢIONAR

EXPLICATIV

comis, s.m. – mare dregãtor în Moldova ºi în Þara Româneascã, în
evul mediu, care avea în sarcina sa caii ºi grajdurile curþii domneºti
tuºinat, adj. – tuns scurt
egumen, s.m. – stareþ
crug, s.n. – orbitã
monah, s.m. – cãlugãr
vãtaf, s.m. (var.; vatav) – persoanã având în subordinele sale un anumit numãr de oameni
cãrãuº, s.m. – cãruþaº
coropcar, s.m. – negustor ambulant de mãrunþiºuri
a se nevoi, vb. – a face eforturi, a se strãdui, a se cãzni; etimologic,
sensul este „a-ºi duce viaþa de nevoie, pentru cã aºa a fost sortit”
cofãiel, s.n. – (dim.) vas de formã cilindricã, fãcut din doage de brad,
cu o toartã; doniþã
ºleah, s.n. – drum de þarã natural, neamenajat, bãtãtorit de cãruþe
arnãut, s.m. – servitor înarmat, angajat de boieri pentru paza personalã
seleaf, s.n. – brâu lat în care se purtau înfipte diferite arme
hamger, s.n. – pumnal mare, încovoiat
a þine sub putere, expr. – a controla, a stãpâni prin forþã
ispravnic, s.m. – dregãtor care ducea la îndeplinire o poruncã domneascã sau (mai târziu) care conducea, ca reprezentant al domnului, un
judeþ sau un þinut
poterã, s.f. – ceatã, grup de oameni (în special arnãuþi) înarmaþi, care
avea misiunea de a prinde pe rãufãcãtori ºi pe haiduci
orândã, s.f. – cârciumã ruralã; han
vornic, s.m. – mare dregãtor la curtea domneascã, însãrcinat cu
supravegherea curþii, cu conducerea treburilor interne ale þãrii, având ºi
atribuþii judecãtoreºti
strãmurare, s.f. – bãþ ascuþit sau prãjinã cu vârf de fier, cu care se
îndeamnã vitele la mers
nefer, s.m. – soldat care fãcea parte dintr-o poterã; poteraº
a se haini, vb. – (înv.) a se rãzvrãti
tufecci-baºa, s.m. – soldat mercenar din garda domneascã, ºeful gãrzii
aprod, s.m. – dregãtor al curþii domneºti, cu atribuþii (administrative,
fiscale, juridice) variate
hudiþã, s.f. – ulicioarã
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Textul narativ – text în care
sunt prezentate fapte, întâmplări, evenimente, într-o succesiune de momente. Se consideră că un text este
narativ atunci când:
• evenimentele prezentate implică acţiunea unor personaje;
• aceste evenimente au o legătură între ele;
• faptele, întâmplările urmează
o succesiune cronologică.
Elementele fundamentale ale
unui text narativ sunt: naratorul (cel
care povesteşte sau narează), personajele, timpul şi spaţiul evenimentelor.

Instanţe ale comunicării în
textul narativ: autor, narator,
personaj, cititor
Autor – persoană care concepe şi scrie o operă (literară, ştiinţifică etc.). Autorul (prozatorul, poetul,
dramaturgul, scriitorul) este „cel ce
există sau a existat în carne şi oase,
în lumea noastră”. Autorul nu apare
direct în opera literară, ci prin intermediul naratorului, cel care prezintă
fapte, întâmplări, evenimente ale
universului ficţional creat de autor.
Prezenţa directă a autorului poate fi
întâlnită în texte memorialistice ori
epistolare.
Narator – cel care narează,
„povesteşte” şi este un mediator între
autor şi cititor.
Cel mai des întâlnite ipostaze
ale naratorului sunt următoarele:
• naratorul omniscient – cel
care ştie totul despre personaje, despre gândurile şi intenţiile acestora
(atotştiutor). Este un narator obiectiv pentru că face o relatare neutră,
impersonală a evenimentelor la care
iau parte personajele. Naratorul
obiectiv nu intervine prin comentarii
sau explicaţii în desfăşurarea acţiunii,
nu „judecă” personajele. Naraţiunea
se realizează la persoana a III-a.
Ex.: Liviu Rebreanu – Ion, Marin
Preda – Moromeţii etc.;
• naratorul-personaj – presupune relatarea la persoana I, pentru
că totul este privit prin „ochii” unui
personaj. Drept urmare, perspectiva asupra evenimentelor narate
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SUGESTII

PENTRU INTERPRETAREA TEXTULUI

Volumul Hanu Ancuþei de Mihail Sadoveanu (apãrut în anul
1928) cuprinde un numãr de nouã povestiri narate de personaje diferite într-un han, spaþiu al evocãrii ºi loc de conservare a trecutului.
Cu un aer plin de nostalgie, fiecare povestitor relateazã în faþa
ascultãtorilor de la Hanul Ancuþei „istorii de demult”, petrecute într-o
Moldovã arhaicã.
Prezenþã discretã la începutul ºi la sfârºitul volumului,
povestitorul-prim se lasã înlocuit în fiecare povestire de câte unul
dintre personajele sale, pentru a readuce din negura timpului fapte
ºi evenimente mai puþin obiºnuite.
În acest adevãrat „spectacol” al comunicãrii, ceremonialul este
esenþial, iar „în-scenarea” precede întotdeauna istorisirea. Solicitat
sã-ºi aminteascã o întâmplare a trecutului, povestitorul se desprinde
din semiîntunericul vreunui cotlon al hanului, se apropie de foc,
flãcãrile îi lumineazã faþa ºi-l plaseazã într-un prim-plan care-i
creeazã, pentru un timp, privilegiul de a fi protagonist. Nu va povesti imediat, pentru cã vrea sã creascã aºteptarea ascultãtorilor, ºi
de aici curiozitatea ºi suspansul. Va inventa ceva, va face un ocoliº,
îºi va potrivi niºte tutun în pipã, va închina în sãnãtatea celorlalþi, se
va lãsa rugat sã povesteascã (deºi vrea cu tot dinadinsul s-o facã),
va nãscoci orice pentru a amâna istorisirea. Dar odatã ce aceasta a
început, atenþia tuturor se concentreazã asupra sa, pentru cã toþi sunt
vrãjiþi de farmecul cuvintelor sale.
Finalul fiecãrei povestiri lasã întotdeauna o uºoarã umbrã de
tristeþe ºi melancolie: o datã prin mesajul pe care ea l-a transmis, a
doua oarã pentru cã s-a terminat. Cu „misiunea” îndeplinitã, povestitorul se va retrage din lumina focului ºi va reintra în semiobscuritatea de unde venise pentru a-ºi lua în primire „rolul”. El redevine
unul dintre ascultãtori, în timp ce, dintr-un alt cotlon, un alt drumeþ
va intra, prin actul povestirii, în luminile „rampei”.
Acest „spectacol” se va repeta de nouã ori, pânã în zori, când
unii dormeau chiar unde se aflau, frânþi ºi rãsuciþi. „Cortina” se
trage, fãrã ca Ioniþã comisul, „regizorul”, cel care inaugurase întreaga „în-scenare” printr-o povestire despre iapa lui Vodã, sã mai
apuce sã o mai spunã ºi pe a doua, care în mod cert – asigura el – le
va întrece pe toate celelalte.
Pe aceastã „scenã” povesteºte cãlugãrul Gherman de la schitul
Durãu cumplita „istorie de demult” despre soarta celui numit
Haralambie.

EXPLORAREA TEXTULUI
…cãci de la întâmplarea aceea a trecut vreme adâncã
1.

Povestirea Haralambie debuteazã cu relatarea naratorului care
este menitã sã deschidã perspectiva unei noi istorisiri (dupã
cea a comisului Ioniþã din povestirea precedentã – Iapa lui
Vodã) prin instituirea unei relaþii între douã personaje: comisul
Ioniþã de la Drãgãneºti ºi unul dintre drumeþii sosiþi la han –

este una subiectivă, conformă cu
„optica” naratorului-personaj. Ex.:
personajul Ştefan Gheorghidiu din
romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de
Camil Petrescu, Allan din romanul
Maitreyi de Mircea Eliade etc.
• naratorul-martor – presupune atât relatarea la persoana I
(deci implicare în faptele narate),
cât şi la persoana a III-a (în acest
caz naratorul este absent din întâmplările povestite). Ex.: în Haralambie
din volumul Hanu Ancuţei de Mihail
Sadoveanu, relatarea începe la persoana a III-a (Cu ulcica-n stânga,
comisul Ioniţă îşi mângâie cu două
degete…), pentru ca să treacă apoi
la persoana I (– Vrednici creştini şi
gospodari…).
Personaj (din fr. personage,
lat. persona – „mască de teatru”;
„deschizătură din masca actorilor
antici prin care se auzeau vorbele
acestora”) – elementul esenţial într-o
operă literară epică sau dramatică.
Valoarea unei opere este în directă
legătură cu modul în care este ales şi
construit personajul.
Cititor – cel care receptează
şi interpretează mesajul transmis de
autor prin intermediul naratorului.
Cititorul se află într-o situaţie de
comunicare. Emiţătorul (naratorul)
emite un mesaj (textul) care ajunge
la receptor (cititorul): E fi M fi R.

cãlugãrul Gherman de la schitul Durãu. Identificã ºi prezintã
acest pasaj introductiv.
2. În viziunea autorului, Hanu Ancuþei este o „scenã” unde are
loc un „spectacol” al comunicãrii între personaje din medii
foarte diferite. Comenteazã din acest punct de vedere felul
cum intrã în „scenã” cãlugãrul Gherman ºi modul în care se
face cunoscut celorlalþi.
3. Numeroase scrieri ale lui Sadoveanu înfãþiºeazã oameni care
trãiesc în izolare, într-un anumit soi de „primitivitate”, departe
de civilizaþie ºi de freamãtul lumii. Descrie sãlbãticia locurilor
de unde a coborât cãlugãrul Gherman pentru a se închina la
biserica marelui mucenic Haralambie.
4. Dupã ce a fãcut o „introducere” ºi a tãrãgãnat cu bunã-ºtiinþã
începerea istorisirii sale tocmai pentru a crea suspansul necesar, cãlugãrul face o portretizare a celui pe care l-a cunoscut
când era copil – Haralambie. Realizeazã, pe baza celor povestite de Gherman, portretul acestui personaj.
5. Explicã, selectând secvenþe din text, de ce Haralambie ajunge
sã fie atât de temut, încât însuºi Vodã Ispilant se preocupã de
prinderea lui.
6. Prezintã solicitarea pe care Vodã i-o face lui tufecci-baºa
Gheorghie Leondari, fratele lui Haralambie.
7. Explicã sugestia pe care o introduce în povestire cãlugãrul
Gherman prin aceastã mãrturisire: … pe vreme de ploaie, în
zori, a bãtut cineva în geamul casei noastre, în sat la Bozieni.
Maicã-mea a rãsãrit de lângã mine. A tras grabnic zãvorul de
la uºã. ª-a intrat, ud ºi cu obrazul supt ºi cu ochii spãriaþi,
prietinul nostru. Îl ºtiam frumos ºi falnic. ªi când venea uneori,
sara, ºi se aºeza pe laiþã, îºi punea uºor mâna pe creºtetul meu
ºi mã mângâia.
8. Comenteazã semnificaþia urmãtorului enunþ: ª-atuncea am înþeles cine-i Haralambie.
9. Prezintã înfruntarea lui Haralambie cu fratele sãu, tufecci-baºa
Gheorghie, precum ºi urmãrile tragice ale acesteia.
10. Explicã motivul pentru care Gheorghie a clãdit în târg la Iaºi
biserica marelui mucenic Haralambie, loc spre care se îndreaptã
(dupã un popas la han) cãlugãrul Gherman.

…puþine ºi triste au fost zilele mele
1.

2.

Într-un text literar, naratorul este un mediator între autor ºi
cititor. Alege, dintre aceste variante, tipul de narator prezent în
povestirea Haralambie de Mihail Sadoveanu ºi argumenteazã-þi
opþiunea:
• narator omniscient;
• narator-personaj;
• narator-martor.
Povestirea Haralambie se constituie ca un text unde relatarea
la persoana a III-a alterneazã cu relatarea la persoana I. Identificã exemple care sã confirme aceastã afirmaþie.
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Construcţia subiectului –
succesiune a întâmplărilor, evenimentelor narate într-o operă literară.
Potrivit modelului tradiţional, cele
cinci momente ale subiectului sunt:
expoziţiunea, intriga, desfăşurarea
acţiunii, punctul culminant şi deznodământul.
Cercetările recente propun o
variantă uşor modificată:
• expoziţiunea – prezentarea
personajelor, a timpului şi a locului;
• evenimentul declanşator –
prezentarea evenimentului care determină demararea faptelor, a istoriei
în general;
• complicaţia – reacţia personajului (ce gândeşte, ce spune personajul ca reacţie la evenimentul
declanşator):
- scopul (ce decide personajul să facă pentru a rezolva
problema ivită);
- încercarea (efortul personajului pentru rezolvarea problemei);
• rezolvarea – dezvăluirea rezultatelor încercării personajului de
a soluţiona problema);
• finalul – consecinţele pe
termen lung ale acţiunii personajului;
• morala (secvenţă facultativă).

Prezintã construcþia subiectului din aceastã povestire, prin relevarea urmãtoarelor etape: expoziþiunea, evenimentul declanºator, complicaþia, rezolvarea, finalul, morala.
4. Una dintre trãsãturile importante ale povestirii este evocarea
(aducerea din trecut, „reînvierea” unor fapte, întâmplãri, personaje prin prezentarea lor ca ºi cum totul s-ar petrece sub
ochii ascultãtorului/ cititorului). Cautã în text un pasaj în care
este prezentã evocarea.
5. Subiectivitatea povestitorului este o altã caracteristicã importantã a povestirii, pentru cã relatarea se face strict din perspectiva acestuia. Cum îºi face prezenþa subiectivitatea în istorisirea cãlugãrului Gherman? Argumenteazã.
6. Fiecare istorisire din volumul Hanu Ancuþei este precedatã de
un „ritual” pregãtitor pentru ascultare, care constã în schimburi
amabile de replici, în fugare comentarii despre oameni ºi
locuri, despre ceremonialul degustãrii bucatelor ºi vinului din
cãmãrile ºi beciurile hanului. Identificã în povestirea Haralambie
aceste aspecte care creeazã un „spectacol” al comunicãrii.
7. Douã dintre personajele care apar în povestirea Haralambie
(ca, de altfel, în fiecare dintre povestirile volumului Hanu
Ancuþei) sunt comisul Ioniþã ºi Ancuþa. Explicã rolul lor în
text.
8. Fiecare dintre cele nouã povestiri ale volumului conþine un
sens etic. Ce sugereazã, din acest punct de vedere, povestirea
Haralambie?
9. Demonstreazã cã povestirea Haralambie este un text narativ.
10. Explicã de ce volumul Hanu Ancuþei este considerat o „povestire
în ramã”.
3.

DINCOLO DE TEXT
1.

2.

3.
Alexandru Ipsilanti, domn al
Moldovei (1786-1788), personaj
al povestirii
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Citeºte în întregime volumul Hanu Ancuþei de Mihail Sadoveanu
pentru a-i cunoaºte ºi pe ceilalþi membri ai „comunitãþii” de la
han:
Bãtrâni înþelepþi, ciobani, foºti ostaºi, cãlugãri, femei,
cerºetori, negustori, oameni ai pãmântului etc. interpreteazã
un mare text care se numeºte povestire. Memoria, înþelepciunea, viaþa ºi moartea, adevãrurile vieþii, renunþarea, bogãþia ºi
asceza sunt reunite în locul unde toate întâmplãrile dobândesc
un sens nou. O spiritualitate rezistentã, trainicã se regãseºte
aici.
(Ion Vlad, „Cãrþile” lui Mihail Sadoveanu)
Citeºte povestirile scrise de Vasile Voiculescu (Pescarul Amin,
Lostriþa, Sezon mort, În mijlocul lupilor, Ultimul Berevoi etc.)
pentru a face o comparaþie între tehnica povestirii lui Sadoveanu
ºi cea a lui Voiculescu.
Urmãreºte motivul „hanului” prezent ºi în texte care ilustreazã
o altã specie literarã – nuvela. Aminteºte-þi nuvela Moara cu
noroc de Ioan Slavici (studiatã în clasa a X-a) ºi citeºte nuvela
fantasticã La hanul lui Mânjoalã de I.L. Caragiale.

Limbă şi comunicare
TEXTUL DESCRIPTIV
Textul descriptiv – text în care sunt prezentate trãsãturi particulare, informaþii
despre personaje/ persoane, obiecte, fenomene, locuri etc. Descrierea poate apãrea
atât în textele literare epice, lirice sau, mai rar, dramatice, cât ºi în texte nonliterare
(opere ºtiinþifice, ghiduri de turism etc.).
Tipurile descrierii literare sunt:
• portretul – descrierea unui personaj, fie prin trãsãturile exterioare ale acestuia
(portret fizic), fie prin caracterul lui (portret psihic), fie prin trãsãturile fizice ºi
sufleteºti, în acelaºi timp (portret mixt). Portretul este folosit de autor pentru a individualiza personajul respectiv;
• tabloul – descrierea unei priveliºti, a unui peisaj, a unor scene din viaþa socialã,
a unor aspecte din anumite medii etc.
Opere literare integral descriptive sunt pastelurile; ca secvenþã de text, descrierea
apare în operele epice, lirice sau dramatice.
Între descriere ºi naraþiune existã deosebiri:
• naraþiunea urmãreºte cu precãdere prezentarea dimensiunii temporale, pe
când descrierea se axeazã în special pe dimensiunea spaþialã;
• în naraþiune timpurile verbale predilecte sunt perfectul simplu sau compus, în
timp ce în descriere predominã prezentul sau imperfectul;
• în naraþiune verbele au un rol esenþial pentru a indica o anumitã cronologie a
evenimentelor, pe când în descriere pãrþile de vorbire care apar cu cea mai mare
frecvenþã sunt substantivele, adjectivele ºi adverbele.
Descrierea literarã poate fi fãcutã din perspectiva:
• naratorului sau personajului (în textul epic);
• eului liric (în textul liric);
• autorului sau personajului (în textul dramatic).

EXERCIŢII
1.

Citeºte cele trei descrieri de mai jos. Analizeazã-le, prin stabilirea unor asemãnãri ºi deosebiri, urmãrind aceste criterii:
• tipul descrierii:
- subiectivã (comunicã cititorului gândurile ºi sentimentele celui care face
descrierea);
- obiectivã (neutrã, exactã, realizatã prin detaºare de obiect, nu conþine
elemente subiective).
• rolul descrierii:
- de informare în legãturã cu un anumit obiect;
- de caracterizare a unui personaj;
- de prezentare a cadrului unde se desfãºoarã naraþiunea.
• mijloacele prin care se realizeazã descrierea:
- rolul unor pãrþi de vorbire (de ex.: substantivul, adjectivul, adverbul
etc.);
- prezenþa sau absenþa figurilor de stil;
- câmpul lexical dominant etc.
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• perspectiva din care se face descrierea:
- a naratorului;
- a personajului;
- a autorului.
a. Soarele bãtea pieziº în hanul Ancuþei, scânteind în geamurile zãbrelite. […]
Pe ºleahul Romanului se vedea venind un cãlãreþ, învãluit în luminã ºi-n pulberi.
Calu-i pag, cu grumazul încordat ºi cu coama fluturând, în buiestru iute, luneca
spre noi.
Înspre munþi erau pâcle neclintite; Moldova curgea lin în soarele auriu într-o
singurãtate ºi-ntr-o liniºte ca din veacuri; ºi câmpurile erau goale ºi drumurile
pustii în patru zãri; iar cãlãreþul pe cal pag parcã venea spre noi de demult, de pe
depãrtate tãrâmuri. ªi cum ajunse drept la han coti, cãci aici îi erau sorþii sã se
opreascã, – îºi scoase pãlãria de pâslã neagrã ºi ne pofti la toþi bunã-ziua ºi
noroc-bun.
Era om ajuns la cãrunteþã, dar se þinea drept ºi sprinten pe cal. Purta ciubote
de iuft cu turetci nalte º-un ilic de postav civit cu nasturi rotunzi de argint. Pe umeri,
þinutã numa-ntr-un lãnþujel, atârna o blãniþã cu guler de jder. Avea torbã de piele
galbãnã la ºold ºi pistoale la coburi. Obrazu-i smad cu mustãcioarã tunsã ºi barbã
rotunjitã, cu nas vulturesc ºi sprâncene întunecoase, arãta încã frumuseþã ºi bãrbãþie, deºi ochiul drept stâns ºi închis îi dãdea ceva trist ºi straniu.
(Mihail Sadoveanu, Fântâna dintre plopi, vol. Hanu Ancuþei)

pag, adj. – (cal) negru sau roºcat cu pete albe
buiestru, s.n. – mers al calului în timpul cãruia paºii se fac cu picioarele din aceeaºi
parte
iuft, s.n. – piele groasã de bovine
tureatcã, s.f. – carâmb (la cizmã)
ilic, s.n. – pieptar (þãrãnesc) fãrã mâneci, cu revere
civit, adj. – (pop.) albastru-închis
cobur, s.m. – (pop.) toc de piele atârnat la ºa, în care se poartã de obicei pistolul
smad (smead), adj. – (despre faþã) negricioasã

***
b. Iaºii era ºi-n vremea aceea un oraº vechi ºi cu faimã. De o sutã ºi mai bine
de ani aflându-se capitalã statornicã a Moldovei, mahalalele i se umflaserã, uliþile
din mijloc i se îmbulziserã de case nouã ale negustorilor ºi boierilor, iar Curtea
Domneascã îºi înnoise turnul, rândurile de sus ºi odãile oºtimii. Totuºi, cu tot sporul
lui ºi mai ales cu toate strãlucitele-i lãcaºuri dumnezeieºti, rãmãsese o aºezare a
Orientului. Nu se cunoºtea, în rânduiala sau mai degrabã în neorânduiala uliþilor
lui, nici un plan. Fiecare pãmântean, aºezãtor în el, fie boier, fie prost, punea sã i
se clãdeascã, rareori cu mistria, ºi mai ales cu toporul, acareturile ºi casa dupã
fantazia momentului, având chiar o deosebitã plãcere sã întoarcã dosul ori coasta
cãtrã alþii, ghiontindu-i, aºa cã, fiind casele ca de un vânt vesel semãnate, în chipul
cel mai capricios, în grãdinile ºi ogrãzile lor, trecãtorul se rãtãcea, ca sã gãseascã
ce-i trebuia, în uliþi, ulicioare ºi fundacuri cotite, printre garduri de nuiele, zaplazuri
dãrâmate, ziduri risipite, bãlþi urât mirositoare ºi mlaºtini de ciºmele, urmãrit de
urlete ºi zãpãituri întãrâtate.
(Mihail Sadoveanu, Zodia Cancerului sau Vremea Ducãi-Vodã)
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prost, adj. – (înv. ºi pop.) de condiþie socialã modestã; de jos, de rând
fundac, s.n. – fundãturã
zaplac, s.n. – gard (de scânduri, de ulucã)

***

Biserica Trei Ierarhi din Iaşi
(gravură din 1845)

Hanul lui Manuc

c. Unul dintre hanurile bucureºtene care s-au bucurat de o
faimã deosebitã în prima jumãtate a secolului al XIX-lea este Hanul
Manuc. Aceastã faimã se datoreºte în cea mai mare mãsurã lui
Manuc Bei, un om despre care s-au spus atât de multe, adevãruri ºi
legende, încât figura sa nu se va putea reduce niciodatã la proporþiile juste ale adevãrului istoric. Bogat ºi mai târziu foarte bogat,
puternic prin relaþiile politice pe care ºi le-a fãcut, el urcã scara
mãririlor cu mare uºurinþã, încãrcat de titluri ºi recunoºtinþe, dar se
prãbuºeºte când nimeni nu se aºtepta la aceasta. […]
Nu cunoaºtem împãrþirea ºi distribuþia încãperilor pe care le-a
avut Hanul Manuc în primii ani dupã construirea sa. ªtirile pe care
le cunoaºtem din jurul anului 1812, când hanul funcþiona în plin, nu
ne îngãduie decât sã deducem, cu largã aproximaþie, numãrul încãperilor sale. Cunoaºtem însã exact situaþia din 1875, când Hotelul
Dacia, fost Hanul Manuc, a fost ipotecat Creditului Urban ºi nu
credem sã se fi produs schimbãri mari în numãrul încãperilor între
aceste date. De altfel, reparaþiile fãcute dupã 1850 nu ne semnaleazã construcþii noi, adãugate clãdirilor iniþiale. Hanul era compus
din subsol, parter ºi etaj. La subsol se gãseau 15 pivniþe boltite; la
parter se aflau 23 prãvãlii, 2 saloane mari, 10 magazii, 16 camere
de servitori ºi bucãtari, 4 odãi laterale ºi un tunel în care încãpeau
500 de persoane; la etaj se aflau 107 odãi pentru locuinþe ºi
cantoare. În mijlocul curþii pavatã cu piatrã de râu se afla o cafenea
cu toate dependinþele ei ºi o grãdinã cu o fântânã artezianã. Pe
malul Dâmboviþei, pe tot lungul construcþiei, se afla un chei lucrat
în piatrã, larg de peste un metru. Dupã canalizarea Dâmboviþei, în
vederea deschiderii Halei de Carne, s-au construit pe aceastã
laturã a clãdirii încã 16 sau 20 de prãvãlii.
(George Potra, Istoricul hanurilor bucureºtene)
ipotecã, s.f. – drept real pe baza cãruia creditorul poate vinde bunul
imobil primit în garanþie de la debitor, în cazul când acesta nu îºi plãteºte
în termen garanþia
cantorã, s.f. – (înv./ reg.) birou, cancelarie

2.

Redacteazã o descriere, de circa o paginã, în care sã prezinþi
camera unde locuieºti. Urmãreºte aspecte legate de:
• caracteristicile mobilierului;
• elementele decorative;
• conþinutul bibliotecii personale;
• obiecte care personalizeazã camera ta etc.
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Limbă şi comunicare
ANALIZA
Analiza (gr. analysis – „descompunere”) este operaþia prin care un întreg este
descompus în pãrþile (elementele) lui componente, din a cãror interpretare ºi interrelaþionare întregul poate fi mai bine înþeles. Analiza literarã înseamnã, în general,
studierea conþinutului ºi formei unei opere literare (tematicã, structurã, motive, personaje, mijloace artistice etc.) pentru a se stabili valoarea ei literarã.
Analiza este o metodã generalã de cercetare. Ea se practicã nu numai în domeniul
literar (analiza literarã), ci ºi în psihologie, filozofie, politicã, economie etc.
În cazul textului narativ, analiza trebuie sã punã în evidenþã aspecte precum:
• dinamica acþiunii;
• evoluþia personajelor (fapte, sentimente, atitudini) ºi relaþia dintre ele;
• timpurile verbale folosite;
• unghiul (perspectiva) din care sunt privite evenimentele, întâmplãrile;
• rolul descrierii în realizarea tensiunii textului etc.

EXERCIŢII
Reciteºte fragmentul care prezintã punctul de maximã tensiune a naraþiunii în
povestirea Haralambie de Mihail Sadoveanu. Redacteazã o analizã de o paginã
despre acest moment din construcþia subiectului, urmãrind aspectele recomandate
mai sus.

COMENTARIUL
Comentariul este o cercetare minuþioasã, detaliatã a elementelor constitutive
ale operei literare. El este un tip de redactare care presupune parcurgerea urmãtoarelor etape:
• lectura atentã a întregului text;
• investigarea unor opinii critice vizând opera literarã respectivã;
• redactarea lucrãrii.
Comentariul respectã pãrþile unei compuneri (introducere, cuprins, încheiere)
ºi este organizat în paragrafe; fiecare paragraf trebuie sã cuprindã o idee centralã,
susþinutã prin explicaþii, exemple/ citate adecvate; exprimarea este obiectivã, cu utilizarea limbajului de specialitate ºi cu respectarea normelor de ortografie ºi de
punctuaþie.
Un posibil model de structurare a unui comentariu raportat la textul narativ ar
putea cuprinde urmãtorii paºi:
• prezentarea unor date despre autor ºi/ sau despre operã;
• care este tema textului?

18

• cine este naratorul?
• cum este structurat textul?
• care este timpul ºi spaþiul în care se petrec evenimentele?
• care sunt aceste evenimente?
• cum sunt prezentate evenimentele, întâmplãrile etc.?
• care sunt personajele ºi cum sunt ele realizate?
• ce semnificaþii generale se pot atribui textului?
• ce efect are opera literarã respectivã asupra cititorului?

EXERCIŢII
Scrie un comentariu, pe douã pagini, al povestirii Haralambie de Mihail Sadoveanu, respectând recomandãrile prezentate mai sus. În redactare, poþi folosi ºi
sugestii cuprinse în aceste fragmente critice:
Ni se vorbeºte, în Hanu Ancuþei, despre „o vreme a petrecerilor ºi a poveºtilor”,
într-o toamnã rodnicã, în care era „pace în þarã ºi între oameni bunã învoire”, când
taberele de carã nu se mai isprãveau, povestitorii ºi ascultãtorii se schimbau necontenit, vinul se deºerta în ulcele ºi la focuri se frigeau hartane de viþei ºi de
berbeci. Iatã, deci, semne de statornicie socialã, în care conflictele de clasã par a
se fi suspendat ºi oamenii se bucurã de o libertate nesfârºitã. […] Pentru cãlugãrul
Gherman, învãþat cu asprimea recluziunii monahiceºti, petrecerea de la Han
constituie un evident timp de excepþie. Aproape nu este povestitor care sã nu laude
bãutura ºi mâncarea, înainte de a continua vorba celui ce i-a premers; lauda
aceasta repetatã seamãnã cu un ritual, menit a marca bucuria oamenilor de „rodul
pãmântului ºi-al soarelui”, care face sã parã sacre bucatele, apa ºi vinul. Ca de
obicei, la Sadoveanu, lauda nu se adreseazã muncii, ci rodului, nu unui timp al
efortului, ci unuia ulterior, al satisfacþiei de pe urma muncii.
(Nicolae Manolescu, Sadoveanu sau Utopia cãrþii)
Abia încheiatã istorisirea comisului Ioniþã ºi o „altã istorie pe care de mult
voiam sã v-o spun” e aºteptatã, deºi toþi cunosc convenþia ºi artificiul viitoarelor
relatãri. Comentariul cãlugãrului (Haralambie) ºi confesiunea sa aparþin acestui
regim protocolar, foarte pretenþios, care cer ca grupul sã accepte, dupã un prealabil
examen, primirea cuiva în acest cerc privilegiat al povestitorilor.
Reflecþiile sunt ºi ele un mod de a intra în atenþia ascultãtorilor ºi de a le
prezenta, pentru ca acceptarea sã creeze atmosfera prielnicã istorisirilor („Dupã
cuvânt se vede cã ne eºti frate”). ªi ar fi de precizat ce semnificaþie aparte deþine
Cuvântul, semnul esenþial al naraþiunii ºi al acestui mecanism epic superior. Cãlugãrul
Gherman rosteºte, cu o subtilã ºtiinþã a retoricii, un discurs despre oameni ºi despre
viaþã, adresându-se fiecãrui interpret principal: Ancuþa, Ienachi coropcarul, moº
Leonte Zodierul, Zaharia Fântânarul etc. sunt invocaþi în discursul cãlugãrului,
pregãtit astfel sã rosteascã povestirea. Intervenþiile sunt admise ºi cel mai îndreptãþit sã comenteze este Ioniþã comisul.
(Ion Vlad, „Cãrþile” lui Mihail Sadoveanu)
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ROMANUL
ÎNAINTE DE TEXT
1.
2.
3.

Ce ºtii despre cultura, tradiþiile, obiceiurile din India?
Ce crezi cã ar trebui consemnat într-un jurnal de însemnãri
zilnice?
Comenteazã conþinutul acestei afirmaþii:
Orice se întâmplã în viaþã poate constitui un roman. […]
Orice e viu se poate transforma în epic. Orice a fost trãit, sau
ar putea fi trãit.
(Mircea Eliade, Prefaþã la ªantier. Roman indirect, 1935)

Notă biobibliografică
Mircea Eliade (1907-1986), prozator şi eseist. Se naşte la Bucureşti,
unde face şcoala primară şi Liceul
„Spiru Haret”. Debutează în ultimul
an de liceu cu articolul Cum am descoperit piatra filozofală. Ţine un
jurnal personal şi scrie proză autobiografică, publicată cu titlul Romanul
adolescentului miop.
În anul 1928 îşi ia licenţa la
Facultatea de Litere şi Filozofie a
Universităţii Bucureşti, perioadă în
care se simte tot mai atras de spiritualitatea Orientului. Primeşte o bursă de studii în India şi urmează la
Calcutta cursuri de sanscrită şi filozofie indiană. Stă în casa profesorului
său Surendranath Dasgupta, de a
cărui fiică de 16 ani, Maitreyi, se
îndrăgosteşte.
Se reîntoarce în ţară în decembrie 1931 şi este numit asistent
la Facultatea de Litere şi Filozofie a
Universităţii Bucureşti (1933), după
ce, cu puţin înainte, devenise doctor
în filozofie cu o teză despre practicile yoga.
Experienţa intimă a şederii în
India se va regăsi în romanul Maitreyi
(1933), carte pentru care este premiat la Societatea Scriitorilor Români.
Publică romane, cărţi de eseuri, studii
şi articole, lucrează intens, febril,
convins că face parte dintr-o generaţie care trebuie „să irupă în
istorie”. Maestrul spiritual al acestei
strălucite generaţii interbelice care
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MAITREYI
de Mircea Eliade
- fragmente …Tomar ki manè acchè, Maitreyi? Yadi thakè, tahalè ki kshama
kartè paro?…1

I
Am ºovãit atâta în faþa acestui caiet, pentru cã n-am izbutit sã
aflu încã ziua precisã când am întâlnit-o pe Maitreyi. În însemnãrile
mele din acel an n-am gãsit nimic. Numele ei apare acolo mult mai
târziu, dupã ce am ieºit din sanatoriu ºi a trebuit sã mã mut în casa
inginerului Narendra Sen, în cartierul Bhowanipore. Dar aceasta s-a
întâmplat în 1929, iar eu întâlnisem pe Maitreyi cu cel puþin zece luni
mai înainte. ªi dacã sufãr oarecum începând aceastã povestire, e
tocmai pentru cã nu ºtiu cum sã evoc figura ei de-atunci ºi nu pot
retrãi aievea mirarea mea, nesiguranþa ºi turburarea celor dintâi
întâlniri.
Îmi amintesc foarte vag cã, vãzând-o o datã în maºinã, aºteptând în faþa lui „Oxford Book Stationary” – în timp ce eu ºi tatãl
ei, inginerul, alegeam cãrþi pentru vacanþele de Crãciun –, am avut o
ciudatã tresãrire, urmatã de un foarte surprinzãtor dispreþ. Mi se
pãrea urâtã, cu ochii ei prea mari ºi prea negri, cu buzele cãrnoase
ºi rãsfrânte, cu sânii puternici, de fecioarã bengalezã crescutã prea
plin, ca un fruct trecut în copt. Când i-am fost prezentat ºi ºi-a adus
palmele la frunte, sã mã salute, i-am vãzut deodatã braþul întreg gol
ºi m-a lovit culoarea pielii; matã, brunã, de un brun nemaiîntâlnit
1 …Oare îþi mai aduci aminte de mine, Maitreyi? ªi dacã îþi aminteºti, cum poþi sã
mã ierþi?… (trad. beng.)

i-a numărat în rândurile ei, printre
alţii pe Emil Cioran, Constantin Noica,
Mircea Vulcănescu şi Mihail Sebastian a fost profesorul Nae Ionescu.
În 1940 este numit ataşat
cultural la Londra, apoi la Lisabona.
Invitat în 1945 să predea un curs de
istoria religiilor la Şcoala de înalte
studii din Paris, va alege calea exilului până la sfârşitul vieţii. În Franţa,
se împrieteneşte cu mari personalităţi, în special orientalişti.
În anul 1956 pleacă în S.U.A.,
unde este invitat ca profesor titular
la catedra de istorie a religiilor a
Universităţii din Chicago, devenită
ulterior catedra „Mircea Eliade”. Este
ales membru a numeroase societăţi
culturale şi membru al academiilor
americană, britanică, austriacă, belgiană.
În exil, publică nuvele fantastice, amintiri, romanul Noaptea de
Sânziene, precum şi marea sinteză
Istoria credinţelor şi ideilor religioase (1976-1978), care îl impune
ca unul dintre cei mai importanţi
cercetători ai domeniului pe plan
mondial.

Maitreyi, prototipul personajului
omonim din roman, în 1929-1930

pânã atunci, s-ar fi spus, de lut ºi de cearã. Pe atunci locuiam încã în
Wellesley Street, la Ripon Mansion, ºi vecinul meu de camerã era
Harold Carr, impiegat la „Army and Navy Stores”, a cãrui tovãrãºie
o cultivam, pentru cã avea o sumã de familii prietene în Calcutta,
unde îmi petreceam ºi eu serile ºi cu ale cãror fete ieºeam sãptãmânal
la dancinguri. Acestui Harold încercai sã-i descriu – mai mult pentru
lãmurirea mea decât a lui – braþul gol al Maitreyiei ºi straniul acelui
galben întunecat atât de turburãtor, atât de puþin femenin, de parcã
ar fi fost mai mult al unei zeiþe sau al unei cadre decât al unei indiene.
Harold se bãrbierea în oglinda cu picior de pe mãsuþa lui. Vãd
ºi acum scena; ceºtile cu ceai, pijamaua lui mauve mânjitã cu cremã
de ghete (a bãtut sângeros pe boy pentru întâmplarea aceasta, deºi o
murdãrise chiar el, când se întorsese într-o noapte, beat, de la balul
Y.M.C.A.), niºte gologani de nichel pe patul desfãcut ºi eu încercând
zadarnic sã-mi desfund pipa cu un sul de hârtie, pe care îl rãsuceam
pânã ce se subþia ca un chibrit.
– Nu zãu, Allan, cum de-þi poate plãcea þie o bengalezã? Sunt
dezgustãtoare. M-am nãscut aici, în India, ºi le cunosc mai bine decât
tine. Sunt murdare, crede-mã. ªi apoi, nu e nimic de fãcut, nici
dragoste. Fata aceea n-are sã-þi întindã niciodatã mâna…
Ascultam toate acestea cu o nespusã desfãtare, deºi Harold nu
înþelesese nimic din cele ce îi spusesem eu ºi credea cã, dacã vorbesc
de braþul unei fete, mã ºi gândesc la dragoste. Dar e ciudat cât de
mult îmi place sã aud vorbindu-se de rãu de cei pe care îi iubesc sau
de care mã simt aproape, sau care îmi sunt prieteni. Când iubesc cu
adevãrat pe cineva, îmi place sã ascult lumea bârfindu-l; asta îmi
verificã oarecum anumite procese obscure ale conºtiinþei mele, pe
care nu le pricep ºi de care nu-mi place sã-mi aduc aminte. S-ar
spune cã, paralel cu pasiunea sau interesul meu sincer faþã de cineva,
creºte ºi o pasiune vrãjmaºe, care cere suprimarea, alterarea,
detronarea celei dintâi. Nu ºtiu. Dar surprinzându-mã plãcut impresionat de critica idioatã pe care Harold – prost ºi fanatic ca orice
eurasian – o fãcea femeilor bengaleze, mi-am dat îndatã seama cã
ceva mai adânc leagã încã amintirea Maitreyiei de gândurile sau
dorurile mele. Lucrul acesta m-a amuzat ºi m-a turburat totodatã. Am
trecut în odaia mea, încercând automat sã-mi desfund pipa. Nu ºtiu
ce-am mai fãcut dupã aceea, pentru cã întâmplarea nu se aflã notatã
în jurnalul meu de-atunci, ºi nu mi-am adus aminte de ea decât cu
prilejul coroniþei de iasomie, a cãrei poveste am s-o scriu eu mai
departe, în acest caiet.
Mã aflam, atunci, la începutul carierei mele în India. Venisem cu
o sumã de superstiþii, eram membru în „Rotary-Club”, foarte mândru
de cetãþenia ºi descendenþa mea continentalã, citeam mult despre
fizica matematicã (deºi în adolescenþã visasem sã mã fac misionar) ºi
scriam aproape zilnic în jurnal. Dupã ce am predat reprezentanþa
localã a uzinelor „Noel and Noel” ºi fusesem angajat pentru desen
tehnic la noua societate de canalizare a deltei, am cunoscut mai de
aproape pe Narendra Sen (care de pe atunci încã era foarte cunoscut
ºi respectat în Calcutta, fiind cel dintâi inginer laureat din
Edinburgh), ºi viaþa mea a început sã se schimbe. Câºtigam mai puþin
21

acum, dar îmi plãcea munca. Nu eram nevoit sã
mã coc în birourile din Clive Street, sã semnez ºi sã
descifrez hârtii, ºi sã mã îmbãt în fiecare searã de
varã ca sã mã feresc de neurastenie. Eram plecat
la fiecare douã-trei sãptãmâni, aveam iniþiativa
lucrãrilor din Tamluk, ºi creºtea inima în mine
când vedeam construcþia înãlþându-se de câte ori
trebuia sã vin de la centru ºi sã lucrez pe teren.
Lunile acelea au fost, într-adevãr, fericite
pentru mine, cãci plecam în zori cu expresul
Howrah-Madras ºi ajungeam înainte de prânz pe
ºantier. Mi-au plãcut întotdeauna cãlãtoriile în
colonii. În India, cele în clasa I sunt chiar o adevãratã vacanþã. Gara o simþeam prietenã de câte
ori scoboram din taxi ºi alergam vioi pe peron, cu
casca maron trasã bine pe ochi, cu servitorul dupã
mine, cu cinci reviste ilustrate subsuoarã ºi douã
cutii de tutun „Capstan” în mâini (cãci fumam
mult la Tamluk ºi, de câte ori treceam prin faþa
tutungeriei din Howrah, mi se pãrea cã nu
cumpãrasem destul „Capstan”, iar amintirea unei
nopþi fãrã tutun de pipã, silit sã fumez mahorca
lucrãtorilor, mã înfiora). Nu intram niciodatã în
vorbã cu vecinii mei de compartiment, nu-mi
plãceau acei bara-sahib cu studii mediocre la
Oxford, nici tinerii cu romane poliþiste în buzunãri,
nici indienii bogaþi, care învãþaserã sã
cãlãtoreascã în clasa I, dar încã nu învãþaserã cum
sã-ºi poarte vestonul ºi cum sã se scobeascã în
dinþi. Priveam pe fereastrã câmpiile Bengalului –
niciodatã cântate, niciodatã plânse – ºi rãmâneam
apoi mut faþã de mine, fãrã sã-mi spun nimic, fãrã
sã-mi cer nimic.
Pe ºantier eram singurul stãpân, pentru cã
eram singurul alb. Cei câþiva eurasieni, care supravegheau lucrãrile aproape de pod, nu se bucurau de acelaºi prestigiu; veneau la lucru în clasa
a III-a, îmbrãcaþi în obiºnuitele costume kaki –
pantaloni scurþi ºi bluze cu buzunare largi la piept
–, ºi înjurau lucrãtorii într-o hindustani fãrã greº.
Perfecþiunea aceasta în limbaj ºi bogãþia
vocabularului de insulte îi scoborau în ochii lucrãtorilor. Eu, dimpotrivã, vorbeam prost ºi fãrã
accent, ºi asta le impunea, cãci dovedea originea
mea streinã, superioritatea mea. De altfel, îmi
plãcea mult sã stau cu ei de vorbã, serile, înainte
de a mã retrage în cort, ca sã scriu ºi sã fumez
ultima pipã, pe gânduri. Iubeam bucata aceasta de
pãmânt aproape de mare, câmpia aceasta plinã de
ºerpi ºi dezolatã, în care palmierii erau rari ºi
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tufele parfumate. Iubeam dimineþile, înainte de
rãsãritul zorilor, când tãcerea mã fãcea sã chiui de
bucurie, o singurãtate aproape umanã, pe acest
câmp atât de verde ºi de pãrãsit, aºteptându-ºi
cãlãtorul sub cel mai frumos cer care mi-a fost dat
sã-l vãd vreodatã.
Mi se pãreau zilele de ºantier adevãrate
vacanþe. Lucram cu poftã, porunceam în dreapta ºi
în stânga plin de voie bunã ºi, dacã aº fi avut un
singur tovarãº inteligent pe acolo, sunt sigur cã
i-aº fi spus lucruri minunate.
S-a întâmplat sã întâlnesc pe Lucien Metz
chiar într-una din zilele când mã întorceam – ars
de soare ºi cu o poftã nebunã de mâncare – de la
Tamluk. L-am întâlnit pe peron, în timp ce aºteptam ca servitorul sã-mi gãseascã un taxi (venise
tocmai expresul de Bombay, ºi era o afluenþã
neobiºnuitã). Pe Lucien îl cunoscusem cu doi ani
mai înainte, la Aden, când eu mã coborâsem acolo
pentru câteva ceasuri – în drum spre India –, iar el
aºtepta un vapor italian ca sã-l ducã înapoi în
Egipt. Mi-a plãcut de la început acest gazetar
incult ºi impertinent, cu mult talent ºi multã
perspicacitate, care scria un reportaj economic
frunzãrind pe bordul unui vapor listele de preþuri ºi
comparându-le cu cele din port, ºi era în stare sã-þi
descrie perfect un oraº numai dupã un ceas de
plimbare în goana unui automobil. Când l-am
cunoscut eu, vizitase de mai multe ori India, China,
Malaya ºi Japonia, ºi era unul din aceia care
vorbeau de rãu pe Mahatma Gandhi, nu pentru
ceea ce fãcea el, ci pentru cele ce nu fãcea.
– Hei, Allan! mã strigã el, câtuºi de puþin
uimit cã mã întâlnise. Tot în India, mon vieux? Ia
spune, te rog, tipului ãsta – care se preface cã nu-mi
înþelege englezeasca – sã mã ducã la Y.M.C.A., nu
la hotel. Am venit sã scriu o carte despre India. O
carte de succes, politicã ºi poliþistã. Am sã-þi
spun…
Într-adevãr, Lucien venise sã scrie o carte
asupra Indiei moderne ºi se afla de vreo câteva
luni aici, luând interview-uri, vizitând închisorile,
fotografiind. Mi-a arãtat chiar în acea searã
albumul lui ºi colecþia de autografe. Ceea ce-l
încurca, oarecum, era capitolul asupra femeilor,
nu vãzuse încã adevãratele femei indiene. ºtia
foarte vag despre viaþa lor în purdah, despre drepturile lor civile ºi, mai ales, despre cãsãtoriile între
copii. M-a întrebat de mai multe ori:

Roman – specie a genului
epic, de mare întindere, cu personaje
numeroase, o intrigă complicată şi
o acţiune complexă.
Deşi structuri epice întinse au
existat încă din literatura greacă şi
latină, începuturile romanului ar
putea fi plasate în Anglia secolului
al XVII-lea, o dată cu scrierile lui
Daniel Defoe.
În secolul al XIX-lea scriitorul
francez Balzac lărgeşte cadrul epic,
surprinzând diversitatea mediilor
sociale şi a tipurilor umane. Treptat,
creşte interesul pentru transformările de natură psihologică ale personajelor, pentru sondarea conştiinţei.
Aceste inovaţii duc la modificări de
ordin formal, în special în ceea ce
priveşte acţiunea, care se desfăşoară pe planuri paralele.
Secolul al XX-lea a adus modificări substanţiale faţă de romanul
clasic. Romanul modern este lipsit
de legi. El explorează conştientul în
scopul relevării structurii psihice a
personajului, face apel la memoria
involuntară care nu mai este controlată de raţiune. Timpul nu mai curge
cronologic, prezentul amestecându-se
cu trecutul. Nici faptele nu mai sunt
urmărite cronologic, iar prezentarea
lor devine dependentă de fluxul memoriei. Naraţiunea nu mai este
lineară, pentru că romancierul înfăţişează unităţi discontinue, aşa cum
cinematografia apelează la montaj.
Dacă în romanul tradiţional există o
corelaţie logică între caractere şi
evenimente, o previzibilitate anticipată uneori chiar din prima pagină,
romanul modern respinge toate
aceste trăsături.
Specie epică prin care se demonstrează maturitatea unei literaturi, romanul a dominat secolul al
XX-lea prin frecvenţa cultivării sale.

– Allan, e adevãrat cã tipii ãºtia se însoarã cu fetiþe de opt ani?
Ba da, am citit eu o carte a unui tip, unul care a fost pe aici treizeci
de ani magistrat.
Am petrecut o foarte agreabilã searã împreunã, pe terasa
„Cãminului”, dar cu toate eforturile mele nu i-am putut spune prea
mare lucru, cãci nici eu nu cunoºteam îndeaproape viaþa interioarã a
indienelor ºi nu le vãzusem, pânã atunci, decât la cinematograf ºi la
recepþii. M-am gândit însã cã l-aº putea ruga pe Narendra Sen sã-l
invite odatã la ceai ºi sã-l lãmureascã. Poate m-am gândit cã, cu
acest prilej, voi putea ºi eu privi mai îndeaproape pe Maitreyi, pe care
nu o mai vãzusem de-atunci, deoarece excelentele mele raporturi cu
Sen se reduceau la munca noastrã în comun la birou ºi conversaþiile
în maºinã. Mã invitase pânã acum de douã ori sã iau ceaiul cu el, dar
cum îmi preþuiam mult timpul liber, dedicându-l în întregime fizicei
matematice, îl refuzasem.
Când i-am spus cã Lucien scrie o carte despre India, pe care o
va tipãri la Paris, ºi când i-am mai spus anume ce capitol îi e greu sã
scrie, Sen m-a rugat sã-l chem îndatã la ceai, chiar în dupã-amiaza
aceea. Bucuria mea, urcând scãrile la „Cãmin”, sã-i împãrtãºesc
vestea! Lucien nu fusese pânã atunci într-o casã de indieni bogaþi ºi
se pregãtea sã compunã un reportaj desãvârºit.
– Sen ãsta al tãu din ce castã e? se informã el.
– Brahman veritabil, dar câtuºi de puþin ortodox. E membru
fondator la „Rotary-Club”, e membru la „Calcutta-Club”, joacã
tennis perfect, conduce automobilul, mãnâncã peºte ºi carne, invitã
europeni la el în casã ºi îi prezintã nevesti-si. Are sã te încânte, sunt
sigur.
Trebuie sã mãrturisesc cã surpriza mi-a fost tot atât de mare ca
ºi a lui Lucien. Casa inginerului, în Bhowanipore, o cunoºteam, cãci
fusesem o datã acolo, cu maºina, sã ridic niºte planuri. Dar niciodatã
n-aº fi bãnuit cã în interiorul unei case bengaleze se pot gãsi
asemenea minunãþii, atâta luminã filtratã prin perdele transparente
ca ºalurile, atât de dulci la pipãit covoare ºi sofale din lânã de
Kashmir, ºi mãsuþe cu picior asemenea unui talger de alamã bãtutã,
pe care se aflau ceºtile de ceai ºi prãjiturile bengaleze, aduse de
Narendra Sen pentru lãmurirea lui Lucien. Stam ºi priveam încãperea, parcã atunci aº fi picat în India. Vieþuisem doi ani aici, ºi
niciodatã nu fusesem curios sã pãtrund într-o familie bengalezã, sã le
cunosc viaþa lor interioarã, sã le admir cel puþin lucrãturile, dacã nu
sufletul. Trãisem o viaþã de colonii, singur cu munca mea pe ºantier
sau în birouri ºi citind cãrþi sau vãzând spectacole pe care le-aº fi
putut foarte uºor afla ºi în continentele albe. În dupã-amiaza aceea
am cunoscut cele dintâi îndoieli ºi îmi aduc aminte cã m-am întors
puþin abãtut acasã (Lucien era entuziasmat ºi îºi verifica impresiile,
întrebându-mã pe ici, pe colo dacã a înþeles bine tot ceea ce îi spusese
gazda) ºi cu o sumã de gânduri pe care niciodatã nu le adãpostisem
pânã atunci. Totuºi n-am scris nimic în jurnalul meu, ºi astãzi, când
caut în acele caiete orice urmã care sã mi-o poatã evoca pe Maitreyi,
nu gãsesc nimic. E ciudat cât de incapabil sunt sã prevãd
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Incipit (început) – partea prin
care debutează opera literară, care
poate sugera, în mod sintetic, semnificaţia întregului text. Câteodată între
început şi sfârşit apar simetrii, începutului corespunzându-i finalul.
Final – partea de sfârşit a unei
opere literare, dependentă de tipul
şi dimensiunea textului. El poate fi
închis, când conflictul a fost rezolvat
şi nu lasă loc pentru interpretarea
cititorului (situaţia cea mai frecventă)
sau deschis, când nu există o rezolvare a conflictului.

Jurnal – specie a prozei
memorialistice în care autorul îşi
notează, sub forma unor însemnări
zilnice, evenimente trăite şi reacţii
pe marginea acestora. O trăsătură
distinctivă a jurnalului este relativa
simultaneitate a faptului petrecut şi
a consemnării lui. În consecinţă,
garanţia cu privire la autenticitatea
celor scrise cotidian este mult mai
mare în jurnal decât în cazul memoriilor a căror distanţă de evenimentele raportate le fac mai selective şi
le conferă o doză mai mare de
aproximaţie.
În literatura română au scris
jurnal scriitori precum: Titu Maiorescu,
Camil Petrescu, Mircea Eliade, Mihail
Sebastian, Liviu Rebreanu, Tudor
Vianu şi alţii.
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evenimentele esenþiale, sã ghicesc oamenii care schimbã mai târziu
firul vieþii mele.
Maitreyi mi s-a pãrut, atunci, mult mai frumoasã, în sari de
culoarea ceaiului palid cu papuci albi cusuþi în argint, cu ºalul
asemenea cireºelor galbene, ºi buclele ei prea negre, ochii ei prea
mari, buzele ei prea roºii creau parcã o viaþã mai puþin umanã în
acest trup înfãºurat ºi totuºi transparent, care trãia, s-ar fi spus, prin
miracol, nu prin biologie. Priveam cu oarecare curiozitate, cãci nu
izbuteam sã înþeleg ce tainã ascunde fãptura aceasta în miºcãrile ei
moi, de mãtase, în zâmbetul timid, preliminar de panicã, ºi mai ales
în glasul ei atât de schimbat în fiecare clipã, un glas care parcã ar fi
descoperit atunci anumite sunete. Vorbea o englezeascã fadã ºi
corectã, de manual, dar de câte ori începea sã vorbeascã, ºi eu, ºi
Lucien nu ne puteam opri sã n-o privim; parcã ar fi chemat, vorbele
ei!
Ceaiul a fost plin de surprize. Lucien lua note dupã ce gusta din
fiecare prãjiturã ºi întreba necontenit. Pentru cã vorbea prost
englezeºte ºi pentru cã inginerul îl asigurase cã înþelege franceza
(fusese de douã ori la Paris, la congrese, ºi avea în biblioteca lui
nenumãrate romane franþuzeºti, pe care, de altfel, nu le citea), el
întreba din când în când în argot-ul lui parizian, ºi atunci inginerul îi
rãspundea zâmbind: „Oui, oui, c’est ça”, prividu-ne apoi extraordinar de satisfãcut. Lucien s-a rugat sã-i fie îngãduit sã priveascã
mai de aproape costumul Maitreyiei, bijuteriile ºi ornamentele, ºi
inginerul a acceptat cu humor, aducându-ºi fata de mânã, cãci
Maitreyi se rezemase de fereastrã, cu buza de jos tremurând ºi cu
ºalul cãzându-i pe frunte. A fost o scenã neasemuitã acel examen al
veºtmintelor, acea cântãrire în mâini a bijuteriilor, urmatã de
exclamaþii ºi entuziasm, de întrebãri ºi rãspunsuri transcrise stenografic de Lucien în carnetul lui de note, în timp ce Maitreyi nu mai
ºtia unde sã se uite ºi tremura toatã, palidã, înspãimântatã, pânã ce
mi-a întâlnit ochii, ºi eu i-am zâmbit, ºi atunci parcã ar fi gãsit un
ostrov pe care sã se odihneascã ºi ºi-a fixat privirile în ochii mei,
liniºtindu-se lin, fãrã spasme, firesc. Nu ºtiu cât a durat privirea
aceea, dar ea nu se asemãna cu nici o privire întâlnitã ºi îmbrãþiºatã
pânã atunci, ºi dupã ce a încetat examenul ºi Maitreyi a fugit iar
lângã fereastrã, ne-am sfiit amândoi sã ne mai privim, într-atât fusese
de clandestinã ºi de caldã comuniunea noastrã.

DICŢIONAR

EXPLICATIV

bengalez, s.m. – popor indo-european care populeazã regiunile de pe
malurile cursurilor inferioare ale Gangelui ºi Brahmaputrei (India)
eurasian, s.m. – membru al comunitãþii eurasiatice, una dintre cele
trei comunitãþi existente în India (eurasiaticã, autohtonã ºi albã)
misionar, s.m. – persoanã (de obicei cãlugãr sau preot) trimisã ca sã
rãspândeascã religia creºtinã în þãri cu altã religie dominantã
neurastenie, s.f. – boalã caracterizatã prin dureri de cap, insomnie,
obosealã, depresie psihicã, anxietate, palpitaþii, sufocãri etc.
mahorcã, sf. – tutun de calitate inferioarã

Confesiune – scriere literară
care conţine mărturisirea unor gânduri
sau sentimente intime. Într-o operă
de ficţiune, naratorul le prezintă la
persoana I, dând astfel impresia de
autenticitate, de document real.
Autenticitate – concepţie potrivit căreia literatura trebuie să se
identifice cu expresia directă, necontrafăcută a vieţii. Se consideră a
fi „autentic” ceea ce oferă certitudine, ceea ce face autoritate (acte,
dovezi inatacabile) printr-o referire
permanentă la adevăruri, fapte de o
realitate neîndoielnică. Autenticitatea
este proprie literaturii confesive (memoriile, jurnalul), dar şi romanelor
care prin „documente” de orice tip
(psihologice, morale, sociale), prin
„felii de viaţă”, prin „fapte brute” conturează o atmosferă de veridicitate.
Această atitudine apare în
romanele scriitorului francez André
Gide (iniţiatorul conceptului de autenticitate). În literatura română,
autenticitatea este întâlnită în creaţia interbelică: romanele lui Camil
Petrescu (Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Patul
lui Procust), şi operele unor tineri
romancieri ca Mircea Eliade, Mihail
Sebastian, Anton Holban, M. Blecher.

Mircea Eliade în anii ’30

hindustani (hindustanã), adj., s.f. – limbã indo-iranianã, vorbitã în
India ºi în Pakistan
castã, s.f. – grup social închis care îºi pãstreazã interesele ºi privilegiile
brahman, s.m. – preot al lui Brahma; membru al castei sacerdotale,
consideratã prima dintre cele patru caste indiene
sari, s. – piesã principalã din costumul femeiesc tradiþional indian,
constituitã dintr-o fâºie de þesãturã dreaptã care se înfãºoarã în jurul corpului,
un capãt strângând mijlocul, iar celãlalt, liber, aruncându-se peste umãr
argot (argou) s.m. – limbaj convenþional, folosit de anumite persoane,
pentru a nu fi înþelese de ceilalþi

SUGESTII

PENTRU INTERPRETAREA TEXTULUI

Romanul Maitreyi de Mircea Eliade, apãrut în anul 1933, se
organizeazã încã de la început pe trei niveluri:
• jurnalul intim al personajului Allan (inginer englez venit în
India), care va trãi o experienþã unicã prin dragostea cu Maitreyi;
• însemnãrile ulterioare ale celui ce a redactat jurnalul care,
prin perspectiva timpului, vor completa primele impresii sau le vor
infirma când va fi cazul;
• confesiunea naratorului.
Aceastã tehnicã, precum ºi naraþiunea la persoana I, conferã
romanului o notã sporitã de autenticitate, dând cititorului senzaþia cã
autorul îºi consemneazã aspecte din propria biografie.
Pe de altã parte, deºi Maitreyi este un roman, deci o creaþie
bazatã pe ficþiune, nu se poate neglija faptul cã o parte din biografia
autorului se regãseºte, metamorfozatã, în aceastã operã. Analogiile
care se pot stabili între personaj ºi prototip sunt mai mult decât
evidente: englezul Allan este transfigurarea artisticã a scriitorului
Mircea Eliade, inginerul Narendra Sen a filozofului Surendranath
Dasgupta, cel ce l-a gãzduit pe autor în India, pentru o perioadã, iar
Maitreyi, fiica lui Sen (care în roman îºi pãstreazã chiar ºi numele),
este fata lui Dasgupta. Aceste asocieri pot continua ºi pentru alte
personaje care ºi-au pãstrat ºi ele numele real: Jenia Isaac, Chabù,
Khokha.
În incipitul romanului, însemnãrile anterioare „caietului” constituie un pretext pentru a se sugera nota de autenticitate, impresia
de fapte petrecute în realitate: Am ºovãit atâta în faþa acestui caiet,
pentru cã n-am izbutit sã aflu încã ziua precisã când am întâlnit-o
pe Maitreyi. În însemnãrile mele din acel an n-am gãsit nimic. Tot
în incipit este prezentat un prim portret al personajului Maitreyi (Mi
se pãrea urâtã, cu ochii ei prea mari ºi prea negri, cu buzele cãrnoase ºi rãsfrânte…), imagine care se va modifica ulterior (Maitreyi
mi s-a pãrut atunci mult mai frumoasã…) ºi va contrasta cu chipul
„descoperit” de Allan dupã ce se va îndrãgosti de adolescenta
bengalezã. Europeanul nu este încã pregãtit în acest moment pentru
a recepta spiritualitatea de tip indian.
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Perspectivă narativă – poziţia
(unghiul) din care sunt prezentate
evenimentele, situaţiile, întâmplările
narate. Ea se află într-o relaţie de
interdependenţă cu tipul naratorului
(naratorul omniscient, naratorul-personaj, naratorul-martor) şi presupune
raportarea naratorului la personaj.
Din acest punct de vedere, există
trei tipuri de perspectivă narativă
(viziune):
• viziunea „dindărăt” – naratorul
ştie totul despre personajul său/ personajele sale. Naraţiunea se face la
persoana a III-a. Ex.: Ion de Liviu
Rebreanu, Moromeţii de Marin
Preda etc.;
• viziunea „împreună cu” – naratorul ştie tot atât cât personajul şi
nu poate da alte explicaţii cititorului
în afara celor oferite de personajul
însuşi. Naraţiunea se face la persoana I. Ex.: Maitreyi de Mircea
Eliade, Ultima noapte de dragoste,
întâia noapte de război de Camil
Petrescu, Cel mai iubit dintre pământeni de Marin Preda etc.;
• viziunea „din afară” – naratorul
ştie mai puţin decât personajele.
Procedeul se întâlneşte în proza secolului al XX-lea (nuvelele lui Ernest
Hemingway, romanele lui William
Faulkner) şi este rar întrebuinţat.

EXPLORAREA TEXTULUI
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Explicã, recitind primul alineat al romanului, modul cum autorul
înþelege sã-ºi organizeze textul, convenþia la care apeleazã.
Prezintã primul portret (dintre cele douã ale fragmentului)
fãcut de narator personajului Maitreyi.
Comenteazã felul în care gândeºte despre femeile bengaleze
Harold, þinând cont ºi de aceastã precizare: fanatic ca orice
eurasian.
Reconstituie „biografia” lui Allan, inginer sosit la începutul
carierei în India, foarte mândru de cetãþenia ºi descendenþa sa
continentalã.
Aratã scopul pentru care Lucien Metz, acest gazetar incult ºi
impertinent, venise în India, precum ºi modul cum percepe realitatea de aici.
Descrie casa inginerului Narendra Sen, al cãrei interior îi provoacã lui Allan o mare surprizã.
Prezintã cel de-al doilea portret al Maitreyiei ºi stabileºte
diferenþa dintre acesta ºi cel dintâi.
Ambele portrete încep cu acelaºi verb: mi se pãrea, în primul
ºi mi s-a pãrut, în al doilea. Ce semnificaþie gãseºti acestui
detaliu?
Ce perspective crezi cã se vor deschide în ceea ce priveºte
relaþia dintre cei doi, europeanul Allan ºi bengaleza Maitreyi,
în urma acestei constatãri: Nu ºtiu cât a durat privirea aceea,
dar ea nu se asemãna cu nici o privire întâlnitã ºi îmbrãþiºatã
pânã atunci...?
Precizeazã la ce persoanã se realizeazã naraþiunea în acest
fragment, ca de altfel în întreg romanul.
Ce tip de perspectivã narativã întâlneºti în acest roman? Explicã.
Demonstreazã cã incipitul exprimã intenþia autorului de a da textului
o puternicã notã de autenticitate.
Cautã în romanul Maitreyi fragmente de text care demonstreazã
inserarea unor pagini de jurnal în cuprinsul cãrþii.

[Allan, inginerul european venit la Calcutta, se îmbolnãveºte
de malarie ºi este internat în spitalul de boli tropicale. Dupã vindecare, în perioada convalescenþei, este invitat sã locuiascã în casa lui
Narendra Sen, la Bhowanipore. Aici se îndrãgosteºte de fiica acestuia,
Maitreyi. Când fata înþelege, interpretând anumite semne, cã Allan
îi este destinat, cã el reprezintã un „trimis al cerului”, se lasã furatã
de vârtejul ameþitor al dragostei pe un drum al iubirii poruncite de
zei, dar barat de obstacole de netrecut, care þin de tradiþiile indiene
ºi prejudecãþile omeneºti.]

XI
Khokha (Sukumar Dasgupta),
vărul Maitreyiei şi prototip al
personajului cu acelaşi nume
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A doua zi, Maitreyi s-a prefãcut mai obositã decât era ºi a
cerut sã se plimbe cu maºina la Lacuri, cãtre searã, când ºtia cã

aproape toatã lumea era ocupatã. Singurã Chabù
a voit sã ne întovãrãºeascã, dar cum ea nu prea
se afla tocmai bine de câteva zile (tãcea întruna,
fãrã sã spunã ce are, privea fix în gol, cânta fãrã
nici o noimã), d-na Sen n-a lãsat-o ºi ne-a dat
drept tovarãºã pe sora lui Khokha, o vãduvã tânãrã
ºi timidã, care muncea ca o roabã ºi nu avea altã
datã prilejul sã se plimbe cu maºina. La plecare,
eu m-am suit lângã ºofer, iar ele douã la spate,
dar îndatã ce am ajuns la Lacuri, vãduva a rãmas
în maºinã (pe care o trãsesem alãturi de alee,
lângã un eucalipt uriaº), ºoferul a plecat sã-ºi
cumpere limonadã ºi noi doi am pornit pe marginea apei.
Lacurile erau tot ce iubeam eu mai mult în
Calcutta; tocmai pentru cã erau singurul lucru
artificial în acest oraº ridicat din junglã. Aveau o
liniºte de aquarium ºi, în timpul nopþii, pãreau
îngheþate sub boarea brãþãrii de globuri electrice.
Parcul mi se pãrea nesfârºit, deºi ºtiam bine cã e
îngrãdit, pe de o parte, de linia feratã, iar de
cealaltã, de ºosea ºi de mahalale. Îmi plãcea sã
rãtãcesc pe alei ºi sã cobor pe marginea apei,
unde arborii mai tineri, rãsãdiþi dupã terminarea
lucrãrilor, creºteau în voie, cu o perfectã individualitate, ghicind parcã jungla care fusese odinioarã
pe acolo ºi strãduindu-se sã recâºtige acea libertate pierdutã. Lângã un asemenea buchet de pomi
ne-am oprit noi atunci. Ne ascundeau fãrã grijã,
din toate pãrþile. Maitreyi mi-a scos inelul din
deget ºi l-a închis în pumnii ei mici.
– Acum ne logodim, Allan, îmi spuse ea,
privind înainte spre apã.
Începutul acesta solemn mã iritã puþin.
Nu puteam scãpa de luciditate. (ªi o iubeam,
Dumnezeule, cât o iubeam!) Mi se pãrea cã va fi
o scenã din romane, din baladele acelui ev mediu
indian, cu dragoste legendare ºi demente. Purtam
cu mine spaima ºi superstiþiile unei întregi literaturi, pe care, dacã nu o cetisem, o vãzusem
evoluând lângã mine, în adolescenþã ºi în cei
dintâi ani ai tinereþii. Mã stingherea, ca pe orice
civilizat (eu, care credeam cã mã pot dispensa de
civilizaþie, o pot dezrãdãcina din mine), fiece gest
solemn, fiece cuvânt responsabil, fiecare fãgãduinþã.
Maitreyi continuã totuºi cu o simplitate care
începu sã mã cucereascã. Vorbea apei, vorbea
cerului cu stele, pãdurii, pãmântului. Îºi sprijini
bine în iarbã pumnii punând inelul ºi fãgãdui:

– Mã leg pe tine, Pãmântule, cã eu voi fi a
lui Allan, ºi a nimeni altuia. Voi creºte din el ca
iarba din tine. ªi cum aºtepþi tu ploaia, aºa îi voi
aºtepta eu venirea, ºi cum îþi sunt þie razele, aºa
va fi trupul lui mie. Mã leg în faþa ta cã unirea
noastrã va rodi, cãci mi-e drag cu voia mea, ºi tot
rãul, dacã va fi, sã nu cadã asupra lui, ci asuprã-mi,
cãci eu l-am ales. Tu mã auzi, Mamã-Pãmânt, tu
nu mã minþi, maica mea. Dacã mã simþi aproape,
cum te simt eu acum, ºi cu mâna, ºi cu inelul,
întãreºte-mã sã-l iubesc totdeauna, bucurie necunoscutã lui sã-i aduc, viaþã de rod ºi de joc sã-i
dau. Sã fie viaþa noastrã ca bucuria ierburilor ce
cresc din tine. Sã fie îmbrãþiºarea noastrã ca cea
dintâi zi a monsoon-ului. Ploaie sã fie sãrutul
nostru. ªi cum tu niciodatã nu oboseºti, maica mea,
tot astfel sã nu oboseascã inima mea în dragostea
pentru Allan, pe care cerul l-a nãscut departe, ºi
tu, maicã, mi l-ai adus aproape.
O ascultam tot mai fascinat, pânã ce nu i-am
mai putut înþelege cuvintele. Vorbea o bengalezã
de prunc, simplificatã, aproape cifratã. Auzeam
sunetele, ghiceam pe ici, pe colo câte un cuvânt,
dar îmi scãpa tâlcul acestei incantaþii. Când a
tãcut, parcã mi-era teamã s-o ating, într-atât mi
se pãrea de fermecatã, de inaccesibilã. A vorbit
tot ea întâi. (Rãmãsesem cu o mânã pe genunchi
ºi cu cealaltã palmã apãsatã pe pãmânt, parcã
mã legasem ºi eu, printr-o magie a gestului).
– Acum nu ne mai desparte nimeni, Allan.
Acum sunt a ta, cu desãvârºire a ta…
O mângâiai, cãutând cuvinte pe care nu i le
mai spusesem pânã atunci, dar nu gãsii nimic
inedit, nimic care sã corespundã cât de cât febrei
mele interioare ºi transfigurãrii ei. (De mult încetase de a mai fi Maitreyi din maºinã; avea o fixitate
ciudatã a feþei, care m-a urmãrit multã vreme dupã
aceea.)
– Într-o zi ai sã mã faci soþia ta ºi ai sã-mi
arãþi lumea, nu e aºa?
Îmi spuse acestea pe englezeºte ºi i se pãru
cã s-a exprimat vulgar.
– Vorbesc acum foarte prost englezeºte, nu e
aºa, Allan? Cine ºtie ce lucruri ai gândit despre
mine, auzindu-mã… Dar aº vrea sã vãd lumea cu
tine, s-o vãd cum o vezi ºi tu. E frumoasã ºi mare,
nu e aºa? De ce se bat oamenii în jurul nostru?
Aº vrea sã fie toþi fericiþi. Ba nu, vorbesc prostii.
Ce bine îmi pare cã e aºa, ce bine îmi pare…
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Reîntâlnirea lui Mircea Eliade cu
Maitreyi, după 43 de ani
(Chicago, 1973)

Mircea Eliade,
desen de Eugen Drăghiţescu
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Începu sã râdã. Mã trezii cu o Maitreyi din iarnã, cu acea fatã
inocentã ºi sperioasã, vorbind discontinuu ºi paradoxal. Se ºtersese
parcã întreaga ei experienþã, care o maturizase, o adunase, o apropiase de femeie.
Am înþeles în zilele urmãtoare cã logodna aceasta îi redase
liniºtea ºi patima ei de joc, de liberã bucurie. Din ceasul în care a
mãrturisit unirea noastrã, teama i-a pierit, obsesia pãcatului n-a
mai chinuit-o. Regãseam în ea pe aceeaºi neînþeleasã Maitreyi, pe
care o priveam la început cu stupoare ºi admiraþie ºi care îmi
intrase pe nesimþite în suflet, în timpul jocului, prin acele curse de
o desãvârºitã platitudine intelectualã pe care credeam cã i le-am
întins eu.
A trebuit sã plecãm repede spre maºinã, cãci se întunecase
de-a binelea. A fost, acela, singurul ceas când n-am îmbrãþiºat pe
Maitreyi. Am gãsit pe însoþitoarea noastrã moþãind în fundul maºinii,
cu ºalul bine tras pe creºtet, ºi ne-a privit cu o bucurie de complice
când ne-a vãzut venind, unul lângã altul, eu mai înalt decât Maitreyi,
dar ea mai tânãrã ºi neînchipuit de frumoasã, cu expresia ei atentã
la tot din jur, cu bucuria regãsitei libertãþi în jocul feþei. (Am aflat
mai târziu, tot de la Maitreyi, cã sora lui Khokha ºtiuse cea dintâi
de dragostea noastrã ºi o protejase pe cât i-a stat în putinþã; cã ea
– care suferise atâta din cauza unei cãsnicii nepotrivite, fiind mãritatã, la 12 ani, cu un bãrbat pe care nu-l vãzuse niciodatã ºi de care
se temea, pentru cã o violase brutal ºi o bãtea în fiecare noapte,
înainte ºi dupã dragoste –, ea o sfãtuise mereu pe Maitreyi sã nu se
lase intimidatã de legile castei ºi de rigorile familiei, ci cã treacã la
fapte, iar în cazul unei opoziþii îndãrãtnice, sã fugã cu mine în lume.
Pe aceastã prietenã a mea ºi tovarãºe a Maitreyiei, singura care a
consolat-o în zilele ei de blestematã mizerie, o vedeam foarte rar, îi
vorbeam numai întâmplãtor ºi nu i-am ºtiut niciodatã numele. Am
recitit de mai multe ori jurnalul ca sã-l regãsesc; nu l-am gãsit,
pentru cã nu-l notasem. ªi totuºi, femeia aceeasta a fost singura
care ne-a iubit înþelegãtor ºi dezinteresat pe noi doi în casa Sen.)
Chiar în noaptea aceea, lui Chabù i-a fost mai rãu ºi a trebuit
sã doarmã în odaia d-nei Sen. Nimeni nu bãnuia ce ar putea sã
aibã, dar simptomele erau îngrijorãtoare, cãci Chabù voia mereu
sã se plece pe fereastrã sau pe balcon, ºi tot i se pãrea cã vede ceva
jos, în stradã, ceva care o cheamã.
Eu m-am culcat puþin obosit de întâmplãrile zilei ºi începusem
probabil sã visez ceva ciudat, cu plimbãri pe ape, cu lebede, cu
licurici, cãci m-am trezit oarecum uluit, auzind câteva bãtãi în uºã.
Am întrebat cine e, dar nu mi-a rãspuns nimeni. Mi-era puþinã fricã,
s-o mãrturisesc, ºi am aprins lampa. Ventilatorul alerga cu acel
zgomot de care îþi dai seama numai când îl opreºti. Am deschis ºi
am rãmas împietrit. Venise Maitreyi, tremurând toatã, în picioarele
goale, ca sã nu facã zgomot, ºi cu o sari verzuie, subþire. Nu ºtiam
ce sã fac.

– Stinge lumina, îmi ºopti ea, intrând în camerã ºi tupilându-se
repede în dosul fotoliului de paie, ca sã nu fie vãzutã întâmplãtor
din stradã.
Am stins lumina ºi m-am apropiat de ea, întrebând-o stupid:
– Ce e cu tine? De ce ai venit, Maitreyi? Ce ai, Maitreyi?
Nu mi-a rãspuns nimic, ci numai ºi-a deznodat marginea sari-ei…

Episod/ secvenţă narativă –
moment/ parte a unui text narativ
care conţine o singură acţiune, realizată de unul sau mai multe personaje. Schiţa conţine o singură secvenţă narativă, în timp ce povestirea
şi nuvela conţin mai multe, integrate
însă într-un fir epic unic. În roman,
datorită construcţiei sale complexe
şi a existenţei mai multor planuri
narative, se poate întâmpla ca
unele personaje, în funcţie de tipul
lor (mai ales cele secundare şi episodice, dar şi cele principale) să lipsească din anumite secvenţe şi să
apară ulterior. Între secvenţele narative pot fi intercalate caracterizări
de personaje, descrieri etc. Succesiunea secvenţelor nu trebuie să
respecte neapărat cronologia evenimentelor, dar modificarea ordinii
are întotdeauna o semnificaţie.
Naratorul poate omite, cu bună
ştiinţă, anumite secvenţe, ele fiind
înlocuite de comentarii personale
ori ale personajelor, complicând şi
amplificând, în acelaşi timp, perspectiva narativă. În oricare dintre
situaţiile descrise, legătura dintre secvenţe, coeziunea textului se realizează prin câteva modalităţi între
care folosirea conjuncţiilor coordonatoare (dar, iar, şi etc.), a locuţiunilor adverbiale (de altfel, de aceea
etc.), a complementelor circumstanţiale de timp şi a adverbelor
relative (a doua zi, după un timp,
îndată, când etc.), prin repetiţii ale
unor cuvinte-cheie ori pur şi simplu
cu ajutorul topicii.

[Logodna de la Marile Lacuri este urmatã de o pasionatã noapte
de dragoste, care va prefaþa o iubire mistuitoare între Maitreyi ºi
Allan, prin sfidarea oricãror tabuuri ale societãþii indiene conservatoare. Dragostea clandestinã a celor doi este deconspiratã inconºtient
de Chabù, sora mai micã a Maitreyiei. Ofensat ºi scandalizat de
aceastã relaþie „interzisã”, Narendra Sen îl someazã pe Allan sã
pãrãseascã imediat locuinþa lui ºi sã întrerupã orice legãturã cu fiica
sa. Fãrã speranþa cã îºi va mai vedea vreodatã iubita, Allan pleacã
din Calcutta ºi se retrage în munþii Himalaya. Aici trãieºte o aventurã
trecãtoare cu Jenia Isaac, o sud-africanã plecatã „în cãutarea absolutului”. Acum înþelege cã singura lui iubire nu poate fi decât
Maitreyi ºi se reîntoarce din Himalaya pentru a reîncerca sã o
gãseascã.]

DICŢIONAR

EXPLICATIV

monsoon (muson), s.m. – vânt periodic stabil, caracteristic Indiei, care
bate ºase luni dinspre continent spre ocean (iarna) ºi ºase luni dinspre ocean
spre continent (vara), când aduce ploi abundente
incantaþie, s.f. – (stare de) încântare, farmec, delectare
platitudine, s.f – banalitate, mediocritate

SUGESTII

PENTRU INTERPRETAREA TEXTULUI

Logodna constituie punctul culminant al drumului ascensional
parcurs de cuplul Maitreyi-Allan în roman. În actul legãrii celor
douã destine prin logodnã se regãseºte un strãvechi ritual al nunþii
din civilizaþia indianã în care femeia este omologatã „Pãmântului-Mamã”,
iar bãrbatul, „Cerului”: – Mã leg de tine, Pãmântule, cã eu voi fi a
lui Allan, ºi a nimeni altuia. [...] Tu mã auzi, Mamã-Pãmânt, tu nu
mã minþi, maica mea. În faþa zeiþei Pãmânt, Maitreyi îi promite
acesteia cã-i va oferi lui Allan întregul ei suflet, pentru ca mai apoi,
noaptea, sã-i dãruiascã ºi trupul.
Maitreyi este convinsã cã unirea lor a fost poruncitã de Cer.
Prin acest ritual ea va confirma semnele care i se „trimiseserã” ºi îi
spuneau cã Allan trebuie sã fie alesul. Aºa se întâmplase în biblioteca
lui Narendra Sen, când mâinile lor s-au întâlnit asupra aceleiaºi
cãrþi: Tales of the unexpected de Wells. Maitreyi, cea care interogase
absolutul prin intermediul hazardului (jocul cu cãrþile), aflase deja
un rãspuns – europeanul îi era sortit: …tot astfel sã nu oboseascã
inima mea în dragostea pentru Allan, pe care cerul l-a nãscut departe,
ºi tu, maicã, mi l-ai adus aproape.
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EXPLORAREA TEXTULUI
1.
2.

3.
Mircea Eliade (dreapta)
şi discipolul său,
Ioan Petru Culianu

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Douglas Allen, Mircea Eliade şi
fenomenul religios (volum
apărut la Paris în 1982)
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Descrie peisajul încântãtor din zona lacurilor, singurul lucru
artificial din acest oraº [Calcutta] ridicat din junglã.
Comenteazã semnificaþia textului din parantezã (ªi o iubeam,
Dumnezeule, cât o iubeam!) aºezat imediat dupã ce naratorul-personaj îºi exprimã neputinþa de a scãpa de luciditate.
Prezintã ritualul, cu note de sacralitate, prin care Maitreyi îºi
uneºte destinul cu acela al europeanului venit în India.
Aratã rolul incantaþiei pe care Maitreyi o adreseazã zeiþei Pãmânt
în actul înfãptuirii unui legãmânt sacru.
Comenteazã declaraþia seninã ºi cu valoare, aparent, definitivã
a Maitreyiei: – Acum nu ne mai desparte nimeni, Allan. Acum
sunt a ta, cu desãvârºire a ta…
Explicã, raportându-te la mentalitatea ºi psihologia bengalezei,
notaþia naratorului-personaj: Din ceasul în care a mãrturisit
unirea noastrã, teama i-a pierit, obsesia pãcatului n-a mai
chinuit-o. Despre ce „pãcat” este vorba?
Fragmentul de roman selectat mai sus cuprinde o lungã parantezã (Am aflat mai târziu, tot de la Maitreyi… ªi totuºi, femeia
aceasta a fost singura care ne-a iubit înþelegãtor ºi dezinteresat pe noi doi în casa lui Sen.) Explicã rolul parantezei
urmãrind perspectiva pe care aceasta o dã asupra evenimentului produs.
Cautã în roman alte paranteze întinse ºi precizeazã dacã rolul
lor este sau nu acelaºi.
Demonstreazã cã fragmentul reprodus este un episod/ o secvenþã
narativã a romanului.

DINCOLO DE TEXT
Romanul Maitreyi de Mircea Eliade are un final deschis: …ºi
dacã n-ar fi decât o pãcãlealã a dragostei mele? De ce sã cred? De
unde ºtiu? Aº vrea sã privesc ochii Maitreyiei…
Scrie pe o paginã un posibil final al acestui roman, optând
pentru o variantã sau imagineazã-þi una diferitã:
• Allan ºi Maitreyi, separaþi prin trup, dar însoþiþi prin spirit, se
vor reîntâlni într-o altã existenþã printr-o „nuntã în cer”;
• Allan, încercând s-o uite pe Maitreyi, va reveni la prozaismul
existenþei cotidiene, cãutând aventuri sentimentale comode.

Limbă şi comunicare
ESEUL STRUCTURAT
Eseul structurat este o compunere care trateazã o anumitã temã, indicatã în
cerinþã. Acest reper general are, la rândul sãu, un numãr variabil de cerinþe (3-5) care
trebuie respectate în redactare. Ordinea integrãrii cerinþelor nu este una obligatorie,
prestabilitã, cel care scrie eseul având libertatea de a le organiza dupã cum doreºte.
Evaluarea unui eseu structurat se face dupã urmãtoarele criterii:
• tratarea tuturor ideilor menþionate în formularea cerinþelor;
• prezentarea logicã, însoþitã de argumente/ exemple convingãtoare;
• organizarea ideilor în scris (text cu structurã clarã, coerent, echilibru între
introducere, cuprins ºi încheiere, idei subliniate prin construcþia paragrafelor, raport
corespunzãtor între ideile principale ºi cele secundare);
• capacitatea de analizã ºi de interpretare (buna relaþie între idee ºi argument,
succesiunea logicã a ideilor, abilitatea de a formula judecãþi de valoare ºi de interpretare personalã);
• respectarea normelor de ortografie ºi de punctuaþie;
• aºezarea corectã a textului în paginã, lizibilitatea.

EXERCIŢII
Scrie un eseu structurat, de douã pagini, în care sã analizezi evoluþia cuplului
Maitreyi-Allan în romanul Maitreyi de Mircea Eliade.
În redactarea eseului se recomandã sã evidenþiezi urmãtoarele etape:
• impresia de început pe care indianca i-o produce lui Allan;
• momentul declanºator al „jocurilor” iubirii (secvenþa din biblioteca lui Narendra
Sen);
• logodna-nuntã de la Marile Lacuri, urmatã de dãruirea totalã a fetei;
• destrãmarea cuplului Maitreyi-Allan prin intervenþia durã a lui Sen;
• consecinþele despãrþirii celor doi îndrãgostiþi, reflectate în viaþa fiecãruia.

ESEUL LIBER
Eseul liber (nestructurat) este o compunere ºcolarã în cerinþa cãreia se indicã
o temã ce trebuie tratatã. Autorul eseului (elevul) este cel care hotãrãºte asupra
aspectelor importante, necesare a fi puse în evidenþã prin abordarea temei.
Eseul liber (nestructurat) permite manifestarea creativitãþii în cel mai înalt
grad. El poate fi evaluat fie pentru calitatea ºi consistenþa argumentelor aduse, fie
pentru originalitate, posibilitatea de a realiza asocieri cu alte creaþii ale aceluiaºi
autor sau ale unor autori diferiþi etc.
Obiectivele urmãrite în redactarea unui eseu liber (nestructurat) pot fi urmãtoarele:
• capacitatea de a compara viziuni asupra unei teme, specii literare etc;
• capacitatea de susþinere argumentatã a unui punct de vedere cu o pronunþatã
notã personalã;
• capacitatea de a aplica, în contexte noi, cunoºtinþele dobândite anterior.
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EXERCIŢII
Scrie un eseu liber intitulat „Orient ºi Occident în romanul Maitreyi de Mircea
Eliade”.
În redactarea acestui eseu se recomandã sã prezinþi aspecte ale tradiþiei ºi
obiceiurilor din India, sã evidenþiezi diferenþele dintre mentalitatea de tip oriental ºi
cea de tip occidental, opoziþie anihilatã de sentimentul iubirii dintre o indiancã
(Maitreyi) ºi un vest-european (Allan).

STIL DIRECT, STIL INDIRECT,
STIL INDIRECT LIBER
Stil direct – modalitate prin care se reproduce integral, fãrã modificãri, un
enunþ. Enunþul reprodus este introdus sau urmat de cuvinte cu valoare declarativã,
care pot fi de cele mai multe ori verbe precum „a întreba”, „a zice”, „a spune” etc.
În stilul direct, propoziþia sau fraza prin care se reproduc spusele unui personaj nu
este subordonatã din punct de vedere sintactic verbului de declaraþie. Independenþa
faþã de verbul de declaraþie se evidenþiazã prin douã puncte sau linie de dialog:
Ea pune hârtiile una peste alta, apoi se întoarse cu capul ridicat la soþul sãu
ºi-l deºteptã din somn:
– Ce-i? Ce s-a întâmplat? întrebã el speriat.
– Vino cu mine! îi spuse ea.
(Ioan Slavici, Moara cu noroc)
Stil indirect – modalitate prin care enunþul este schimbat de la persoana I la
persoana a III-a. Enunþul este subordonat, prin transpunere, faþã de un verb de
declaraþie. Propoziþiile principale din stilul direct devin propoziþii subordonate în
stilul indirect. Transformarea implicã o serie de modificãri în propoziþia transpusã,
prin pierderea unor elemente afective ºi limitarea la o intonaþie de tip enunþiativ.
Transpunerea în stil indirect a fragmentului citat din Moara cu noroc, de Ioan
Slavici, este urmãtoarea:
Ea puse hârtiile una peste alta, apoi se întoarse cu capul ridicat la soþul sãu
ºi-l deºteptã din somn. El o întreabã speriat ce este ºi ce s-a întâmplat. Soþia îi zise
sã vinã cu ea.
Stil indirect liber – reproducerea cuvintelor sau gândurilor unui pesonaj fãrã
ca naratorul sã se foloseascã de verbe de declaraþie. Reproducerea se realizeazã fãrã
utilizarea unui element de relaþie, ceea ce are ca efect interferenþa dintre planul
sintactic al naratorului ºi planul sintactic al personajului.
Se caracterizeazã prin transpunerea enunþului de la persoana I la persoana a
III-a, prin pãstrarea nuanþelor intonaþionale, a elementelor lexicale ºi gramaticale de
tip afectiv. Sunt eliminate verbele de declaraþie ºi conjuncþiile subordonatoare (proprii
stilului indirect), precum ºi linia de dialog.
Stilul indirect liber a început sã fie folosit în prozã din secolul al XIX-lea,
întrucât oferã naratorului posibilitatea de a prezenta gândurile personajului ºi a pãtrunde în universul acestuia. Ex:
– Sãracul de mine! grãi Ghiþã aºa în glumã. Dar nãzuroasã mi s-a mai fãcut
nevasta! Joacã muiere; parcã au sã-þi ia ceva din frumuseþe...
Ana îºi cãlcã pe inimã ºi se dete la joc.
La început se vedea c-a fost prinsã de silã; dar ce avea sã facã? La urma
urmelor, de ce sã nu joace?
(Ioan Slavici, Moara cu noroc)
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EXERCIŢII
1.

Transpune din stilul direct în stilul indirect urmãtorul fragment din romanul
Maitreyi de Mircea Eliade:
Atunci intrã ºi Maitreyi, cu cãrþile la braþ.
– Facem lecþie astãzi? mã întreabã ea, foarte timidã.
Am început cu bengaleza, la care eu progresam mult, pentru cã învãþam
serile singur ºi vorbeam tot timpul cu Chabù numai în bengali. Ea îmi dete o
temã de tradus ºi, în timp ce eu scriam, mã întrebã:
– Unde ai pus floarea?
– Am presat-o.
– Aratã-mi-o ºi mie.
Eram destul de încurcat, pentru cã, de fapt, zvârlisem floarea pe fereastrã.
– Nu pot, mã prefãcui eu.
– O þii într-un loc ascuns de tot? mã întrebã ea, extrem de interesatã.

2.

Explicã folosirea stilului indirect liber în acest fragment din romanul Moromeþii
(vol. I) de Marin Preda:
Moromete avea uneori obiceiul – semn de bãtrâneþe sau poate nevoia de
a se convinge cã ºi cele mai întortocheate gânduri pot cãpãta glas – de a se
retrage pe undeva prin grãdinã sau prin spatele casei ºi de a vorbi singur.
„Auzi ce idee”, reflectã el cu glas ºoptit, oprindu-se lângã poarta grãdinii.
Apucã o ulucã de vârf ºi rãmase liniºtit cu fruntea în pãmânt. „Dacã ar fi aºa,
cã din cauza pãcatelor nu poþi dormi – continuã el încercând uºor vechimea
ulucii – ar însemna cã Paraschiv al meu, care când se apucã sã doarmã,
doarme pânã iese apã sub el... ar însemna – ºi aici Moromete se întrerupse ºi
gândi restul în tãcere – ar însemna cã e omul cu inima cea mai curatã de pe
pãmânt. Proastã mai e ºi muierea asta a mea!” se mirã apoi cu glas tare în
timp ce constata cã ar fi greu de susþinut cã ulucile curþii sale nu sunt putrede.
„Dupã încã o ploaie, aceste uluci au sã-ºi rânjeascã dinþii negri spre casã”,
gândi apoi mai departe, fãrã glas.
Cineva îl întrebase odatã în glumã de ce vorbeºte singur ºi Moromete îi
rãspunse serios cã asta e din pricinã cã n-are cu cine discuta, cu sensul cã nimeni
nu meritã sã-i asculte gândurile.

Desen de Marcel Chirnoagă
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TEXTUL MEMORIALISTIC
ÎNAINTE DE TEXT
1.

2.

De-a lungul timpului, unii dintre scriitori aflaþi, de obicei, cãtre
sfârºitul vieþii, ºi-au publicat memoriile. Care crezi cã este motivaþia redactãrii unui asemenea tip de text?
Ce ai reþinut, dupã studiul romanului Maitreyi de Mircea Eliade,
în legãturã cu spiritualitatea, psihologia, mentalitatea, tradiþiile
din spaþiul cultural indian?

MEMORII
de Mircea Eliade

X
O COLIBÃ ÎN HIMALAYA
(fragment)

Maitreyi alături de
Rabindranath Tagore
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Pe vapor îmi plãcea sã vorbesc bengaleza cu tovarãºul meu de
cabinã. Începusem deja s-o uit, cãci dupã plecarea din Bhowanipore
o vorbisem tot mai rar. ªi totuºi cu ce pasiune o învãþasem, repetând
pe de rost fraze întregi, memorizând poeme de-ale lui Tagore, vorbind
cu copiii ºi vecinii…
Odaia mea era chiar lângã intrare. Îmi adusesem patul, biblioteca ºi o masã de lucru. La parter se mai aflau enorma bibliotecã a
lui Dasgupta, ocupând câteva mari încãperi, bucãtãria ºi o salã,
care servea de sufragerie. Biroul lui Dasgupta, salonul ºi odãile de
culcare erau la etaj. Iar sus de tot, întinzându-se aproape peste
toatã casa, era terasa, vegheatã de palmieri.
De cum m-am instalat în Bhowanipore, fericirea mea n-a mai
cunoscut margini. Parcã de-abia atunci descinsesem cu adevãrat în
India. Totul mã încânta: zgomotele ciudate pe care le auzeam necontenit deasupra odãii mele, mirosurile tari ºi pipãrate care vesteau apropierea cinei, vocile care-mi ajungeau de la casele vecine.
Dis-de-dimineaþã mã urcam pe terasã pentru ceasul de gramaticã
sanscritã cu Dasgupta. Eram apoi liber toatã ziua, cu excepþia
cursurilor de la Universitate, unde întovãrãºeam pe Profesor în
maºinã. Petreceam cel puþin opt-nouã ceasuri la masa de lucru,
cãci la sanscritã ºi filozofia indianã se adãugase acum bengaleza.
Serile, înainte de cinã, plecam sã mã plimb prin cartier. Primãvara
ºi vara fãceam lungi plimbãri în maºinã, cu toatã familia în jurul
Calcuttei, în special cãtre Chandernagore. De câte ori puteam, stam
de vorbã cu Chabù, care nu ºtia englezeºte, sau cu doamna Dasgupta,

Dicţionar cultural
Rabindranath Tagore (18611941), scriitor indian de limbă bengaleză şi engleză. A scris romane şi
poezie lirică influenţată de marile
epopei indice, cultivând motivul
comuniunii cu natura, sentimentul
prieteniei, al dragostei şi al bucuriei
de a trăi. Laureat al Premiului Nobel
în anul 1913.
Surendranath Dasgupta, filozof indian în casa căruia, la Calcutta,
Mircea Eliade a locuit o perioadă.
Maitreyi Devi (1914-1990),
poetă indiană, fiica lui Surendranath
Dasgupta. La vârsta de 16 ani l-a
cunoscut pe Mircea Eliade şi cei doi
au trăit o tulburătoare poveste de
dragoste. Primul ei volum de versuri,
publicat în 1930, i-a fost prefaţat de
Tagore, pe care l-a venerat şi l-a socotit un guru (maestru spiritual considerat în brahmanism o încarnare
divină). În replică la Maitreyi, a scris
romanul-răspuns Dragostea nu
moare, redactat în bengaleză şi apoi
tradus şi publicat în engleză în anul
1976.
Maitreyi Devi l-a vizitat în
1973 pe Mircea Eliade, iubitul din
adolescenţă, ajuns acum profesor
la Universitatea din Chicago. La sfârşitul aceluiaşi an a venit în România
ca invitată a Uniunii Scriitorilor. Avându-l ca ghid pe filozoful Constantin
Noica, a făcut o vizită în casa unde
locuiau mama şi sora lui Mircea
Eliade.
Nae Ionescu (1890-1940), logician şi filozof. A fost profesor la
Universitatea din Bucureşti unde
s-a bucurat de o mare popularitate.
Printre cei mai cunoscuţi discipoli ai
săi au fost Mircea Eliade, Emil Cioran,
Constantin Noica, Mircea Vulcănescu,
Petre Ţuţea.
Isabel şi Apele Diavolului –
roman publicat de Mircea Eliade în
anul 1930.

sau cu rudele ºi vecinii care veneau sã vadã cum aratã un european
la gazdã bengalezã.
La început, Dasgupta îºi silise familia sã mãnânce la masã ºi
cu tacâmuri, ca sã se deprindã cu obiceiul european. În primele
seri, doamna Dasgupta încercase chiar sã pregãteascã un fel de
supã. Profesorul îi spusese cã supa fãcea parte din cina europenilor.
Curând, însã, tacâmurile au dispãrut; ºi am început sã mãnânc, ca
toþi ceilalþi, cu degetele. Iar când am prânzit pentru prima datã
aºezat pe jos, cu o foaie mare drept farfurie, am simþit cã încep sã
fac parte din familie. […]
Întocmai ca ºi în roman, drama în care mã aflam antrenat fãrã
sã ºtiu începuse tot într-o bibliotecã. Vãzând cã, deºi munceam
câteva ceasuri pe zi, „Indexul” înainta totuºi destul de încet, Dasgupta
rugase pe Maitreyi sã mã ajute. Lucram amândoi în bibliotecã. În
ultimele luni ne împrietenisem. Îi dãdeam lecþii de francezã, iar ea
mã ajuta la bengalezã: traduceam împreunã poeme de Tagore.
ªtiam cã venereazã pe Tagore, pe care îl numea gurudev, ºtiam de
asemenea cât de complexã ºi suspectã poate fi admiraþia femeilor
indiene pentru un gurudev, dar, adâncit în sanscritã ºi în roman, nu
eram gelos. Nu-mi dãdeam seama cã, împotriva voinþei mele, eram
deja îndrãgostiþi. Zic împotriva voinþei mele, pentru cã mi se pãrea
cã întreaga familie comploteazã sã rãmânem cât mai mult timp
împreunã, ºi bãnuiala asta mã fãcea sã rezist.
Dar, deºi crezusem cã încep sã cunosc sufletul indian, mã
înºelasem. Nu era vorba de nici un complot. E probabil cã Dasgupta
se gândise la cu totul altceva: sã mã introducã în familia lui printr-un
fel de „adopþie”. E probabil cã-ºi fãcuse planuri sã se strãmute în
Europa. Regele Carol era acum în þarã ºi Nae Ionescu devenise
unul din consilierii lui intimi. Dasgupta scrisese Regelui, vorbindu-i
de mine ca de o mare speranþã a indianisticii ºi sugerându-i sã
înfiinþeze mai târziu un Institut Oriental la Bucureºti. Îi scrisese, de
asemenea, lui Nae Ionescu, insistând sã mã lase încã trei-patru ani
în India, sã studiez cu el. Poate cã Dasgupta se gândea sã vinã în
România pentru câtva timp, oaspetele Institutului. Situaþia politicã
a Indiei se agrava necontenit ºi clima Bengalului nu-i pria (suferea
de hipertensiune ºi era ameninþat sã-ºi piardã ochiul drept). I-ar fi
plãcut, desigur, sã se stabileascã în Europa, sã locuiascã la Roma,
unde îl invitase Tucci, la Bucureºti, unde m-ar fi avut pe mine, elevul
lui favorit ºi, într-un anumit fel, copilul lui adoptiv.
N-am înþeles toate acestea decât mult mai târziu. La nunta
vãrului lui Dasgupta mi s-a pãrut cã descifrez aluzii misterioase în
ce era, fãrã îndoialã, dovada cã, sufleteºte, fãceam deja parte din
familie. La nuntã, ca ºi la alte sãrbãtori, îmbrãcasem dhoti, costumul bengalez atât de puþin graþios, dar care totuºi îmi plãcea
nespus, pentru simplul motiv cã era portul neamului cu care voiam
sã mã contopesc.
Primisem cele dintâi exemplare din Isabel, ºi Maitreyi, care
era poetã, m-a privit de atunci cu alþi ochi. Devenisem egalul ei,
fãceam parte din aceeaºi familie spiritualã ca ºi Rabindranath
Tagore. Îi vorbisem de noul roman pe care îl începusem, rugând-o
sã nu spunã nimic Profesorului ºi apoi, în acele ceasuri petrecute
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Coperta primei ediţii

„Maitreyi a apărut la începutul
lui mai, cu o superbă copertă: un
cap de indiancă tânără, inspirat după
o frescă de la Ajanta. Primii cititori
au fost entuziasmaţi. Mihail Sebastian
a scris în „Cuvântul” un foileton delirant. Puţinii prieteni care cunoşteau
povestea erau oarecum derutaţi de
indiscreţia mea, dar până la urmă
se lăsaseră prinşi de calitatea literară a confesiunii. Era, de altfel, moda
literaturii „autentice”, a romanelor
autobiografice. Maitreyi a fost lăudată de totalitatea criticilor. Singurul
care nu i-a consacrat un foileton a
fost G. Călinescu. Dar mai târziu, în
Istoria literaturii române, a recunoscut
că sunt creatorul „romanului exotic”
românesc. Dintre prieteni, numai
Mircea Vulcănescu a fost mai puţin
entuziasmat. Nu pentru că nu i-ar fi
plăcut romanul, ci pentru că, aşa
cum mi-a mărturisit-o, „nu ai ce
spune despre el. E o carte transparentă, fără enigme; spune tot şi după
ce ai citit-o nu mai poţi adăuga nimic,
nu poţi comenta.”
(Mircea Eliade, Memorii)
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împreunã în bibliotecã, în timp ce restul casei se odihnea la etaj,
copiam pe fiºe termenii tehnici din A History of Indian Philosophy
ºi îl clasam alfabetic. Odatã mâinile noastre s-au întâlnit deasupra
cutiei cu fiºe ºi nu le-am mai putut descleºta.
Cu toate ezitãrile ºi rezistenþele, cu tot ce putea separa o sensibilitate ºi o culturã indianã de una occidentalã, cu toate neîndemânãrile sau îndrãznelile nesocotite, dragostea a crescut ºi s-a
împlinit aºa cum îi era destinul. În iarna anului 1933, când scriam
în mansarda mea din Strada Melodiei romanul pe care voiam sã-l
prezint pentru „Premiul Techiorghiol-Eforia”, am recitit, pentru
prima ºi ultima datã, Jurnalul acelor luni. Am utilizat chiar unele
pagini, integrându-le direct în textul romanului. Cu tot patosul
naraþiunii, am încercat sã mã þin cât mai aproape de realitate. Dar,
evident, aceastã „realitate” devenise, mitologicã din chiar clipa când
o trãisem. Trãisem din nou un lung, beatific ºi totuºi terifiant vis de
noapte de varã. Dar de data aceasta nu-l trãisem singur.
M-am deºteptat în dimineaþa de 18 septembrie. De fapt, începusem sã mã deºtept în timpul nopþii. Aproape cã nu închisesem
ochii. Maitreyi izbutise sã-mi trimitã un bilet în care mã anunþa cã
pãrinþii aflaserã tot ºi cã fusese silitã sã mãrturiseascã. Dimineaþa,
Dasgupta m-a chemat în birou ºi mi-a spus cã sãnãtatea lui precarã
nu-i mai îngãduie sã mã gãzduiascã ºi mi-a dat un plic închis pe
care sã-l deschid numai dupã ce voi ajunge în Ripon Street. Trebuia
sã plec chiar în dimineaþa aceea, pe loc. Cãrþile ºi lucrurile mele
vor fi transportate în cursul zilei. Doamna Dasgupta, cu figura ei
frumoasã, îngheþatã, distantã, inaccesibilã, m-a silit sã mãnânc chiar
acolo, în faþa ei. Nu puteam pleca din casa lor fãrã sã mãnânc.
Înghiþeam cu mari eforturi, ºtergându-mi uneori ochii pe furiº.
Nu i-am mai vãzut de atunci pe nici unul. Dar Maitreyi a
izbutit sã-mi telefoneze, n-am înþeles prin ce miracol, ºi, între altele,
mi-a spus cã trebuie sã mã salvez cu orice chip, sã arãt lumii cã
sunt cu adevãrat „un om”. Am avut doar timpul sã-i spun cã voi
pleca într-o mânãstire din Himalaya. Apoi convorbirea ne-a fost
întreruptã.

*
Familia Perris s-a prefãcut a nu înþelege tulburarea mea. Erau
încântaþi cã mã au din nou ca boarder. Fetele au încercat sã mã
facã sã uit Bhowanipore, invitându-mã la cinematograf, la restaurantele din „China Town”. Dar a treia zi mi-am adunat câteva
cãrþi, gramatica ºi dicþionarul sanscrit ºi am plecat spre Delhi. Am
revãzut Fatehpur-Sikhri ca într-un vis. Lumea mã privea miratã,
uneori cu suspiciune. Îmi lãsasem sã creascã barba ºi arãtam hirsut
ºi sãlbatic. Simþeam cum mã urmãresc privirile anglo-indienilor ºi
ale poliþailor.
Sufeream cumplit. Sufeream cu atât mai mult cu cât înþelesesem
cã, odatã cu Maitreyi, pierdusem India întreagã. Tot ce mi se întâmplase pornise din dorinþa mea de a mã identifica cu India, de a
deveni cu adevãrat „indian”. Dupã ce citisem scrisoarea lui Dasgupta,
ºtiam cã nu voi fi iertat aºa de curând. Aceastã Indie, pe care

O colibă în Himalaya reprezintă capitolul X al Memoriilor lui
Mircea Eliade. Primul volum, din care
face parte acest capitol, este intitulat
Memorii I (1907-1937) şi poartă un
subtitlu: Promisiunile echinocţiului.
Cel de-al doilea volum, Memorii II
(1937-1960), are subtitlul Recoltele
solstiţiului. Ambele volume constituie un important document pe baza
căruia se poate reconstitui biografia
spirituală a autorului.

Textul memorialistic este o
scriere, de esenţă autobiografică, în
care autorul prezintă întâmplări, evenimente, fapte mărunte ori semnificative, persoane, personalităţi etc.,
toate cunoscute în mod direct, fără
ca împrejurările narate să fie reconstituite prin procedee ştiinţifice
(consultări de arhive, de documente,
de izvoare).
Textul memorialistic se bazează, în primul rând, pe memorie. De
aceea el poate să conţină o insistenţă mai mare asupra unei anumite
perioade, a unor evenimente etc.,
după cum pot apărea unele lacune
în ceea ce priveşte înfăţişarea unor
etape ale existenţei, a unei epoci.
Faţă de jurnal, pe care adesea se
bazează, textul memorialistic se
deosebeşte prin faptul că momentul
redactării este ulterior întâmplărilor
relatate.
Intrând parţial în spaţiul literaturii beletristice, dar înfăţişând şi
date concrete care ţin de istorie, de
politică, memorialistica rămâne o
specie literară de graniţă. Ea poate
fi citită atât ca text nonficţional, cât
şi ca text ficţional.
Memorialistica românească
este ilustrată de autori precum: Ion
Ghica, Scrisori către V. Alecsandri,
Ioan Slavici, Închisorile mele,
Iacob Negruzzi, Amintiri de la
Junimea, Nicolae Iorga, Memorii,
E. Lovinescu, Memorii ş.a.

începusem s-o cunosc, la care visasem ºi pe care atâta o iubisem,
îmi era definitiv interzisã. Nu voi putea niciodatã dobândi o identitate indianã. Speranþa noastrã, a mea ºi a lui Maitreyi, cã ne-am
fi putut cãsãtori, se urzise dintr-o iluzie. Învãþasem destulã filozofie
indianã ca sã ºtiu cât e de greu sã te eliberezi de iluzii, sã te trezeºti
din vis. În puþinele clipe de completã luciditate îmi dãdeam foarte
bine seama cã fusesem fermecat de propriile mele nãluciri. Mã
lãsasem legat ºi fermecat de miraje ºi nu aveam altceva de fãcut
decât sã sfâºii pânza þesutã de maya ºi sã redevin liber, senin,
invulnerabil.
Cunoºteam de mult toate acestea, dar îmi era greu sã mã
trezesc. „Eliberarea”, cu preþul pe care ºtiam cã trebuie sã-l plãtesc,
îmi era aproape indiferentã. De altfel, vedanta nu mã atrãsese
niciodatã prea mult. Îmi plãcea yoga tantricã, pentru cã fãurise o
tehnicã a libertãþii, în care viaþa nu era jertfitã, ci transfiguratã.
Dar, deocamdatã, deznãdãjduit, torturat de remuºcãri, vlãguit de
insomnii, tehnica aceasta a libertãþii absolute îmi era inaccesibilã.
Înainte de toate, trebuia sã mã regãsesc. Mã îndreptam spre Hardwar
ºi Rishikesk, acea fabuloasã regiune himalayanã aleasã de veacuri,
poate de milenii, de asceþii ºi contemplativii indieni. Ceea ce putea
sã parã tragi-comic, mã îndreptam spre locurile unde tânjeam de
mult sã ajung. De aproape un an tot voiam sã mã duc la Hardwar,
dar Dasgupta mã îndemna sã amân. Mã sfãtuia sã învãþ întâi tot ce
se poate învãþa într-o universitate indianã ºi, mai ales, de la un
savant ca el – ºi apoi sã petrec câteva luni într-un ashram, încercând sã practic unele tehnici meditative. ªi acum, pe neaºteptate,
datoritã acelui tragic malentendu, poziþiile erau rãsturnate: Dasgupta
era mai încântat sã mã ºtie într-un ashram himalayan, cât mai
departe de Calcutta.

DICŢIONAR

EXPLICATIV

(limba) sanscritã – veche limbã indo-europeanã din India, în care
este scrisã cea mai mare parte din literatura clasicã indianã
index, s.n. – listã alfabeticã sau pe materii pusã la sfârºitul sau la
începutul unei cãrþi, cuprinzând autorii sau anumite cuvinte conþinute în
ea, cu indicarea paginilor unde se gãsesc
hirsut, adj. – cu pãrul ºi cu barba neîngrijite
maya (în brahmanism) – zeiþa-mamã a naturii; (în filozofia indianã)
– aparenþa înºelãtoare, iluzia
malentendu (fr.) – neînþelegere

EXPLORAREA TEXTULUI
1.

Capitolul O colibã din Himalaya, din Memorii de Mircea Eliade,
prezintã o experienþã din anii tinereþii. În textul selectat în manual
mai importantã este:
• reconstituirea întâmplãrilor, aºa cum s-au petrecut în realitate;
• imaginarea unui context ºi a unei poveºti de dragoste.
Alege una dintre variante ºi argumenteazã-þi rãspunsul.
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Text ficţional/ text nonficţional – diferenţa dintre cele două
tipuri de text este următoarea: în
timp ce textul ficţional nu trimite la
un anumit referent care să aibă corespondent în realitate, cel nonficţional transmite ceva despre un
referent care aparţine realităţii.

2.

3.

4.

5.

Prezintã cadrul general pe care autorul îl descrie cu multã minuþiozitate, în ciuda trecerii unei lungi perioade de timp între
momentul întâmplãrii ºi momentul redactãrii.
Identificã în romanul Maitreyi secvenþa în care Allan ºi eroina
se întâlnesc în bibliotecã ºi stabileºte analogii cu fragmentul de
mai sus.
Tehnica romancierului modern este evidenþiatã de aceastã mãrturisire a autorului: În iarna anului 1933 […] am recitit, pentru
prima ºi ultima datã, Jurnalul acelor luni. Am utilizat chiar
unele pagini, integrându-le direct în textul romanului. Cu tot
patosul naraþiunii, am încercat sã mã þin cât mai aproape de
realitate.
Cautã în cuprinsul romanului acele capitole/ pasaje care se bazeazã exclusiv pe jurnalul redactat de Mircea Eliade în perioada
ºederii în India.
În plicul închis pe care filozoful Dasgupta, tatãl Maitreyiei, i
l-a înmânat lui Mircea Eliade, se afla acest text:
Strict confidenþial
Dumneata eºti strãin ºi eu nu te cunosc. Dar, dacã eºti capabil
sã consideri ceva sacru în viaþa d-tale, te rog sã nu mai intri
în casa mea, nici sã încerci sã vezi sau sã scrii vreunui membru
al familiei mele. Dacã vrei sã mã vezi personal, cautã-mã la
birou, ºi, dacã ai vrea vreodatã sã-mi scrii, scrie-mi numai
acele fapte pe care un necunoscut le poate scrie unui necunoscut sau un funcþionar superiorului sãu. Te rog sã nu pomeneºti de aceastã notã nimãnui ºi rupe-o dupã ce o vei citi.
Raþiunea acestei purtãri trebuie sã-þi fie evidentã, dacã þi-a
rãmas cât de puþinã minte în nebunia d-tale. Îþi cunoºti ingratitudinea ºi ofensa pe care mi-ai adus-o!
N.S. Dasgupta
P.S. Te rog nu fi inoportun, încercând sã te explici ºi adãugând
astfel alte minciuni depravatului dumitale caracter.

6.

7.

8.
Mircea Eliade (dreapta), pe
vapor, în drum spre India
(2 dec. 1928)
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9.

Între acest text (neinserat în Memorii, dar rãmas în arhiva lui
Mircea Eliade) ºi cel din plicul primit de personajul Allan din
partea lui Narendra Sen (în finalul cap. XII al romanului) nu
este (cu excepþia numelui) nici o diferenþã. Explicã aceastã
perfectã asemãnare.
Tonul rece, tãios al lui Dasgupta, cel care-i fusese lui Eliade un
maestru spiritual, are – în ceea ce-l priveºte pe filozoful indian
– o anumitã explicaþie. Care este aceasta?
Comenteazã semnificaþia acestei afirmaþii a memorialistului:
Sufeream cumplit. Sufeream cu atât mai mult cu cât înþelesesem cã, odatã cu Maitreyi, pierdusem India întreagã.
Fragmentul din capitolul O colibã în Himalaya este un text
ficþional sau nonficþional? Argumenteazã-þi rãspunsul.
Demonstreazã cã aceste amintiri ale lui Mircea Eliade despre
„etapa indianã” a existenþei reprezintã un text memorialistic.

DINCOLO DE TEXT
Memorialistica este o specie de graniþã. Cautã argumente pentru
a demonstra valabilitatea acestei afirmaþii în textul de mai jos:

Mircea Eliade în casa familiei
Dasgupta (Calcutta, 1930)

Citim, în fond, o carte de memorii ca sã descoperim o istorie
vãzutã de un individ ºi o viaþã reprezentatã (închipuitã) de cel care
o trãieºte ºi o scrie. Amândouã depind, în cele din urmã, de puterea
discursului de a le face verosimile. Iar puterea discursului depinde
în mare parte de coerenþa ºi expresivitatea povestirii din interiorul
lui. O carte de memorii cuprinde povestea unei vieþi ºi, direct sau
indirect, povestea unei istorii. Ele tind sã se suprapunã ºi sã se
condiþioneze în aºa mãsurã încât individul (naratorul, personajul
acþiunii) pare centrul istoriei. Când citim amintirile cuiva, avem
acest straniu sentiment cã naratorul se aflã într-un loc privilegiat ºi
cã istoria existã ca sã-l justifice pe el. […]
Putem trage o concluzie: o carte de memorii tinde sã transforme o viaþã într-un destin prin intermediul unei povestiri care nu
respectã legile ficþiunii. O ficþiune totuºi existã în orice naraþiune
memorialisticã: aceea care respinge ficþiunea literaturii. Ea nu inventeazã în sens strict personaje, dar transformã, dacã este suficient
de puternicã, personajele reale ale unei epoci în personaje fictive,
proprii literaturii. Identitatea lor istoricã se pierde în naraþiune,
rãmâne doar semnificaþia lor în ordine moralã ºi psihologicã.
Memorialul este, aºadar, ºi un pariu cu literatura. Nu toate
cãrþile de memorii îl câºtigã, dar toate, chiar ºi cele care se opun
pe faþã literaturii ºi convenþiilor ei, tind sã devinã literaturã. ªi anume
prin: (a) puterea de a imagina (mã feresc sã zic: a reproduce)
istoria, (b) puterea de a crea un personaj care judecã aceastã
istorie (un altul decât autorul, naratorul) ºi, de bunã seamã, (c) prin
gradul de autenticitate în confesiune (povestire). Însuºirea din urmã
este esenþialã. Deºi ºtim cã adevãrul într-o scriere subiectivã este
relativ, aºteptãm de la o carte de memorii, înainte de orice, ca ea sã
spunã adevãrul, sã fie sincerã, sã fie o mãrturie obiectivã. E greu
de imaginat cum am primi un memorial în care toate faptele ar fi
trucate. Vrem, dimpotrivã, ca memorialistul sã fie un martor de
bunã credinþã, deºi ºtim cã buna-credinþã a lui depinde de atâtea
imponderabile. Oricum, un memorialist care-ºi literaturizeazã viaþa
nu lasã o bunã impresie.
(Eugen Simion, Pactul cu istoria, Caiete critice,
nr. 1-2/1987)
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CRONICA LITERARĂ
ÎNAINTE DE TEXT
1.

2.

Notă biobibliografică
Pompiliu Constantinescu
(1901-1946), critic literar. Face studii
universitare la Bucureşti şi este profesor la mai multe licee din capitală.
Se remarcă prin recenziile publicate
în revista Vremea, unde analizează
majoritatea operelor literare importante din perioada interbelică. Este
adeptul criteriului esetic în judecata
de valoare. Interpret lucid al fenomenului literar, pune un diagnostic
sigur, confirmat în timp, pentru scrierile unor autori ca Mircea Eliade,
Liviu Rebreanu, George Călinescu,
Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion
Barbu şi alţii.
Este autorul unor volume de
critică literară – Opere şi autori (1928),
Critice (1933), Figuri literare (1938),
precum şi al eseului monografic
Tudor Arghezi (1940). Studiul
Comediile lui Caragiale (1939) este
o sinteză asupra pieselor marelui
dramaturg.

Cronica literară a lui Pompiliu
Constantinescu despre romanul
Maitreyi de Mircea Eliade a fost
publicată în revista Vremea, an VI,
nr. 288, 21 mai 1933.
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Precizeazã care dintre aceste criterii te influenþeazã cel mai
mult pentru a alege ºi a citi o carte:
• a fost recomandatã de cãtre profesor;
• a fost cititã de cineva apropiat (prieten, coleg) ºi i-a plãcut;
• ai aflat despre ea din mass-media (dintr-o revistã, dintr-un cotidian, de la TV etc.).
Opteazã pentru una dintre variantele de mai sus sau propune
una proprie ºi argumenteazã-þi rãspunsul.
Alege tipul de cronicã pe care ai dori sã o citeºti ºi motiveazã-þi
opþiunea:
• cronicã literarã;
• cronicã sportivã;
• cronicã dramaticã;
• cronicã de film;
• cronicã muzicalã;
• cronicã plasticã.

MIRCEA ELIADE: MAITREYI (ROMAN)
de Pompiliu Constantinescu
Primul roman al d-lui Mircea Eliade, Isabel ºi apele Diavolului,
a fost un compendiu de ideologie, alternat de un febril jurnal intim;
de o netãgãduitã fervoare spiritualã, ne-a fãcut însã impresia unei
galere supraîncãrcate ºi vãdit învãlmãºite în variatele materiale ce
conþinea.
Ne-am exprimat, cu prilejul celei dintâi opere a d-sale, nedumerirea faþã de romancieri, deºi am insistat asupra problematicei
dezbãtute. Îi lipsea d-lui Eliade o necesarã solubilitate în raþiune ºi
organizarea internã care implicã arta romanului. Poate în rezervele
noastre se ascundea ºi o intimã convingere în deficienþa unei organice aplicaþii pentru evocarea epicã. Timpul ne-a dezminþit revelator, cãci Maitreyi este una din acele cãrþi cu destin de miracol în
cariera unui scriitor ºi chiar a unei generaþii. Se va cita romanul
d-lui Eliade, în istoria noastrã literarã, ca un moment de graþie al
autorului, viitorul rezervând operii o situaþie analoagã cu Manon
Lescaut, cu Paul et Virginie sau cu acea încântãtoare poveste de
iubire a evului mediu, Le roman de Tristan et Iseult. Tragicul episod
din Maitreyi participã la ardenþa pasionalã ºi la aureola de mit a

romanticilor, care au evocat profunda deznãdejde
ºi iluminata poezie a celui mai devastator sentiment uman.
Printr-o uºoarã deviaþie de la simplitatea
înaltã a naraþiunii febrile sub care este scris
Maitreyi, d. Mircea Eliade s-a folosit de procedeul
jurnalului intim numai cu intermitenþã; cu precãdere în capitolele VI ºi VII ºi în unele pasagii
de monolog interior, în care eroul Allan, angajat
într-o întreprindere tehnicã în India, îºi comenteazã cu mentalitatea lui prezentã ºi lucidã anume
etape din transa eroticã pe care a parcurs-o în
tovãrãºia tulburãtoarei Maitreyi, fiica inginerului
Narendra Sen, care îl luase în cercul familiei, sub
ocrotirea maternã a soþiei lui, Strimatri Devi
Indira, într-o adopþiune spiritualã de fiu.
D. Eliade n-a scris un aºa-zis roman exotic;
lipsa de culoare descriptivã (peisagiile sunt toate
interiorizate), reducerea atmosferei locale la câteva
duzini de expresii strict necesare pentru a ne
aminti cã faptele se petrec în India îl prezervã de
toatã facilitatea genului atât de cultivat, dintr-un
decorativ romantism european pentru Orient ºi
farmecul lui standardizat în reþete literare. Dacã
ºi-a adaptat sensibilitatea la mediu, aceasta a
fãcut-o numai în mãsura în care Maitreyi, eroina,
trãieºte pe etica dragostei specific indiene. Existã
un pitoresc moral, în alcãtuirea de magnificã
pornire a tulburãtoarei iubite a lui Allan, european
lucid, chiar în tensiunea supremã a patimei ce-l
consumã, fascinat de vraja fizicã ºi de superstiþia
poeticã a exoticei cu destin damnat. Însuºi acest
predestin la nefericire ne readuce în zona familiarã a romantismului din veacul trecut, care a
sanctificat iubirea ºi i-a dat sensul de misiune
supremã în viaþa individului. D. Mircea Eliade ne
pune în contact cu simbolismul poetic ºi încântarea
de mit, þesute în jurul dragostei de toatã romantica
unui veac renãscut în psihologia celor doi parteneri, zguduiþi de miracolul relevat al propriei
lor pasiuni.
Tânãrul Allan poartã semnele elective ale
tuturor marilor obsedaþi de aventura byronianã,
de evadare din contemporan ºi istoric, de refugiu
în exotism ºi reverie, de atracþie a eternului feminin ca o expresie a unui puternic individualism

ºi a unui îndãrãtnic egoism. Dar sentimentul
patetic al romanticilor se complicã la acest spirit
modern cu o luciditate de autoanalizã, un gust al
experienþei morale ºi un obscur instinct demoniac
atât de acute, încât îl situeazã în preajma unui
corosiv monolog interior de naturã gidianã. Allan
se comenteazã în scurte, dar repetate paranteze,
îºi dedubleazã personalitatea, scrutând la rece
cele mai înalte avânturi. D. Mircea Eliade ºi-a
combinat metoda narativã, alternând introspecþia
analiticã ºi elanul pur, transfigurator al iubirii.
De aceea, Maitreyi se îmbinã pe douã planuri
aproape fuzionate: al luciditãþii masculine ºi al
evocãrii de poeticã narativã al unui senzualism
de magie eroticã. Modern prin cea dintâi înclinaþie, dovedind o neliniºte intelectualã ºi un dubiu
nervos de om al veacului, d. Mircea Eliade se
abandoneazã unei instinctive ºi patetice simplitãþi
în crearea mitului erotic, nãscut din pasiunea
eroinei. În centrul romanului este fãrã îndoialã
figura imaterialã ºi totuºi de o prezenþã carnalã
atât de vie a Maitreyiei. Fiinþã umanã ºi aspiraþie
metafizicã, naivitate animalã ºi trecere lunarã,
printre nori diafani, ingenuitate ºi rafinament,
pudicitate ºi îndrãznealã impetuoasã, pachet de
senzaþii forte ºi prelungire de vis magic, consumare
de simþuri ºi ecou de adoraþie misticã – în aceastã
armonie de antinomii trãieºte, ca într-o transã,
nefericita Maitreyi, despãrþitã brutal de habotnicia
hindusã a familiei, când Chabù, sora ei micã,
dezvãluie taina dintre ea ºi albul intrus, care le-a
adus în casã o dramaticã ºi nepermisã pasiune.
Maitreyi este o femeie ºi un mit; este mai ales un
simbol al sacrificiului în iubire, trãind cu o
intensitate ºi un farmec de substanþã tare, aromitoare ca înseºi parfumurile orientale. În acest
plan de suprarealitate stã marea sugestie a romanului; în specificul intrinsec al pasiunii de
brahmanã a Maitreyiei care îºi înconjoarã dragostea cu toate superstiþiile atavice ale misticismului de rasã, descifrãm exotismul d-lui Eliade.
Însã dacã decorticãm înveliºul uºor suprapus
peste miezul povestirii, dincolo de aparenþe dãm
peste permanenþa umanã a unei tragedii de iubire,
idilicã în împrejurãrile materiale în care se
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desfãºoarã, de un patetism adânc în esenþa ei
sufleteascã.
Dupã izgonirea lui Allan din casa lui
Narendra Sen, d. Eliade urmãreºte ºi procesul de
dezintoxicare al romanticului sãu erou. Retras
într-o singurãtate de pustnic indian, departe de
oameni, de civilizaþie ºi de prezenþa fascinatoare
ºi primejdioasã a Maitreyiei, Allan se exerciteazã
sã-ºi recapete luciditatea. Aici apare contrastul
între douã mentalitãþi: între europeanul stãpân pe
voinþa care-i scãpase din mânã ºi asiaticul cufundat în fericirea propriei suferinþi. Douã civilizaþii
ºi douã moduri specifice de reacþiune moralã se
definesc în final. Maitreyi îºi ia asuprã-ºi toatã
vina pãcatului; noþiunea de ispãºire îi este atât de
organicã, încât suportã umilinþi, claustrare, dar
nu-ºi reneagã ºi nu regretã o pasiune funestã.
Vrea sã-ºi reîntâlneascã iubitul ºi sã se cufunde,
nelimitat, cu un simþ al eternului indic, în pasiunea
care a sanctificat-o prin suferinþã. Dacã nu-l va
putea regãsi, îºi dã întâlnire în viaþa de dincolo.
Metafizica iubirii este o trãire autenticã în aceastã
brahmanã, o mitologie palpabilã ca ºi panteismul
ei atavic. Allan însã refuzã îndãrãtnic sã reintre
în magia unei pasiuni devastatoare. Individualismul
lui de intelectual egotist, luciditatea lui europeanã
nu doreºte decât eliberarea. Clãtinat în temeliile
pesonalitãþii, Allan doreºte o refacere ºi o purificare. ªi-o regãseºte în retragerea în sine. Egotismul
este însã ºi etica lui. Demonismul îl salveazã de
nefiinþã, ca ºi de aberaþia absolutului. Episodul
cu Maitreyi va rãmânea cea mai adâncã experienþã
pasionalã a lui, pe care va retrãi-o în imaginaþie
ºi în acel trist ºi poetic farmec al retrospecþiunii.
Pentru el, iubirea nu e o mitologie, ci numai o
creºtere suprafireascã a personalitãþii. Dincolo
de punctul ei maxim, începe însã disoluþia; de
aceea se opreºte la confinele ratãrii. Sunt semnificative episoadele finale ale romanului d-lui
Eliade pentru aceastã psihologie de alb ºi pentru
terapeutica moralã pe care ºi-o impune Allan,
asemenea olimpicului Goethe care-ºi alina demenþa
romanticã prin expurgarea eului de pasiune. Allan
n-o aplicã pe planul contemplaþiei artistice. Spirit
voluntar, se vindecã de un exces de vitalitate interioarã prin adaptarea la platitudinea vieþii
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moderne. Se purificã de metafizica iubirii prin
fizica ei. Ironia în care învãluie mania indianizantã
a muzicantei Jenia Isaac, pe care o posedã rece,
ºi simpla colare cu Geurtie, care-i împarte patul
ºi banii, fãrã tragedii incomodante, îl restabileºte
în individualismul lui iniþial ºi nativ. Sustras din
magia indicã a Maitreyiei, reintrã în contingentul
vieþii mecanice europene. Pasiunea lui a fost ºi o
experienþã, tendinþa de a-ºi multiplica eul, printr-un
transfer de maximã trãire în pasiunea unei brahmane. Jenia Isaac este o reluare a simbolului de
snobism exotic exprimat în Miss Roth din Isabel;
este un corectiv venit la timp, ca sã-l limpezeascã
de vraja orientalã în care se cufundase ca un
somnambul. Allan are o concepþie europeanã,
laicã, orgolioasã a pãcatului: sinuciderea personalitãþii prin pasiune. Metafizica lui este o experienþã care îi refuzã absolutul, sub aspectul indic
al topirii definitive, în neantul pasiunii, a individului.
Raþiunea europeanã îi îngãduie numai îmbogãþirea
eului, care din experienþa umanã face material de
reflexie ºi prilej de contemplaþie poeticã.
Nu fãrã adâncã semnificaþie, romanul d-lui
Mircea Eliade se închide cu aceste rânduri de
nostalgicã evocare a Maitreyiei, dar ºi de salutarã
inhibiþie a dezastrului personal; când aflã cã fiica
lui Sen s-a lãsat posedatã de un vânzãtor de
fructe, ca tatãl ei s-o considere spurcatã, s-o alunge
ºi sã-ºi poatã astfel reîntâlni iubitul, Allan reflecteazã:
,,…ªi dacã n-ar fi decât o pãcãlealã a
dragostei mele? De ce sã cred? De unde ºtiu eu?
Aº vrea sã privesc ochii Maitreyiei.”
Îndoiala e semnul refacerii din combustia
pasionalã, iar dorinþa este certitudinea cã experienþa umanã se purificã în contemplaþie.
În complexitatea fibrelor de sensibilitate prin
care trãieºte Allan, regãsim toatã problematica
din Isabel; de data aceasta fuzionatã într-o
naraþiune pateticã, în al cãrei centru de foc
rãmâne simbolul Maitreyiei, eroinã ºi realizare
poeticã de excepþionalã valoare în romanul d-lui
Mircea Eliade ºi în proza contemporanã. Cartea
sa e grea de revelaþia unui miracol, poate
singular în însãºi cariera sa literarã…
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Cronica literară sau recenzia
este o prezentare succintă a unei
opere literare recente în care se
consemnează principalele teme,
motive, idei şi se fac aprecieri
critice sau comentarii.
Cronica literară se publică în
reviste culturale săptămânale sau
lunare pentru a atrage atenţia cititorilor asupra unui volum nou-apărut.
Ea se adresează unui public larg sau
unui public specializat, în funcţie de
profilul publicaţiei respective.
Cronica literară are rolul de a
semnala o apariţie editorială, dar şi
de a orienta lectura cititorului.

Dicţionar cultural
Manon Lescaut – capodoperă
a romanului francez, scrisă de abatele Antoine-François Prévost (16971763) şi publicată în anul 1731.
Romanul prezintă iubirea cavalerului Des Grieux pentru Manon,
femeie uşoară, de condiţie modestă,
dar de o frumuseţe fermecătoare.
Această pasiune îi va răscoli întreaga
viaţă, cu toate că Manon se va dovedi
nedemnă de dragostea lui. Deşi este
înşelat, Des Grieux nu se poate despărţi de fată, iar când Manon este
deportată în America, alături de alte
femei de moravuri uşoare, Des Grieux
o urmează. În urma unui duel cu un
rival în dragoste, crezând că l-a
omorât, îndrăgostitul fuge în pustietate împreună cu Manon. Aceasta
va muri la scurt timp, neobişnuită cu
privaţiunile acestui tip de existenţă.
Des Grieux îi va supravieţui şi va
duce o existenţă cenuşie, cu inima
sfâşiată de durere.
Deşi caracterul frivol al eroinei
este evident, pasiunea care îi uneşte
pe cei doi îndrăgostiţi păstrează o
anumită inocenţă, şi aceasta pentru
că este naturală, adevărată. Romanul
scoate în relief forţa iubirii şi ravagiile pe care aceasta le provoacă
într-un suflet slab.

DICŢIONAR

EXPLICATIV

fervoare, s.f. – ardoare, înfocare, pasiune
exotic, adj. – care se aflã într-o regiune foarte îndepãrtatã ºi impresioneazã prin aspectele neobiºnuite, ciudate
damnat, adj. – blestemat, care ºi-a atras oprobiul opiniei publice
electiv, adj. – bazat pe alegeri
egotism, s.m. – atitudine individualistã care provine din acordarea
unei importanþe exagerate propriei persoane
senzualism, s.n. – înclinare spre plãcerile simþurilor, erotism
magie, s.f. – putere irezistibilã de atracþie, farmec, încântare
imaterial, adj. – lipsit de formã precisã, de contur, de consistenþã
diafan, adj. – foarte puþin dens, foarte subþire
ingenuitate, s.f. – simplitate, naturaleþe, împletitã cu sinceritate ºi naivitate
pudicitate, s.f. – pudoare, ruºine, sfialã
mistic, adj. – care are un înþeles ascuns; inexplicabil pe cale raþionalã;
secret, tainic
antinomie, s.f. – contradicþie aparent insolubilã între douã teze, douã
legi, douã principii (filozofice), care se exclud reciproc ºi care totuºi pot fi
denaturate, fiecare în parte, la fel de concludent
transã, s.f. – stare psihicã specialã în care se gãseºte de obicei o
persoanã hipnotizatã
habotnicie, s.f. – zel exagerat pentru respectarea ritualurilor religiei
hindus, adj. – care aparþine Indiei, privitor la India
atavism, s.m. – apariþie la un descendent a unor particularitãþi (fizice
sau psihice) proprii ascendenþilor îndepãrtaþi
a decortica, vb. – a desprinde ºi a înlãtura cojile de pe unele seminþe
în vederea consumului; aici, cu sens figurat
claustrare, s.f. – izolare într-un loc retras
funest, adj. – care provoacã nenoroc, care aduce nenorocire, moarte;
trist, funebru, sinistru
metafizic, adj. – care nu poate fi perceput cu simþurile noastre, depãºind
cadrul realitãþii
panteism, s.n. – concepþie filozoficã potrivit cãreia divinitatea este
identificatã cu întreaga naturã
egotist, adj. – stãpânit de egoism
disoluþie, s.f. – descompunere, destrãmare
confine, s.n. – margine, vecinãtate
terapeuticã, s.f. – ºtiinþa vindecãrii bolilor; terapie; aici cu sens figurat
expurgare, s.f. – eliminare a ceea ce nu e compatibil cu anumite
principii
colare, s.f. – unire printr-o legãturã nematrimonialã, concubinaj
contingent, s.n – (aici) ceva care poate sã se întâmple sau nu
snobism, s.n. – atitudine a unei persoane care adoptã fãrã discernãmânt ºi cu orice preþ tot ce este la modã
somnambul, s.m. – persoanã care pãrãseºte patul în timpul somnului
ºi nu-ºi mai aminteºte de aceasta la trezire
inhibiþie, s.f. – proces al activitãþii creierului care se manifestã prin
diminuarea, frânarea efectelor excitaþiei nervoase
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Paul şi Virginia – roman
publicat în anul 1787 de scriitorul
francez Bernardin de Saint-Pierre
(1737-1814).
Cartea, având ca decor o
natură tropicală, descrie vârsta inocentă a adolescenţei, a purităţii sufleteşti, a tandreţii care se trezeşte
inconştient în sufletele tinere.
Două familii trăiesc în insula
Mauritius din oceanul Indian. Madame
de la Tour are o fiică, Virginia, iar
prietena ei Marguerite, un băiat,
Paul. Cei doi adolescenţi au crescut
împreună, uniţi printr-o afecţiune
puternică. Intuind dragostea care îi
leagă pe amândoi, neconştientizată
de aceştia, cele două mame decid
să-i căsătorească.
O mătuşă a Virginiei doreşte
să-i ofere acesteia o educaţie mondenă şi să-i lase moştenire averea
ei. Fata pleacă la Paris unde într-o
societate artificială şi coruptă aspiră
să regăsească viaţa simplă şi
fericită din mediul insular. În acest
timp, Paul este copleşit de durerea
despărţirii şi trăieşte cu gândul numai
la Virginia, aşteptând cu înfrigurare
ca ea să se reîntoarcă.
Într-o seară de decembrie se
anunţă revenirea Virginiei cu un
vapor, dar nava eşuează în plină
noapte din cauza unei furtuni şi fata
moare înghiţită de valuri. Paul nu va
supravieţui suferinţei de a-şi fi
pierdut iubita.
Tristan şi Isolda – legendă
de origine celtică, apărută într-o primă versiune în a doua jumătate a
secolului al XII-lea, în stilul poemelor
epice medievale. Originalitatea acestei
legende constă în prezentarea fatalităţii tragice a pasiunii, mai puternică decât legile umane şi cele divine.
Dezvoltând motivul celtic al
forţei invincibile a destinului, legenda
istoriseşte aventurile lui Tristan,
nepotul regelui Marc din Cornwall,
şi ale Isoldei, fiica regelui Irlandei.
După ce s-a remarcat prin faptele
sale de arme, cavalerul Tristan pleacă
în căutarea unei soţii pentru unchiul
său şi o alege pe frumoasa Isolda.
În drum spre palatul lui Marc, din
greşeală, cei doi tineri beau filtrul
iubirii veşnice care era destinat
viitorilor soţi. Pasiunea pune îndată
stăpânire pe ei şi îi împinge cu
aceeaşi putere unul spre celălalt.
Nici regele Marc, nici exilul lui

44

EXPLORAREA TEXTULUI
Explicã motivul pentru care criticul Pompiliu Constantinescu
aºazã romanul Maitreyi, de Mircea Eliade, alãturi de alte opere
celebre din literatura universalã, precum Manon Lescaut, Paul
ºi Virginia ºi Tristan ºi Isolda.
2. Aratã care este inovaþia folositã de Mircea Eliade în redactarea
capitolelor VI ºi VII ale romanului, evidenþiatã de Pompiliu
Constantinescu în cronica sa literarã, ceea ce conferã cãrþii
nota de modernitate în contextul prozei româneºti interbelice.
3. Prezintã argumentele pe care criticul le aduce în susþinerea
afirmaþiei cã, deºi acþiunea este plasatã în India (aºadar într-o
regiune îndepãrtatã), totuºi romanul nu este cu adevãrat unul
exotic.
4. Caracterizeazã personajul Allan, urmãrind principalele trãsãturi
pe care criticul le pune în evidenþã în aceastã cronicã literarã.
5. Identificã principalele trãsãturi ale personajului Maitreyi, aºa
cum este vãzut de Pompiliu Constantinescu.
6. Explicã procesul de dezintoxicare a lui Allan, început dupã
izgonirea din casa lui Narendra Sen, surprins de recenzent în
toate detaliile sale.
7. Prezintã explicaþia datã de critic episoadelor trecãtoare din
viaþa lui Allan (cu muzicanta Jenia Isaac ºi Geurtie), modalitate
prin care acesta se purificã de metafizica iubirii prin fizica ei.
8. Identificã elementele care þin de psihologia europeanului în
ceea ce priveºte sentimentul iubirii.
9. Explicã finalul romanului, aºa cum apare în viziunea criticului
Pompiliu Constatinescu.
10. Cronica literarã scrisã de Pompiliu Constantinescu este un text
ficþional sau nonficþional? Argumenteazã-þi rãspunsul, gândindu-te la una dintre aceste variante:
• emoþioneazã;
• informeazã.
11. Demonstreazã cã textul criticului Pompiliu Constantinescu,
publicat în 1933, în chiar anul apariþiei romanului Maitreyi,
este o cronicã literarã (recenzie).
12. Scrie un eseu cu rãspuns restrâns (circa o jumãtate de paginã),
în care, folosind aprecierile lui Pompiliu Constantinescu despre
romanul Maitreyi ºi informaþiile de la Dicþionar cultural
despre operele literare Manon Lescaut, Paul ºi Virginia ºi
Tristan ºi Isolda, sã stabileºti analogii între aceste creaþii pe
tema iubirii.

1.

Tristan nu izbutesc să-i despartă pe
cei doi îndrăgostiţi care vor rămâne
împreună până la moarte.
Tristan şi Isolda reprezintă
prototipul iubirii absolute, alături de
eroii shakespearieni Romeo şi Julieta,
ai căror precursori sunt. Legenda l-a
inspirat pe compozitorul german
Richard Wagner în admirabila sa
operă Tristan şi Isolda.

DINCOLO DE TEXT
1.

George Gordon Byron (17881824), poet romantic englez. Temperament liric, violent şi excentric, natură
solitară, a avut o existenţă aventuroasă. Este creatorul eroului romantic
(numit ulterior byronian), dominat de
pasiuni tumultuoase şi de sentimentul
exacerbat al eului.
André Gide (1869-1951), eseist,
critic, memorialist şi romancier francez. În opera sa pledează împotriva
prejudecăţilor şi a tabu-urilor, susţinând trăirea autentică şi plenară.
Este unul dintre teoreticienii romanului modern. În anul 1947 a primit
Premiul Nobel pentru literatură.
(gidian, adj. derivat de la numele
propriu Gide)

2.

André Gide

Exprimã-þi punctul de vedere despre acest fragment dintr-o
altã recenzie a romanului Maitreyi, de Mircea Eliade, scrisã de
Ionel Jianu, unul dintre liderii „generaþiei ’27” (generaþia lui
Mircea Eliade):
Maitreyi e povestea unei iubiri. E o operã de intensitate
extraordinarã, un tumult de viaþã, cu frãmântãri adânci, tulburãtoare prin neliniºtea ei, prin avântul cu care e scrisã, prin
înfiorarea evocãrilor.
Nu e un roman. E mai mult decât atât: e povestea unui
suflet ce se consumã la flacãra iubirii. O iubire atingând
paroxismul vieþii, ca primãverile în jungla sãlbatecã. O iubire
ce-ºi aflã tragismul ºi intensitatea în apropierea a douã lumi
diferite, depãrtate, contrarii prin mentalitate, structurã ºi
concepþii. O iubire ce pustieºte sufletul, ºi îl rodeºte totuºi prin
vigoarea ei.
Maitreyi – un nume cu sonoritãþi adânci, plin de farmec
exotic, de parfum greu ºi (ne)bãnuite melodii – e cea dintâi
poveste de iubire adevãratã din literatura românã.
Ea va rãmâne prin intensitatea ºi tumultul de viaþã ce le
cuprinde, prin înfiorarea clipelor vieþuite, prin turburarea pe
care o rãspândeºte, ºi prin frumuseþea evocãrilor sale.
ªi mai ales, va rãmâne prin autenticitatea ei.
Maitreyi nu prezintã conturãri de personagii puternic
reliefate, nici caractere, nici aventuri.
Maitreyi nu e decât povestea unei iubiri.
Cadrul nu e decât accesoriu. Personagiile celelalte sunt
numai schiþate, ca un fundal necesar. Pe primul plan apare
numai povestea iubirii dintre un alb ºi o bengalezã, dintre
Allan ºi Maitreyi.
Romanul lui Mircea Eliade nu e însã liric. Nici analizã
psihologicã: e viaþã intensã, puternicã, tumultuoasã, cu îndoieli,
cu bucurii, cu avânturi, cu aºteptãri, împliniri ºi înfrângeri.
Extraordinara vitalitate a lui Mircea Eliade se rãspândeºte
ca un val ce cuprinde pe cetitor, îl antreneazã ºi îl subjugã.
Cartea aceasta se citeºte aºa cum a fost scrisã: dintr-o
datã, dintr-un avânt.
(„Maitreyi” de Mircea Eliade, Rampa, an. XVI, nr. 4584,
27 aprilie 1933, p. 1, în cadrul rubricii „Cãrþi noi”.)
Cumpãrã o revistã literarã/ culturalã (de ex.: România literarã,
Dilema veche etc.) ºi citeºte o recenzie fãcutã unei cãrþi.
Consemneazã care sunt punctele de vedere ale recenzentului
cu privire la cartea respectivã, în ce mãsurã opiniile sale te-au
convins sau te-au determinat sã cauþi cartea ºi chiar sã o cumperi.
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EVOLUÞIA PROZEI ÎN LITERATURA
ROMÂNÃ
• Începuturile prozei
În literatura românã forme incipiente ale prozei literare (portrete,
descrieri, legende) au apãrut abia în secolul al XVII-lea în opera
cronicarilor moldoveni (letopiseþele lui Grigore Ureche, Miron Costin,
Ion Neculce) ºi munteni (Radu Popescu, Radu Greceanu), scrierile
acestora fiind la graniþa dintre istorie ºi memorialisticã.

• Evoluþia prozei scurte
Primele creaþii în domeniul prozei scurte (schiþã, nuvelã, povestire, basm) dateazã de la jumãtatea secolului al XIX-lea. Epoca
literarã marcatã de revoluþia de la 1848 reprezintã perioada de început
a literaturii române moderne. Prin opera scriitorilor paºoptiºti se
instaureazã un nou climat literar ºi o nouã stare de spirit. Prozatorii
importanþi ai momentului sunt Costache Negruzzi (nuvela acestuia
Alexandru Lãpuºneanul, publicatã în 1840, este o capodoperã) ºi
Vasile Alecsandri.
În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, numitã „epoca marilor
clasici”, proza scurtã devine genul dominant. Este o perioadã când
se afirmã mari scriitori ca Mihai Eminescu (nuvele fantastice: Sãrmanul
Dionis, Cezara), Ion Creangã (basme: Povestea lui Harap-Alb, Dãnilã
Prepeleac, Povestea lui Stan Pãþitul ºi povestiri: Moº Nichifor
Coþcariul), Ioan Slavici (nuvele psihologice, cu subiecte din lumea
satului: Moara cu noroc, Pãdureanca), I.L. Caragiale (schiþe, cu
accent pe latura comicã: Telegrame, Tren de plãcere, Cãldurã mare
ºi nuvele: O fãclie de Paºte, În vreme de rãzboi, Kir Ianulea).
În perioada interbelicã, prin dezvoltarea romanului, schiþa ºi
nuvela sau povestirea devin, în cazul multor prozatori, un exerciþiu
pregãtitor pentru trecerea la roman. Autori reprezentativi sunt Mircea
Eliade (nuvele fantastice bazate pe simboluri indiene: Nopþi la
Serampore, Secretul doctorului Honigberger sau autohtone:
Domniºoarea Christina, ªarpele), Mihail Sadoveanu (Hanu Ancuþei),
Liviu Rebreanu (Catastrofa, Rãfuiala, Iþic ªtrul dezertor), Gib
Mihãescu (La „Grandiflora”, Vedenia), Cezar Petrescu (Omul din
vis).
Dupã al doilea rãzboi mondial, proza scurtã cunoaºte o nouã
perioadã de înflorire ºi anticipeazã, pentru numeroºi scriitori, creaþii
majore în domeniul romanului. Cele mai importante nume sunt:
Marin Preda, Vasile Voiculescu, ªtefan Bãnulescu, Fãnuº Neagu,
A.E. Baconski. În ultimele douã decenii s-au impus reprezentanþi ai
„generaþiei ’80” ca Mircea Nedelciu, Mircea Cãrtãrescu, Christian
Teodorescu, ªtefan Agopian.
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• Evoluþia romanului
Apãrut abia la jumãtatea secolului al XIX-lea prin imitaþii dupã
romanul foileton francez ºi cu o întârziere de câteva sute de ani faþã
de primele manifestãri ale speciei în literatura occidentalã, romanul
românesc înregistreazã cea dintâi realizare notabilã în anul 1863 cu
Ciocoii vechi ºi noi, de Nicolae Filimon. Pânã la sfârºitul veacului,
mai pot fi menþionate doar câteva titluri: Geniu pustiu (rãmas neterminat) de Mihai Eminescu, Viaþa la þarã ºi Tãnase Scatiu (din
„ciclul Comãneºtenilor”) de Duiliu Zamfirescu ºi Mara de Ioan
Slavici (publicat în foileton în 1894). Vremea romanului, semnul de
maturitate al unei literaturi, nu sosise încã.
În secolul al XX-lea, perioada interbelicã aduce o înflorire fãrã
precedent a romanului românesc care devine specia dominantã, pentru
cã toþi prozatorii vor sã scrie roman. În anul 1920 apare Ion, de Liviu
Rebreanu, care marcheazã în literatura noastrã o datã memorabilã
pentru toatã evoluþia ulterioarã a genului. În aceastã epocã se recupereazã marele decalaj care ne separa de romanul occidental ºi se
produce, pentru prima oarã, o sincronizare cu acesta. Se scrie atât
roman de facturã tradiþionalã (George Cãlinescu – Enigma Otiliei,
Mihail Sadoveanu – Baltagul, Creanga de aur, Fraþii Jderi, Cezar
Petrescu – Întunecare, Ionel Teodoreanu – La Medeleni), cât ºi roman
modern (Camil Petrescu – Ultima noapte de dragoste, întâia noapte
de rãzboi, Patul lui Procust, Mircea Eliade – Maitreyi, Întoarcerea
din rai, Lumina ce se stinge, Hortensia Papadat-Bengescu – Concert
din muzicã de Bach).
Dupã al doilea rãzboi mondial, prin impunerea regimului
comunist, vreme de douã decenii romanul cunoaºte o involuþie
datoritã restricþiilor severe ale cenzurii ºi intruziunii ideologicului în
literaturã. Câteva titluri se pot reþine din aceastã perioadã nefastã:
George Cãlinescu – Bietul Ioanide, Marin Preda – Moromeþii, Petru
Dumitriu – Cronica de familie. De la jumãtatea anilor ’60 romanul
se relanseazã ºi prozatorii cautã un limbaj plin de subînþelesuri
pentru a înºela vigilenþa cenzurii. Printre cei mai importanþi romancieri ai momentului se numãrã Marin Preda (Delirul, Cel mai iubit
dintre pãmânteni – roman cu un uriaº succes de public), ªtefan
Bãnulescu, Augustin Buzura, Nicolae Breban, Alexandru Ivasiuc,
Gabriela Adameºteanu.
Dupã anul 1989, prin recâºtigarea libertãþii de expresie,
romanul românesc intrã într-o altã fazã, în timp ce interesul pentru
lecturã scade în mod simþitor de la an la an. Din noua generaþie de
romancieri se impun Mircea Nedelciu ºi Mircea Cãrtãrescu.
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TEST DE EVALUARE PENTRU MODULUL 1
I.

Citeºte urmãtorul text:
Când se rãsucirã flãcãri ºi ne vãzurãm iarãºi, fiorul de vânt stãtu ºi se aºezã
peste noi ºi peste han o negurã uºoarã de toamnã.
– Acum nici nu mai sunt oamenii care au fost, urmã meºterul Ienache; ºi
comisul Ioniþã încuviinþã din cap, cu putere, asemenea cuvânt. Acuma trãieºte o
lume nouã ºi becisnicã.
– Aºa este! mormãi întãrâtat rãzãºul de la Drãgãneºti.
– ªi iernile pe-atunci erau mai tari, hotãrî coropcarul, apropiindu-ºi de foc
luleaua de lut cu cãpãcel de alamã. Dulama care o am pe mine e de pe-atunci; ºi
eu acuma n-am ce face cu dânsa în vremea iernii. O port aºa între umeri, ca sã
mã fudulesc cu dânsa. Asemenea sã ºtiþi dumnevoastrã, cãpitane Neculai ºi comise
Ioniþã, cã ºi verile erau mai îmbielºugate. ªi nici prin târguri nu erau atâþia
venetici cu dugheni nouã: ºi noi coropcarii eram îmbrãþiºaþi prin sate ca niºte
prietini buni. Acuma trebuie sã-mi plec grumazul mai tare ºi sã-mi port marfa sus,
în munte. Numai acolo se mai gãsesc oameni care n-au vãzut încã târgurile; ºi
fetele înfloresc de bucurie când le deschid lãdiþele: apoi era ºi altã credinþã-n
Dumnezeu. Se duceau negustorii la Rusalim ºi se-ntorceau sfinþiþi… Chiar eu
m-am învrednicit de-am cãlãtorit, pe jos, pânã la Sfântu-Munte. ª-acolo am vãzut
un schit pe clonþ de stâncã ºi monahi cu dreaptã credinþã se suiau ºi se coborau
de-acolo cu scripetele, în panere, cãci drum n-aveau. Iar la noi, în târg la Ieºi, era
aºezatã Domnia cu altfel de rânduialã. Când ieºea Vodã de la Curtea Domneascã
jucând pe harmasar negru ºi înconjurat de neferi, prostimea se punea cu dosu-n
sus ºi cu fruntea-n pulbere. Iar când te miluia un boier, nu-þi dãdea un grãiþar, ci
un ban de aur. S-a întâmplat ca eu sã fiu tânãr, sã trãiesc pe-atuncea ºi sã mã
bucur altfel de viaþã. Hãlãduiam fãrã grijã ºi eram cu chimirul bine cãptuºit. Iar
într-un rând, pe când îmi pregãteam lãzile ca sã mã duc la iarmaroc, la Baia, în
Þara-de-Sus, s-a întâmplat în târgul nostru la Ieºi cu mare bocluc.
(Mihail Sadoveanu, Cealaltã Ancuþã)
becisnic, adj. – vrednic de compãtimire
venetic, adj. – persoanã venitã undeva din alte locuri ºi consideratã strãinã în locul
unde s-a stabilit
nefer, s.m. – soldat pãmântean din corpul arnãuþilor
grãiþar, s.m. – ban, gologan (cu valoare neînsemnatã)

1. Identificã cinci enunþuri/ fraze în care povestitorul, meºterul Ienache coropcarul, face comparaþie între prezent (timpul povestirii) ºi trecut (timpul „întâmplãrii”).
20 de puncte
2. Alege, dintre urmãtoarele variante, tipul de narator prezent în fragmentul
selectat: narator omniscient/ narator-personaj/ narator-martor.
5 puncte
3. Transcrie din text pasajul care marcheazã faptul cã povestitorul intenþioneazã sã
îºi înceapã istorisirea.
5 puncte
II. Demonstreazã, prin prezentarea a douã argumente, cã fragmentul de mai sus din
povestirea Cealaltã Ancuþã, de Mihail Sadoveanu, este un text narativ.
20 de puncte
III. Scrie un eseu liber, de una-douã pagini, în care sã analizezi fragmentul de început
care se constituie drept moto al romanului Maitreyi de Mircea Eliade: …Oare îþi
mai aduci aminte de mine, Maitreyi? ªi dacã îþi aminteºti, cum poþi sã mã ierþi?…
40 de puncte
Din oficiu: 10 puncte
48

