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„BALTAGUL” DE MIKHAÏL SADOVEANU – UNE AUTRE VISION
DU MONDE
RÉSUMÉ: L’œuvre décrit comment le roman de M. Sadoveanu traite
une vision large de la vie et de la mort. Dans cette œuvre littéraire, on
observe un riche substrat mythique à travers l’ermiche des mythes sui‑
vants: le myoritique, le soleil, le grand voyage et le brin d’or. L’existence
des personnages est régie moins par les lois changeantes de la maîtrise
que par la déesse ou la nature. L’art du prosator consiste à présenter une
société de type archaïque, mais aussi une personnalité représentative du
monde des montans.
MOTS CLÉS: communauté, les actions, vision, substrat mythique, société.

Opera lui Mihail Sadoveanu atinge fondul cel mai adânc al specificităţii
noastre, scriitorul străbătând drumul firesc al prozei românești, dovedind
încă de la început o anume recurenţă a subiectelor. Spiritul revistei „Viaţa
românească” a susţinut interesul lui Sadoveanu pentru sufletul naţional și
evocarea acestuia prin ample reconstituiri și evocări epice. Tradiţiile prozei
noastre inspirate din mediul rural sunt continuate, după Creangă şi Slavici,
de marele prozator Mihail Sadoveanu, care considera că ţăranul român a
fost principalul său erou. Eposul sadovenian oglindeşte mişcarea poporului
român prin timp, cu obiceiurile, instituţiile și credinţele sale fundamen‑
tale. Mihail Sadoveanu a reflectat în cuprinzătoarea sa operă spaţii largi din
viaţa poporului nostru: trecutul de luptă, tradiţiile şi obiceiurile, natura,
conturând un profil distinct al ţăranului român. Se observă la Sadoveanu
două elemente dominante: mitul și istoria, întrucât „sadovenismul, feno‑
men spiritual complex, reprezintă în primul rând, o rarisimă capacitate
asociativă, un aliaj de real şi fabulos, de candoare, de revoltă şi sublim,
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artistul ridicându-se ca mai înainte Eminescu, de la personal și mărginit
la totalitate.”2.
În opera lui Sadoveanu se reflectă puternice ecouri mitologice, mai
ales în romanul Baltagul, privit ca o continuare a baladei Mioriţa; viziunii
mioritice a morţii, Sadoveanu îi adaugă o viziune a vieţii, a existenţei duale,
între aici și dincolo. Vitoria Lipan este, aidoma eroilor baladeşti și epopeici,
un om al acţiunii energetice. Mitul comuniunii om–natură, mitul mioritic,
mitul marii călătorii, Erosul şi Thanatosul, eterna alergare după un ideal,
un scop, un sens al existenţei proiectează eroina într-un anumit spaţiu
şi într-un alt timp. Receptarea capodoperei se face de la text la metatext,
fiindcă „o mască a eroinei dă în soare, alta ţine de mistere”3. Se participă la
o moarte văzută ca o instalare într-un tărâm nocturn, un fel de somn lung,
alintător, iar umbrele celor duşi sunt însoţite de pietatea supravieţuitorilor;
astfel cititorul este introdus în orizonturi abisale. Vitoria Lipan este, ca toţi
eroii centrali sadovenieni, o locuitoare a paradisului, o nevastă de oier din
Arcadia, un topos real–imaginar: „Vitoria nu-i o individualitate, ci un expo‑
nent al speţei”4. Această operă sadoveniană relevează o eroină ce a fost
apropiată (etic și estetic) de Antigona sau de Hamlet, de căutările zbuciu‑
mate în Odiseea, cu deschideri largi, prin esenţele sale, spre universalitate.
Criticul literar C. Ciopraga arată că acest scriitor practică un realism liric
din punct de vedere stilistic, dar și un realism mitologic din punct de vedere
al viziunii: „Creatorul Baltagului a fost un romantic, de expresie lirică, dar
cu puternice atracţii spre arta clasicismului, de o complexitate, așadar, deo‑
sebită, făcând trecerea de la literatura secolului anterior la cea a secolului
nostru. Cuvântul semn apare de mai multe ori în roman, iar Sadoveanu îl
asamblează organic în idee”5. Sensul acordat acestui cuvânt valorează cât
bolta unei culturi, pentru că omul interpretează și trăiește sensul magic al
semnelor, care „apar ca o manifestare secretă a ritmului istoriei, vieţii, ritm
care era la rândul lui, pasul lui Dumnezeu pe pământ”6.
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În romanul Baltagul se relevă un substrat mitic bogat prin inserţia
următoarelor mituri: mioritic, al soarelui, al marii călătorii și al crengii de
aur. Mitul mioritic este acceptat de unii și contestat de alţii și se concre‑
tizează în faptul că romanul continuă acţiunea baladei. Mitul soarelui, cu
rădăcini în mitologia egipteană, străbate întregul roman și conferă oameni‑
lor, dar și întâmplărilor, o aură de sacralitate. Soarele este semnul purităţii,
al sincerităţii și al căldurii sufletești, „mai cu seamă stau ei în faţa soarelui
c-o inimă ca din el ruptă”7 și martor al clipei în care Nechifor a stat faţă în
faţă cu neantul. Mitul marii călătorii este subînţeles prin drumul Vitoriei
în căutarea osemintelor lui Nechifor ca o replică la marea călătorie a omu‑
lui dincolo de lume. Pentru ca sufletul lui să-și găsească odihna, femeia și
feciorul cutreieră munţii spre a împlini datina. Mitul crengii de aur poate fi
recunoscut în ultima parte a romanului, după ce iniţierea lui Gheorghiţă ia
sfârşit, el fiind pregătit să-și asume rolul și locul pe care tatăl său le-a avut
în comunitate. Acest sfârșit are loc în noaptea în care feciorul mortului
coboară în râpă pentru a se naște din nou după ce primise în sufletul lui
fiinţa celui dus. În scena praznicului, baltagul devine creanga de aur care
va deschide drumul tânărului iniţiat.
Acest roman realist-mitic înfăţișează atât o lume arhaică în privinţa
ocupaţiilor, obiceiurilor, moralei, psihologiei, dar și o familie care apar‑
ţine acestei lumi din vremuri imemoriale. Vechimea acestei lumi are ca
punct de plecare mitologia biblică, schiţând o sociogonie mitică în inci‑
pitul romanului: „Domnul Dumnezeu, după ce a alcătuit lumea, a pus
rânduială și semn fiecărui neam”8. Această lume este definită sub toate
aspectele ei caracteristice: păstorii trăitori la munte sunt și ei un neam,
deosebindu-se nu numai de alte naţii, dar și de boieri și domni, iar felul
lor de viaţă e statornicit de la începuturi. Existenţa lor e guvernată mai
puţin de legile schimbătoare ale stăpânirii, cât și de datină sau de natură.
Sărbătorirea anumitor momente ale ciclului cosmic și ale vieţii individuale
ţine de o datină ce trebuie respectată cu sfinţenie. De aceea, schimbarea
calendarului este privită ca o tulburare a datinei și este imediat respinsă.
Tot de tradiţie ţin și regulile nescrise ale comportării individului, acelea
care guvernează raporturile dintre oameni.
Pe de altă parte, natura este adânc implicată în existenţa acestor oameni,
iar participarea naturii la menţinerea normei morale nu e accidentală.
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Ritmul activităţii lor, ca păstori sau tăietori de lemne, este determinat de
mișcările naturii, de ciclul anotimpurilor; cadrul natural al vieţii lor este
natura, iar elementele de civilizaţie sunt chiar sumare. De exemplu, satul
este aproape complet lipsit de instituţii, iar sărbătorile au pentru locuitori
semnificaţii legate de mișcarea cosmică, sufletul lor fiind modelat de tră‑
irea în cadrul naturii protectoare. Oamenii înţeleg întotdeauna semnele
ce prevestesc schimbarea vremii, întrucât natura are valenţe morale, deci
valori exclusiv umane. Personajul sadovenian este omul străvechi, locuind
într-un spaţiu în care civilizaţia nu a stricat nici frumuseţea peisajului, nici
sufletul oamenilor. Lumea arhaică nu este deloc una idilică, raporturile
fiind mai degrabă aspre. Căsnicia Lipanilor nu e lipsită de umbra dragoste‑
lor pasagere ale lui Nechifor și a izbucnirilor de gelozie ale Vitoriei, urmate
de corecţii dure și de împăcări.
Personajul feminin pleacă în căutarea soţului fiind conștientă că el
a murit, iar mortul trebuie găsit și înmormântat după datină. Bănuielile
acesteia se întemeiază pe experienţă, adică pe cunoașterea practicilor
negustorești ale oierilor. Îndârjirea pusă în căutarea lui Lipan are două
suporturi: dragostea și datoria impusă de datină. Se observă o supunere
senină, chiar neclintită, la rânduieli ce precedă viaţa individuală. Fiecare
ritual se desfășoară așa cum se cuvine, iar judecarea și pedepsirea ucigașilor
are, de asemenea, o justificare individuală și una generală. Natura are
atribute morale, elementele și vieţuitoarele, vântul și câinele participă
la aflarea și eliminarea ucigașului. Definitorii pentru Vitoria Lipan vor
rămâne discreţia și interiorizarea, caracteristici omului determinat să
găsească cu orice preţ adevărul. Deși este cuprinsă de patimă, dar mai
ales de durere, Vitoria își domină sentimentele, trăind intens doar la nivel
interior, iar întreaga tensiune este evidentă în permanenţa – aproape – a
stării de veghe. Faţă de străini arată o seninătate incredibilă, demonstrând
o putere de stăpânire cu totul remarcabilă, mai ales în situaţia tragică în
care se regăsește.
Măiestria prozatorului constă în a prezenta o societate de tip arhaic,
dar și o personalitate reprezentativă pentru lumea muntenilor. Viaţa
continuă după rânduielile străvechi ale acestei lumi. Episodul morţii lui
Lipan este desigur unul tragic, dar el nu poate modifica felul și stabilita‑
tea existenţei ei. Poate surprinde seninătatea cu care naratorul relatează
întâmplări legate de o tragedie, dar moartea lui Nechifor Lipan nu este
obiectul cărţii, ci numai pretextul ei. Mihail Sadoveanu rămâne un mare
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povestitor cu o capacitate de a vorbi autentic enormă: „Stilul sadovenian
– sinteză de romantism, de echilibru clasic și fertile aluviuni folclorice –
rezumă hotărât particularităţi ale fondului naţional. Între liniştea aproape
siderală a păstorului din Mioriţa, între liniştea–miraj la astralul Eminescu,
și liniştea–înţelepciune (adică acord cu destinul) la Sadoveanu – este înve‑
derată. Sadoveanu e, ca şi Eminescu, un rezonator multiplu, în al cărui
suflet vibrează milioane de sensibilităţi. După Eminescu, dacă alţii au creat
valori incontestabile, pline de substanţă umană, nimeni n-a realizat o mai
completă hartă a spiritualităţii poporului român în dominantele lui”9.
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