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LA FASCINATION DES BRANCHES D’OR À MIKHAÏL SADOVEANU
RÉSUMÉ: L’œuvre part de l’idée que l’écrivain Mikhaïl Sadoveanu met
en lumière, à travers le roman La branche d’or, une époque lointaine
de notre histoire, concentrant son attention sur l’idée du charisme. La
fiction fait une apparition au moment où nous sommes présentés au
monde sacré, d’où émergent les éléments sacrés. La force du roman
attire aussi le lecteur comme un aimant, le portant parmi les pages qui
prennent vie grâce au monde sacré qu’il ravive. L’écrivain a tenté de
s’approcher d’un nouveau thème pour sa création, l’expérience facilitant
son approche de sujets complexes qui impriment un caractère totalisa‑
teur du roman créé.
MOTS CLÉS: la fiction, monde sacré, une apparition, nouveau thème,
charisme.

Opera lui Mihail Sadoveanu se distinge atât prin dimensiunile impre‑
sionante, cât mai ales prin fascinaţia lecturii ce izvorăşte din substratul
mitic şi vibraţia sacralităţii care dau viaţă poveştilor imaginate de autor.
Criticul literar Pompiliu Marcea accentua nu atât „dimensiunile ciclopice
ale operei, ci puternica originalitate a scriitorului, care a impus un univers
al peisajului, o tipologie şi un stil unice, imediat recognoscibile nu numai
pe teritoriul literelor româneşti”2.
Anul 1933, când vede lumina tiparului romanul Creanga de aur, repre‑
zintă un moment important pentru destinul creator al lui Sadoveanu.
Scriitorul atingea o etapă a deplinei maturităţi creatoare – 53 de ani. Având
publicate, la acel moment, 70 de volume, fiind apreciat la nivel mondial.
De aceea, a încercat a se apropia de o temă inedită pentru creaţia sa,
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experienţa facilitându-i abordarea unor subiecte complexe care să imprime
un caracter totalizator romanului creat.
Romanul Creanga de aur diferă de imaginarul cu care ne obişnuisem la
Mihail Sadoveanu, pentru că aici scriitorul pune în lumină o îndepărtată
epocă a istoriei noastre, focalizându-şi atenţia pe ideea de carismă. Trebuie
menţionat faptul că vechimea, după cum s-a mai afirmat, a însemnat, în
permanenţă, o ruminaţie pentru scriitor, adică o frământare a unei idei
obsedante, pe care a fructificat-o finalmente în acest roman.
Doar aparent, Creanga de aur se înscrie cu uşurinţă în categoria scri‑
erilor istorice propriu-zise: lectorul inocent descoperă la prima lectură că
acţiunea se derulează într-o perioadă veche, dar bine precizată, şi anume
anii 780–794. Iniţierea egipteană a personajului Kesarion Breb corespunde
unor evenimente istorice cvasi-veridice, în pofida faptului că prozatorul
nu oferă detalii relevante despre protagonistul lucrării. Naraţiunea începe
într-o atmosferă învăluită de mister, simbolurile-cheie fiind emblematice
şi greu de decodificat, cu atât mai mult că autorul uzează de modalităţi de
expresie generatoare de ambiguitate.
Se pare că acţiunea din Creanga de aur respectă, în linii mari, ade‑
vărul referitor la cele mai importante momente din istoria Bizanţului.
Ficţiunea îşi face apariţia în momentul când facem cunoştinţă cu lumea
dacică, din care ies la iveală elementele sacre ale cultului lui Zamolxe.
Datele privind coabitarea vechii legi cu cea nouă, a creştinismului, deci,
înainte de apariţia primelor state româneşti, aveau nevoie de mai multe
repere sigure. Informaţiile oferite de textele istoricilor antici Strabon, Dion
Chrysostomos, Iordanos s-au dovedit a fi extrem de sărace; faptul acesta
a fost suplinit prin bogata-i imaginaţie a lui Sadoveanu, precum şi prin
intuiţia lui excepţională.
Romancierul, în prefaţa romanului, precizează lectorului că întâmplă‑
rile relatate sunt extrase fidele din manuscrisul „domnului Stamatin”, care
nu este altceva decât „o poveste de dragoste”. Tehnici similare, apreciate
drept strategii de eschivare artistică, de atribuire a paternităţii operei unor
apocrife sau, în alte cazuri, manuscrise găsite în condiţii misterioase, sunt
proprii şi altor scriitori cunoscuţi ai literaturii universale. Putem aminti
în acest sens pe Umberto Eco, care, în romanul Numele trandafirului, utili‑
zează aceleaşi tehnici naratologice.
Prin urmare, pe lângă interpretarea de roman istoric, Creanga de aur
poate fi considerată şi o poveste de iubire, de istorisire interioară a unui
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sentiment nobil, acompaniat de purificare şi sacrificiu şi exprimat cu multă
vrajă. Mihail Sadoveanu pune accent pe relaţia antinomică dintre etern
şi efemer, dintre tentaţia teluricului şi aspiraţia spirituală, dintre sacru şi
profan. Momentul descumpănirii, al incertitudinii planează peste desti‑
nul călătorului, iar, prin el, şi asupra întregului său neam. El este rugat să
dezlege de vrăji pe Maria de Amnia, care a ajuns să-şi urască soţul. Aceste
evenimente se derulează pe un fundal miraculos, în care elementele de
esoterism, misticism şi fabulos sunt omniprezente: „Era într-un ceas de
trudă lăuntrică şi de răsucire pentru a domoli în el însuşi o fiară”.
Criticul Pompiliu Marcea depistează atitudini diferenţiate „între iubi‑
rea spirituală a lui Kesarion faţă de iubirea întunecată a Isaurianului. [...[
Această iubire spirituală este simbolizată de creanga de aur”3. Personajul
Breb iese în evidenţă prin calităţi ontologice, reflecţiile sale dovedind un
profund caracter filosofic: „Iată ne vom despărţi. Se va desface şi amăgirea
care se numeşte trup. Dar ceea ce e între noi acum, lămurit în foc, e o
creangă de aur, care va luci în sine, în afară de timp”. Aceste afirmaţii sunt
încărcate de general-uman şi de „atemporalitate”, semnificând viziunea
scriitorului asupra lumii, privită şi înţeleasă din perspectiva credinţelor şi
a eresurilor populare.
Itinerarul lui Kesarion Breb străbate traseul de la simpla prezenţă exte‑
rioară, fascinantă, până la capacitatea spirituală, ce surmontează limitele
omeneşti. Magul posedă o mare forţă supranaturală, încât este capabil a
intui ceea ce scapă oamenilor obişnuiţi. Teoria nemuririi, în concepţia lui
Stamatin, conţine elemente şi tălmăciri purificatoare, căci, în opinia aces‑
tuia, „numai corpul se întoarce în ţărâna din care s-a născut, spiritul este
nemuritor, nu se alterează şi nu putrezeşte în scurgerea vremurilor, este
inalterabil ca şi metalul nobil [...[ simbolul lamurii veşnice, al valorilor
spiritului”4.
Convingerea lui Stamatin rămâne de neclintit; aceasta sugerează ideea
de comunicare a înţelepţilor preoţi daci, slujitori ai cultului lui Zamolxe,
cu puterea sacră. Asimilarea unei părţi din divinitate era permisă doar ini‑
ţiaţilor, adică celor care au avut privilegiul de a gusta din nectarul nemuririi.
Aceşti pontifi aveau acces direct la miezul din misterele lumii; pentru ei
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nu existau lucruri nedesluşite, fiind familiarizaţi cu înţelesurile cuprinse
în embleme şi simboluri.
Aspectele pământeşti sunt înfăţişate printr-o proiectare a lucrurilor
sub o formă „complicată”, parabolică, substituind astfel cheia eternită‑
ţii. Creierul uman, ochiul comun ori lectorul inocent nu au putinţa de
a pătrunde şi de a percepe învăţătura dacică, aducătoare de veşnicie, în
schimbul unor reguli obligatorii de abstinenţă şi canoane general valabile
pentru această comunitate păstrătoare de valenţe magice. Acelaşi Pompiliu
Marcea a explicat astfel principiile funcţionării acestui univers: „Zidurile
neanimate şi entităţile morale se poetizau; metafizica se înfăţişa într-o horă
de zeiţe. [...] Practicile esoterice, utilizate doar de iniţiaţi, îşi garantează
eficienţa prin apropierea de natură, prin menţinerea permanentă în con‑
tact cu misterele ei şi aceasta este superioritatea vechii religii a lui Zamolxe
faţă de ceea ce-a urmat”5.
Zeul Zamolxe, aşa cum aprecia Mircea Eliade, „ne învaţă că după cum
nu trebuie să încercăm a vindeca ochii fără să vindecăm capul, ori capul
fără să ţinem seama de trup, tot astfel nici trupul nu poate fi însănătoşit
fără suflet. [...] E vorba de o doctrină analogică integralismului hipona‑
tic [...] importanţa acordată sufletului de către Zamolxe, în care sufletul
joacă rolul decisiv în obţinerea nemuririi”6. Breb poartă semnificaţia unui
copil al pământului şi al cerului, puterea sa interioară şi concentrarea fiind
capabile „să străpungă învelişul lucrurilor”. El denotă calităţi duhovniceşti
mult superioare clerului bizantin, în persoana „purtătorului de har dum‑
nezeiesc”, care era părintele Platon. Căci, spre deosebire de acesta, preotul
dac dispunea de „puteri care nu pot fi ale omului”, ştiind, în acelaşi timp,
„a păstra necontenit treaz spiritul”. În toate scenele din roman „era în el o
linişte şi o tărie în afară de patimile lumii, era ceva care se îmbina cu cerul
şi cu nesfârşita strălucire a zilei înflorite”, depăşind funcţiile unui şaman.
Atributele sale spirituale, vrednicia sufletului pare a-l ridică la rangul de
adevărat Demiurg.
Ca şi în Baltagul, şi în acest roman o funcţie supremă, iniţiatică o bare
metafora drumului; drumul parcurs de Kesarion Breb spre Muntele Ascuns.
În acel topos sacru trebuia să primească investirea de mare preot dac.
Traseul străbătut este conturat în culori paradisiace, asemenea scrierilor
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populare ce reflectă începuturile lumii. Magul vorbeşte cu sălbăticiunile, le
înţelege graiul, dobândeşte puteri apostolice, dictează fenomenelor mete‑
orologice şi stihiilor pământului. Mihail Sadoveanu atribuie personajului
său o forţă dublă de stăpânire nu numai a interiorului său, ci şi a pârghiilor
cereşti. Kesarion Breb poate mânui elementele miraculoase ale naturii–
mume, le direcţionează sau izbăveşte lumea de ele. Forţa sa atotputernică
îl atrage şi pe cititor ca un magnet, purtându-l printre paginile ce prind
viaţă datorită lumii sacre pe care o reînvie.
La finele re-lecturii, trebuie să înţelegem că acest roman al lui Mihail
Sadoveanu – Creanga de aur – este doar în aparenţă un roman istoric, în
realitate acceptând multiple interpretări, ca de exemplu basm, parabolă,
scrisoare persană sau poate chiar poveste de iubire. Predilecţia lui Mihail
Sadoveanu pentru fabulos şi o lume mitică, atemporală este pe deplin valo‑
rificată în această ficţiune.
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