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PREFAÞÃ

Atunci când Jókai Mór, autor a ºaptezeci de romane, susþine cã
Omul de aur ar fi cel mai apropiat sufletului sãu, cititorul este
îndreptãþit sã priveascã insistent aceastã poveste, în strãdania de a
pricepe cum tocmai ea a ajuns sã îndeplineascã rolul de suprafaþã
specularã, în care se reflectã personalitatea unui scriitor atât de prolific.
Gândul ne duce la încheierea oarecum fericitã a romanului, la faptul cã
destinul poate fi învins, cã lumea poate fi pãrãsitã fãrã a trece neapãrat
în moarte.

Am comite o greºalã dacã am vedea preferinþa autorului pentru
Omul de aur doar ca rezultat al identificãrii cu eroul cãrþii, Timár
Mihály. Deºi lumea „Omului de aur” capãtã contur prin ochii acestuia,
distanþa dintre vocea naratorului ºi percepþia personajului sãu devine
considerabilã în momente de rãscruce, atunci când evenimente pur
narative hotãrãsc desfãºurãri de forþe în plan psihologic. Deºi individ
puternic, Timár Mihály nu este niciodatã capabil de acþiune în afara
unor determinãri exterioare: avem aici un contrast foarte puternic
între Timár cel din debutul cãrþii, cãpitan de vas capabil de cele mai
îndrãzneþe acþiuni, de cele mai rapide ºi sigure hotãrâri, ºi Timár omul
de afaceri („Omul de aur”). Dacã primul este, în simplitatea sa (o
simplitate rezultatã din faptul cã refuzã întotdeauna sã ºtie: cine sunt
pasagerii navei sale, ce reprezintã încãrcãtura, de ce este urmãrit de 
o corabie otomanã etc.), un adevãrat om de acþiune, cel de-al doilea
Timár devine, în urma cunoaºterii ºi a pãcatului, om al reflecþiei, om 
al îndoielii, al chinului sufletesc. Dacã Timár întâiul este un personaj
tipic romantismului inocent, Timár al doilea tinde sã devinã un
personaj modern.

Schema ideaticã a romanului este cât se poate de simplã:
cunoaºterea, asociatã cu intrarea în lume, pe calea aurului, perverteºte,
sau, mai simplu ºi mai puþin sofisticat, aduce nefericirea. Orice loviturã
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datã destinului printr-o înºelãtorie, cât de micã, va atrage o pedeapsã
din partea acestuia. ªi poate cã înºelãtoria este factorul decisiv ce
aduce romanul pur romantic pe calea realismului. Din titan, eroul
romanului devine personaj. Un personaj schizoid, hãituit de amintirea
„pãcatului originar”, ce-ºi împarte viaþa în douã. Afacerist necruþãtor,
timp de jumåtate de an îºi multiplicã averea, suportând însã rãceala
unei soþii care nu-l iubeºte, iar cealaltã jumtate a anului ºi-o petrece în
Edenul Insulei Nimãnui, acolo unde este iubit, dar minte pentru a nu
pierde aceastã dragoste.

Nepãrãsind niciodatã total stilemele romantice, Jókai Mór este un
adept al grandiosului, al naturii sãlbatice, al pornirilor sufleteºti
desprinse din filonul Sturm und Drang-ului european. Descrierile ample
pe care le închinã naturii, în special în incipitul romanului, formeazã,
în primul rând, fondul violent menit sã accentueze „titanismul”
eroului, în al doilea, au rolul unui element premonitiv, pastelat special
pentru a anunþa furtunile ce vor schimba caracterul personajului:

„Uriaºul curent de aer, înghesuit între cele douã ziduri, devine atât
de capricios, încât seamãnã cu vântul ce rãtãceºte pe strãzile unui mare
oraº; te izbeºte când din faþã, când din spate, izbucneºte la fiece
cotiturã din altã direcþie, se potoleºte uneori parcã de tot, pentru ca pe
neaºteptate sã se nãpusteascã din nou, þâºnind dintr-o vãgãunã ca
dintr-un ascunziº, apucã vasul, îi rãsuceºte cârma, dã de lucru tuturor
sau trage în apã toþi caii de remorcã legaþi de parâmã; apoi se întoarce,
împingând din spate cu o repeziciune atât de mare corabia pe care a
prins-o, încât aceasta pare cã pluteºte din josul apei; în faþa vasului,
valul se transformã în pulbere finã ca praful stârnit de vânt pe un
drumeag de þarã.

Iar concertul bisericesc rãsunã cu puteri înzecite, asemenea
vuietului din ziua Judecãþii de Apoi, încât nu se mai aude strigãtul de
moarte al celui care se scufundã.”

Alegoria nu este una complicatã, cum, de altfel, întreaga scriiturã a
lui Jókai Mór nu poate fi transformatã de criticã într-una sofisticatã. La
scriitorul maghiar, atât actul scrierii, cât ºi cel al lecturii par desprinse
dintr-o vârstã a inocenþei literare, când povestea este pur ºi simplu
poveste, adicã act magic, dar ºi act moralizator. În aceste condiþii nu
este de mirare cã alegoria se instituie drept forma mentis: aºa cum
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furtuna are la cheremul ei corabia îndrãzneþilor, viaþa va supune
capriciilor sale pe cel ce se încumetã sã iasã din rând.

Pe scurt, povestea: Timár este angajat sã ducã pe nava sa, de la Galaþi
la Komárom, un negustor grec, împreunã cu fiica sa ºi o importantã
încãrcãturã de grâu. Pe drum au de înfruntat numeroase primejdii,
printre care ºi pe aceea de a fi urmãriþi de un echipaj otoman. Timár se
simte puternic atras de fiica negustorului. Ni se dã de înþeles cã aceasta,
în afarã de un profund respect, nu simte nimic faþã de eroul romanului.
Aflând cã identitatea îi va fi divulgatã, negustorul se sinucide nu
înainte de a-i mãrturisi lui Timár cã este, de fapt, vistiernicul Imperiului
Otoman, „dat în urmãrire” pentru a fi fugit cu bogãþiile Porþii, bogãþii
pe care le-ar fi transformat în grâu. Îi încredinþeazã fiica pentru a o duce
în casa unui bun prieten, negustorul Brazovics. Ajuns la desti naþie,
Timár îºi dã seama cã speculantul Brazovics o transformã pe Timéa cea
cu chip palid într-o servitoare. Îºi jurã sã o scoatã din ghearele speculan -
tului: soluþia apare sub forma unui sac de grâu din încãrcãturã, în care
vistiernicul ascunsese bijuterii de valoare o inestimabilã. 

Este momentul rupturii, când Timár pãrãseºte ordinea naturalã ºi
devine adevãratul Om de aur. Îºi însuºeºte comoara Timéei, dar numai
pentru a o salva, ºtiind cã ea ar fi pierdutã dacã Brazovics ar afla
vreodatã. Aºadar, justificat sau nu, la baza Omului de aur se aflã un
pãcat, lucru ce-l va chinui pânã la sfârºit. Timár e prezentat ca un erou
plin de remuºcãri, de regrete disimulate prin grija pe care o poartã
Timéei. Numai cã aceasta — se putea altfel? — nu-l iubeºte. Îi va fi
recunoscãtoare ºi fidelã pânã la (falsa) moarte, dar va iubi pe altul.
Milionarului Timár i se oferã însã o portiþã de salvare: va descoperi
Insula Nimãnui, loc desprins parcã din paginile lui Rousseau, unde
Tereza ºi fiica ei, Noémi, trãiesc „departe de lumea dezlãnþuitã”, numai
din ceea ce le oferã pãmântul. Noémi este reversul Timéei, lipsitã de
orice sofisticare, „copilul” perfect, crescut în naturã, ºi cu darurile
naturii. Aici banul nu are nicio valoare, aºa cã Omul de aur va trebui
sã se redefineascã, sã redevinã, pur ºi simplu, Omul. Iar acest lucru nu
este posibil atâta timp cât minte, petrecând jumãtate de an în lumea
banului, iar jumãtate în acest Eden regãsit. Salvarea va veni în urma
înscenãrii propriei morþi, ce-l va elibera de convenþii ºi de latura sa
socialã: aici învinge din nou romantismul. 



Timár ºi Noémi sunt nucleul ce va crea un adevãrat falanster în
Insula Nimãnui, Adam ºi Eva ai unui Eden neatins de pãcat, tocmai
pentru cã fructul cunoaºterii a fost deja consumat, digerat ºi... uitat.
Numai cel ce a gustat din plin lumea, care a trecut prin vâltoarea
furtunii descrise mai sus, doar acela îºi poate gãsi cu adevãrat liniºtea,
pare sã spunã Jókai Mór:

„— Pot sã vã întreb cum vã numiþi?
La aceste cuvinte, bãtrânul parcã s-a înãlþat, devenind cu un cap

mai înalt; a ridicat mâna tremurândã ºi mi-a pus-o pe creºtet. În clipa
aceea mi s-a pãrut cã odatã, demult, tare demult, mâna aceasta se mai
aºezase pe creºtetul meu, care pe-atunci era încã acoperit cu zulufi
blonzi de copil, ºi parcã mi-am amintit cã mai vãzusem undeva chipul
omului aceluia. Dar la întrebarea mea mi-a rãspuns:

— Numele meu este «Nimeni».”
Finalul romanului nu aduce, cred eu, o rezolvare totalã a problemei

„proprietãþii ºi posesiunii”. Numele Tatãlui (Timár ne este prezentat în
cele din urmã drept patriarh al falansterului) imprimã dreptul celui mai
vechi asupra pãmântului, fie doar ºi prin Nume (absenþa acestuia este
doar iluzie). Cel ce aparent a renunþat la orice bun lumesc pentru a se
retrage în Insula Nimãnui va deveni posesorul acesteia prin puterea
magicã a Numelui. 

Dacã, de exemplu, romanul modern cultivã fantoma istoriei nemi -
loase, iar Llosa picteazã fãrã îndurare sfârºitul inevitabil al unui aseme -
nea falanster, în Rãzboiul sfârºitului lumii, privirea scriitorului romantic
vede existenþa vieþii fericite în Eden ca pe un sfârºit posibil al romanului.
Este, parþial, consecinþa unei tipologii schematice a perso na jelor, la
care adãugãm ºi o dozã puternicã de idealism. 

Înrudit prin atmosferã cu romanticii de facturã „goticã”, Jókai Mór
aduce cu el elemente ale scriiturii „naive ºi sentimentale” ce dilueazã
conþinutul hard al întregului. Astfel, personajele sale, în afarã de Timár,
cel mai ambiguu, sunt caracterizate de o concepþie maniheistã asupra
caracterului uman. Avem de-a face fie cu Rãul întrupat, fie cu Binele
absolut. Personajele, de la Timéa (care par delicatesse îºi rateazã viaþa),
pânã la aventurierul Krisztyán Tódor (cel ce mimeazã schimbarea în
bine pentru a-ºi putea surprinde adversarul, agent al destinului) se
aliniazã categoric de câte o parte a baricadei. Nuanþele nu prea încap
în acest tip de roman, tocmai pentru a-ºi împlini funcþia moralizatoare.
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În virtutea caracterului invariabil, fiecare personaj îºi va urmãri scopul
cu tenacitate întreaga viaþã, chiar dacã lucrul acesta implicã adoptarea
unei mãºti bine confecþionate, a unei minciuni pãstrate toatã viaþa.

Fãcând parte din aceeaºi familie cu Dumas-fiul, cu Hoffman, Hugo,
Sue, Mór pãcãtuieºte prin acest schematism extrem al personajelor
sale, prin cultivarea forþatã a coincidenþei (element important al litera -
turii „populare”), prin patetism, exces moralizator etc. Cu toate acestea,
literatura sa readuce fiorul romantismului autentic (condimentat cu o
dozã de realism minor), ce face ca romanele de acest gen sã nu fie uitate
niciodatã. Þin oarecum de prima tinereþe, de o inocenþã a lecturii pe
care nu o mai capeþi niciodatã dupã ce ai trecut „pragul”. Însã îþi rãmân
în memorie pentru totdeauna, tocmai pentru cã vârsta inocenþei sapã
în tine regretele unei plecãri fãrã posibilitate de întoarcere.

BOGDAN-ALEXANDRU STÃNESCU
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TABEL CRONOLOGIC

1825: 18 februarie. Se naºte Jókai Mór, în oraºul Komárom. 

1836: Jókai, „copil de schimb” la Bratislava.

1837: Moare Jókai József, tatãl scriitorului.

1841–1842: Jókai Mór urmeazã cursurile colegiului din Pápa, unde
face cunoºtinþã cu Petöfi Sándor.

1843–1844: Jókai urmeazã cursurile ºcolii de drept de la Kecskemét.
Întâlneºte aici pe Petöfi. Scrie drama Tânãrul evreu.

1844: Jókai se întoarce acasã la Komárom; lucreazã la primul sãu
roman.

1845: Jókai pleacã la Pesta; stagiu în biroul avocatului Molnár József.
Publicã nuvela Insula Nepean.

1846: Jókai obþine diploma de avocat; publicã fragmente din romanul
Zile de rând. 

1847: Jókai e redactor la revista Imagini ale vieþii.

1848: Revoluþie la Pesta. Jókai redacteazã Proclamaþia, ia parte la ma-
nifestaþii, vorbeºte la întruniri, ocupã o tipografie ºi publicã
Proclamaþia.

1850: Publicã Scene de revoluþie ºi luptã din 1848–1849 (povestiri).

1853: Apar romanele Carinus, Lumea turceascã în Ungaria ºi Un nabab
maghiar.

1855: Apare Din vremurile de demult ale maghiarilor (roman).



11Tabel cronologic

1856: Publicã Zile triste (roman); înfiinþeazã revista umoristicã Nagy
Tükör („Oglinda mare”).

1858: Apar Decameronul lui Jókai Mór (100 nuvele), Familia blestematã
(roman); înfiinþeazã revista umoristicã Ustökös („Cometa”).

1859: Apare povestea Ultimul paºã din Buda.

1860: Se publicã volumul Piese de teatru.

1862: Apare romanul Noul moºier.

1864: Vede lumina tiparului romanul Modele literare.

1865: Apar Pe când îmbãtrânim (roman) ºi Albumul lui Karas Márton
(nuvele).

1870: Este publicat romanul Diamantele negre.

1872: Apar Deasupra pãmântului ºi sub apã; Romanul veacului viitor çi
Omul de aur.

1877: Se publicã Cetatea fãrã nume (roman) ºi Milton (dramã).

1878: Apar Focul grecesc (povestiri) ºi Un aventurier vestit (roman).

1879: Apar romanele Libertatea sub zãpadã ºi Robul Ráby.

1881: Apare romanul Cei care mor de douã ori. 

1890: Jókai publicã romanele Femeia cu ochii ca marea ºi Sãracii bogaþi.

1892: Apar romanele Fiul lui Rakóczi ºi Trandafirul galben.

1904: Apare Acolo unde banul nu-i Dumnezeu (roman). 
La 5 mai, Jókai Mór moare.



CORABIA SFÂNTA BARBARA

PORÞILE DE FIER

UN LANÞ MUNTOS, despicat în douã la mijloc, din vârf ºi pânã
la temelie, pe o lungime de patru mile; de o parte ºi de alta ziduri
de cremene ce se ridicã vertical la înãlþimi de 600 pânã la 3 000
de picioare, iar în mijloc, uriaºul fluviu al lumii antice, Istrul —
Dunãrea.

Oare puhoiul de apã, prin greutatea lui, ºi-a tãiat aceastã
poartã, sau un foc izbucnit din adâncuri a despicat lanþul
munþilor? Neptun sau Vulcan1 este autorul? Sau ºi unul, ºi
celãlalt? E opera naturii! O minunãþie ca asta nici omul cu mâini
de fier al zilelor noastre, care imitã natura, nu este în stare sã
fãureascã.

Scoicile de mare împrãºtiate pe vârful muntelui Frusca-Gora,
fosilele din Peºtera Veterani — fosile ale reptilelor ce au locuit
cândva pe fundul mãrilor — ne indicã drept autor pe primul zeu,
pe Neptun; despre celãlalt zeu ne vorbesc stâncile de bazalt ale
Detunatei; despre al treilea, despre omul cu mâini de fier, ne stau
mãrturie scobitura aceea lungã, tãiatã în stâncã — ºoseaua cu
boltã, ruinele picioarelor unui uriaº pod de piatrã, o placã
comemorativã, sculptatã în stâncã, aidoma unui basorelief2, ºi
canalul lat de o sutã de picioare din mijlocul albiei, canal tãiat
anume pentru a putea sã treacã vasele mai mari.

1 În mitologia romanã: Neptun, zeul mãrilor, çi Vulcan, zeul focului.
2 Este vorba despre Tabula lui Traian (Tabula Traiana), placã memo-

rialã ridicatã de împãratul Traian (53-117 d.H.) în cinstea victoriei
romanilor în cel de Al Doilea Rãzboi Daco-Roman (105-106).



Porþile de Fier au o istorie de douã mii de ani ºi numele lor este
acelaºi în limba a patru popoare.

Parcã te apropii de un templu construit de uriaºi, un templu
cu stâlpi ºi coloane formate de stânci înalte ca niºte turnuri, pe
marginile cãrora se înalþã figuri de coloºi ciudaþi, pe care închi -
puirea i-aseamãnã cu statuile unor sfinþi; incinta acestui templu,
lungã de patru mile, face mici cotituri sau îºi schimbã direcþia
dezvãluind privirilor alte temple, cu alte grupuri de ziduri ºi alte
sculpturi miraculoase; într-un loc, zidul e neted ca granitul ºlefuit,
brãzdat de vine roºii ºi albe — slove mistice ale zeilor; în alt loc,
poala muntelui e roº-ruginie, de parcã într-adevãr ar fi de fier;
ici-colo, straturile oblice de granit dezvãluie parcã un în drãzneþ
sistem de construcþii folosit de titani; la cotitura urmã toare te
întâmpinã porticul unui templu gotic, cu turnuri înalte ºi
ascuþite, cu stâlpi de bazalt zvelþi ºi deºi; în mijlocul peretelui
fumuriu, ici-colo, licãreºte câte o patã galben-aurie, de parcã ar fi
capacul chivotului legii; acolo înfloreºte sulful. Floarea de
minereu. Dar zidurile sunt împodobite ºi cu flori vii; de muchiile
ºi din crãpãturile stâncilor atârnã ghirlande verzi, ca niºte co -
roane aºezate de mâini pioase. E frunziºul brazilor ºi al arborilor
uriaºi, a cãror masã compactã ºi întunecatã e smãlþuitã ici-colo de
lanþul tufelor îngãlbenite ºi înroºite de bruma toamnei.

Din când în când pereþii aceºtia dubli, nesfârºiþi ºi ameþitori,
sunt tãiaþi de un defileu prin care priveºti într-un colþ de rai
ascuns, nelocuit de om. În întunericul defileului — întuneric ce
dãinuie ºi în timpul zilei, deoarece printre pereþii de stâncã umbra
adâncã ºi mohorâtã nu se risipeºte — o asemenea vale scãldatã în
soare îþi zîmbeºte ca o priveliºte de basm, în care pãdurea de viþã
sãlbaticã cu boabe mici ºi roºii învãluie arborii pe care frunzele
pestriþe îi acoperã ca un covor. Nu se vede nicio aºezare
omeneascã; în vale, bolborosind prin luminiº, curge un pârâiaº
din care cãprioarele sorb fãrã teamã apa de cleºtar; la vãrsarea 
în Dunãre, acesta se zvârle de pe stâncã întocmai ca un ºuvoi 
de argint.

Mii ºi mii de oameni trec pe lângã valea aceasta ºi se întreabã:
ce se ascunde oare în adâncul ei? 
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Dupã câteva clipe, valea rãmâne în urmã ºi te întâmpinã altã
priveliºte, alt templu, mai mare decât cel pe care l-ai depãºit, cu
pereþii mai ameninþãtori; cele douã ziduri se apropie atât de mult,
încât distanþa dintre ele este de abia 140 de stânjeni, iar înãlþimea
lor trece de 3 000 de picioare; stânca aceea care se iveºte acolo
sus e „Groapa lui Petru”, mormântul Sfântului Petru; în stânga ºi
în dreapta se vãd douã statui uriaºe cioplite în stâncã; sunt doi
apostoli, tovarãºii lui.

... Iar acolo jos, printre cele douã ziduri, curge Dunãrea în
albia-i de piatrã.

Când marele ºi bãtrânul fluviu — obiºnuit sã curgã cu un calm
maiestuos prin întinsa pustã maghiarã, lãfãindu-se într-o albie
latã de o mie de stânjeni, alintat de sãlciile ce cresc pe maluri ºi
se apleacã asuprã-i, obiºnuit sã se reverse dând câte o raitã prin
câmpiile smãlþate de flori ºi sã stea de vorbã cu morile care
psalmodiazã abia auzit — simþindu-se dintr-odatã înghesuit
într-o strâmtoare stâncoasã care are abia 140 de stânjeni, o! cu ce
furie sãlbaticã se repede s-o strãpungã! Cei care au plutit pe
fluviu pânã aici nu-l mai recunosc. Uriaºul cãrunt se transformã
pe neaºteptate într-un erou tânãr ºi aprig, iar valurile lui saltã ºi
zburdã deasupra albiei stâncoase; din loc în loc, câte un grup uriaº
de stânci se ridicã în mijlocul albiei, ca un altar al groazei — aºa e
uriaºul Babagai, coroana de stâncã a Cazanelor; dar fluviul
asediazã tot: cu o înverºunare de nedescris, îºi prãvãleºte apele
peste stânci, formeazã vârtejuri adânci în spatele lor, sapã gãvane
fãrã fund în albia de cremene ºi-apoi se avântã la vale, tunând ºi
plescãind peste treptele de piatrã care se întind de-a curmeziºul,
de la o stâncã la alta.

În unele locuri, sfãrâmând bariera care-i stã în cale, uriaºul
fluviu îºi rãsfirã apele spumegânde peste stâncile fãrâmiþate; în
alte locuri, izbindu-se de zidul de cremene al strâmtorii, sapã în
adâncuri ºi îºi îngroapã apele veºnic spumegânde sub steiul ce se
apleacã deasuprã-i. Pe alocuri, în spatele stâncilor care se aþin
zdravãn în calea ºuvoaielor, fluviul a ridicat ostroave, noi for -
maþiuni de pãmânt care nu pot fi gãsite pe nicio hartã veche;
aceste insule acoperite de arbuºti ºi tufe sãlbatice nu aparþin
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niciunui stat; nici celui maghiar, nici celui turc, nici celui sârb;
aici e þara nimãnui, pãmânt în afara lumii ºi fãrã nume, unde nu
existã impozite ºi nu se cunosc stãpâni. În alte pãrþi, fluviul a
mãcinat insulele ºi le-a înghiþit cu tufe, cu pãduri ºi cu colibe cu
tot, ºtergându-le de pe hartã.

Între Ogradina ºi Plavisoviþa1 stâncile ºi ostroavele despart
fluviul în mai multe braþe; aici apele lui se nãpustesc cu o vitezã
de zece mile pe orã. Corãbierii trebuie sã cunoascã toate aceste
braþe înguste, pentru cã mâinile de fier ale omului n-au tãiat
decât un singur canal în stâncã — prin care pot trece vasele mai
mari. Pe lângã þãrm se pot strecura doar corãbiile mici.

De-a lungul insulelor mai mãrunte, printre îngustele braþe ale
Dunãrii încãtuºate, mãreaþa operã a naturii este întreruptã de
construcþii ciudate, fãcute de mâna omului: douã rânduri de
piloni din buºteni groºi, în formã de V, cu deschizãtura cãscatã în
josul apei. Acestea sunt capcanele pentru moruni. Oaspeþii care
vin tocmai din îndepãrtata mare înoatã în susul apei lãsându-ºi
capul scãrpinat de ºuvoaie, din pricina paraziþilor care-i gâdilã ºi
astfel ajung la capcanã: deoarece nu le place sã se întoarcã din
drum, morunii se încãpãþâneazã sã înainteze în închisoarea care
devine din ce în ce mai strâmtã, ajungând, în cele din urmã, la
„morgã”, acolo de unde nu mai au nicio scãpare.

Chiar ºi glasul acestor locuri minunate e divin! E un huiet
continuu, atotcuprinzãtor, atât de uniform, încât seamãnã cu
tãcerea, ºi atât de limpede, încât aduce a glas dumnezeiesc. Când
uriaºul fluviu se rostogoleºte peste mormanele de stânci biciuind
pereþii de piatrã sau când bolboroseºte în vârtejuri, sau saltã
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1 În prima jumãtate a secolului al XIX-lea, când se petrece acþiunea
romanului Omul de aur, Banatul românesc se afla sub stãpânirea
Imperiului Habsburgic, având, din 1778, administraþie maghiarã; Serbia
era principat autonom (din 1815), sub suzeranitatea Turciei; Imperiul
Otoman se întindea pânã la Dunãre, iar Ungaria fãcea parte, ca çi
Transilvania, din Imperiul Habsburgic. Açadar, Dunãrea în regiunea
unde se desfãçoarã primele pagini din romanul de faþã, constituia
hotarul dintre Þara Româneascã çi apoi (de dincolo de Turnu Severin)
dintre Imperiul Habsburgic çi Imperiul Otoman cu Serbia.



peste treptele sonore ale cascadelor, iar ecoul face ca aceastã
neîntreruptã muzicã a valurilor ce se zbat între cele douã ziduri sã
atingã adevãrate culmi de mãreþie, încât pare venitã dintr-o altã
lume — muzicã de orgã, dangãte de clopot ºi tunete ce tã lãzuiesc
pânã departe — atunci omul amuþeºte, temându-se parcã sã-ºi
asculte propria voce în mijlocul acestor glasuri de tunet ale
titanilor. Navigatorii comunicã numai prin semne, deoarece
credinþa pescarilor, plinã de superstiþii, nu îngãduie sã vorbeascã
în aceste locuri: primejdia care se simte plutind te în deamnã sã
murmuri rugãciuni.

ªi nu-i de mirare asemenea lucru, deoarece, trecând prin lo -
curile acestea ºi vãzând în jurul tãu pereþii întunecaþi, ai senzaþia
cã treci vâslind printre zidurile propriului tãu cavou.

Priveliºtea e ºi mai sumbrã atunci când izbucneºte bora1,
spaima navigatorilor, stârnind furtuni aprige ce þin ºi câte o sãp -
tãmânã. Atunci nu se mai poate naviga pe Dunãre, nu mai poþi
rãzbi prin Porþile de Fier.

Dacã ar fi numai un perete de stâncã, poate cã acesta te-ar
apãra împotriva vântului; dar uriaºul curent de aer, înghesuit
între cele douã ziduri, devine atât de capricios, încât seamãnã cu
vântul ce rãtãceºte pe strãzile unui mare oraº; te izbeºte când din
faþã, când din spate, izbucneºte la fiece cotiturã din altã direcþie,
se potoleºte uneori parcã de tot, pentru ca pe neaºteptate sã se
nãpusteascã din nou þâºnind dintr-o vãgãunã ca dintr-un ascun -
ziº, apucã vasul, îi rãsuceºte cârma, dã de lucru tuturor sau trage
în apã toþi caii de remorcã legaþi de parâmã; apoi se întoarce,
împingând din spate cu o repeziciune atât de mare corabia pe
care a prins-o, încât aceasta pare cã pluteºte din josul apei; în faþa
vasului, valul se transformã în pulbere finã ca praful stârnit de
vânt pe un drumeag de þarã.

Iar concertul bisericesc rãsunã cu puteri înzecite, asemenea
vuietului din ziua Judecãþii de Apoi, încât nu se mai aude
strigãtul de moarte al celui care se scufundã.
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1 Vânt violent, uscat çi rece, care bate mai ales pe coastele de
nord-est ale mãrilor Adriaticã çi Neagrã.


