
În 1963, Ismail Kadare publica romanul Generalul 
armatei moarte, un roman care i-a adus notorietatea scrii-
torului albanez şcolit la Institutul de Literatură Maxim
Gorki din Moscova. Anii ’70 şi ’80 au fost unii rodnici
pentru Ismail Kadare, în care a confirmat că prestigiul
câştigat cu primul său roman este unul mai mult decât
meritat. În acest interval apar volumele Cetatea (1970),
Mesagerii ploii (1970), Cronică în piatră. Vremea nebuniei
(1971), O capitală în noiembrie (1974), Amurgul zeilor ste-
pei (1976), Firida ruşinii (1978), Palatul Viselor (1981)
(roman interzis de regimul Henver Hodja), Concert la
sfârşitul toamnei (1988). În 1990, Kadare primeşte azil
politic în Franţa, iar în 2001 se întoarce în Albania. Atât
în perioada 1990-2001, cât şi în cea de după 2001, Kadare
scrie şi publică la fel de intens ca înainte de stabilirea sa în
Franţa. După 1990, apar volumele: Piramida (1991),
Umbra (1994), Spiritus (1996), Florile îngheţate din martie
(2000), Fiica lui Agamemnon (2003), Succesorul (2003),
Vremea nebuniei (2005), Accidentul (2008), Cina blestemată
(2009), Păpuşa (2015).

În rândurile de mai jos, mă voi referi la un singur volum
de Ismail Kadare, Firmanul orb*, volum care reuneşte cinci
dintre cele mai cunoscute povestiri istorice ale lui Kadare.
Impropriu, aş spune, aceste povestiri sunt numite istorice.
În fapt, ele ţin de un fantastic pe care autorul albanez l-a
cultivat aproape fără încetare încă de la primul său roman,
Generalul armatei moarte. Specificul albanez, cu tradiţiile
sale – printre care gjakmarrja (vrajba de sânge, care se poate
întinde pe generaţii întregi) este cea mai crudă –, îşi dă
mâna cu realismul magic cultivat de scriitori sud-americani.

Cea mai ilustrativă povestire, din acest punct de vedere,
din volumul tocmai menţionat, ar fi, cred, ultima, Neamul
Hankonaţilor, publicată în 1977. O cronică de familie (cum
ne avertizează şi subtitlul), care se întinde pe mai bine de
două secole, povestirea lui Kadare aminteşte, fără doar şi
poate, de universul marquezian din Un veac de singurătate

(roman apărut în 1967). Basri Hankon, venit de nu se ştie
unde, se stabileşte în oraşul Gjirokastra, unde se apucă de
comerţul cu sare şi unde îşi întemeiază o familie. Proaspăt
sosit, venetic, privit cu suspiciune de localnici, Basri Han-
kon, pentru a obţine o bucată de pământ, Ţarina Mier-
lelor, jură strâmb la proces: „Mă jur pe acest sfânt Coran
că pământul aflat sub picioarele mele este pământul meu”.
Dar pământul aflat sub tălpile sale nu era pământ de pe
Ţarina Mierlelor. Înainte de proces, şi-a mânjit tocul
încălţămintelor cu pământ de pe un ogor pe care deja îl
deţinea. Şiretlicul îl va costa destul de mult, de-a lungul
timpului, pe Basri Hankon. Notaţia cronicarului familiei
Hankon, la moartea lui Basri, prin stilul sec, constatator,
este necruţătoare: „Basri Hankon a fost îngropat în vechiul
cimitir musulman. I-au pus două pietre pe mormânt, cum
se făcea de obicei, una la cap, cealaltă la picioare, pentru a
arăta că oricât s-a zbuciumat şi a hălăduit în viaţă, când
colo, când dincolo, ca un tigru flămând, locul lui în lumea
asta nu era mai mare decât bucata de pământ dintre doi
bolovani”. După moartea lui Basri Hankon se vor întâm-
pla multe în neamul Hankonaţilor: unul dintre fraţii săi
va pleca în pelerinaj la Mecca, de unde se va întoarce peste
foarte mulţi ani, cu o boală de piele stranie; un altul se va
îndrăgosti de o fată, Roxana, cu care familia nu a fost de
acord să se căsătorească, dragoste ce îl va urmări toată
viaţa; fiica sa, pe care a numit-o tot Roxana, va fi omorâtă
de membrii familiei, pentru că, bănuiesc ei, s-ar fi culcat
cu un om simplu; peste ani, Hankonanţii vor renunţa la
afacerea cu sare şi se vor apuca de afacerile cu petrol, la
care vor renunţa din cauza unui incendiu. În fine, nuvela
lui Ismail Kadare este o cronică vastă, încărcată, scrisă în
stilul cronicăresc atât de drag, de exemplu, lui Gabriel
Garcia Márquez (şi realismului magic sud-american în
genere).

Să nu uităm că proza lui Ismail Kadare este una care
funcţionează, de cele mai multe ori, ca parabolă. Are,
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adică, un tâlc, este alegorică. În plus, fundalul istoric ac-
centuează această senzaţie. În nuvela Biserica Sfânta Sofia
(murală), după cucerirea de către otomani a Constan-
tinopolului, sultanul îl numeşte pe arhitectul Kaur respon-
sabil cu transformarea bisericii Sfânta Sofia în moschee.
O misiune deloc uşoară pentru arhitect, care spera „să facă
acolo prima casă în care să stea sub acelaşi acoperiş cele
două mari religii ale lumii”: „Era greu, fără îndoială. Era
ca şi cum ar fi putut exista două suflete într-un singur
trup”. Mai mult, însuşi Kaur este un personaj atipic, după
cum îi mărturiseşte chiar sultanul: „– Te-am ales pe tine
pentru că eşti cel mai bun şi... cel mai potrivit. Eşti singu-
rul... nici creştin, nici musulman... ba chiar am auzit că
eşti hermafrodit... fătălău, nici bărbat, nici femeie... La noi
ăştia sunt consideraţi sfinţi, continuă el cu acelaşi glas 
ostenit. Iată de ce îţi încredinţez ţie centrul lumii”. Religia
şi sexul – iată o asociere inedită, deşi destul de plauzibilă
în acel context istoric, chiar dacă în prezent ea este, de 
ce să nu o recunoaştem, controversată. Printre stâlpii Bi-
sericii, cel de-al şaptelea pare a fi viu, transpiră, despre el
se spune „că i-ar lua durerea de cap împăratului atunci
când îşi sprijinea fruntea de el”. El cunoscuse toate gân-
durile împăraţilor de până atunci, conţinea în el întreaga
istorie a unui imperiu puternic şi fragil în acelaşi timp, ca
toate marile imperii. El este perechea arhitectului Kaur,
căruia îi vorbeşte numindu-l „iubitul meu”: „Îţi spun toate
astea nu pentru că mi-ai cerut, nu pentru că mi-ai spus
«dă-mi un semn dacă poţi» (o, ei toţi m-au rugat aşa), ci
pentru că tu eşti altfel. Încă de când ţi-ai lipit trupul de
mine, iar eu am simţit liniştea aceea de templu, am înţeles
că eşti din alt aluat decât ei. Eşti la fel ca mine... Eu sunt
ca tine, iubitul meu, de asta ne şi înţelegem noi doi. Toată
istoria milenară a statului care s-a prăbuşit acum o am aici
în porii aceştia. Gândurile lor (ale împăraţilor, n.m.), ca
nişte fulgere şerpuitoare, mă străbat în sus şi-n jos,
lăsându-şi urmele peste tot”. Morala? Arhitectul Kaur este
singura fiinţă care s-a apropiat de stâlp, de centrul lumii,
fără dorinţe vane de mărire, de cucerire, ci doar cu dorinţa
de a împăca totul într-o armonie atât de străină omenirii.
În cele din urmă, toate trec, nimic nu este veşnic.

Beqir Ali, personajul povestirii Adio trecutului, ajunge
la aceeaşi concluzie: „Nu există lucruri adânci în lume.
Adâncă e doar groapa în care ne vom întinde o dată pentru
totdeauna. Toate celelalte sunt baliverne”. Cugetarea lui
aminteşte, de altfel, şi de notaţia cronicarului familiei
Hankon. 

Povestirea Firmanul orb, care dă titlul volumului apărut
la Humanitas Fiction, a fost publicată în 1984. Scriitorii
Europei de Est practicau, în anii comunismului, tipul de
povestire-parabolă, aşa cum a făcut-o şi o face în conti-
nuare Ismail Kadare. Trăgându-şi seva, de cele mai multe
ori, din stilul lui Kafka, scriitorii est-europeni se simţeau
în siguranţă practicând acest tip de povestire, care le per-
mitea să spună lucrurilor pe nume fără a le spune, totuşi,

pe nume. Aproape fără nicio excepţie, politicul era cel
vizat. Aşa se întâmplă şi în Firmanul orb. Pentru că au fost,
la nivel înalt, mai multe „ghinioane” – „Ibrahim, noul
hoge, a căzut pe treptele minaretului imediat după prima
lui rugăciune”, trăsura, care se îndrepta spre palatul impe-
rial şi în care se afla ambasadorul Angliei, s-a răsturnat,
prinţul moştenitor s-a îmbolnăvit –, s-a dat un decret
numit „Firmanul orb”. Pentru că toate „ghinioanele”, nu
numai la nivel înalt, erau puse în seama „ochiului rău” (alt-
fel spus, deochiului), firmanul decreta ca toţi cei bănuiţi
de „privirea rea” să fie denunţaţi (sau să se autodenunţe,
caz în care ar primi şi despăgubiri) şi să li se scoată ochii, căci
„crimele cauzate de ochiul rău erau mai rele ca molimele”.
A fost înfiinţată o comisie care să dea verdictele şi, de
asemenea, au apărut aşa-numitele orboficii, unde se apli-
cau pedepsele. În comisie a fost numit şi tânărul Geladin,
logodit cu Maria, o fată dintr-o familie veche albaneză. În
paralel cu povestea firmanului, Kadare introduce, iată, şi
o poveste de iubire. Îndrăgostită de Geladin, Maria i s-a
dăruit înainte de căsătorie, eveniment totuşi trecut cu 
vederea de familia fetei, tocmai pentru că tânărul făcea
parte din comisia care pedepsea pe cei cu „ochi rău”. Iu-
birea, în cazul Mariei, era dublată de admiraţie, dar şi de
teama că tânărul ar putea deveni victimă el însuşi a fir-
manului. Iubirea are, aşadar, drept fundal grotesc orbirea
a mii de oameni. Frica faţă de stat creşte. Sentimentul că
eşti supravegheat de vecin, de iubit sau iubită şi chiar de
cei din familie se transformă într-o adevărată paranoia.
Absurdul, grotescul devin locuri comune într-o societate
dominată de teamă. „Cât timp vor exista state, va exista şi
supraveghere. Şi nicio cârmuire nu ascunde asta”, afirmă
unul dintre personajele nuvelei. Nu întâmplător oamenii
sunt orbiţi, iar ochii statului devin din ce în ce mai vigi-
lenţi, cultivând teama şi paranoia. Însăşi iubirea nu poate
trece peste absurdul, anormalitatea situaţiei. Cei orbiţi in-
vadează străzile, devin o sectă, sperie, stârnesc teamă prin-
tre cei care încă mai au privilegiul de a vedea cu proprii
lor ochi. După ce firmanul este retras, oamenii preferă să
uite, orbii devenind incomozi într-o societate care îşi
doreşte să revină la normal. Geladin este, la rândul lui,
orbit în urma unui denunţ, iar iubirea Mariei se trans-
formă într-o simplă, banală melancolie.

Proza lui Ismail Kadare este una puternică, atât ca stil,
cât şi ca mesaj. Autorul albanez este un povestitor autentic,
unul dintre puţinii care încă mai cred în puterea stilului
simplu, direct al vechilor poveşti, aşa cum erau ele spuse
de Şeherezada califului veşnic nemulţumit. Povestirile 
reunite în volumul Firmanul orb o dovedesc cu asupra de
măsură. 

*Ismail Kadare, Firmanul orb, traducere din albaneză
de Marius Dobrescu, Colecţia „Raftul Denisei”, Editura
Humanitas Fiction, Bucureşti, 2017
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