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PrefaÃă
Eroul povestirilor care urmeazã a trãit cu adevãrat. S-a nãscut în orãºelul Bodenwerder, din Saxonia de Jos, la 11 mai 1720
ºi a murit în Hanovra, la 22 februarie 1797. Se numea Karl-Friederich Hyeronimus von Münchhausen, era baron ºi, asemeni multor alþi tineri din aristocraþia continentalã a vremii, s-a dedicat
carierei armelor, ser vind în armata rusã, unde a dobândit brevetul de cãpitan, luând parte la campania antiotomanã dintre anii 1740 şi 1741, de care, de altfel, vine vorba în mai multe
din povestirile sale.
Era pasionat de vânãtoare ºi-i plãceau, pesemne, cãlãtoriile, la fel cum, fãrã îndoialã, le istorisea în cercul prietenilor
sãi, vânãtori ca ºi el, deci aparþinând tagmei reputate a avea în
rândurile ei mari lãudãroºi, ca sã nu spunem fanfaroni ºi mari
mincinoºi: cine n-a auzit de faimoasele isprãvi vânãtoreºti, care
trebuie sã fi fost cu atât mai gustate în epoca puºtii cu fitil ºi cu
cremene?
Dacã, printre amicii sãi, Münchhausen se va fi dovedit cel
mai inspirat, cel mai înzestrat cu imaginaþie ºi, totodatã, cu darul povestirii, atunci nu este de mirare cã s-au gãsit condeie care
sã-i punã pe hârtie aventurile, mai luând, poate, ºi de la alþii,
conform principiului cã aceasta este soarta celor bogaþi. Încã de
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prin 1785, în Anglia apare o cãrþulie cuprinzându-i peripeþiile,
autorul, Rudolf Erich Raspe, fiind dintre cei de mult uitaþi astãzi. Un an mai târ ziu, ºi cu mult adãugitã, cartea apare în
Germania, sub îngrijirea unui alt autor, rãmas anume prin
aceastã lucrare, Bürger, pe când în Franþa se ocupa cu popularizarea aventurilor baronului un scriitor de prim rang, Théophile
Gautier, într-o magnificã ediþie ilustratã de Gustave Doré. Aºadar, s-au pus, cu siguranþã, pe seama baronului ºi întâmplãri
cu mult mai vechi, unele aparþinând chiar folclorului – cititorul nostru le va descoperi cu siguranþă –, la fel ca ºi opinii mascate ale autorilor în cauzã – vezi simpatia pentru englezi,
antipatia pentru francezi, bârfa la adresa italienilor, numãrul
mult mai mare al cãlãtoriilor pe mare faþã de cele pe uscat, cu
toatele trãdând alte meleaguri decât ale baronului, care, altminteri, nici nu pomeneºte de locurile al cãror nume îl purta.
Umorul, însã, trebuie sã fi aparþinut eroului însuºi, ins picaresc, dar cu evidente trãsãturi germanice, ca ºi spiritul general al aventurilor în cauzã, foarte caracteristice unui militar
preocupat de puºtile lui, de câinii sãi de vânãtoare, de caii ce-l
purtau la atac! Spirit de epocã decelabil ºi în textura naraþiunii
însãºi, în care sunt încrustate anecdote ale altor personaje, cu aceeaºi
tentã ironicã la adresa existenþei, a celei rãtãcitoare ºi cu scopul
pierdut, în esenþã.
Cât priveºte calitatea minciunilor baronului, aceasta merge
de la cea mai umilã la cea enormã, cu indicaþia precisã cã printre rânduri trebuie cititã ºi o satirã la adresa unor relatãri de
cãlãtorii, din epoca marilor descoperiri geografice, la un loc cu
aluzii politico-sociale ce ne scapã, dupã atâta trecere de timp. Este
de bãnuit cã nu prin credibilitate îºi fascina baronul auditoriul, prietenii care-i cereau întruna sã povesteascã, ci anume
prin fantasticul ºi absurdul peripeþiilor sale, relatate, altfel, cu
un dramatism moderat, pe fondul celui mai slobod optimism.
Baronul nu-ºi povesteºte eºecurile chiar când sunt magnifice, dar
nici nu ºi le ascunde, fie ºi într-un singur caz!
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Cu alte cuvinte, era la mijloc mai mult un joc de salon, a cãrui mizã o constituia tocmai sistematica rãsturnare a realitãþii,
ca fapt curent ºi mediu de existenþã. Sultanul, care-i pune la
dispoziþie noului venit haremul sãu, cererea de cãsãtorie pe care
i-o adreseazã ºi apoi i-o repetã baronului, þarina tuturor ruºilor,
Caterina a II-a, care se ºi stinge de dorul celui care mai refuzase ºi alte tronuri prin mijlocirea fustelor, insistenþa primarului Londrei de a-i oferi o mie de ducaþi aceluiaºi incoruptibil
aventurier întru gratuitate, toate aceste gogonate minciuni erau,
credem, aºteptate cu nesaþ, gustate fierbinþi, acceptate în cadrul
unui joc cu reguli prestabilite. Mohorâte seri de toamnã între
celibatari înrãiþi ºi vãduvi gutoºi, în bãtaia pe geamuri a ploii
nesfârºite, trebuie sã se fi preschimbat în ceasuri de feericã reverie, sub imboldul „recitativului“ marelui povestitor – ºi nu întâmplãtor trimitem la muzicã!
ªi poate, în timp ce povestea, baronul, trecut de tinereþe ºi
poate nu tocmai înstãrit, obser vând cã rãmãsese cu numai doi
nasturi la vestã, îndatã îºi ridica moralul, cu o nouã ºi încã
mai picantã povestire. De fapt, în miezul celui de al XVIII-lea
secol, cunoscut ca fiind al Luminilor, baronul ne apare ca o conºtiinþã modernã, sub raportul adorãrii performanþei. Într-adevãr, la fiecare rând ni se ser veºte o nouã, unicã performanþã a
celui care lãmureºte toate situaþiile, biruie toate obstacolele, izbuteºte în orice întreprinde, pãstrând pentru sine, nu aurul, nu
profitul, ci faima. De aceea ne ºi este simpatic în, sã-i zicem aºa,
don-quijotismul sãu de smintit bãtrân ale cãrui minciuni ajung
în lunã!
Barbu Cioculescu

CAPITOLUL I

Călă to ria ¤n Ru sia
…i la San kt-Pe ter sburg
m întreprins aceastã cãlãtorie în Rusia, în toiul iernii,
plecând de la acea judecatã sãnãtoasã cã, pe vreme
rece ºi pe ninsoare, drumurile din nordul Germaniei, ale
Poloniei, ale Curlandei ºi Livoniei, care, dupã descrierile
cãlãtorilor sunt mai impracticabile decât chiar acelea cãtre templul virtuþii, se îmbunãtãþesc, fãrã sã mai pretindã
nimic de la bunãvoinþa guvernelor. Am mers cãlare, ceea
ce cu siguranþã este modul cel mai plãcut de transport, cu
condiþia, totuºi, ca atât cãlãreþul, cât ºi calul sã fie buni: în
felul acesta nu mai eºti expus sã ai probleme de onoare
cu cine ºtie care cãpitan de poºtã neamþ, nici nu mai eºti
silit sã te opreºti în faþa fiecãrei crâºme, la discreþia vreunei
droaºte stricate. Eram îmbrãcat uºor, aºa cã numai bine nu
mi-a fost, pe mãsurã ce înaintam cãtre nord-est.

A

11

Închipuiþi-vã, acum, pe vremea asta aprigã, în acel
climat aspru, un sãrman moºneag zãcând pe marginea
unui drum pustiu din Polonia, stând în bãtaia unui vânt
glacial ºi de-abia având cu ce sã-ºi acopere goliciunea. Înfãþiºarea acestui om mi-a sfâºiat inima ºi, cu toate cã era
un ger de crãpau pietrele, i-am azvârlit dulama mea. Chiar
în clipa aceea, o voce rãsunã în cer ºi, lãudându-mi generozitatea, grãi: „Sã mã ia dracu', fiule, dacã aceastã faptã
bunã va rãmâne nerãsplãtitã.“

Mi-am vãzut de drum, pânã când m-a împresurat
bezna nopþii. Nici un semn, nici un zgomot care sã-mi
indice apropierea vreunui sat: întreaga þarã aþipise sub
zãpadã ºi nu ºtiam încotro s-o apuc.
Istovit, la capãtul puterilor, m-am hotãrât sã descalec. Mi-am legat bidiviul de un soi de þãruº ce ieºea din
troian. Prevãzãtor, mi-am pus unul dintre pistoale sub braþ
ºi m-am întins pe zãpadã. Am tras un somn aºa de bun,
încât atunci când am deschis ochii era ziua mare. ªi ce
mirare mã cuprinse când mi-am dat seama cã mã aflam
în mijlocul unui sat, în cimitir!
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În primul moment, nu mi-am vãzut deloc calul, dar,
dupã câteva clipe, l-am auzit nechezând deasupra mea.
Am ridicat capul ºi m-am putut convinge cã bidiviul meu
era agãþat de vârtelniþa clopotniþei. Mi-am dat numaidecât seama de aceastã neobiºnuitã întâmplare: gãsisem
satul acoperit cu desãvârºire cu zãpadã; în timpul nopþii,
gerul se domolise ºi, în timp ce dormeam, zãpada topindu-se, mã coborâse, biniºor, pânã pe pãmânt; ceea ce, în
beznã, luasem drept þãruº, nu era altceva decât vârtelniþa de pe clopotniþã. Fãrã sã stau pe gânduri, am scos unul
din pistoalele mele, am þintit cãpãstrul, l-am nimerit, calul
a cãzut ca un mãr copt ºi am intrat în felul acesta norocos
în posesia bidiviului meu, urmându-mi drumul.
Totul a mers bine pânã la sosirea mea în Rusia, unde
nu este obiceiul sã mergi iarna cãlare. Cum, din principiu, mã conformez întotdeauna obiceiurilor þãrilor în care
mã aflu, am luat o sanie cu un singur cal ºi am pornit voios cãtre Sankt-Petersburg.
Nu prea mai ºtiu dacã întâmplarea s-a petrecut în
Estonia sau în Ingria, dar mi-aduc încã foarte bine aminte
cã m-am trezit într-o pãdure a groazei, urmãrit de un lup
uriaº, cãruia foamea îi sporea iuþeala. Acuºi-acuºi m-ar fi
ajuns; nu era cu putinþã sã-i scap: m-am întins maºinal
în fundul saniei ºi-am lãsat calul sã se descurce, sã facã
dupã cum crede el mai bine.
S-a întâmplat ceea ce presupusesem, dar nu îndrãzneam sã sper. Fãrã sã-i pese de fãptura-mi cea osoasã, lupul se repezi furios la cal, îi sfâºie ºi-i devorã dintr-odată
întregul dos, încât sãrmanul animal, înnebunit de groazã
ºi durere, gonea de rupea pãmântul. Eram salvat! Ridicai
pe furiº capul ºi vãzui cã lupul începea sã iasã prin partea
din faþã a calului, pe mãsurã ce mânca din el; împrejurarea era prea frumoasã, ca s-o las sã-mi scape. Nici una,
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