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Domnul, lele X
şi modernitatea românească

Sunt un neo-rural. Locuiesc într-un sat din România, membră a UE deja de doi 
ani împliniţi, la doar cinsprezece kilometri de unul dintre cele zece mari centre 
urbane ale ţării. Suntem a doua familie de orăşeni instalaţi în acest sat. 

La început a fost un anunţ în ziar: „Vând casă cu grădină la cinsprezece kilometri 
de Cluj-Napoca”, la un preţ ridicol de mic; într-o vreme când „bula imobiliară” se 
instalase şi în România şi ridicase preţurile terenurilor la cote incredibile. De ce-o 
fi aşa de ieftin? Urmează localizarea satului pe hartă: e la doi kilometri de un drum 
judeţean, semn bun. Cum ajungi acolo? Nu există nici un mijloc de transport în 
comun, spun cunoscătorii: semn rău. Prima recunoaştere o fac cu pasul: drumul 
e un dezastru! Pietruit odată şi după Revoluţie complet abandonat, drumul are 
porţiuni întregi complet deteriorate; şanţurile s-au colmatat, tuburile pentru 
scurgerea apei lipsesc. În anotimpul ploios devine aproape impracticabil. „Situaţia 
se va îmbunătăţi – mâine-poimâine intrăm în Uniune, or să repare drumul” gândesc 
optimist. Cumpărăm terenul şi după un an construim.

În sat mi se spune „Dom’ Profesor”, după slujba despre care au auzit că o am 
la Universitate; sau pur şi simplu „Domnul” pentru a accentua că aparţin celuilalt 
regn: dacă nu sunt „ţeran”, atunci nu pot fi decât „domn”. La început nu le-a venit 
să creadă că ne vom muta acolo: de acolo toată lumea plecase, iar noi, străini fără 
nici o legătură cu satul, venim să ne instalăm! „Şi la iarnă cum ieşiţi de aici?!” mă 
ispiteau neîncrezători. „Daca maşina cu pâine vine şi iarna, şi iese, aşa o să ieşim 
şi noi” răspundeam eu naiv.

În sat nu există infrastructură, în afara reţelei de curent electric, şi ea veche 
din anii ’50 ai secolului trecut. Nu există reţea de apă potabilă şi nici canalizare. 
Analiza apei din fântăna proprie a dat la iveală toate relele chimizării agriculturii 
şi ale creşterii animalelor: apa nu este potabilă, după cum foarte probabil nu este în 
nici o fântână din sat. Dar cine poate şti? Şi apoi ei beau apă din fântânile proprii 
dintotdeauna, şi „uite că nu au păţit nimic!”. Noroc că morţii nu vorbesc... decât 
unora. Înainte de ultimele alegeri locale Primăria a „reabilitat” fântânile din sat: 
găleţi noi, acoperişuri noi, ghizduri ornate cu piatră de râu... Nu am auzit să se fi 
făcut analiza apei de la o fântână şi nici de încercări de potabilizare a apei. Acum 
fântânile sunt cu adevărat frumoase. 

Satul este străbătut de două pârâuri care serveau şi de tout à l’égout pentru 
locuitori. Între timp au fost instalate mari tomberoane de gunoi la câteva răspântii, 
fără ca toată lumea să fie convinsă de utilitatea lor. Cum nu sunt împrejmuite, 
fac deliciul cânilor, care „dacă nu sunt răi” circulă liberi prin curţi, grădini şi pe 
drumul public. 

Până acum câţiva ani doar uliţa principală a satului, până aproape de biserică, 
era pietruită. Tot restul se transforma toamna, iarna şi primăvara într-o mare de 
noroi. În Cot se zicea că toamna nici cu tractorul nu puteai intra. Înainte de ultimele 
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alegeri locale, o parte din uliţele satului au fost balastate. Celelalte aşteaptă ieşirea 
din Criză şi următoarele alegeri.

Şi fiindcă tot veni vorba de alegeri şi de tânăra noastră democraţie, aici, ca 
în vremurile de demult, guvernamentalii „ies” invariabil învingători. „Sărbătorile 
câmpeneşti”, pachetele cu alimente împărţite cu dărnicie, dar mai ales sprijinul 
Atotputernicului Părinte Preot sau al Pădurarului local înclină în alegeri balanţa 
în favoarea Puterii în funcţie, cu procente ce la cifra zecilor se apropie de maximul 
admis şi care ar face să roşească orice democraţie consolidată.

La sosirea noastră, în sat exista un singur post de telefonie fixă, cel al fostei 
poşte. Reţelele de telefonie mobilă nu aveau decât o acoperire parţială. Multiplicarea 
lor nu a schimbat situaţia.

Până de curând nici şcoală nu prea făceau copiii. „Maşina şcolii” – un ARO 
din epoca Năstase – era cu lunile în reparaţii din cauza drumului ceea ce împiedica 
populaţia şcolară din clasele V-VIII să se deplaseze în centrul de comună unde 
exista o şcoală echivalentă, iar pe învăţătorul ce ocupa postul local să se deplaseze 
înspre sat, şi viceversa. 

Dar situaţia aceasta nu a dat naştere la nici o revoltă populară.
În concluzie, satul zăcea într-o splendidă şi arhaică izolare. A, am uitat să vă 

spun că suntem undeva la marginea Împărăţiei, aici Împărăţia fiind Comuna.

Vecina mea, lele X este o ţărancă autentică, autentică în sensul de aşa cum 
sunt astăzi ţăranii. O femeie în vârstă, văduvă. Îşi lucrează singură pământul, 
ajutată de copii, iar de anul acesta de nepoţi mai ales, căci doi dintre cei trei copii 
sunt plecaţi la lucru în străinătate. Are o grădină de legume impecabilă. Produce 
pentru ea, pentru copii iar surplusul, când există, îl vinde celor din sat care au 
nevoie. În spatele casei are o parcelă mai mare de teren pe care cultivă invariabil 
porumb. Pentru nevoile casei: pentru animale dar şi pentru făina de mălai măcinată 
la moara locală, cu care îşi prepară la fiecare sfârşit de săptămână „sarmalele cu 
păsat”. Bătrânei îi plac sarmalele făcute ca în copilăria ei. În grădina de legume nu 
se vede niciodată nici o buruiană; m-am întrebat întotdeauna de ce nu cresc acolo 
buruienile ?! Ce fericită trebuie să fie ea că îşi cultivă legumele într-un loc unde 
nu cresc buruieni! Pe când la mine! Secretul l-am aflat mai târziu: cum buruiana 
îndrăzneşte să scoată capul din pământ, este smulsă fără milă, nu apucă să crească 
şi să se înmulţească. Căci bătrâna din martie şi până în octombrie se mută în 
grădina de legume. Straturile ei sunt parcă trase cu sfoara iar ceapa şi usturoiul 
au o culoare verde închisă pe care eu nu o obţin la ale mele. Secretul ei? „Gunoiul 
chimic” ale cărui minuni le-a văzut pe vremea când lucra la CAP. Şi totuşi cârtiţele, 
„hârciogii” cum le zice ea, îi fac mari probleme: când intră câte unul în straturi nu 
mai poţi face mare lucru. Sau când răscolesc „melegarul” tragedia este şi mai mare. 
Pe vremuri existau soluţii simple: când apărea un muşuroi, dezgoleai galeria şi 
turnai o găleată de „pişalău” de la vaci în gaură iar hârciogul mergea în altă parte, 
unde miroase mai frumos. Dar azi nimeni nu mai creşte vaci, de unde „pişalău”?

Pe lele X a prins-o primăvara cu „coşteiul” plin de ştiuleţi de porumb. Copiii 
au sfătuit-o să nu se mai obosească, că e femeie bătrână şi să lase nearată parcela 
din spatele casei destinată porumbului. Bătrâna s-a tot gândit, s-a tot socotit... şi 
când a trecut un tractor pe drum l-a băgat în curte şi a arat. Peste două zile a 
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discuit, tot cu tractorul. La începutul lui aprilie, a chemat nişte vecini cu calul şi 
a semănat porumb. La o săptămână a chemat aceiaşi vecini cu tăvalugul şi i-au 
făcut tot terenul „strat”: rămăseseră bolovanii prea mari şi bobul de porumb nu 
era „strâns” în pământ. Cât de bun e tăvălugul ştia de la un inginer agronom de pe 
vremea CAP-ului. Nu putea să nu are: „Ce-o să zică satul când or vedea pământ 
nelucrat”? Din aprilie şi pâna la începutul lui iunie nu a mai plouat, secetă mare: 
porumbul abia a răsărit ici-colo. „Aşa e când nu ascută părinţii de copii”! se plângea 
hâtru bătrâna la banca unde se strâng vecinii seară de seară, vara, la o „poveste”; 
„Suntem răi, ne dă Dumnezeu şi prea mult pentru cât suntem de răi!”: ploaia nu 
vine decât la oamenii buni.

Nici porci nu îşi luase în primăvară. Aceiaşi copii, care o sună săptămânal 
din Italia, o sfătuiesc să nu îşi mai ia porc: sunt prea scumpi şi la Crăciun or să îi 
cumpere ei carne de la supermarchet câtă îi trebuie; şi nici nu le mai portă grija; 
să îşi vadă de sănătate. Nu după mult timp, apare în sat o dubiţă plină ochi cu 
purcei de vânzare: lele X fuge în drum şi târguieşte scurt doi purcei: „un mascur 
şi o purcea”, la vreo 20 de kilograme fiecare. Costă o avere: 800 RON împreună. 
Duminica viitoare nepotul venit de la Cluj îi zice râzând că mai bine îşi cumpăra 
o maşină căci atâta dăduse el pe maşina lui de mâna a doua! Dar acum are cu cine 
vorbi, are cui purta de grijă: „Carnea din porcul de cumparat nu are gustul ca din 
porcul care l-ai crescut tu!”. Şi aici lele X are dreptate; dar nu despre gustul cărnii 
este vorba... Când nu mai poţi creşte un porc, când nu mai poţi îngriji o grădină 
de legume sau cultiva o parcelă de porumb, atunci ce rost mai ai pe lumea asta? 
Purceii sunt o frumuseţe: albi, lungi, cu pete negre. Când le dă drumul din coteţul 
lor aleargă ca turbaţi prin curte, sperie găinile şi întărâtă câinele care latră ca un 
nebun: „Se joacă şi ei” îmi zice lele X peste gard ca şi când ar vorbi de năzdrăvăniile 
unor copii. De câteva zile însă au început să facă prostii: scurmă prin curte şi lelei 
nu-i place. Este chemat vecinul de la colţ care le plantează la fiecare două bucăţi 
bune de „drot” în nas şi... se liniştesc purceii. Îi hrăneşte cu opăritură de făină 
de porumb şi cu resturile de mâncare de prin casă; porumb boabe încă nu le dă, 
sunt prea mici. Când „îi sloboade” în curte, lele X ar vrea ca purceii să mănânce 
„troscoţelul”, iarbă mică şi deasă care acoperă toată curtea, dar porcii nu se ating 
de ea: „Cine ştie ce or fi mâncat ăştia pănă au ajuns la mine! Alţi porci aşa mâncă 
iarba asta!”, conchide ea.

Lele X nu mai „ţine” vacă de câţiva ani. A renunţat după ce i-a murit soţul 
şi după ce şi-a rupt piciorul într-un acident de căruţă pe Teşca. Dar are câine şi 
pisică. Câinii nu-i plac, parcă nici unul nu-i bun: ăsta nu latră, asta e căţea, tot 
strânge câinii pe aici... Şi atunci nici nu-i prea ţine, îi tot schimbă, poate o găsi 
vre-unul bun. Unul l-a dat la o rudă din alt sat, pe altul l-a plasat nepoţilor să îl 
abandoneze la marginea oraşului. Cel de acum parcă e mai bun – latră. Stă legat 
cu un lanţ scurt şi ruginit lângă coteţul porcilor cât e ziua de lungă; noaptea, din 
când în când, îl mai dezleagă prin curte. E slab, numai piele şi os, ca toţi câinii din 
sat care nu au văzut de când sunt ei o pastilă de deparazitare internă. Cât despre 
vaccinare, în patru ani doar o singură dată am văzut agentul veterinar venit de la 
centrul de comună, şi atunci beat deja. Iar vulpile bântuie nestingherite prin zonă: 
o singură noapte a lăsat lele X o găină neînchisă şi a şi luat-o vulpea; i-o găsit a 
doua zi penele prin livadă, printre pomi. Şi câinele primeşte o dată în zi aceiaşi 
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mâncare ca şi purceii: păsat opărit. Şi oase, când e cazul. Ca şi cu toate animalele, 
lele X vorbeşte şi cu câinele, sau mai degrabă îl apostrofează, căci numai de bine 
nu îi zice. Pisica îi e mai dragă, cu ea şi despre ea vorbeşte mai frumos, dar nu are 
voie în casă, singură: fură mâncare de pe masă. Şi-apoi ea trebuie să prindă şoarecii 
şi şobolanii abonaţi la „coşteiul” plin cu ştiuleţi al lelei, „că de aia-i pisică!”. O 
singură supărare are lelea: pisica nu stă să pună mâna pe ea; îşi freacă capul de 
picioarele ei, dar până se apleacă să o prindă – pisica a fugit. Şi asta are o poveste: 
cu ceva timp în urmă, închisă din greşală în casă, pisica a mâncat cam tot ce 
i-a căzut sub labă. Văzând paguba, lele X a fost cuprinsă de o bruscă şi sublimă 
furie iar animalul a fost prins în cele din urmă în deschizătura uşii, tocmai când 
încerca să se strecoare afară „şi atunci i-a dat!”, cu mătura. De atunci nu mai poate 
pune mâna pe pisică. Şi cum se face că tot pisici are, o dată la câteva luni apare 
o nouă generaţie care, invariabil, ia calea abandonului pe pârâul din apropiere şi, 
finalmente, a morţii. 

Ca majoritatea localnicilor, lele X ţine peste zi poarta deschisă: vizitatorul pur 
şi simplu intră şi cîinele dă de ştire că este cineva afară. Dacă e de-al casei se duce 
direct înăuntru. Seara poarta e închisă, şura încuiată cu lacăt, dar „încuietoarea nu 
e pentru hoţ”; care într-o bună noapte, de iarnă, intră în „cohe” şi pune într-un sac 
ce găseşte – de-ale porcului: slănină afumată, un picior, dar şi câteva verze care 
făceau umbră pe masă degeaba – şi iese pe unde a venit. Spre disperarea de a doua 
zi a bătrânei care îi urează: „N-ar avea noroc de ele!”.

Cum îi stă bine la vârsta ei, lele X este o femeie credincioasă. În fiecare 
duminică dimineaţa, frumos îmbrăcată şi încălţată cu pantofi negri, lustruiţi de te 
poţi oglindi în ei, iese pe poartă şi merge la biserică: „Aşa fac oamenii cu frica lui 
Dumnezeu”. Din acelaşi motiv poate, citeşte Cartea, singura, pe care o silabiseşte 
cu voce tare de o poţi auzi din drum vara, când are uşa deschisă. Iar la bancă, cu 
badea Aurel, Dumnezeu să-l ierte că a murit, încingea frumoase controverse bazate 
pe aceiaşi unică sursă livrescă.

Zi după zi, alături de voi şi ceilalţi 20 de milioane de români, trăiesc 
paradoxurile modernităţii româneşti: lucrez în secolul XXI (îmi place să cred) 
printre calculatoare şi cărţi, dar locuiesc într-o zonă a secolului al XIX-lea. Nu aş 
vrea să fiu înţeles greşit: secolul al XIX-lea este minunat! Ne bucurăm de traficul 
cvasi-inexistent de pe drumul nostru, de frumuseţea peisajului, căci am uitat să va 
spun că locul, privit din acest unghi, este o splendoare; suntem vrăjiţi de fiecare 
fazan care ne taie drumul şi de grupul de căprioare care iarna, pe zăpadă, coboară 
până în grădina lelei X. În concluzie: este o minunăţie şi uneori... parcă chiar nu aş 
mai vrea să se facă vreodată acel drum.

*

În mod evident, rândurile de mai sus sunt un eseu. Am încercat să spun într-
un alt mod ceea ce în mod ştiinţific este imposibil de spus, în stadiul actual al 
cercetărilor din istoriografia noastră.

Pentru că dacă fenomenul modernizării societăţii româneşti este recunoscut 
drept unul dintre fenomenele centrale ale evoluţiilor istorice din acest spaţiu în 
ultimele două secole, el este destul de puţin studiat; şi când spun aceasta sunt 
extrem de indulgent.
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În afara cărţii ieşenilor Gheorghe şi Luminiţa Iacob1, nu cunosc o altă sinteză 
pe subiect. Iar mai noua sinteză de Istorie a Românilor, în volumul VII, tomul II ar 
trebui să ofere o panoramă a cercetărilor în domeniu. “Procesul de modernizare” 
este aici adosat capitolului care tratează “Societatea şi Economia”2 ceea ce dovedeşte 
din capul locului o anumită orientare epistemologică în studierea modernizării şi 
rolul secund al domeniului în istoriografia actuală.

În aceste condiţii, revin şi spun că cel mai frumos text despre modernizarea 
României aparţine, paradoxal poate, unui filozof – Horia Roman Patapievici – 
şi este unul cu o puternică încărcătură biografică3. Comparaţia pe care el o face 
între bunicul matern şi cel patern, cred eu, spune mai mult despre modernizarea 
societăţii româneşti, decât ceea ce s-a scris până acum în istoriografia română. Ştiu 
că exagerez.

Constantin Bărbulescu

1 Gheorghe Iacob, Luminiţa Iacob; Modernizare-europenism. România de la Cuza Vodă la 
Carol al II-lea, 2 vol., Editura Universităţii “Al.I. Cuza”, Iaşi, 1995.

2 Gheorghe Platon (coord.), Istoria Românilor, vol. VII, tom II: “De la Independenţă la Marea 
Unire (1878-1918)”, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, pp. 31-147.

3 H.-R. Patapievici, Discernământul modernizării. 7 conferinţe despre starea de fapt, Ed. 
Humanitas, Bucureşti, 2004, pp. 11-27.


