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Rezumat

Lucrarea analizează felul în care ideologia socialist-comunistă face
legătura dintre utopie și practică, în romanul scriitorului neorealist
bulgar Andrei Guleașki, Casa cu scară de mahon, din a doua parte a
secolului XX. Familia Brusarski este relevantă în acest sens: în ciuda
unui trecut comun, de ilegaliști, cei trei frați evoluează diferit,
aplicând ideologia în funcție de natura lor interioară, în procesul de
modernizare prin industrializare al societății. Unii se opun ieșirii
brutale dintr-un mod familiar, arhaic de viață, iar alții se prevalează
de ideologie pentru a se promova profesional și social.
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Utopia of praxis – The House with Mahogany Staircase
by Andrei Guleaski

Summary

The paper analyzes the way in which the socialist-communist
ideologies connect the utopia with practice in the novel of the
Bulgarian neorealist writer Andrei Guleaski, The House with
Mahogany Staircase, in the second part of the twentieth century. The
Brusarski family is a good example to mention in this regard: Despite
a common past as undergoing communist fighters, the three brothers
evolve differently, applying the ideology depending on their inner
nature, in the process of modernization by industrialization of society.
Some are against the brutal departure from a familiar, archaic
lifestyle, while others discard the ideology to promote themselves
both professionally and socially.
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Utopia praxisului – Casa cu scară de mahon 
de Andrei Guleașki

Vorbind despre raportul limbă-temă, Mihail Bahtin stabilește o relație de
transcendență, care transformă cuvintele, propozițiile, perioada într-un „enunț ca
manifestare verbală. Tocmai acest întreg și formele lui, ireductibile la vreo formă lingvistică,
guvernează asupra temei” (Bahtin 1992: 177). Transpunerea în literatură a istoriei și a
ideologiei ține seama mai ales de experiența colectivă. Fostele țări socialist-comuniste au
trăit atât experiențe comune, cât și experiențe individualizate, în funcție de o istorie trecută
pe care comunismul nu a reușit să o uniformizeze. Având o istorie veche și cutume cu rol
ordonator social, dar și emoțional, mentalul colectiv bulgar transmite literaturii conflictul
interior pe care-l trăiește și foarte bine sintetizat de scriitorul Ivan Hristov: „Aici, în Balcani,
distanța dintre tradiție și prezent e foarte mare. Asta ne face tragică istoria. Personal, cred
mai mult în trecut decât în viitor” (Ivan Hristov, https://hyperliteratura.ro/interviu-ivan-
hristov/), așa cum vor crede și o parte din personajele romanului Casa cu scară de mahon
de Andrei Guleașki, care nu intuiesc faptul că o nouă ideologie, cea socialistă, presupune
ieșirea brutală din ritmul arhaic, chiar dacă vor fi promotorii acesteia. Imaginarul social
are, în viziunea lui Paul Ricoeur, o natură dual-conflictuală, „operează când sub forma
ideologiei, când sub forma utopiei. Există aici o problemă care merită atenția atât a
educatorilor, cât și a politologilor, sociologilor sau etnologilor și, bineînțeles, a filosofilor”
(Ricoeur 1995: 274); aceasta este văzut de Paul Ricoeur ca fiind „coextensiv praxisului”. 

Romanul se țese, în ramă generală, ca istorie a unei familii de ilegaliști dedicați
stângii politice, familia Brusarski, ai cărei membri evoluează diferit. Pater familias, Draghia
Brusarski, se confundă cu satul său, Rahovo, a cărui devenire vrea să o contureze conform
felului în care el și-a interiorizat ideologia socialistă. Prima parte a romanului radiografiază,
prin opțiunile personajelor, mediul rural bulgar, satul Rahovo, în procesul transformărilor
pe care le suferă în timpul instaurării regimului socialist-comunist. Căsătorit cu o colegă
de-a sa, învățătoare aparținând clasei sociale mai înstărite, îi anihilează acesteia apartenența
la categoria ei socială, pentru că lupta cu „regele Capital” nu ține seama de nimic. Lumile
diferite din care veneau se estompează, iar cei patru copii trec direct în universul de gândire
patern. Doi fii biologici, unul înfiat și o fiică vor evalua, pe fondul unei ideologii inițiale
împărtășite, conform naturii lor interioare, conferind nuanțe diferite unei culori comune, în
funcție de personalitatea fiecăruia. Școala cea nouă este cea dintâi victorie practică a lui și
capătă viață din pasiunea sa pentru schimbare, traducând însăși transformarea comunității:
„Școala respiră într-un fel aparte când e goală și e nevoie să fii de mulți ani învățător ca să
simți cât de domolit bate inima ei în liniștea claselor goale” (Guleașki 1984: 10). Clădirii
îi adaugă elemente personalizate: un orologiu, care semnifică nevoia de a te adapta
vremurilor, de a-ți înnoi mentalitatea; ferestre gotice, care îndeamnă la asumarea unui ideal
și coloanele dorice, simbol al vieții frumoase și simple, așadar o cantonare în clasicism în
plină transformare socială, mai dramatic resimțită în mediul rural. Devenit președinte de
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cooperativă sătească, are la îndemână mijloacele politice de a transforma, până la un punct,
ideologia utopică în realitate, încercând, instinctiv, să păstreze un echilibru între vechi și
nou. Draghia Brusarski visa la o „egalitate universală” instalată rapid, în maximum zece-
cincisprezece ani, însă mersul lucrurilor are legile sale interne, care nu țin cont de dorințe,
cu atât mai mult cu cât „Orice dominație vrea să se justifice și o face recurgând la noțiuni
capabile să treacă drept universale, adică valabile pentru noi toți. Există o funcție a
limbajului care răspunde acestei cerințe; este retorica, furnizoare de idei pseudouniversale”
(Ricoeur 1995: 277). În identificarea funcțiilor ideologiei - disimulare, legitimare și
integrare -, universalizarea joacă un rol important, pentru că „interesele particulare ale unei
clase particulare devin ele însele interese universale” (Ricoeur 1995: 277); or, acest proces
de universalizare este unul de lungă durată. El însuși se simte prins între lumi: promotor al
noului pentru comunitate, inițiator de proiecte instituționale pentru lumea rurală, amână cât
poate de mult părăsirea casei vechi, părintești, moștenită de la tatăl său, tot învățător al
satului. Aniversarea celor șaizeci de ani îl prinde indecis, fericit că vede unele lucruri ieșind
din utopie înspre practică, dar ezitând să se integreze total el însuși în realitatea pentru care
a luptat încă din tinerețe. Devine ținta ironiilor și chiar a mustrărilor camuflate: „Pentru că
dacă președintele sfatului se declară mulțumit și prea mulțumit de vechea sa căscioară, cum
își mai poate el încuraja concetățenii să-și construiască noi case care să reprezinte expresia
bunăstării lor și să fie demne ca trăinicie și înfățișare de epoca socialistă?” (Guleașki 1984:
20). Dărâmarea caselor vechi și construirea unora noi era o modalitate de aneantizare a
istoriei, a vechiului și instituirea unei realități noi; utopia, spre a deveni credibilă, trebuie
să instituie semne materiale. În numele rolului social pe care și l-a asumat, Draghia este
gata să renunțe la o parte din sine și să facă ceea ce consideră că sunt concesii necesare în
drumul spre universalizare. Prins în mecanismele unui destin în care alții i-au hotărât soarta,
punându-l într-o poziție politică drept răsplată pentru activitatea sa din ilegalitate, dar și
pentru cea a tatălui său, Miron Brusarski, secretar al grupului social-democrat din Rahovo,
se refugiază tot mai mult în reverie, acolo unde poate media onorabil conflictul interior.
Trecutul este unul al „eticii sentimentale”, o etică inacceptabilă acum, în viziunea Anei,
unica sa fiică, pe când în viziunea lui relația bine/rău este constantă, generală. 

Grupul său de prieteni e alcătuit din vechi ilegaliști: doctorul Nankov, fostul preot
Mateiko și bai Dimo, reuniți cu regularitate în ambulatoriul doctorului. Trecutul comun a
sudat relațiile dintre ei, chiar dacă, mai apoi, înaintarea în vârstă le-a nuanțat opțiunile
ideologice, interiorizate diferit. Urbanizarea ruralului este privită diferit: confortul urban
este asimilat, de mai tânăra generație, prosperității, în vreme ce vechile generații doresc să
conserve un mediu familiar în care să introducă noul în doze care să nu le pună în pericol
cunoașterea lumii și orientarea în ea. O excepție este Rafail, fiul adoptiv al lui Draghia,
pentru care ieșirea din tradiție înseamnă dispariția comunității. De la arhitectură la
gastronomie, o nouă lume se instituie, când insinuant, când brutal. Grupul reprezintă, la
scară mică, eterogenitatea lumii mari, astfel că după consumarea elanurilor romantice ale
instaurării unei alte ordini sociale, după beția utopică, fiecare trăiește cu proiecția sa, într-
un efort comun de unitate care ține mai curând de trecut și mai puțin de prezent: „Orice
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grup durează, dobândește consistență și permanență grație imaginii de sine stabile și durabile
pe care și-o dă. Această imagine stabilă și durabilă exprimă nivelul cel mai profund al
fenomenului ideologic” (Ricoeur 1995: 281). Discuțiile lor se învârt, adesea, în jurul relației
vechi/nou, dar există un ritm biologic și cultural care determină existența: „- Orice vreme
își are rânduielile și exigențele ei, dragă prietene Drăghia!” (Guleașki 1984: 42). Dacă
ideologic este în pas cu cerințele partidului, sprijinind construirea unei noi școli, a unui nou
cămin cultural și a unei noi policlinici, casa lui cea veche este spațiul în care caută, instinctiv,
protecție, tot mai obosit de o orânduire pe care nu și-o mai asumă decât la nivel formal:
„utopiile au produs necontenit proiecte opuse; căci ele au în comun faptul de a mina din
interior ordinea socială sub toate formele ei. Dar ordinea are în chip necesar mai multe
contrarii; […] în plan economic propriu-zis, utopiile variază de la apologia ascetismului
cel mai riguros până la apologia consumului fastuos și festiv; politicul însuși este contestat
atât de reveriile anarhizante, cât și de proiecțiile unei ordini sociale geometric concepută și
nemilos coercitivă” (Ricoeur 1995: 283). Mateiko, fost preot care cunoaște forța cuvântului,
intuiește rolul acestuia în crearea realității ori în interpretarea ei, ca formă de re-creare:
„Pentru că totul vine de la cuvânt. Crezi în cuvânt și iei apa drept vin. Și apa te amețește.
Alteori bei vin, dar nu-ți tihnește, te arde la suflet” (Guleașki 1984: 40). 

Dintre casele vechi, oarecum ironic, doar două au rămas nedărâmate: cea a lui
Drăghia Brusarski și cea a ciorbagiului2 Mancio, astfel că lumea veche și lumea nouă se
întâlnesc pentru a crea o fragilă continuitate simbolică. Dacă ceea ce părea opulenta casă a
ciorbagiului sfida comunitatea, acum ea pare sărăcăcioasă, în raport cu casele construite
recent, iar casa lui Drăghia sfidează prin modestie. Despărțirea de casa veche este
despărțirea confirmată de un mod de viață și totodată neliniștea cu privire la viitor.

Urbanul e locul în care transformările au altă rezonanță. Stavri Brusarski, fiul cel
mare al lui Draghia, s-a desprins de Rahovo, construindu-și o carieră solidă, de chimist în
industrie, sprijinită și de afiliera ideologică timpurie. Venit în satul dunărean pentru
aniversarea tatălui, constată că sunetele naturii, păsările, apa îl obosesc nespus, în timp ce
zumzetul orașului îl relaxează, forfota umană îl inspiră. Rigoarea tatălui la el devine
inflexibilitate fanatică, iar respectul orb pentru ierarhii indică un individ incapabil de
nuanțare și acesta este filtrul prin care își interiorează ideologia: „El era încă de pe atunci
închis în sine, sever, exigent, dispus să-i asculte fanatic pe cei care-l conduceau și tot fanatic
să ceară ascultare celor pe care el îi conducea” (Guleașki 1984: 60). Granița dintre utopie
și praxis dispare, unilateralitatea îi simplifică viața, dar i-o și sărăcește. Vechea prietenie
care-l leagă de Anghelari Kandelarov își are rădăcini în activitatea ilegalistă timpurie, când
își riscau libertatea și chiar viața în numele unei mișcări politice. În ciuda istoriei comune
care îi leagă, naturile lor sunt diferite: în timp ce Anghelari considera că viața e dincolo de
pereții între care muncea, pentru Stavri viața era munca: „Eroul nostru însă nu recunoștea
decât existența unei singure lumi – lumea intereselor sociale, alte lumi pentru el nu existau
și de aceea nu încerca niciun fel de remușcări și niciun fel de impedimente” (Guleașki 1984:
67). Lipsit de valențe pentru o viață interioară bogată, în același mod ar fi interiorizat orice

2 Proprietar de pământuri în vremea ocupației turcești.



ideologie, nu doar pe cea socialistă, dar aceasta era un bun pretext pentru a-și camufla
neputințele. Singura slăbiciune ascunsă, care-l umanizează, este pasiunea secretă pe care o
nutrește pentru soția lui Anghelari, Iula. Apropierea ei îl transformă, cu toate că nu se
trădează. Metodi Brusarski, celălalt fiu al lui Draghia, e tot vechi ilegalist, în descendență
ideologică paternă. Spre deosebire de fratele introvertit, el este extrovertitul iubitor de viață,
care alege să lucreze pe mari șantiere care construiesc hidrocentrale, în mijlocul oamenilor,
cu certă vocație de lider. Rafail, fiul unui fost ilegalist mort într-o acțiune periculoasă, este
adoptat, de mic, de către familia Brusarski. Cu toate că nu este fiul biologic al acestuia, este
cel mai apropiat de tatăl adoptiv în ceea ce privește conservatorismul viziunii, mai prost
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camuflat de imprudențele tinereții. Iubitor de natură, face tot posibilul să se opună
urbanizării brutale a orașului X, cum este numit, generalizator, orașul care va urma să fie
supus experimentului industrializării. Dacă pentru generațiile noi industrializarea înseamnă
fericire, pentru el e moartea unui mod de viață care-i dădea siguranță, este tăierea violentă
a curgerii istoriei și devierea ei într-o direcție străină locurilor, atașat fiind de „ghiveciurile
orientale”, de podgoriile care erau acolo încă din Antichitate, așa cum i se reproșează cu
ironie de către Svetozar Dionisiev, secretarul de partid de la Centru, care nutrea convingerea
că prima sursă a prosperității sociale se află în industrie, de aceea indignarea sa față de
cuvintele lui Rafail era sinceră și puternică, „la fel cum sincer și profund s-ar fi revoltat, de
pildă, un creștin pios dacă vreun huligan s-ar fi apucat să conteste prezența divină în ceruri!”
(Guleașki 1984: 93). Iată cum o ideologie este interiorizată precum o credință religioasă,
tot urmând natura interioară. În numele progresului, trebuie sacrificat orice sentimentalism,
iar gândirea liberă, pe cont propriu, devine un liberalism periculos, a cărui influență se cere
limitată.

Reuniunea prilejuită de aniversarea tatălui devine loc al confruntărilor de opinii; deși
au în comun activitățile de ilegaliști și apetența (mai puțin conștientizată, dar reală) pentru
utopie, imaginarea concretizării ei îi separă: „În timp ce patologia ideologiei constă în
afinitatea sa pentru iluzie, disimulare, minciună, patologia utopiei constă într-o nebunie
inversă” (Ricoeur 1995: 284). Metodi, spirit practic, vede paradisul în două blocuri mari în
care să adune populația unei localități, fapt ce îmbină economia cu confortul, iar în locul
caselor rase propune lacuri, terenuri de sport, parcuri. Paradisul unei vieți comune este străin
tatălui său, pentru care blocurile uriașe ar fi „două sicrie” și mii de morți sufletește. Soarta
orășelului X3 va decide, mai târziu, și soarta fraților Brusarski. Deocamdată modernizarea
lui prin industrializare pune bine în lumină felul în care fiecare vede binele universal, fără
a ține cont de cei cărora li se adresează proiectul. Străzile centrale pavate cu granit, cele
secundare, cu caldarâm, cișmelele de piatră, chioșcurile cuibărite în frunzișuri, casele mai
curând scunde, dar confortabile – un oraș fondat pe orizontală, în care fiecare are suficient
spațiu privat, urma să se transforme într-un conglomerat vertical, într-unul din multele orașe-
dormitor.

O ruptură în economia narativă a romanului neorealist o reprezintă scrisoarea lui
Stavri, aflat în plină criză de conștiință, gata să fie expulzat de locuitorii orașului X, după
ce girase construirea unui mastodont industrial care polua intens orașul. Căsătorit, rămas
văduv, recăsătorit și părăsit de soție, cu o fetiță bolnavă și neglijată emoțional, el este
caracterizat de sora primei soții: „Dintotdeauna am fost de părere, adăugă ea, că, în loc de
inimă, porți în piept un dosar cu regulamente și dispoziții și că, atunci când te-a ales soț,
Sașa a fost legată la ochi!” (Guleașki 1984: 127). Acuzat și de cea de-a doua soție că este
incapabil de sentimente, că realitatea lui centrală e producția din uzină, el își rememorează

3 Pare a fi vorba despre orășelul Sviștov, întemeiat de coloniștii romani, „care-i aprovizionau cu făină,
miere, femei și vin pe soldații din garnizoana romană” care „păzea drumurile spre Odessos, Phillipopolis
[Plovdiv] și Singidunum de incursiunile triburilor scite” (Guleașki 1984:102), rămânând și acum un nod al
drumurilor care face legătura între Dunăre și Marița, Dunăre și Marea Neagră. 
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copilăria în care s-a simțit marginalizat de frați, tolerat de părinți pentru aspectul său
bolnăvicios și pentru handicapul emoțional pe care mai ales mama îl intuia. Fără a acorda
cuiva vreodată circumstanțe atenuante, lui însuși și le acordă pe toate, într-o lungă
confesiune victimizantă. Raportările la feminitate sunt anacronice, în ciuda aparenței lui
„moderne”: „Poți folosi etichetări mai caustice, să zicem, la adresa amantei sau, în mod
excepțional – la adresa soției, dar în orice caz ele nu pot fi adresate mamelor, chiar dacă
sunt de trei sute de ori mai distrate și mai împrăștiate” (Guleașki 1984: 138). Continuând
evocarea copilăriei, el însuși mărturisește o lipsă de apetență pentru ludic, dublată de
frustrarea celui ignorat. Nici relația cu Metodi, nici cea cu Rafail nu era una caldă, de
includere, atitudine ce-și are originea, probabil, în faptul că ceilalți îi simțeau disprețul
pentru fireștile lor preocupări: „Plăsmuirile lui [ale lui Rafail] însă nu mă impresionau și
nici nu-mi trezeau interesul, iar poveștile i le ascultam distrat, suportându-le pe cât îmi
stătea în putință. Puțin îmi păsa mie de norii, turnurile și peștișorii aceia roșii. Jocurile, în
schimb, mă tulburau. Și nu pentru că m-ar fi atras din cale-afară, ci pentru că stăteam
deoparte, nebăgat în seamă” (Guleașki 1984: 145). Matematicile superioare, chimia sunt
ingredientul progresului, în timp ce sentimentele „duc omul la pierzanie”, acestea sunt
principiile după care și-a construit viața. Singura prietenie, cea cu Anghelari, și-o sacrifică
tot în numele unor principii rigide, incapabil, mai apoi, să înțeleagă respingerea familiei la
care se refugia adesea. Extinderea în practică a utopiei are drept condiție imuabilitatea unor
legi: „În definitiv, legile sunt făcute pentru a fi respectate, iar conducătorii – pentru a-i
pedepsi pe cei care le încalcă. Dacă se năruie unul dintre aceste două principii fundamentale,
revoluția se transformă într-un vis zadarnic” (Guleașki 1984: 171). Sistemul de vase
comunicante alcătuit din utopie și din praxis pare unul funcțional, dar substanțele din el nu
comunică, nu se întâlnesc în punctul dorit, nu fuzionează, pentru că ele sunt viciate: „Totul
se întâmplă ca și cum, pentru a lecui utopia de nebunia în care riscă necontenit să se
scufunde, ar trebui să facem apel la funcția sănătoasă a ideologiei, la capacitatea ei de a da
unei comunități istorice echivalentul a ceea ce am putea numi o identitate narativă” (Ricoeur
1995: 286). Specialistul în chimie nu face decât să aplice, monocord, principiile științei pe
care a studiat-o și-n care excelează, inapt sufletește, supus cu desăvârșire rațiunii, dar ea
nu-l salvează de la sinucidere.

Dimpotrivă, foarte bun organizator și excelând în munca cu oamenii, Metodi pare a
îmbina rigurozitatea inginerească cu forța creativă, totul dublat de o ambiție bine disimulată,
care-l face, la un moment dat, șef al unui șantier din Orient, în spiritul relațiilor de ajutorare
ale țărilor socialist-comuniste față de multe țări din lumea a treia. După ce urcă trepte
ierarhice importante în minister, la întoarcere i se recunosc meritele și tânjește după
marcarea socio-economică a noii sale poziții, astfel că până la urmă cumpără casa râvnită,
dar fără scările de mahon care apar în visele soției sale, apoi în ale lui, ca un lait-motiv al
ascensiunii, al depășirii condiției: „O scară largă începea din holul acesta ducând la etaj.
Această scară era din același lemn nobil, de mahon, dar pe rezămătoarea balustradelor erau
încrustați peștișori lucioși de sidef. Iată ce imagine magică apăru în fața ochilor Snejanei
când Metodi o înștiință despre deplasarea lui «orientală»” (Guleașki 1984: 206) - o scară
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ce leagă visul de realitate, utopia de practică. În Orient, se erijează în padișah și judecător
care mediază conflicte, pentru masa de muncitori cvasi-analfabeți, cîștigându-le susținerea
și afecțiunea, dar îndepărtându-l de ceilalți ingineri. În opinia sa, caracterul cuiva nu se
schimbă, doar prioritățile preexistente își pot schimba ordinea. Rivalul său, Neicio Neicev,
este, adesea, luat prin surprindere de soluțiile pe care Metodi la propune la problemele care
se ivesc: „- Sunteți un fantezist! Nu știam că sunteți și fantezist!” (Guleașki 1984: 221).
Marile baraje, hidroconstrucțiile îi dau prilejul să-și dezlănțuie personalitatea (dar și să
manipuleze mulțimea întru glorie proprie), să testeze limitele puterii umane, așa cum chimia
îi permitea fratelui său, Stavri, să se izoleze, să trăiască în conformitate cu natura lui. După
ce făcuse pustiul să rodească, după ce pământul e irigat datorită proiectului său, e convins
că stă în puterea umană să transforme utopia în realitate, iar discursurile pe care le ține în
fața lumii fericite, care-l cinstește ca pe aducătorul de viață, conțin mereu, prudent, aluziile
politice necesare: „Iar la rândul lui ținea cuvântări despre prietenie, arătând pretutindeni
cât de dezinteresat și prietenește vine socialismul la popoarele rămase în urmă, într-o mână
cu rămurica de măslin, iar în cealaltă cu tehnica și cu lacuri de acumulare (Guleașki 1984:
223). Odată consumate marile energii în spațiul oriental, întoarcerea acasă, deși glorioasă,
i se pare monotonă. Reveriile soției plictisite îi întrețin această stare; deja înstrăinăți, rămași
cuplu din comoditate, fiecare tânjește după refacerea intensității de la început a legăturii
lor: „Tot ce-i frumos în viață și urmează să mi se întâmple, tot ce-mi doresc, înțelegi, se
întâmplă tocmai acolo, în casa aceea, cu scară de mahon. [...] Eu te întâlneam acolo, în casa
aceea cu scară de mahon, cât ai fost plecat” (Guleașki 1984: 234). Visul se substituie
realității, pentru ca cea din urmă să devină suportabilă, însă nu mereu visul devine realitatea
așteptată, precum utopia devenită realitate nu se mai potrivește plăsmuirii: „Am să-ți
mărturisesc din proprie experiență: mi-am cumpărat apoi șuba [râvnită și visată], dar n-am
purtat-o decât o săptămână-două și am aruncat-o. Nu era șuba pe care mi-o dorisem. În
visele mele era cu mult mai călduroasă și mai comodă. Când am îmbrăcat-o, mi-am dat
seama că nu e aia...” (Guleașki 1984: 235). În cele din urmă, casa visată este cumpărată,
scara de mahon din interior e construită, dar ea nu va reface complicitatea afectivă a familiei,
cum visa ea și nici nu-i va aduce lui noi proiecte mărețe pe care să le pună în practică;
dorința lui de șefie era dorința de libertate, faptul de a nu trebui să se supună altora.
Posibilitatea de a construi un complex hidroenergetic lângă orașul X, care să alimenteze
uzina condusă de Stavri, îl umple de energii pe care le credea pierdute și astfel se situează
de partea lui Stavri și a lui Svetozar Dionisiev. În scurt timp, viața patriarhală a orașului
deveni amintire. Prins de beția puterii, Metodi uită de oameni și este retrogradat, apoi trimis
în reședința județului său natal. Devenit ezitant după prăbușirea socială, nu mai are curajul
să ia decizia necesară, riscantă, pentru a salva orașul în timpul unei inundații și sfârșește,
în fond, învins. 

Rafail este constant în opțiunile sale; fizician de excepție, pasionat de astronomie,
refuză să facă compromisuri. După ce acuză de plagiat pe unul dintre profesorii de care
depindea cariera sa, este marginalizat, dar nu simte acest lucru ca pe un cutremur al ființei,
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pentru că era lipsit de mari ambiții sociale. Iubitor a tot ceea ce ținea de renașterea bulgară4,
precum tatăl său adoptiv, se opune vehement invaziei industrializării, în ciuda afilierii
timpurii la ideologia socialistă, care promova, ca necesitate, urbanizarea ruralului pentru
anihilarea istoriei dinainte de socialism. Asemeni tatălui adoptiv, rezonează diferit la lumea
cea nouă; încă legat de livezi, de bostănării, de podgoriile vechi, se refugiază adesea în
căsuța rămasă de la părinții săi biologici, înecată în verdeață. Natura și cărțile sunt viața
lui, permițându-și să-și păstreze nota boemă, parcă tot mai îndepărtat de fundamentalismul
ideologic din tinerețe. Este singurul dintre frați care nu se pune pe sine pe primul loc, nu
vrea să transforme utopia în fapte după propriile-i date și necesități, ci ține seama de
coerența istoriei: „cei din X nu sunt pregătiți pentru un asemenea salt. Ei trăiesc încă în
nebuloasa vechilor relații pastoral-agricole-meșteșugărești. Când într-o asemenea nebuloasă
izbește dintr-o dată fulgerul luminii industriale, se petrece o mare încurcătură. Tu vrei să
sari peste o perioadă pregătitoare, perioadă de adaptare, cum îi spun unii oameni de știință.
Nu se poate” (Guleașki 1984: 267). El a înțeles că „Nicio teorie a contractului social nu
explică acest salt: el implică efectiv nașterea unei autorități și începutul unui proces de
legitimare” (Ricoeur 1995: 279). Își dă demisia din funcția de prim-secretar al orașului X
la sosirea primelor utilaje gata să răscolească viețile, nu doar peisajul urban. Transferat în
redacția ziarului județean al partidului, îi rămâne vreme pentru lectură și astronomie. În
final, este cel care are curajul de a lua decizia care va salva orașul de la dezastru în timpul
unei furtuni, conștiința nefiindu-i atrofiată de practica numeroaselor compomisuri făcute
de frații săi, răsplătit fiind cu construirea unui observator astronomic, vechi vis al său, care-
l leagă pentru totdeauna de lumea stelelor, unde se simte în siguranță. Este singurul
învingător al familiei Brusarski. Grefările ideologice urmează natura interioară, caracterul
indivizilor, astfel că Stavri și Metodi se dizolvă – unul în moarte, altul în marginalizare
socio-profesională -, pentru că fiecare pierde, în felul său, contactul cu realitatea. Rafail
nu-și ajustează natura interioară după conjuncturi, pentru el relația utopie-ideologie trece
prin ritmul istoriei, ritm pe care va refuza să-l violenteze.  

4 Renașterea bulgară, petrecută în secolul XIX, este o mișcare de emancipare de jugul otoman, este
un proces de regenerare culturală, capătă identitate limba bulgară literară în varianta modernă, literatura
laică se dezvoltă, arhitectura capătă personalitate; „din punct de vedere politic și ideologic, este trecerea de
la feudalism la capitalism, epocă în care lupta poporului bulgar pentru eliberarea sa națională capătă un
conținut și o orientare nouă, se cristalizează o nouă ideologie, revoluționară” (Laura Baz-Fotiade, Prelegeri
de literatură bulgară, p. 7), îndreptată spre europeniate, drept contrapondere la influența orientală. 
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Casă bulgărească din sec. XVIII; foto: Carmen Dărăbuș
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