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Cuvânt înainte 

 

Acum doi ani, un om de spirit, ascultându-mi poveştile călătoriilor 
prin lumea din afară şi în lumea dinăuntru, m-a botezat „omul-
rucsac”. Aşa a apărut titlul primei cărţi, „Jurnalul omului rucsac. 
Transsiberianul” într-un final publicată la Editura Napoca1, a lui 
Dinu botezătorul, după ce Humanitasul şi-a dat iniţial acceptul şi 
apoi şi l-a retras din motive de politică editorială. 

Primul jurnal este mărturia umblării-mi pe Transsiberian, cu inima 
plină, chemat de istorie şi călăuzit de Dumnezeu de la Sankt 
Petersburg la Vladivostok, de la Baltica la Pacific, din Europa 
Nordului în Extremul Orient, o călătorie ce a avut loc timp de şase 
săptămâni în vara lui 2016 şi o carte care a apărut pe final de 2018. 

 
1  Romanul de debut al lui Dragoş Bîrlea – Jurnalul omului rucsac. 

Transsiberianul, publicat de Editura Napoca Star în 2018. 

 



Acest al doilea jurnal urma să fie cel al Drumului Mătăsii, de la 
Constantinopole la Beijing şi apoi Xi’an2, adevăratul punct 
terminus. Din copilărie am fost fascinat de Marco Polo şi de 
Drumul Mătăsii. Dar, până nu demult, paşii m-au dus pe alte 
coclauri, nu eram pregătit. Visul a prins contur abia în 2018, în 
Croaţia, pe insula Korčula, locul natal al lui Marco. Acolo şi atunci, 
cu o hartă a Drumului Mătăsii în mână, cadou de la Motănel3, m-
am decis. 

Am plecat pe drum la sfârşit de martie 2019 din Constantinopol 
urmând ca, într-o lună, să mă re-întâlnesc cu Motănelul în Teheran, 
să re-văd Iranul împreună cu ea şi să sfârşesc astfel prima parte a 
Drumului la Mashhad, la graniţa Afganistanului şi a 
Turkmenistanului, la mai puţin de jumătate. Iniţial, de aici aş fi 
continuat singur prin Asia Centrală, prin Margiana, Bactriana, 
Fergana4, trecând apoi în China prin Kashgar, actualul Kashi, în 
Bazinul Tarim, în ţara tokharienilor5 şi a Da-yuezhi-ilor6 până în 
Dunhuang şi apoi să mă re-întâlnesc cu Motănelul în Beijing ca 
împreună să vedem China, cu o primă oprire la Xi’ an ca să închid 
deplin Drumul Mătăsii, ca Marco Polo. Era prea mult să fac aşa, 

 
2  Xi’an este capitala provinciei Shaanxi din China, cu o populaţie de aproximativ 

8 milioane de locuitori. 
3  Soţia autorului 
4  Numele regiunilor antice care acoperă, împreună cu Sogdiana, actualul teritoriu 

al Asiei Centrale, pe teritoriul statelor Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, 
Kîrghîstan, Kazahstan, Afganistan. 

5  Tokharieni – denumire dată populaţiilor care au trăit în regiunea Taklamakan 
în ultimele două milenii î.Hr. 

6  În anul 176 î.Hr. după înfrângerea suferită în faţa tribului Xiongnu, Yuezhi 
(popor de origine indo-europeană din zona stepelor eurasiatice) s-a divizat în 
două grupuri care au migrat ulterior în direcţii diferite: Dà Yuèzhī şi Xiǎo 
Yuèzhī. 



aproape patru luni legate să fiu plecat, era prea mult. Aşa că am 
decis să rup Drumul în două şi din Mashhad să ne întoarcem 
împreună acasă să mă odihnesc, să revin, să răs-suflu. Ceea ce am 
şi făcut. Am replanificat Planul să plec din nou pe Drum, pe partea 
a doua a lui, în iulie, numai bine ca să mă întâlnesc cu Motănelul în 
Beijing la final de August. Se pare însă că nici acum nu am fost 
pregătit. Pe partea a doua nu am mai plecat, eram încă epuizat 
după prima. A trebuit să mă mulţumesc cu o aterizare în Beijing şi 
o vacanţă minunată în China pentru care trebuie să îi mulţumesc 
Motănelului că a insistat să o facem, însă sentimentul că am trişat a 
rămas, la fel şi nostalgia munţilor Asiei Centrale, a câmpiilor 
Xinjiangului şi a înşelătorului Taklamakan7. Acum că lumea se 
închide şi aproape s-a închis, cum simţeam de ceva vreme că se va 
întâmpla, ceea ce am trăit pare şi este şi a fost un vis aproape la fel 
de ireal ca posibilitatea să mă întorc să-mi termin calea. 

Prima parte a Drumului, cea pe care am reuşit să o umblu, m-a dus 
pe trenuri, pe jos, pe dolmuşe, autobuze, marşrutci, pe taxiuri şi 
maşini, prin Turcia, Georgia, Armenia şi Iran până la Mashhad cale 
de 8000 de kilometri improbabili. Harta nu-mi arată să fie aşa mult, 
dar calea aşa s-a aşternut. Din această călătorie de 6 săptămâni, 
Jurnalul ce urmează descrie doar două, cele umblate în actuala şi 
aşa-zisa Turcie, începutul Pământului de Mijloc. Restul umblării, 
cu voia lui Dumnezeu, va fi scrisă şi poate chiar umblată până la 
final, în anii ce vor veni. 

Pentru mine Călătoria, orice călătorie, are o dinamică aparte. 
Înainte de a pune piciorul pe un tărâm, inima trebuie să fi vizitat 

 
7  Taklamakan – deşert din Asia Centrală, situat în China. 



locul, călăuzită de minte. Nu cunoaştem, ci re-cunoaştem. Locurile 
ne vorbesc dacă vorbim deja măcar un pic limba lor. Mâna întinsă 
care spune o poveste, primeşte.8 Locurile mă cheamă, înainte de a 
păşi mă prinde povestea, mă animă şi mă duce să văd şi să pipăi şi 
să urlu este. Am început să călătoresc în mine de mic copil în atlasul 
geografic de pe covorul persan cu tata pe post de ghid, în basme şi 
poveşti citite în vacanţele de vară cu gust de pâine cu unt şi sare şi 
roşii bune, în cărţi de istorie şi de basme adevărate, în şi prin 
cuvinte. Ca om rucsac am început să umblu în lume singur, 
niciodată singur, de zece ani, zece ani plini. Şi ştiu şi ştiam intuitiv 
demult că povestea locului e mai importantă decât locul, şi deşi 
locul te învaţă, e mai bine să învăţ eu locul înainte de a merge la el, 
că mai degrabă merge Mahomed la munte9 ca să audă ce spune 
muntele, că ştie că muntele are ceva de spus şi poate preţui. Că 
altfel ori nu merge, ori nu aude, ori aude prost şi e mai rău decât 
dacă nu ar fi auzit. "Măcar dacă ai fi fost rece sau fierbinte. Dar pentru 
că eşti căldicel, nici rece nici fierbinte, te voi vărsa din gura 
mea"(Apocalipsa 3, 15:16). Cine are ochi de văzut să vadă, urechi de 
auzit să audă (Matei, 13:9), căci atât ochii cât şi urechile se vindecă, 
se neprihănesc şi se antrenează, se învaţă, se cresc, ca orice e viu. 
Beauty stays in the eye of the beholder10. Şi nu cunoaştem, ci 
recunoaştem, cum ziceam, şi pot duce numai ceea ce m-am pregătit 
să duc. 

 
8  Parafrază la replica lui Gheorghe Dinică din Filantropica: Mâna întinsă care nu 

spune o poveste nu primeşte. 
9  Aluzie la zicala „Dacă nu vine muntele la Mahomed, atunci merge Mahomed la 

munte.” 
10  Frumuseţea stă în ochii celui care priveşte. 



Pentru mine povestea Drumului Mătăsii a fost încă de la început 
mai mult decât periplul lui Marco Polo. M-a chemat pe drum 
fascinaţia Imperiului Roman de Răsărit, a Împăraţilor săi 
monomahi11 şi porfirogeneţi12 care au ţinut sus crucea şi purpura 
imperială 1000 de ani după căderea Romei, imperiu ce-şi spunea 
lui însuşi Romania. M-a re-chemat Georgia cea dragă-mi cu vinul 
şi ospeţele şi cuşmele miţoase de războinici aprigi din vârf de 
Caucaz. Şi apoi misterioasa şi mistica Armenie, învăluită în ceţurile 
Araratului şi ale istoriei primordiale. M-a chemat şi mă cheamă 
încă adâncimea Imperiului de mijloc, cel persan, ahemenid13 la 
începuturi, arsacid14 şi apoi sasanid15 până i-au copleşit arabii şi i-
au islamizat cu Seherezada şi poveştile ei persane cu tot. Nu mai 
zic cum mă cheamă Sogdiana16, Saka-diana, ţinutul vechi al 
misterioşilor saci cu căciuli de daci pentru că simt că mă doare. 
Poate, cândva. 

Dar pe lângă astea m-au tras pe Drum povestea crucii, a Armeniei 
şi Georgiei, primele creştine, încă creştine, stâlpi de lumină căţăraţi 

 
11  Referinţă la Constantin IX Monomahul. Monomachos (gr.) înseamnă Singurul 

deţinător al puterii, aluzie la luptele permanente între Împărat şi Patriarh pentru 
administrarea puterii, Imperiul Roman de Răsărit fiind bicefal, cu conducere 
dublă a administraţiei seculare şi a celei ecleziastice, lucru relevat şi de heraldică, 
Vulturul cu două capete. 

12  Născut în purpură. Trăsătură ereditară a Împăraţilor romani de răsărit. 
13  Imperiul Ahemenid a fost primul dintre Imperiile Persane. Se întindea pe 

teritoriile Iranului, Irakului, Afganistanului, Uzbekistanului, Turciei, Ciprului, 
Siriei, Libanului, Israelului şi Egiptului de azi. 

14  Imperiul Arsacid, cunoscut şi ca Imperiul part, fondat la mijlocul secolului al III-
lea î.Hr. de către Arsaces I, a fost o putere majoră iraniană politică şi culturală în 
Orientul Apropiat Antic. 

15  Imperiul Sasanid (224-651) a fost ultimul imperiu persan preislamic condus de 
dinastia sasanidă, fiind ulterior cucerit de arabi. 

16  Antica Sogdiana, ţinutul saka, actualul Uzbekistan. 



pe vârfuri de Caucaz într-un ocean de islam, povestea Părintelui 
Ioan17 şi a regatului său creştin din fundurile Asiei, povestea 
patriarhului Constantinopolului, Nestorie18 cel excomunicat 
pentru refuzarea doctrinei theotokos19 şi alungat în Asia pe care 
astfel a creştinat-o, cum ne zice şi Marco Polo, până la Beijing, 
povestea unei lumi creştine ascunse, de care ştiu, dar de care ştiu 
atât de puţine. 

Acum 5 ani, într-o dimineaţă orbitoare de octombrie, pe o bancă 
într-o grădină a paradisului din valea Darband, în nordul 
Teheranului, l-am întâlnit pe domnul Vahid. El mi-a deschis ochii 
minţii să văd cum se leagă în nevăzut lumea şi oamenii prin 
cuvinte şi limbă, izvorând din adâncuri dintr-o rădăcină comună. 
El mi-a arătat cum mother20-ul englezesc e modar21-ul persan, la fel 
cum daughter22 e dukhtar23, şi brother24-ul barodar25, brădar, bhrate26, 
φράτήρ, phratir27, frater28. Românul frate cu persanul. Atunci, pe 

 
17  Părintele Ioan (prester John) a fost un personaj fictiv, un preot despre care se 

credea, în Europa secolelor XII-XVII, că este conducătorul unui regat creştin aflat 
undeva în Orient, printre alte popoare musulmane şi păgâne. 

18  Nestorie - arhiepiscop al Constantinopolului în perioada 428 - 431, care a 
dezvoltat doctrina ce-i poartă numele, nestorianismul. A fost demis de Conciliul 
de la Efes din 431, interzicându-i-se să mai facă parte din cler. 

19  Theotokos – cuvânt de origine grecească, însemnând „născătoare de Dumnezeu”. 
Atributul i-a fost acordat Fecioarei Maria în anul 431 în cadrul celui de-al treilea 
Sinod Ecumenic de la Efes. 

20  Mother (eng.) - mamă 
21  Modar – mamă, în farsi 
22  Daughter (eng.) - fiică 
23  Dukhtar – fiică, în farsi 
24  Brother (eng.) – frate 
25  Barodar – frate, în farsi 
26  Bhrate – frate, în slavă 
27  Phratir – frate, în greaca veche 
28  Frater – frate, în latină 



banca aia, în momentul ăla, prin omul ăla, într-o Persie atemporală, 
Dumnezeu m-a atins şi a iluminat talentul vorbirii şi mai ales al 
înţelegerii limbilor pe care îl aveam dintotdeauna moştenit de la 
tata, de pe linia veche de vorbitori şi ucenici ai cuvântului din 
familia Bârlea, din Maramureş. Şi de atunci ochiul minţii care vede 
Cuvântul se curăţă neîncetat, din lumină în lumină, simţ enorm şi 
văz monstruos29 şi limbile, de fapt Limba şi cuvintele, de fapt, 
Cuvântul mă călăuzeşte, mă leagă de mine şi de oameni, de viaţă 
şi rădăcinile vieţii, de istorii nerostite şi neistorisite, de înţelesurile 
adânci ale vieţii nevăzute din primordii, de aici şi de dincolo. 

Iar peste astea vine bucuria pe care mi-o aduce mereu lumea de 
basm, pe care instinctiv am simţit-o autentică, a lui Tolkien şi a 
Pământului de Mijloc30, basm viu care m-a îmboldit şi însoţit iniţial 
inexplicabil şi apoi din ce în ce mai revelator, în modul acela viu al 
lui Blaga, eu nu strivesc corola de minuni a lumii şi nu ucid cu 
mintea tainele ce le-ntâlnesc în cale, pe toată bucata de Pământ de 
mijloc pe care am călcat-o în aceste două săptămâni de umblare şi 
un an de scriere. 

Umblarea a fost grea şi prea multă şi prea rapidă, m-a copleşit, m-
a ars. Iar urmarea a fost că abandonul m-a pândit pe tot parcursul 
primei părţi şi m-a ajuns din urmă la a doua. Ştiam că ritmul e 
esenţial, am încercat să îl ţin, dar am vrut prea mult, prea repede şi 

 
29  Expresia lui I.L.Caragiale din Grand Hotel „Victoria Română”. 
30  Referinţă la trilogia Stăpânul Inelelor scrisă de filologul englez J.R.R.Tolkien în 

perioada 1937-1949. Acţiunea se petrece într-o preistorie imaginară, cel de-al 
treilea Ev al Pământului de Mijloc. Ţinuturile din Pământul de Mijloc sunt 
populate de oameni şi de alte specii umanoide (hobbiţi, elfi, gnomi şi orci) şi 
creaturi reale sau imaginare. 

 



nu am putut duce. Dezechilibrul în plan interior pe care mi l-a 
generat călătoria aceasta încă îl resimt, încă mă refac. 

Scrierea aceasta a fost neintenţionată. După prima carte am mai 
făcut călătorii, dar nu am mai simţit nevoia să scriu închegat şi mai 
ales să public. Pasiunile şi nevoia de a scrie mi s-au mutat spre 
arheologie lingvistică (a se vedea Addendum. Surprinzătoarea 
similaritate între Limba Română şi Limba Engleză) şi paleo-istorie 
spirituală. Dar începând umblarea pe Pământul de Mijloc şi 
postând câte ceva pe facebook m-a provocat Brăduţ. Şi după ce am 
terminat călătoria am început să scriu pentru blogul lui, tedoo.ro, 
sub tutela lui, inconfortabilă deseori, mărturisesc. Am scris o vreme 
şi apoi ne-am oprit. A venit toamna vrajbei noastre şi apoi 
pandemia. Am terminat de scris ultimele zile ale jurnalului târziu, 
anul acesta în vară, în Turcia fiind din nou, la Efes, reconectat astfel 
la Anatolia, la Roma îngropată, la hitiţii îngropaţi mult mai adânc 
şi la dragul de turci care parcă îmi mai slăbise în intensitate. Şi m-
am întors la Brăduţ, care s-a întors la mine şi m-a împuns şi m-a 
provocat şi m-a enervat din nou şi mi-a zis iar ghiaur puturos şi m-
a încurajat, mai rar ce-i drept, bogdaproste, să fie primit, şi m-a 
ţinut în presiunea şi dogoarea din care ies lucruri mai bune. Şi 
pentru alţii. Şi îţi mulţumesc, bhrate. Eu oricum scriu pentru mine, 
în jurnal, ceea ce în final şi este acest text, un jurnal, o trăire 
personală, o experienţă vie, mărturisită. Dar a scrie şi pentru alţii e 
mai greu, e altceva, e a mărturisi experienţa mea pe limba altuia, să 
ajungă, să poată fi măcar parţial primită şi Brăduţ s-a străduit să mă 
înveţe să o fac mai bine. Dacă a reuşit sau nu, veţi judeca voi. 



“My testimony is the beginning of my ministry.31” Nu pot da decât ce 
am, iar ce am vine din trăire, e pur subiectiv, însă nu-mi poate fi 
luat de nimeni. Părerile pot fi combătute, trăiesc în plan raţional, pe 
când experienţele exced dialectica, se plasează în plan ontologic, 
pot fi doar acceptate sau nu. Las desigur la latitudinea cititorului 
acestor rânduri să deceleze între mărturie şi părere, între ceea ce 
merită acceptat spre a-i îmbogăţi viaţa cu o provocare sau o 
încurajare şi ce nu. Asha32

 
31  Mărturia mea e începutul lucrării mele. 
32  Asha înseamnă adevăr, în avestană. 


