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Cuvinte cheie: Nicolae Constantin Batzaria, aromâni, minorități și drepturi în 

Imperiul Otoman, Junii Turci, Marea Unire și revizionismul, identități de gen în Balcani, 

narațiuni etnice, imaginar oriental, hibridizare culturală, literatură pentru copii și tineret, 

basme românești, basme universale, benzi desenate, „Dimineaţa copiilor”, „Universul 

copiilor”, Haplea, Moș Nae, Moș Ene, N. Macedoneanul, „Povești de Aur” etc. 

 

 

Teza de cercetare doctorală intitulată Esențe armânești sau despre Nicolae 

Constantin Batzaria. Pe urmele lui „Moș Nae” într-un periplu de excepție pe tărm valah își 

propune să (re)aşeze în orizontul de cunoaștere al publicului cititor de la noi opera unuia 

dintre cei mai importanţi oameni de cultură ai secolului trecut: Nicolae Constantin Batzaria. 

Argumentul de la care pornim este acela că, în momentul de față, opera acestui reputat autor 

macedonean este arareori amintită în publicațiile literare de specialitate; de aceea, un studiu 

monografic asupra operei și biografiei acestuia ni se pare o prioritate imediată, intenția 

urmărită fiind aceea de a deschide publicului opera lui Batzaria în toate componentele ei -  

contribuția la marile evenimente care au condus la afirmarea statelor naționale la începutul 

secolului trecut, la întărirea conștiinței comunității etnice și de limbă a românilor de 

pretutindeni, la prefigurarea societății multiculturale, în care minoritățile se bucură de drepturi 

egale, iar masivul influx de narațiuni arhetipale din literatura diverselor popoare induce 

sentimentul toleranței și al apartenenței la ceea ce Benedict Anderson numește “comunitățí 

imaginare”, dar și la educarea tinerei generații prin metode nonconvenționale și prin apel la 

afectivitatea și imaginația ei. Acesta este și unul dintre motivele pentru care, prin intermediul 

acestei scrieri, dorim să aducem lumină şi bucurie într-o lume confuză şi tristă,  pentru care 

eroi precum „Haplea”, „Coana Frosa”, „Hăplina și Hăplișor”, „Știrbilă”, „Șmecherilă”, 

„Prostilă”, „Uitucilă”, „Porumbița”, „Timofte”, „Lir și Tibișir”, „Coana Filofteia” sau 

„Șurub” au rămas doar ȋn scrinul aducerilor-aminte. Având în vedere relevanța operei lui N. 

Batzaria, atât pe tărâm politic, ca o figură de prim plan în contextul înlăturării vechiului regim 

otoman absolutist ce a oferit posibilitatea eliberării și emancipării minorităților din Balcani la 

începutul secolului trecut, cât și ca autor de scrieri memorialistice cu excepțională valoare 

istorică și farmec epic, de pagini de ficțiune propriu-zisă, de basme originale, adaptate sau 

rescrise, de pionier al benzilor desenate și al animației în România, prezenta Teză de Doctorat 

se concentrează asupra acestui macedo-român născut în localitatea Crușova, nu departe de 



 

Bitolia (Macedonia de astăzi), care, deși s-a stabilit la 26 de ani la București, a purtat în minte 

și în suflet, întreaga sa viață, ținutul vlah și oamenii săi. 

Înlăturarea lui „Moș Nae” pentru mai bine de o jumătate de secol din peisajul 

literaturii române se datorează, în primul rând, orânduirii comuniste, ai cărei conducători, 

începând cu 1945, îl exclud pe Batzaria, nu doar din Societatea Scriitorilor Români, al cărei 

membru devenise din vara lui 1921, dar și din rândul ziariştilor (1945),  interzicându-i-se 

practic să mai publice. Scos în afara sistemului de un regim totalitar, Batzaria își petrece 

ultimii ani din viață în închisoarea Ghencea, unde, de-altfel, și moare în urma unui cancer de 

stomac, în 1952. După Revoluție, edituri marginale și efemere i-au piratat mai ales scrierile 

pentru copii urmărind doar profitul financiar. În 2010, suplimentul Cultura al ziarului 

„Adevărul” evoca numele autorului pierdut între acoladele istoriei totalitariste. Anvergura 

operei și personalității sale se cuvin însă a reintra în atenția istoricului literar.  

Această reintrare are loc la începutul unui nou secol, după schimbări radicale în 

structura și finalitatea genului tradițional în cazul cercetărilor unui singur autor sau subiect – 

monografia. Școlile de teorie critică apărute în perioada postbelică au avut ca efect, în primul 

rând, cotitura interdisciplinarității: studiul literar, concentrat asupra formei conform practicii 

Noii Critici (John Crowe Ransom, Allen Tate, Cleanth Brooks, Robert Penn Warren) este 

hibridizat prin contactul cu psihanaliza, filosofia (de orientare deconstrucționistă), semiotica, 

critica socială, studiile de gen și postcoloniale etc.). O autoritate în teoria contemporană a 

genurilor literare, John M. Swales urmărește chiar evoluția genului numit monografie în 

primul capitol al volumului de eseuri semnificativ intitulat Genre in a changing world (2009), 

editat de Charles Bazerman, Adair Bonini și Débora Figueiredo. Eseul său se intitulează 

„Worlds of Genre—Metaphors of Genre” (Lumi specifice genurilor literare – metafore ale 

genului literar)1.  

După cum argumentează Swales, monografia a început prin a fi un studiu al vieții, 

epocii și operelor unui singur autor, întrucât se credea că există o relație dialectică între 

                                                           
1 Charles Bazerman, Adair Bonini, Débora Figueiredo (Eds.), ”Genre in a changing world”, 2009, Fort Collins, 

Colorado: The WAC Clearinghouse and Parlor Press, 2009, https://wac.colostate.edu/books/genre/. Într-o altă 

variantă, capitolul destinat eseului ”Worlds of Genre—Metaphors of Genre” de Swales M John, 2009, este 

disponibil în format pdf.  și la adresa https://wac.colostate.edu/books/genre/chapter1.pdf (accesat la data de 05 

noiembrie 2017).  
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identitatea biografică și cea artistică. În mod ingenios, Swales se pleacă asupra monografiilor 

dedicate aproape de-a lungul unui secol artistului american Thomas Eakins (1844-1916), 

autorul celebrei pânze “Clinica Doctorului Gross”. Dacă prima monografie (1933), semnată 

de  Lloyd Goodrich’s este intitulată Thomas Eakins: His Life and Work, insistând asupra 

individualității și originalității artistului, Thomas Eakins: The Heroism of Modern Life (1983), 

de Elizabeth Johns, apărută concomitent cu ascendența Noului Istorism, insistă, nu asupra 

autorului sau operelor individuale ci asupra forțelor materiale și sociale care au acționat 

asupra lui, asupra stadiului de dezvoltare a științei medicale etc. Patru ani mai târziu, Michael 

Fried publică o carte care indică din titlu prezența unui trop favorit al postmodernității, acela 

al des-figurării, al deconstrucției figurii și identității: Realism, Writing, Disfiguration: On 

Thomas Eakins and Stephen Crane. Această desfigurare este analogă acțiunii subversive a 

inconștientului freudian asupra ego-ului rațional, în acest caz fiind vorba de identificarea 

fantasmatică a artistului cu autoritarul său tată.  

 La rândul nostru, am absorbit sugestiile venite din partea teoriei începutului de mileniu 

care include studii ale diasporei, studii de gen, studii ale spațiului, studiul evoluției și 

mutațiilor genurilor literare, ale relațiilor intertextuale, ale hibridizării culturale, ale dialecticii 

care pune în mutuală dependință poetica și politica unui autor etc. Esența etnică, specificul 

macedo-român, rămâne o iluzie, Batzaria simte, ca mulți autori ai timpului, că personalitatea 

sa se multiplică pe măsură ce Crușova natală rămâne stratul de adâncime al unui palimpsest 

ale cărui straturi suprapuse sunt chemarea din copilărie către ținutul-matcă al Vlahilor, 

acolada experienței ca demnitar în guvernul Junilor Turci, în care calitate contribuie la actul 

de destrămare al Imperiului Otoman absolutist, scurta experiență în Parlamentul României 

reîntregite, descinderea din istoria mare a Continentului în istoria României care ajunge să 

ocupe un loc stimat în Liga Națiunilor și care trebuia educată începând cu Cartea de Cetire a 

școlarului silitor, continuând cu romanele de formație pentru adolescenți și tineri, dar și 

descinderea în istoria de dată recentă a unor noi genuri publicistice, prin care se putea ajunge 

la conștiința publicului larg, cum erau benzile desenate sau filmul de animație. Periplul valah 

este o călătorie într-un spațiu în continuă metamorfoză, în care și rolurile autorului se 

multiplică, ceea ce îl determină să adopte pseudonime și să se angajeze într-un joc derutant al 

propriei identități. Iată cum noțiunea de “viață“ suferă o criză care impune un  dublet, un 

capitol dedicat figurii autorului în operă, care este mai curând un efect al ei decât o realitate 

psihologic-empirică ce o precede. Chiar și afinitățile sale elective se îndreaptă către I.L. 

Caragiale, în a cărui biografie scormonește pentru a identifica trăsături comune cu sine însuși: 

ambiguitatea apartenenței entice, complexitățile biografice pe care încearcă să le lămurească 



 

împreună cu istoricul Șerban Cioculescu, după cum se simte fascinat și de Rabindranath 

Tagore – un homo universalis al timpului. 

Alegerea temei s-a realizat în funcție de două esențiale: interesul pentru domenii de cercetare 

care vizează istoria declinului şi prăbuşirii Imperiului Otoman și, în egală măsură, dorința subiectiv-

afectivă de a scrie despre o personalitate a culturii românești a secolului trecut a cărui operă destinată 

copiilor m-a marcat profund în timpul copilăriei  (Și aici se cuvine să amintesc în special volumul de 

basme Povești de aur). Numele lui Batzaria este strâns legat de întâmplări importante care au 

marcat istoria Imperiului Otoman, iar memoriile sale descriu în detaliu aceste evenimente, în 

plus, ele constituind o vastă rezervă de informații istorice și literare, precum și dovezi 

concludente concretizate în documente istorice de valoare neprețuită și de interes inepuizabil, 

remarcat de istorici contemporani în lucrări de autoritate, care recunosc meritul lui Batzaria 

într-un domeniu puțin cunoscut deoarece nu mulți cunoșteau limba turcă. 

Insistând asupra problematicii cercetate, am ajuns la concluzia că Nicolae Batzaria a 

fost tipul aromânului cu origini modeste, care, așezat sub semnul ocrotitor al propriului destin 

și cu ajutorul conducerii partidului Junilor Turci, la care aderă din 1907, ajunge chiar să ocupe 

funcții de vază în cadrul guvernului otoman precum cele de senator (1908), iar din 1912, 

ministru al Lucrărilor Publice. Un nume rezonant din punct de vedere cultural pentru 

literatura pentru copii interbelică, Nicolae Batzaria nu numai că a făcut politică și istorie, dar 

și-a dedicat o mare parte din viața sa scrisului, editării și publicării de texte dedicate în mare 

parte micilor cititori. 

Caracterul inovator al cercetării constă în faptul că, în momentul de faţă, o astfel de 

lucrare monografică lipseşte din „peisajul” restitutiv al operelor noastre literare. În afară de 

scurte articole cu tentă memorialistică și recenzii (aparținând însuși autorului sau altor autori) 

care s-au publicat în periodice în acea vreme, nu avem o viziune de ansamblu asupra operei 

lui Batzaria. Prin urmare, am considerat necesară elaborarea unei cercetări monografice care 

să restituie un portret inedit și plin de viață al multiplelor preocupări culturale, literare, 

lingvistice, istorice, politice etc. promovate de Batzaria pe parcursul primei jumătăți a 

secolului XX. În ceea ce privește partea de noutate pe care o aduce prezenta teză de cercetare 

doctorală, trebuie menționat faptul că publicistica, anecdotica, traducerile și memorialistica lui 

Nicolae Batzaria sunt domenii inedite, foarte puțin studiate și aproape deloc cunoscute 

publicului cititor. Se vorbește adesea de scriitorul de literatură pentru copii Nicolae Batzaria 

dar despre publicistul, anecdotistul, traducătorul și memorialistul Nicolae Batzaria, știe puțină 

lume că a existat. Atât alegerea temei cât şi caracterul inovator explică actualitatea temei de 

cercetare. 

https://www.google.co.za/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlo-mR0r_TAhXMFsAKHfqiCaQQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.historia.ro%2Fsectiune%2Fgeneral%2Farticol%2Fistoria-declinului-si-prabusirii-imperiilor&usg=AFQjCNEvsfxFkBq-T2y4c2oyrH3iNh8eQg


 

Caracterul științific rezidă din bibliografia diferită și vastă aferentă temei și care 

include: articole publicate în periodice, arhive (dosare) din cadrul Academiei Române, 

antologii, volume, ediții și studii critice, dicționar Roman-Aromân, dicționar Macedo-Vlah, 

însemnări ale lui Take Papahagi, teze de doctorat, corespondență din arhiva personală, adrese 

electronice (sitologie).  

 

În ceea ce privește structura și organizarea lucrării, ea cuprinde 11 capitole (cu 

subcapitolele aferente), un argument, introducere și concluzii. La acestea, se adaugă 

anexele și bibliografia finală.  

 

Capitolul I, Nicolae Batzaria (1874-1952) – Schiță biografică, marchează în sinteză 

coordonatele biografice ale lui Nicolae Batzaria insistând cu precădere pe parcursul său 

intelectual și profesional, dar și pe acela al carierei sale de om politic de vază, senator și 

 ministru al Lucrărilor Publice în guvernul turcesc, apoi deputat în Parlamentul României, cât 

și de scriitor deopotrivă popular și canonizat. 

Capitolul II, Figura artistului în operă: pseudonimele lui N. Batzaria își propune să 

pună în lumină multitudinea de pseudonime sub care Nicolae Batzaria  a semnat de-a lungul 

timpului lucrările și articolele sale. Toate aceste măști retorice indică o atitudine relativistă 

sau sceptică față de conceptul de identitate ca dat biologic, viața printre o mulțime de etnii și 

cunoașterea a șapte limbi făcând din el un ideal mediator cultural. 

Capitolul III, Opera lui Nicolae Batzaria, este o succintă introducere la opera non-

ficțională, inventariind activitatea de gazetar a autorului, precum și la literatura beletristică 

adresată diferitelor vârste (Activitatea publicistică a lui Nicolae Batzaria și Universul 

ficțional). Primul subcapitol analizează activitatea publicistică a autorului, ca fondator, 

director editorial, colaborator sau corespondent local al revistei cu orientare naționalistă 

„Românul de la Pind” (1903), al ziarului „Lumina” (1903), al magazinului săptămânal 

„Peninsula Balcanică”, al publicației în limba franceză „Courrier des Balkans”(1904), al  

revistei „Graiu Bun”(1907) și al ziarului „Deșteptarea”(1908). Publicistica lui Nicolae 

Batzaria reprezintă un domeniu neexplorat și prea puțin cunoscut specialiştilor și cititorilor de 

pretitundeni. După cum indică o scrisoare adresată lui Nicolae Iorga de la Salonic în 1906, 

pașii lui Batzaria în hățișul mediatic al începutului de secol, formator de opinie într-un 

moment de răscruce al istoriei, a avut ca umbră virgiliană pe marele istoric. Genul practicat de 

Batzaria suferă modulații și transformări, de la scriere autobiografică propriu-zisă la roman de 

formație (România văzută de departe), reportaj și comentariu politic (a se vedea The Memoirs 



 

of N. Batzaria: The Young Turks and Nationalism de Kemal H. Karpat2), carte de călătorii sau 

povestire ficțională, hibriditatea arhitextuală fiind remarcată deja de Mihail Iorgulescu într-o 

cronică la volumul În închisorile turcești, publicată  în „Realitatea ilustrată”, din 29 decembrie 

1932, unde citim: „D-l N. Batzaria «poate cel mai fecund scriitor de azi»ˮ. 

Subcapitolul intitulat Universul ficțional inventariază genurile în care s-a exersat 

autorul, un loc privilegiat fiind ocupat de textele ce poartă cititorii prin universul  

unei copilării pline de farmec, de candoare, de emoție autentică, de nostalgie și 

de simțire vibrantă, majoritatea cărora au fost publicate în reviste precum „Dimineața 

Copiilor” și „Universul Copiilor”. 

Capitolul IV Părăvulii sau poetica existenței, prezintă o categorie aparte de scrieri ale 

lui Nicolae Batzaria - anecdotele versificate. Ele reprezintă primele încercări literare ale 

autorului, scrise în dialect aromân. În 1901, tânărul Batzaria publică la București broșura cu 

titlul Părăvulii. Anecdote populare. Succesul înregistrat îl determină pe autor să-şi reediteze 

în două rânduri (1904, 1923) broşura, amplificând-o.  

Capitolul V, O întâlnire în timp: Nicolae Batzaria și Ion Luca Caragiale cuprinde 

două subcapitole: Interesul lui N. Batzaria pentru motivele orientale folosite de I. L. 

Caragiale în nuvela fantastică Kir Ianulea și Ipotezele lui N. Batzaria privind obârșia lui I.L. 

Caragiale. Primul subcapitol doreşte să se constituie într-o pagină din studiul acestui uriaş 

segment al interferenţelor dintre proza fantastică a lui Caragiale şi cea orientală. Rolul lui 

Batzaria este unul deosebit - acela de fin observator si analist desăvârșit al dinamicii vieții 

literare și culturale într-o epocă  de început de secol XX care, în decorul Bucureștiului de 

odinioară, trădează vădite influențe de factură orientală. Armonizate într-o structură narativă 

atent controlată, aceste motive sunt în mod egal distribuite pe tot parcursul povestirii. Așa 

cum ne informează N. Batzaria, încă din primele paragrafe, povestirea surprinde cititorul prin 

utilizarea a două motive orientale, respectiv, motivul diavolului însurat și motivul 

metamorfozei. Alte motive arabe, persane, egiptene, indiene etc., la care face referire autorul 

macedonean, includ: motivul destinului uman tragic (fortuna labilis), motivul căsătoriei unei 

pământence cu o ființă supranaturală, motivul averilor pierdute peste noapte, motivul pactului 

cu diavolul, motivul femeii viclene care îi vine de hac diavolului, motivul întoarcerii unui 

serviciu, motivul drumului plin de capcane, motivul eroului legat de cel al călătoriei inițiatice, 

motivul magiei erotice, motivul minciunii. Cel de-al doilea subcapitol prezintă cele trei 

                                                           
2 Kemal H. Karpat, The Memoirs of N. Batzaria: The Young Turks and Nationalism, în „International Journal of 

Middle East Studies”, vol. 6, nr. 3, Cambridge University Press, 1975, pp. 276-299, 

http://www.jstor.org/stable/162108 nj. 
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ipoteze referitoare la obârșia lui Ion Luca Caragiale: Caragiale, un grec păcătos din sămânță 

de idriot (ipoteza îi aparține autorului însuși), Caragiale, un albanez din insula Idra (ipoteza îi 

aparține lui Nicolae Constantin Batzaria) și ipoteza privind studiul conjugat al onomasticii și 

toponimiei numelui Caragiale (ipoteza îi aparține de asemenea lui Nicolae Batzaria). 

Capitolul VI, Macedonia, peisaje, datini și obiceiuri urmărește prezentarea 

principalelor tradiții și metehne aromâne care odinioară i-au marcat copilăria și totodată i-au 

format o educație aleasă acestui erudit pasionat de trecutul și de cultura vlahilor sud- 

dunăreni. Subcapitolul intitulat Peisaje macedonene și spații moralizate este dedicat în 

totalitate călătoriilor efectuate de către autor pe toată întinderea Macedoniei (de la Bitolia la 

Resna și apoi la Ohrida), cu precădere, în acele locuri împânzite de populație vlahă majoritară. 

Toate aceste locuri devin prielnice sufletului călător al scriitorului care, îmbracat în haina 

drumețului, încearcă pe cât posibil a-şi încânta cititorii, tineri și adulți, cu peisajele și 

întâmplările memorabile ale acestui colț de rai numit Macedonia. Pașii drumețului Batzaria ne 

poartă spre tărâmuri vlahe care sunt deopotrivă fizice și filtrate de o percepție tarnsformatoare 

prin intermediul reportajelor publicate în revista „Graiu Bun” (1906/1907). 

Capitolul VII, Ipostazele feminității, își propune să inventarieze activitatea de nuvelist 

și prozator a scriitorului și, de asemenea, să identifice o tipologie feminină care nu ține de un 

algoritm multietnic specific zonei ci de condițiile sociale și de construcțiile culturale ale 

feminității. Pasivitatea și ataraxia sunt efecte ale realității matrimoniale patriarhale, în vreme 

ce tratamentul liberal modelează personalități femine puternice. Este un capitol „delicat”, care 

pune în valoare personaje feminine precum Valora, Azize, Fatma, Geahide, Nurie, Mera, 

Leila sau Doamna Abedin, femei care prin putere, luptă și dăruire, reușesc „într-o lume a 

bărbaților ” dominată de precepte socio-morale și religioase. Femeia turcă din nuvelele lui N. 

Batzaria nu mai este o ființă inferioară, mediocră și supusă asemenea unei gâsculițe „păstrată 

sub obrocul legilor în mirositoare esențe atotdătătoare de violente sensații”3; ea apare nu doar 

ca personaj principal în diferite situații și ipostaze de viață, dar și asemenea unei ființe 

omenești superioare, „cu doruri și aspirațiuni intelectuale, cu preocupări cari nu rămân cu 

nimic mai prejos de ale celorlalte femei europene.”4 

Capitolul VIII, Nicolae Batzaria – Memorialistul reprezintă o dovadă certă că 

memorialistica a fost și va rămâne singura sursă directă care îndeamnă cititorul la explorarea 

necunoscutului, deschizând astfel noi orizonturi, noi perspective si noi profunzimi pe care de 

                                                           
3Spovedanii de cadâne de Nicolae Batzaria. Recenzie nesemnată, în cadrul rubricii Cărți și Reviste: Recenzii și 

Cronica măruntă, în „Gândirea”, anul I, nr. 19, din 1 februarie 1922. 
4Ibidem 



 

altfel, istoriografia nu ar reuși niciodată să le surprindă. În primul rând, capitolul de față își 

propune să prezinte memoriile crușoveanului Nicolae Batzaria, din timpul celor două 

Războaie Balcanice, dar mai ales în ceea ce privește redarea evenimentelor din 1912 și 1913. 

Memoriile lui N. Batzaria înlesnesc atât cunoaşterea exactă a biografiei autorului 

macedonean, cât şi apropierea de personalitatea sa puternică, dominată de optimism și 

încredere într-un viitor mai bun care să marcheze, în chip hotărâtor, existenţa vlahilor din 

Peninsula Balcanică. Pe această cale, lectorul află aspecte esențiale privind activitatea sa 

profesională. În plus, sunt prezentate şi idealurile grupării Junilor Turci din care N. Batzaria 

făcea parte, memoriile sale având nu doar valoare literară, dar şi una documentară, istorică și 

morală. 

N. Batzaria a fost o harfă fină a mișcării de idei a timpului. În Prefața la Din lumea 

Islamului. Turcia Junilor Turci (Editura Ancora, Alcalay și Calafeteanu, 1942), Nicolae Iorga 

salută în Batzaria pe talentatul prozator, dar și pe omul providențial, care, ajuns ministru în 

guvernul Junilor Turci, a participat la  încheierea Tratatului de Pace de la Londra din 1913 

punând „iscălitură românească pe actul de osândă la moarte a unui vechi stat de pradă”, care a 

împiedicat poporul român să se realizeze la adevărata sa valoare. Marele istoric îi recomanda 

și o scriere cu mai accentuat caracter istoriografic, dar Batzaria declară că a fost mai interesat 

de „modul de a trăi, a vedea și judeca” al națiilor printre care a trăit: născut în Macedonia, 

predând la un liceu în Bitolia, la care ajungea traversând teritorii locuite de curzi și albanezi, 

Deputat în Parlamentul Otoman, senator în Parlamentul român, călătorind la românii din 

Timoc sau la sârbii asimilați de români etc. Deseori îl vedem definind specificul național în 

funcție de narațiuni culturale: românii se deosebesc de alte nații în privința religiei, deoarece 

limba serviciului divin și a cărților bisericești este limba vorbită de popor, având deosebite 

însușiri expresive dar și o coerentă structură logico-sintactică, în vreme ce turcii nu înțeleg 

decât câteva cuvinte din araba Coranului, bulgarii folosesc o limbă arhaică, greaca bisericii 

bizantine este și ea aspră, învechită, necizelată. Încercarea de deznaționalizare a popoarelor 

din Balcani și de impunere a culturii oficiale turcești, care a dus la prăbușirea Comitetului de 

Uniune și Progres, nu avea șansă, deoarece turcii îl aveau doar pe Nastratin Hogea, iar grecii, 

pe Platon și pe Aristotel. România pătrunde prima oară la aromâni prin cărți de istorie și 

caiete dictando (România văzută de departe, 1922), prin portretele domnitorilor victorioși în 

lupte contra asupritorului otoman, prin eroi în bătălii precum Peneș Curcanul, dorobanții, 

vânătorii, Vlăhuții nefiind cu nimic mai prejos decât eroii Greciei. Batzaria va crea el însuși 

modele de eroi pentru copii, în același spirit al încrederii în mituri și creații de cultură 

personalizate ca fiind construcții ale ființei naționale, rezumată în sintagma „Român în Țara 



 

Românească”  (România văzută de departe). Traduce din basme universale, susține cauza 

emancipării femeii musulmane inclusiv prin traducerea poveștii vieții exemplare a Genovevei 

din Brabant, despre care și Proust mărturisește în debutul ciclului de romane În căutarea 

timpului pierdut (Du côté de chez Swann,1913 ) că îl făcea s-o iubească mai mult pe mama sa. 

În povestirea-ramă din Pietrele flămânde – traduceri din Tagore – apare un inițiat, membru al 

Societății Theosophice, înființată în Anglia, cu ramificații în America, a cărei figură centrală, 

Helena Blavatski, a popularizat mitologia hindusă, sprijinind în același timp lupta contra 

colonialismului. 

Memoriile ficționalizate ale lui Batzaria îl prezintă ca pe un mediator cultural care pare 

să fi creat un gen special pentru a-și susține programul ideologic. Născut în acel amestec de 

rase dintr-un teritoriu transformat de turci în raiale, la sud de Dunăre, Batzaria a simțit din 

copilărie dorința aprigă de a aparține unei colectivități cu o identitate precisă și cu prestigiu 

cultural. Nu există aspect al conflictului inter-cultural pe care să nu-l fi cunoscut/trăit 

Batzaria. În România văzută de departe, povestește că se număra printre cei zece-doisprezece 

prizăriți care s-au încumetat să urmeze cursurile școlii românești înființate ca urmare a 

presiunilor exercitate de Marile Puteri asupra Turciei de a acorda drepturi minorităților, 

existând și o încercare de scoatere a Macedoniei cu totul de sub guvernanța otomană. Ceilalți 

copii, tot români, mergeau la școala grecească, de tradiție, neavând încredere în cultura 

română. Era, așadar, un conflict în interiorul aceleiași națiuni. Avea să cunoască reeditarea 

acestui conflict odată stabilit în România. 

Capitolul IX, Literatura pentru copii și tineret ocupă cea mai mare parte din lucrarea 

de față. Este un capitol amplu, complex și divers prin densitatea operelor batzariene 

prezentate; are menirea de a pune în lumină eroi de basm, cupluri celebre, povești, povestiri 

sau traduceri din literatura străină efectuate de către Nicolae Batzaria în limba română în 

perioada dintre cele Două Războaie Mondiale. Ca și Graham Greene sau George Orwell în 

Anglia, Batzaria a înțeles, într-o perioadă dominată de atitudinea negativă a lui Theodor 

Adorno și Maz Horkheim, importanța mijloacelor media în realizarea unui impact 

semnificativ asupra unor mase mari ale populației de toate vârstele fără a se renunța la 

principiul estetic. O limbă română impecabilă, complexă sintactic și totodată modernă, lipsită 

de arhaisme și provincialisme, umorul, ingeniozitatea și imaginația i-au asigurat lui Batzaria 

un loc privilegiat, nu numai în conștiința micilor cititori, dar și a autorilor de manuale care îi 

solicitau colaborarea. Faptul că un număr recent al prestigiosului periodic Le Débat (numărul 

19, din mai-august 2017) a fost dedicat istoriei benzilor desenate dă măsura intuiției lui 

Batzaria în privința importanței acestui gen al lumii moderne. Ca și Yellow Kid sau Little 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Du_c%C3%B4t%C3%A9_de_chez_Swann


 

Nemo, eroii lui Batzaria sunt copii pe drumul inițierii și structurării lor psihice în toate fazele 

vieții. 

Capitolul X, Afinități elective. Întâlnirea cu scriitorul bengalez Rabindranath Tagore. 

Prezentul capitol evocă întâlnirea lui Batzaria cu Tagore, iar, cea de-a doua parte include 

detalii cu privire la lucrarea Pietrele flămânde, o creație a lui Tagore tradusă de N. Batzaria în 

1926, un interes pe care ni-l putem ușor explica. Intriga acestei povestiri fantastice încadrată în 

rama unei călătorii cu trenul ce aduce laolaltă naratorul, un prieten teozof și doi călători englezi 

este, de fapt, o parabolă a fascinației exercitate de Orient asupra occidentalilor care au venit să-l 

colonizeze și care se simt acum bântuiți de consecințele dorințelor lor libidinale. Conflictele 

istoriei coloniale, din care și România se desprinsese nu demult, îi adusese pe cei doi pe tărâmul 

unor afinități reciproce. 

Capitolul XI, Reinscripția unui clasic: Mica Robinson: aventurile extraordinare ale 

unei fetițe pune în pagină reinscripția (pentru a folosi termenul lui Lyotard din Discours, 

figure, 1971) unui text celebru, o metanarațiune a colonizării din secolul al optsprezecelea. 

Este vorba de textul romanului Robinson Crusoe de Daniel Defoe, pe care N. Batzaria a simțit 

nevoia să-l modifice fundamental și să-i insereze un alt etos. Nu este un caz izolat, autorul 

scriind texte pentru copii și în marginea altor texte celebre, precum Haplea în străinătate 

(Mark Twain, A Tramp Abroad, The Innocents Abroad), sau Scrisorile unei pisici, scriind 

”pre limba ei pisicească” asemeni Motanul Mur al lui E.T.A. Hoffmann (Lebens-Ansichten 

des Katers Murr) încercând, prin distracția-educația  tinerei generații, formarea românilor, descinși 

de sub otomani în lumea euro-atlantică, în spiritul unei culturi cosmopolite, de cetățeni ai lumii.  

 

 

CONCLUZII 

 

Peisajul literar şi publicistic  românesc l-a lăsat într-un nefericit con de umbră pentru 

mai bine de o jumătate de secol pe cel care a jucat un rol însemnat pe tabloul prăbușirii 

imperiilor și afirmării statelor naționale la începutul secolului trecut și care, pe lângă creații 

pur ficționale, a scris pagini de memorialistică din care putem reconstitui un spațiu al Europei 

din acea vreme, filtrat prin ochii unui erudit oficial, martor și actor al timpului. La 

autobiografia Europei, pe care dorește să o recupereze Philippe Lejeune în fruntea unei 

prestigioase instituții contemporane, Association pour l'autobiographie et le patrimoine 

autobiographique, Nicolae Batzaria a contribuit cu pagini de cuceritoare atmosferă și farmec 

epic. 



 

În urmă cu trei ani, șansa a făcut să fie găsită cheia către ușa întregii creații a lui 

Batzaria; întâmpinați de o operă vastă, am pătruns plini de încredere în acest inedit tărâm al 

„părăvulilor”, al scrierilor pline de viață, presărate cu atâtea pilde, învățături și momente 

memorabile din viața marelui erudit și admirabilului scriitor vlah, Nicolae Batzaria. 

Cunoscător în materie de filosofie politică, militant pentru modernizarea Estului 

European, dar nu prin forme fără fond ci cunoscând în intimitate condiția românilor din Pind, 

Tessalia, Macedonia, Epir sau Albania, a turcilor din Anatolia, a românilor din Timoc, a 

armenilor agresați de curzi, a fraților basarabeni sau ardeleni, dar și a sârbilor, ungurilor sau 

austriecilor, ca și a femeilor prizoniere în haremul turcesc sau spectralizate sub vălul islamist, 

ale căror confesiuni le-a povestit cu har sau imaginat, Nicolae Batzaria vine către noi ca 

purtător al unui răspuns la probleme contemporane ale integrării europene a Estului European 

în condițiile păstrării identității noastre culturale, ca reper al unui etos al măsurii, toleranței și 

năzuinței ascensionale a românilor. Silit să abandoneze speranța existenței în termeni de 

egalitate deplină a tuturor popoarelor balcanice în condițiile unei Pax Ottomana, Batzaria s-a 

realizat în România ca român și european în toate dimensiunile personalității sale creatoare. 
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