


LEV TOLSTOI (1828, Iasnaia Poliana – 1910, Astapovo), roman-
cier, povestitor, eseist ºi dramaturg rus. Capodoperele lui epice,
Rãzboi ºi pace ºi Anna Karenina, au avut o influenþã hotãrâtoare
asupra dezvoltãrii romanului, iar credinþele ºi ideile lui filo-
zofice, sociale, politice, teologice ºi estetice, propovãduite de-a
lungul vieþii prin celelalte opere, sunt cunoscute sub denu-
mirea de „tolstoism“. Proza, dramaturgia ºi scrierile sale auto-
biografice constituie o vastã frescã a Rusiei secolului al XIX-lea,
în care reconstrucþia sociograficã, meditaþia istoricã ºi analiza
psihologicã se combinã exemplar cu reflecþia asupra unei lumi
alternative ideale. Tolstoi s-a manifestat totodatã ca reformator
în domeniul educaþiei ºi, spre sfârºitul vieþii, ca fervent comen-
tator al învãþãturilor cristice.
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I

În marea clãdire a Palatului de Justiþie, în-
tr-o pauzã a procesului Melvinski, membrii
completului ºi procurorul se adunarã în cabi-
netul lui Ivan Egorovici ªebek ºi începurã sã
discute despre faimoasa afacere Krasovski.
Fiodor Vasilievici susþinea cu înflãcãrare cã
aceasta nu era de competenþa justiþiei, Ivan
Egorovici o þinea pe-a lui, iar Piotr Ivanovici,
care de la bun început stãtuse deoparte ºi nu
intrase în disputã, rãsfoia ziarul Vedomosti,
care tocmai sosise.

— Domnilor! zise el. Cicã a murit Ivan Ilici.
— Serios?
— Poftim, citiþi, îi rãspunse el lui Fiodor

Vasilievici ºi-i întinse ziarul proaspãt, încã mi-
rosind a cernealã.

Într-un chenar negru era un anunþ: „Pras-
kovia Fiodorovna Golovina anunþã cu durere
rudelor ºi cunoscuþilor încetarea din viaþã a
iubitului ei soþ Ivan Ilici Golovin, judecãtor
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la Curtea de Justiþie, în data de 4 februarie
1882. Înmormântarea va avea loc vineri la
amiazã.“

Ivan Ilici era coleg cu cei de faþã ºi toþi îl
îndrãgeau. Cu câteva sãptãmâni în urmã se
îmbolnãvise – se spunea cã boala era incura-
bilã. Postul lui rãmãsese vacant, dar se pre-
supunea cã, în cazul morþii sale, ar putea fi
numit Alexeev pe acel post, iar în locul lui
Alexeev fie Vinnikov, fie ªtabel. Astfel cã,
aflând de moartea lui Ivan Ilici, primul gând
al fiecãruia dintre domnii adunaþi în cabinet
a fost legat ºi de mutãrile sau promovãrile –
ale lor sau ale cunoscuþilor – pe care aceastã
moarte avea sã le influenþeze.

„Acuma probabil cã o sã primesc postul
lui ªtabel sau al lui Vinnikov“, îºi zicea Fiodor
Vasilievici. „Mi s-a promis de mult, iar
avansarea asta o sã-mi aducã opt sute de
ruble în plus, pe lângã alocaþia de cancelarie.“

„O sã trebuiascã sã solicit mutarea lui cum-
natu-meu de la Kaluga“, medita Piotr Ivano-
vici. „Ce-o sã se bucure nevastã-mea! De-acu’
n-o sã mai poatã sã spunã cã n-am fãcut
niciodatã ceva pentru rudele ei.“

— Bãnuiam eu cã nu se mai face bine,
spuse cu voce tare Piotr Ivanovici. Pãcat.
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— Dar de fapt ce-a avut?
— Doctorii n-au putut sã stabileascã. Adicã

au stabilit, dar fiecare altceva. Când l-am
vãzut eu ultima oarã, mi s-a pãrut cã o sã-ºi
revinã.

— Eu n-am mai fost la el de la sãrbãtori.
Mã tot þineam sã mã duc.

— Avea o situaþie bunã?
— Se pare cã nevastã-sa avea ceva proprie-

tãþi, dar nu mare lucru.
— O sã trebuiascã sã ne ducem. Stãteau

al naibii de departe.
— Departe de dumneata. Pentru dumneata

orice e prea departe.
— Uite, nu poate sã-mi ierte cã stau lângã

râu, zise zâmbind Piotr Ivanovici cãtre ªebek.
ªi, începând sã discute despre distanþele

dintre diferite zone ale oraºului, plecarã la
ºedinþã.

Pe lângã consideraþiile pe care aceastã moar-
te le stârnise în mintea fiecãruia pe tema mutã-
rilor ºi schimbãrilor posibile în urma ei, faptul
în sine al morþii unui cunoscut apropiat prile-
jui, ca întotdeauna, tuturor celor care aflarã
despre ea bucuria cã murise el, ºi nu ei.

„Cutare a murit; da’ uite cã eu nu“, se gân-
dea sau simþea fiecare. Cunoºtinþelor apropiate,

Moartea lui Ivan Ilici

7



aºa-numiþilor prieteni ai lui Ivan Ilici, le tre-
cea prin minte fãrã sã vrea acest lucru, pre-
cum ºi cã acum vor fi nevoiþi sã îndeplineascã
obligaþia foarte plictisitoare de a se duce la
parastas ºi de a-i face vãduvei o vizitã de
condoleanþe.

Cei mai apropiaþi îi erau Fiodor Vasilievici
ºi Piotr Ivanovici.

Piotr Ivanovici îi fusese coleg la ªcoala de
Jurisprudenþã ºi se simþea dator faþã de Ivan
Ilici.

La prânz, dupã ce-i dãdu soþiei sale ves-
tea morþii colegului sãu, comunicându-i ºi
posibilitatea transferãrii fratelui ei la serviciul
lor, Piotr Ivanovici îºi puse fracul ºi se duse
la Ivan Ilici.

La intrarea în apartamentul acestuia se aflau
un cupeu ºi douã birje. Înãuntru, în vestibul,
lângã cuier, era rezemat de perete un capac
de sicriu ce-þi lua ochii, împodobit cu ciucuri
ºi fireturi bine curãþate de praf. Douã doamne
în negru îºi scoteau cojoacele. Pe una, sora lui
Ivan Ilici, o cunoºtea; cealaltã îi era necunos-
cutã. Colegul lui Ivan Ilici, Schwartz, tocmai
cobora ºi, vãzându-l din capul scãrii pe cel care
intrase, se opri ºi închise ºugubãþ un ochi,
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parcã zicându-i: „Sãracu’ Ivan Ilici, proastã
afacere: noi am scãpat!“

Faþa încadratã de favoriþi englezeºti a lui
Schwartz ºi silueta lui subþire, în frac, aveau,
ca întotdeauna, o solemnitate elegantã, ºi aceas-
tã solemnitate, mereu în contrast cu firea lui
jucãuºã, emana aici un farmec aparte. Aºa i
se pãrea lui Piotr Ivanovici.

Lãsã doamnele sã treacã, apoi porni încet
pe scarã în urma lor. Schwartz nu începu sã
coboare, ci rãmase sus. Piotr Ivanovici pricepu
de ce: evident, voia sã stabileascã împreunã
unde aveau sã joace cãrþi în seara aceea. Doam-
nele urcarã la vãduvã, iar Schwartz, cu buzele
strânse sobru, dar cu o privire jucãuºã, îi arãtã
din sprâncene cã încãperea în care se afla
mortul era la dreapta.

Piotr Ivanovici intrã, cum se întâmplã întot-
deauna în astfel de împrejurãri, neºtiind prea
bine ce gesturi se cereau acolo. Un lucru îi era
clar: cã într-o situaþie ca asta oricum nu stricã
niciodatã sã-þi faci cruce. Nu era sigur însã
cã trebuia sã te ºi înclini în acelaºi timp, aºa
cã apelã la un compromis: pãºind în camerã,
se tot închina, înclinându-se uºor. În mãsura
în care îi permiteau miºcãrile mâinilor ºi ale ca-
pului, cercetã ºi încãperea. Doi tineri, dintre
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care unul elev de gimnaziu, probabil nepoþi
ai rãposatului, ieºirã din camerã fãcându-ºi, la
rândul lor, cruce. O bãtrânicã stãtea în picioa-
re nemiºcatã, iar o doamnã cu sprâncenele
ridicate în mod bizar îi tot spunea ceva în
ºoaptã. Un diacon vioi, hotãrât, îmbrãcat în
surtuc, citea ceva cu glas tare, cu o intonaþie
ce nu admitea împotrivire; servitorul Ghera-
sim, trecând cu paºi uºori prin faþa lui Piotr
Ivanovici, presãra ceva pe jos. Privindu-l, Piotr
Ivanovici simþi pe loc un miros vag de cadavru
în descompunere. Ultima datã când fusese pe
la Ivan Ilici îl vãzuse pe acest mujic în birou;
îndeplinea rolul de infirmier ºi Ivan Ilici îl
îndrãgea nespus. La mijlocul distanþei dintre
sicriu, diacon ºi icoanele aflate pe o mãsuþã
din colþul încãperii, Piotr Ivanovici se tot în-
china, fãcând vagi plecãciuni. Apoi, când i se
pãru cã aceastã miºcare a mâinii care fãcea
cruce durase deja un pic prea mult, se opri
ºi începu sã cerceteze mortul.

Acesta era întins, ca toþi morþii, zãcând greu,
funebru, cufundat cu membrele þepene în cãp-
tuºeala sicriului, cu capul culcat pentru tot-
deauna pe pernã ºi, ca la toþi morþii, îi ieºea în
evidenþã fruntea galbenã, ca de cearã, cu tâm-
plele adâncite ºi pleºuve ºi nasul proeminent,
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ce parcã stãtea sã cadã peste buza de sus. Era
foarte schimbat, slãbise ºi mai mult de când
nu-l mai vãzuse Piotr Ivanovici, dar, ca la toþi
morþii, faþa îi era mai frumoasã ºi, ceea ce era
important, mai expresivã decât pãruse când
trãia. Avea aerul cã fãcuse ceea ce avusese de
fãcut, ºi fãcuse bine. Transmitea, de aseme-
nea, o dojanã sau un avertisment pentru cei
în viaþã. Acest avertisment i se pãrea lui Piotr
Ivanovici nelalocul lui sau, în orice caz, fãrã
nici o legãturã cu el. Începea sã aibã o senzaþie
neplãcutã, aºa cã se mai închinã o datã în
grabã, ºi, dupã cum i se pãru lui însuºi, prea
repede, necuviincios în împrejurãrile date, se
întoarse ºi porni spre uºã. Schwartz îl aºtepta
în hol, cu picioarele rãºchirate ºi cu mâinile
la spate, jucându-se cu jobenul. Simpla vedere
a siluetei vioaie, îngrijite ºi elegante a lui
Schwartz îl înviorã pe Piotr Ivanovici. Înþelese
cã el, Schwartz, era mai presus de toate aces-
tea ºi nu se lãsa covârºit de atmosfera depri-
mantã. Chipul lui spunea un singur lucru:
„incidentul priveghiului pentru Ivan Ilici nu
poate în nici un caz sã constituie un motiv
suficient pentru a schimba ordinea de zi, adicã
nimic nu mã poate împiedica sã amestec cãr-
þile dintr-un pachet proaspãt desfãcut în seara
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asta, în timp ce valetul va aduce patru lumâ-
nãri neîncepute; în general nu existã nici un
temei pentru a presupune cã acest incident
ne-ar putea împiedica sã petrecem în mod
plãcut ºi seara de azi“. Îi ºi spuse asta în ºoaptã
lui Piotr Ivanovici când acesta trecu pe lângã
el, propunându-i sã se întâlneascã pentru o
partidã la Fiodor Vasilievici. Lui Piotr Ivano-
vici însã nu-i era sortit, pesemne, sã joace cãrþi
în seara aceea. Praskovia Fiodorovna, o femeie
scundã ºi grasã care, în ciuda tuturor strãda-
niilor ei, se tot lãþea de la umeri în jos, înveº-
mântatã în negru de sus pânã jos, cu capul
acoperit cu dantelã ºi cu sprâncenele ridicate
la fel de bizar ca doamna care stãtea lângã
sicriu, ieºi din apartamentele ei împreunã cu
alte doamne ºi, conducându-le spre uºa came-
rei mortuare, zise:

— Acum o sã înceapã slujba; poftiþi.
Schiþând o plecãciune indecisã, Schwartz

se opri, fãrã sã urmeze, dar nici sã refuze
aceastã invitaþie. Recunoscându-l pe Piotr
Ivanovici, Praskovia Fiodorovna suspinã, se
apropie de el, îl luã de braþ ºi spuse:

— ªtiu cã i-ai fost un prieten adevãrat lui
Ivan Ilici… ºi îl privi, aºteptând de la el o
reacþie corespunzãtoare acestor vorbe.
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