
„— Eu sunt Baraba, repetă el după 
o pauză. Dar poate că acest nume nu-ți 
spune nimic; în cazul acesta îți voi 
explica totul. Am fost un hoț, un rebel 
și un ucigaș... nu-i nimic de capul meu. 
După cum ar fi fost drept, pe mine ar 
fi trebuit să mă răstignească în locul 
Celui care a fost fiul tău, căci El era 
nevinovat, iar eu, un criminal. Dar 
dacă înțelegi obiceiurile omenești, acest 
lucru nu ți se va părea ciudat, pentru că 
legile omului sunt făcute ca să-l ierte pe 
cel vinovat, iar cel nevinovat totdeauna 
suferă, fiindcă inocența este o virtute 
netrebuincioasă. Așa a fost în Ierusalim 
în aceste din urmă zile înfricoșate și 
așa va fi, mi se pare, și-n vremurile ce 
vor urma. Libertatea mi-a adus puțină 
bucurie, am trăit veacuri de durere de 
când porțile închisorii mi s-au desfere-
cat. Mi-a fost sete de libertate, am pri-
mit-o, dar nu mi-a adus decât durere, 
mai bine aș fi murit decât să sufăr așa 
cum am suferit! Dumnezeu mi-e mar-
tor, moartea nu mi s-a părut niciodată 
atât de dulce și de binevenită ca acum! 
Te uiți la mine cu fața liniștită și senină, 
nu-ți pasă că L-au ucis pe Fiul tău?“

MARIE CORELLI (1855-1924), pe 
numele său adevărat Mary Mackay, a fost 
o romancieră engleză. S-a bucurat de un 
mare succes la public, romanele sale fiind 
vândute într-un număr record de exem-
plare și depășind vânzările combinate ale 
celor mai prolifici scriitori ai epocii – A.C. 
Doyle, H.G. Wells și Rudyard Kipling –, 
fiind cea mai citită scriitoare a epocii sale.

A debutat în 1886, cu A Romance of 
Two Worlds, roman ce asociază deja cele 
două teme recurente ale operei sale, ezo-
terismul și science-fiction.

Baraba

                                                    MARIE  CORELLI
Cea mai mare tragedie a tuturor timpurilor.
Și poate cel mai mare exemplu de mântuire 

 al tuturor timpurilor.

Într-o emoționantă și înălțătoare poveste romanțată, Ma-
rie Corelli, cea mai citită prozatoare a epocii sale, relatează ce 
s-a întâmplat cu Baraba, tâlharul salvat de mulțime atunci când 
l-au condamnat pe Iisus la moarte.

În filele acestui roman nemuritor, Corelli conturează des-
tinul ucigașului Baraba în primele zile de după răstignirea lui 
Iisus Hristos. Uimit de neașteptata eliberare, Baraba se aven-
turează în căutarea femeii iubite, preafrumoasa Iudita Iscariot, 
sora lui Iuda. Este luat sub aripa lui de înțeleptul Melchior, un 
mag misterios care îi explică esența adevărurilor creștine. Pe 
fundalul frământărilor sociale generate și întreținute de arhiere-
ii evrei Anna și Caiafa, se prefigurează evenimente memorabile 
care îi schimbă lui Baraba pornirea spre a face rău: întâlnirea cu 
Maria, Maica Domnului, învierea lui Iisus, moartea lui Iuda și 
tentativa de asasinare a lui Caiafa. În cele din urmă, transformat 
și transfigurat, împăcat cu soarta lui, Baraba își acceptă moartea 
ca pe o eliberare binevenită.

Și dacă și tâlharul se poate mântui, 
atunci ce scuză mai avem noi, ceilalți?
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Prin colecția „Nu-mă-uita” ne propu-
nem să readucem în atenția cititorilor 
cărţi valoroase ale literaturii române 
și universale în mod nedrept uitate și 
să încercăm să le redăm notorietatea 
de care s-au bucurat la momentul 
apariției. Cele trei criterii principale 
după care s-a realizat selecția cărților 
din această serie sunt valoarea litera-
ră, bucuria lecturii și/sau actualitatea 
subiectului.

Ilustrația copertei: Baraba, sculptură 
de Elías Rodríguez Picón, pentru 
Her       mandad de la Humildad, Málaga
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Capitolul I

Încă o zi siriană de foc se apropia de sfârșit. Căldura cople-
șitoare era aproape de nesuportat și o duhoare pestilenți-

ală se ridica din podelele jilave ale închisorii evreiești, încărcând 
puținul aer de acolo cu o senzație mortală de sufocare. Dedesubt, 
la cel mai de jos etaj al temniței, domnea un întuneric adânc, cu 
excepția uneia dintre celulele destinate celor mai răi criminali; 
acolo, răzbătea cu îndârjire o dâră albă și subțire de lumină, stră-
pungând obscuritatea densă. 

Deși era doar o reflexie slabă a cerului oriental strălucitor de 
afară, cu toate că abia licărea, ea îi arse ochii prizonierului solitar, 
care înjură și gemu sălbatic. Se trase îndărăt, atât cât îi permiteau 
lanţurile, își acoperi faţa cu mâinile încătușate, apăsându-le peste 
pleoape, își mușcă furios buzele până când simţi gustul metalic 
al sângelui. Deseori îl apucau astfel de furii pline de neputinţă. 
În mintea lui, lupta furios cu acel fascicul pătrunzător de lumină, 
tăios ca o sabie prin întunericul dens, considerându-l un adevă-
rat dușman și o sursă zilnică de zgândărire a nervilor. După raza 
aceea socotea vremea de afară: când strălucea, ştia că era zi, iar 
când dispărea, știa că era noapte. Altfel, dacă treceau minute sau 
ore, n-ar fi putut spune. 

Existenţa prizonierului era redusă la o prelungită suferinţă 
plictisitoare, pigmentată cu momente ocazionale de ferocitate 
maniacală, eliberatoare pe moment, dar care îl lăsau mai stupefiat 

7



MARIE CORELLI

8

și mai abrutizat decât înainte. Nu era conștient de nimic, cu 
excepţia acelei înţepături ascuţite a razei ce cădea pieziș, orbin-
du-i și rănindu-i ochii. Ar fi putut îndura strălucirea soarelui 
sirian într-un spațiu vast, deschis, nimeni n-ar fi putut arunca o 
privire așa îndrăzneaţă ca el spre flacăra sa de chihlimbar radi-
ind prin imensa cupolă albastră a văzduhului, dar, în momentul 
de faţă, acel fir de lumină ce pătrundea prin crăpătura îngustă 
din perete ce servea ca ferăstruică era, pentru tâlharul încătuşat, 
o agresiune, dar şi o batjocură. Mereu prolifera injurii înfrico-
șătoare la adresa acestei raze şi, acum, zvârcolindu-se în patul 
acoperit cu paie murdare, se retrase în cel mai întunecat colţ. 
Scuipă blasfemii împotriva lui Dumnezeu, a Sorţii și a oameni-
lor, perpelindu-se dintr-o parte într-alta, strângând cu sălbăticie 
paiele în care zacea. Era singur, dar nu în totalitate, pentru că în 
apropierea lui, în colțul unde se ghemuise ca o fiară sălbatică, se 
afla o deschizătură acoperită cu gratii de fier ce dădea spre celula 
vecină; printre zăbrele, se întinse deodată o mână soioasă și 
diformă. După ce bâjbâi prin aer o vreme, în sfârșit, această mână 
găsi ce să apuce și trase cu precauţie de poala veșmintelor lui, în 
timp ce un glas slab și răgușit îl strigă pe nume:

- Baraba!
El se întoarse de îndată cu o mișcare sălbatică, zăngănindu-și 

jalnic lanțurile.
- Ce vrei?
- Ne-au uitat, se smiorcăi glasul. De azi dimineață nu ne-au 

adus nimic de mâncare. Mor de foame și de sete! Ah, mi-aș dori 
să nu-ți fi văzut fața niciodată, Baraba, și să nu fi avut de-a face 
cu urzelile tale!

Baraba nu răspunse nimic.
- Știi tu, continuă nevăzutul său tovarăș, în ce anotimp sun-

tem acum?
- De unde să știu? ripostă Baraba disprețuitor. Ce mai sunt 

acum anotimpurile pentru mine? Cât a trecut de când am fost 
aduși aici? Un an? Mai mulți? Știi tu cumva?

- Au trecut optsprezece luni de când l-ai omorât pe acel 
Fariseu, răspunse vecinul său cu vădită răutate. Și dacă n-ar fi 
fost acea faptă nelegiuită a ta, acum am fi fost feriți de această 
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nenorocire. Adevărul este că e chiar o minune că am trăit atât de 
mult: uite, este iarăși Paștele!

Baraba nu spuse niciun cuvânt, nici de mirare, nici de interes.
- Îți mai aduci aminte de obiceiul acestei sărbători, continuă 

omul, când un deținut ales de popor este pus în libertate? S-ar 
putea să fie chiar unul dintre noi, Baraba! Atunci noi am fost zece, 
zece din cei mai buni bărbați născuți în Iudeea, în afară de tine, 
desigur! Căci tu ți-ai ieșit din minți din cauza iubirii și se știe că 
un iubit frenetic este cel mai mare nebun.

Baraba tot nu zise nimic.
- Dacă nevinovăția are vreun merit, continuă neliniștit gla-

sul din spatele gratiilor, atunci alegerea va cădea asupra mea. Nu 
sunt eu nevinovat oare? Dumnezeul părinților mei știe că mâinile 
mele nu sunt pătate de sângele celui drept. Eu nu am ucis niciun 
Fariseu! Tot ce-am căutat a fost un pic de aur.

- Și nu ți l-ai luat? îl întrerupse brusc Baraba cu dispreț. Ipo-
critule! Nu l-ai jefuit tu pe Fariseu de tot ce avea, până la ultimul 
lucru de preț? Nu te-a prins, oare, paznicul când smulgeai cu din-
ții inelul de aur de pe deget, în timp ce-și dădea ultima răsuflare? 
Încetează cu trăncăneala! Tu ești cel mai rău hoț din Ierusalim și 
ești conștient de asta!

În spatele gratiilor se auzi un sunet, ceva între un mormăit 
și un mârâit, iar mâna diformă tresări deodată și tot așa, din-
tr-odată, dispăru. Urmă o perioadă de tăcere.

- Toată ziua fără mâncare! suspină iarăși glasul. Și nicio 
picătură de apă! Dacă n-o să vină mai repede, sigur o să mor! O 
să mor în întuneric, în această închisoare neagră ca smoala! 

Din șoaptele lui răzbătea o frică pătrunzătoare. 
- Mă auzi tu, blestematule Baraba? O să mor!
- Și așa nu vei mai fi, răspunse cu nepăsare Baraba. De acum 

înainte cei bogați vor putea dormi liniștiți, cu ușile deschise!
Mâna urâtă ieși iar printre gratii, de data asta cu pumnul 

strâns, arătând prin această încleștare respingătoare caracterul 
infam al posesorului nevăzut.

- Ești un diavol, Baraba! 
Și conturul umbrit al unei fețe livide, cu părul sălbatic, apăru 

pentru o clipă înapoia zăbrelelor. 
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- Îți jur că voi trăi măcar până te voi vedea răstignit!
Baraba tăcu în continuare și, zornăindu-și lanțurile, se trase 

mai departe de vecinul său încarcerat, plin de ură. Își ridică 
neîncrezător privirea, simțind o durere usturătoare, apoi răsuflă 
ușurat când văzu că săgeata de foc nu mai străpungea celula. Se 
preschimbase într-o palidă lumină purpuriu-cernită.

- Apusul soarelui! murmură el. De câte ori a răsărit și a apus 
soarele, de când am văzut-o ultima dată! Iată momentul zilei pe 
care ea îl iubește, când se va duce cu fecioarele la fântâna din spa-
tele casei tatălui ei, se va odihni sub palmieri și se va bucura, pe 
când eu... O, Dumnezeule al răzbunării! N-o să-i mai văd chipul 
niciodată! Optsprezece luni de tortură! Optsprezece luni în acest 
mormânt și nicio speranță de scăpare!

Cu un gest sălbatic, se smuci și sări drept în picioare; capul 
aproape că atingea tavanul temniței; păși cu băgare de seamă, 
iar lanțurile grele de la picioarele goale zăngăneau sec la fiecare 
mișcare. Punând un picior într-o scobitură din perete, se ridică 
până ajunse cu ochii în dreptul crăpăturii pe unde pătrundea 
lumina caldă, de foc a apusului; dar prea puțin se putea vedea 
dintr-un astfel de loc. Doar o fâșie de pământ uscat și arid, care 
aparținea închisorii, un singur palmier cu coroana de frunze ca 
niște pene tâșnind spre cer. Începu să se uite cu atenție, crezând 
că ar putea să distingă conturul îndepărtat al munților înnegurați 
din jurul orașului, dar, prea istovit din cauza postului îndelungat, 
nu-și mai putu menține echilibrul și se retrase înapoi în colțul 
său. Acolo se așeză și urmări cu privirea întunecată raza tranda-
firie proiectată pe podea. Puțina lumină reflectată pe chipul său îi 
punea în evidență sprâncenele stufoase și ochii negri, umbriți de 
resentimente, aruncând văpăi pe pieptul gol ce se mișca neregulat 
sub respirația întretăiată și anevoioasă de om slăbit de foame și 
arunca licăriri sinistre, arămii pe cătușele masive de fier ce-i legau 
încheieturile. Părea mai mult o fiară sălbatică într-o cușcă, decât 
o ființă umană, cu părul încâlcit și barba neîngrijită, aproape 
dezbrăcat, singurul său veșmânt fiind o bucată de pânză de sac 
legată în jurul șalelor cu o frânghie neagră grosolană, răsucită 
de două ori și înnodată. Căldura din temniță era insuportabilă, 
totuși, din când în când, el tremura ghemuindu-se în întunericul 
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înăbușitor, cu bărbia în mâinile ferecate sprijinite pe genunchi, și 
privea cu ochii holbați ca ai unei bufnițe la raza purpurie care se 
făcea din ce în ce mai palidă și mai firavă. La început fusese de un 
roșu aprins, roșie ca sângele Fariseului ucis, se gândi Baraba, cu un 
surâs întunecat, dar acum ajunsese de un roz pal, ca rumeneala 
trecătoare din obrajii unei femei frumoase. Această fantezie din 
mintea lui bolnavă și posacă îi înfioră tot trupul. Cu un suspin 
surd își încleștă cu putere mâinile, ca și cum ar fi fost năpădit de 
o suferință fizică insuportabilă.

- Iudita! Iudita! șopti el. O, Iudita!
Și, tremurând violent, se întoarse și-și ascunse fața, lipindu-și 

fruntea de peretele umed și alunecos. Și rămase astfel, nemișcat, 
statura sa masivă arătând ca o formă ciudată cioplită în piatră.

Ultima licărire roșie a soarelui se stinse și totul fu cuprins de 
un întuneric profund. Niciun zgomot și nicio mișcare nu trădau 
prezența vreunei ființe omenești în acea beznă otrăvită. Din când 
în când, ropotele șoarecilor alergând pe podea făceau un zgomot 
abia auzit, misterios; în rest, totul era perfect încremenit. 

Afară, cerul își etala toată măreția; planetele pluteau în văz-
duhul purpuriu, apărând ca niște crini înfloriți sclipind pe luciul 
apelor; la răsărit, un fuior argintat prevestea apariția lunii, iar 
prin crăpătura ferestrei temniței abia se deslușea licărind o stea. 
Când, în cele din urmă, luna s-a ivit pe cer, nicio rază argintie nu 
putea pătrunde în întunericul celulei înfricoșătoare ca să atingă 
cu lumina-i plină de compasiune silueta obscură a bietului captiv. 
Nevăzut și singur, el se lupta cu propria-i mizerie fizică și men-
tală, fără să știe că peretele de care se sprijinea era cald și udat de 
lacrimi pline de suferință, mai cumplite decât sângele revărsat în 
agonia amară a unui bărbat puternic.



„— Eu sunt Baraba, repetă el după 
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dacă înțelegi obiceiurile omenești, acest 
lucru nu ți se va părea ciudat, pentru că 
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netrebuincioasă. Așa a fost în Ierusalim 
în aceste din urmă zile înfricoșate și 
așa va fi, mi se pare, și-n vremurile ce 
vor urma. Libertatea mi-a adus puțină 
bucurie, am trăit veacuri de durere de 
când porțile închisorii mi s-au desfere-
cat. Mi-a fost sete de libertate, am pri-
mit-o, dar nu mi-a adus decât durere, 
mai bine aș fi murit decât să sufăr așa 
cum am suferit! Dumnezeu mi-e mar-
tor, moartea nu mi s-a părut niciodată 
atât de dulce și de binevenită ca acum! 
Te uiți la mine cu fața liniștită și senină, 
nu-ți pasă că L-au ucis pe Fiul tău?“
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vândute într-un număr record de exem-
plare și depășind vânzările combinate ale 
celor mai prolifici scriitori ai epocii – A.C. 
Doyle, H.G. Wells și Rudyard Kipling –, 
fiind cea mai citită scriitoare a epocii sale.

A debutat în 1886, cu A Romance of 
Two Worlds, roman ce asociază deja cele 
două teme recurente ale operei sale, ezo-
terismul și science-fiction.
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Într-o emoționantă și înălțătoare poveste romanțată, Ma-
rie Corelli, cea mai citită prozatoare a epocii sale, relatează ce 
s-a întâmplat cu Baraba, tâlharul salvat de mulțime atunci când 
l-au condamnat pe Iisus la moarte.

În filele acestui roman nemuritor, Corelli conturează des-
tinul ucigașului Baraba în primele zile de după răstignirea lui 
Iisus Hristos. Uimit de neașteptata eliberare, Baraba se aven-
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ii evrei Anna și Caiafa, se prefigurează evenimente memorabile 
care îi schimbă lui Baraba pornirea spre a face rău: întâlnirea cu 
Maria, Maica Domnului, învierea lui Iisus, moartea lui Iuda și 
tentativa de asasinare a lui Caiafa. În cele din urmă, transformat 
și transfigurat, împăcat cu soarta lui, Baraba își acceptă moartea 
ca pe o eliberare binevenită.

Și dacă și tâlharul se poate mântui, 
atunci ce scuză mai avem noi, ceilalți?
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