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Cuvânt înainte

În toamna lui 1997, un volum antologic, Europa Centralã  nevroze,
dileme, utopii, inaugura la Polirom o colecþie ce purta numele unui grup de
cercetare interdisciplinarã din Timiºoara, A treia Europã. I-au urmat alte
trei apariþii editoriale (Jacques Le Rider, Mitteleuropa, Carl E. Schorske,
Viena fin-de-siècle. Politicã ºi culturã, Michael Pollak, Viena 1900. O identitate rãnitã) ºi, în pregãtire, W.M. Johnston, Spiritul vienez, a cãror succesiune
avea, în intenþia coordonatorilor colecþiei, un dublu rol : pe de-o parte, de a
continua punerea în discuþie a însuºi conceptului de Europã Centralã, a
cãrui geometrie variabilã fusese deja sugeratã în amintita antologie ºi, pe
de altã parte, de a propune câteva cãrþi-reper consacrate centrului iradiant
de culturã care a fost, pentru aceastã altã Europã de pânã la primul rãzboi
mondial, Viena. Le vor urma, conform unui proiect coerent, texte din domeniul istoriei, istoriei ideilor, studiilor culturale, socio-politologiei, care vor
încerca sã surprindã ºi alte segmente de timp în care Europa Centralã se
redefineºte dramatic : perioada interbelicã, anii totalitarismului comunist ºi,
nu mai puþin, epoca post-comunistã. Dupã cum, prin volumul lui Andrei
Corbea, Paul Celan ºi meridianul sãu, a fost lansatã seria comentariilor
critice dedicate marilor autori ai Europei Centrale. Dublat de o colecþie de
beletristicã (deschisã în paralel la Univers), proiectul nostru editorial s-a
bucurat de o bunã primire atât din partea publicului larg, cât ºi a specialiºtilor, suscitând însã  cum era ºi firesc  nu doar un consens apreciativ, ci
ºi stimulatoare polemici. Antologiei Europa Centralã  nevroze, dileme, utopii
i-a fost decernat premiul revistei Sfera Politicii pentru anul 1997.
Suita tuturor acestor fragmente teoretice provenite din câmpuri ºtiinþifice
interferente era destinatã sã defineascã ºi sã delimiteze un spaþiu (geografic,
mental, afectiv, cultural), un ºir de teme ºi autori. Ne-am întrebat  la
sugestia incitantã a directorului Polirom, Silviu Lupescu  cum s-ar developa
întreagã aceastã problematicã printr-o altã lentilã, printr-un alt gen de texte :
documentele confesive ale marilor personalitãþi central-europene sau care
au fãcut, în diferite moduri, experienþa celei de a treia Europe : scriitori,
artiºti, istorici, filosofi, politologi, politicieni.
Un simplu inventar a ceea ce s-ar putea numi text subiectiv, de la
jurnalul intim, la autobiografie, memorii, corespondenþã, chiar roman autobiografic (fãrã ca graniþele ce delimiteazã aceste specii sau subspecii ale
confesivului sã poatã fi întotdeauna strict trasate) ne-a dezvãluit un repertoriu de lecturã fabulos, însumând mii de pagini. Ca orice document de acest
tip, mãrturisirea, filtrul subiectiv al rememorãrii, consemnãrii prezentului
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sau al prefigurãrii viitorului proiecta un timbru distinct, uneori patetic,
alteori melancolic-nostalgic, nu de puþine ori însã încãrcat de scepticism,
dezabuzare sau vehement critic ºi, parcã prea des, plin de teamã, insecuritate, disperare. O diversitate câtuºi de puþin deranjantã, care metamorfoza
un spaþiu sau un timp în realitãþi vii, aºa cum numai forþa transfiguratoare
a literaturii o poate face.
Deºi poetica textului confesiv rãmâne încã un spaþiu deschis cercetãrii,
deºi specialiºtii problemei nu au ajuns la un consens confortabil asupra
literaritãþii speciilor amintite, un cu totul alt aspect ne-a concentrat efortul
de aceastã datã. Nu ne-am mai întrebat dacã, de pildã, jurnalele, corespondenþa, memoriile sunt literaturã propriu-zisã sau doar paraliteraturã.
Am sesizat doar cã o selecþie a fragmentelor de memorie trãitã îi poate
dezvãlui cititorului mai expresiv aceeaºi realitate care îi fusese iniþial
descrisã ºi analizatã la rece, obiectiv, cu instrumentele ºtiinþei. Ar rezulta
atunci o altã Europã Centralã ? Cu siguranþã cã, în principiu, nu. Atât doar
cã ea ºi-ar nuanþa fiecare aspect cu acea intensitate pe care o genereazã doar
sensibilitatea individualã în momentul când amintirea se activeazã prin
scris. Aºadar, pentru ce tip anume de texte confesive am optat ? Cele mai
multe pagini incluse în antologia noastrã aparþin unei specii a literaturii
subiective ce s-ar putea numi generic memorii. Fragmente care, apelând la
forþa evocatoare a amintirii, aspirã sã recompunã o biografie etapã cu etapã
sau doar un segment al acesteia. Semnate de mari scriitori sau de scriitori
importanþi, aceste autobiografii poartã indiscernabila amprentã a talentului
fiecãruia dintre autorii lor. Cu excepþia Profilului autobiografic al lui Svevo,
scris deliberat, cu mizã retoricã, la persoana a treia, sugerând aºadar obiectivitatea, restul memoriilor pun în scenã, cu o subiectivitate de cele mai multe
ori accentuatã, eul scriitorului. Ca ºi în cazul jurnalului, ºi aceastã specie
egograficã lasã câmp liber unor nesfârºite discuþii teoretice asupra graniþelor (fragile) între document ºi ficþiune, între planul referenþial ºi cel imaginar
etc. Stefan Zweig, Elias Canetti, Milo Crnjanski, Lucian Blaga, Illyés Gyula,
I.D. Sârbu, Virgil Nemoianu, Andrzej Kuniewicz, Arthur Koestler, Ion
Slavici, Witold Gombrowicz, Dominik Tatarka, Alma Mahler-Werfel, Lou
Andreas-Salomé (enumeraþi în ordinea intrãrii din cuprinsul selecþiei
noastre) sunt doar câteva din zecile de nume care ar fi putut figura aici cu
egalã îndreptãþire. Alegerea lor a fost dictatã de mai multe considerente,
între care, prioritar, acela al integrãrii în structura tematicã a antologiei,
dupã cum, nu lipsit de temei, criteriul accesului direct, într-un timp optim, la
respectivele documente confesive. Aspect întru totul valabil ºi pentru selecþia
celorlalte tipuri de texte ale subiectivitãþii pe care le-am avut în vedere.
De pildã, jurnalele. Destul de puþini dintre autorii prezenþi în acest volum
scriu ceea ce s-ar chema propriu-zis un jurnal. Cu alte cuvinte, o consemnare
(aproape) zilnicã, datatã cu meticulozitate de ceasornicar, a acelui decupaj
propriu din realul trãit, citit sau pur ºi simplu imaginat de cãtre scriitor. O
fac consecvent Miroslav Krlea, Arthur Schnitzler, Franz Kafka, Rosa Mayreder,
Hermann Bahr, Czes³aw Mi³osz ºi, intermitent, Max Brod, Alma Mahler-Werfel,
Hilde Spiel. Fragmentele din jurnalul lui Liviu Rebreanu  care în antologia
noastrã nu au marcatã distinct data consemnãrii  aparþin unui insert,
Jurnal de bord, care noteazã  spre a fi apoi prelucrate în cadrul jurnalului
propriu-zis  momente ale unui turneu de conferinþe pe care scriitorul îl face
prin câteva oraºe din Ardeal ºi Banat. Asemãnãtoare ar fi, pânã la un punct,
ºi alte jurnale de cãlãtorie. Dacã Brod, Kafka sau Krlea nu se dezmint ca
autori-diariºti, notându-ºi aproape zi dupã zi impresiile, paginile lui Camil
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Petrescu ori ale Corei Irineu sugereazã notaþia frugalã, de caiet, sau
imagineazã un posibil destinatar.
Nu mai puþin dificilã s-a dovedit a fi ºi selectarea fragmentelor dintr-o
suitã de volume ce pot fi subsumate speciei îndeobºte numitã roman. Am
avut evident în vedere acele texte care îºi afirmau explicit sau implicit dacã
nu întotdeauna caracterul autobiografic, mãcar filtrul subiectiv al percepþiei
unui spaþiu ºi a unei lumi asupra cãrora antologia noastrã îºi concentra
tematica. În cazul cãrþilor lui Primo Levi, Elie Wiesel, Markovits Rodion sau
Wilhelm Stepper-Tristis ne aflam în faþa unor romane autobiografice, importante prin caracterul lor documentar, prin valoarea tragicã a depoziþiei.
Romane-reportaj, unde efortul de transfigurare fabulatorie a realului e suplinit de incredibila, halucinanta densitate a realului însuºi. Aceasta, în timp
ce Confesiunile unui burghez ale lui Sándor Márai sau colajele de fantezie ºi
memorie ale unui mitteleuropean (cum îºi subintituleazã volumul Carolus
L. Cergoly) sau Clopotul scufundat al lui Livius Ciocârlie sunt texte
autobiografice, însã cu un flux al memoriei dirijat, impus de o structurã
romanescã difuzã, discretã. Acelaºi lucru se întâmplã în cazul altor trei
autori incluºi în antologie  Bohumil Hrabal, Danilo Ki ºi Ivan Klima ,
numai cã de aceastã datã armãtura construcþiei romaneºti e mai coerentã ºi
mai vizibilã (Hrabal ºi Ki propunând chiar trilogii autobiografice). Pentru
ca la Péter Esterházy ºi la Kazimierz Brandys accentul sã se deplaseze pe
gãsirea unor soluþii tehnice spectaculoase, care nu obnubileazã însã substanþa dramaticã, tragicã uneori, a textelor. Mai dificil de plasat în aria
autobiograficului a fost volumul lui Milan Kundera. Un roman-eseu, ai cãrui
eroi se numesc, de pildã, Kafka, Max Brod, Janaek, Gombrowicz. Am selectat totuºi fragmente din Testamentele trãdate pentru valoarea lor de liant
cultural. Citite prin filtrul subiectiv al lui Kundera, literatura ºi arta Europei
Centrale, dar mai ales destinele creatorilor se articuleazã într-o organicitate
aparte la marele areal european.
Am optat, în egalã mãsurã, ºi pentru o altã categorie de texte : eseurile
autobiografice. Redactate sub forma unor notaþii aparent disparate (Karel
apek), cu un caracter aforistic pronunþat (Karl Kraus), ca un epistolar
voalat (Emil Cioran) sau ca o conversaþie (Alexander Wat), ele îºi au un rol
bine determinat în structura de ansamblu a antologiei, oferind în acelaºi
timp încã o ºansã cititorului român de a se întâlni cu autori decisivi pentru
definirea spiritului central-european.
Europa Centralã  memorie, paradis, apocalipsã este, de fapt, prima
dintr-o serie de antologii similare pe care le pregãtim în perspectivã, tocmai
datoritã imensului material documentar existent, dar ºi interesului pe care
acest gen de literaturã îl poate suscita. Pentru început, am operat o dublã
selecþie. Una  dupã cum s-a vãzut deja, realizatã nu fãrã dificultate  a
tipurilor de autori ºi de texte confesive. ªi o a doua, vizând intervalul temporal
la care aceste pagini se referã. Am ales, aºadar, în antologia de faþã doar
fragmentele de jurnal, memoriile, autobiografiile, eseurile sau romanele
autobiografice ale scriitorilor central-europeni din secolul XX. Am omis deliberat genul epistolar, cãruia îi va fi consacrat probabil un volum distinct.
Dupã cum fragmente de text confesiv semnate de personalitãþi politice,
filosofi, politologi, istorici, autori proveniþi dintr-un câmp extra-artistic vor
alcãtui materia primã a unei alte antologii, prevãzutã sã aparã în 1999.
Selecþia de faþã a reþinut, în peste 650 de pagini manuscrise, 53 de autori,
ale cãror texte au fost redactate sau editate în secolul nostru, recuperând,
prin mecanismul rememorãrii, peste o jumãtate de veac din istoria Europei
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Centrale. Mai exact, intervalul cuprins între sfârºitul secolului al XIX-lea ºi
anii imediat urmãtori celei de-a doua mari conflagraþii mondiale. Arcul de
timp care ar cuprinde alþi aproape 50 de ani (1945-1989), anii totalitarismului comunist în mai toate þãrile Europei Centrale, fixat în memoria scriitorilor cu o intensitate aparte (indiferent de faptul cã unii au rãmas în aceste
þãri sau au fãcut experienþa exilului), va deveni obiectul unui alt volum.
Majoritatea autorilor prezenþi în paginile urmãtoare îºi declarã, într-un
fel sau altul, apartenenþa la spaþiul central-european, fie cã sunt austrieci,
cehi, evrei, slovaci, polonezi, români, sârbi, maghiari, croaþi, italieni. Propria
genealogie, locul naºterii, copilãria, anii formãrii intelectuale sau cei ai unor
experienþe decisive ale maturitãþii îi leagã pe aproape toþi, în mod indisolubil,
de Europa Centralã. Ea este acel topos real comun pe care memoria individualã îl reconstruieºte, multiplicându-l în peste 50 de variante. Foarte puþini
dintre ei descoperã cu uimire cultura ºi civilizaþia unui spaþiu care nu le este
familiar. Camil Petrescu sau Cora Irineu, de pildã, trãiesc o ineditã experienþã bãnãþeanã. Dupã cum, lui Primo Levi, episodul tragic al deportãrii îi
intermediazã contactul cu un fragment de Europã Centralã.
Poate cã nu ar fi lipsitã de interes realizarea unei antologii care sã releve
prin intermediul genului confesiv modul în care spiritul Europei Centrale e
perceput din exterior, dintr-o perspectivã occidentalã (inclusiv americanã),
dar ºi dintr-una rãsãriteanã (de la cea specific est-europeanã, la cea orientalã
propriu-zisã). Identitatea cu graniþe atât de variabile a spaþiului nostru de
cercetare s-ar configura poate mai pregnant prin aceste priviri ale celuilalt,
care sesizeazã în primul rând mãrcile diferenþei.
Întreg acest excurs preliminar poate pãrea fastidios pentru un cititor
grãbit sã ajungã la fondul problemei, la miezul de conþinut ºi, implicit, de
sens, pe care antologia noastrã îl propune. Nu am putut însã renunþa la el
din douã motive. Întâi, dintr-o minimã probitate profesionalã care ne solicita
câteva precizãri, ºi apoi dintr-un firesc impuls justificativ, destinat sã preîntâmpine câteva posibile obiecþii. Ceea ce nu ne împiedicã sã fim pe deplin
conºtienþi cã încercarea noastrã e perfectibilã ºi cã, în consecinþã, sugestiile
vor fi oricând mai mult decât oportune.
Dacã Europa Centralã  realitate geo-politicã ºi istoricã, matrice mental-afectivã ºi culturalã sau doar construct mental  a fost aproximatã, cu toatã
geometria sa variabilã, în prima noastrã antologie, dacã despre vocaþia
memoriei scriitorilor de a resuscita o lume va mai fi vorba în Postfaþa acestui
volum, vom încerca în cele ce urmeazã sã descriem arcul de sens care subîntinde o întreagã lume între polii sãi metaforici : paradisul ºi apocalipsa.
Aceastã cartografiere se suprapune înseºi structurii de ansamblu a cãrþii,
deoarece cuprinsul, cu toate cele ºapte segmente ale sale, ni s-a relevat abia
dupã lectura repetatã a textelor incluse în el. Cu excepþia intervalului temporal precizat preliminar (finalul secolului trecut  anii imediat urmãtori celei
de-a doua mari conflagraþii mondiale), nu am premeditat nici o structurã. Ea
ni s-a developat abia în final, cu o neaºteptatã coerenþã. Fragmentele memoriei se chemau unele pe altele, intrau în rezonanþã, se grupau prin similaritãþi, dar ºi prin vehemente divergenþe de viziune, oferind în cele din urmã
o perspectivã cosmoticã, un ansamblu simfonic. O punere în abis a înseºi
ideii de univers, cu treptele succesive ale facerii ºi dezagregãrii sale.
Paradisul lumii despre care depunea mãrturie memoria scriitorilor ni s-a
dezvãluit, dincolo de orice joc metaforic, în dimensiunea sa barocã. Aºadar,
un univers care îºi conþine propriile contradicþii, care îºi afirmã  spre a le
submina apoi  valorile, punându-se într-o permanentã crizã, dezvoltându-se
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sub specia metamorfozei continue. Un baroc înþeles ca forma mentis specificã epocilor agonice, dar ºi ca stil artistic (fie ca un baroc târziu ºi al
marginilor, fie transferat Jugendstil-ului). Un paradis relativ ºi provizoriu,
care îºi conþine, încã din clipa naºterii, germenele viitoarei dezagregãri. ªi
totuºi, aºa cum o rememoreazã câþiva importanþi scriitori, aceastã lume are 
cel puþin retrospectiv (cãci amintirea e de obicei selectivã)  câteva repere
stabile, care îl fac, de pildã, pe Stefan Zweig, sã o numeascã lumea statorniciei. Pentru viitorul sinucigaº, cu o genealogie tipic central-europeanã, intervalul 1900-1914 e însãºi vârsta de aur a statorniciei, când totul pãrea sã
se sprijine pe temelii de granit, când toate îºi aveau o noimã. În plinã
epocã a raþiunii, fiecare ºtia ce i se cuvine, ce este permis ºi ce nu, iar
radicalismele, violenþele, extremele, revoluþiile, orice tip de convulsie perturbatoare erau de la sine excluse. Nimic nu se clintea.
Cauza acestei stabilitãþi trebuie cãutatã întâi de toate în centrul real ºi
simbolic al universului pe care îl rememoreazã Zweig, dar ºi Canetti, Crnjanski,
Cergoly, Franyó sau Baconsky. Viena ºi Împãratul recupereazã întru totul
funcþiile Centrului. Forþa de iradiere a acestuia, capacitatea de a coagula
coerent ºi ritmic în jurul sãu un întreg sistem de valori civilizatorii ºi culturale au structurat o mentalitate distinctã. Tot ceea ce au reuºit sã sintetizeze
conceptual paginile teoretice ale unor Schorske, Johnston, Le Rider, Janik ºi
Toulmin, Pollak, Magris sau Csáki, de pildã, când descriu ºi analizeazã faþa
solarã, seninã, tihnitã, hedonistã, a unei Viene de aur, cosmopolitã, civilizatã ºi extrem de culturalã, se regãseºte transfigurat nostalgic în acest joc
al privirilor întoarse înapoi pe care antologia noastrã îl propune.
Acelaºi versant jubilatoriu al Centrului se propagã ºi spre margini, multiplicându-se, amplificându-se. Provinciile imperiale de pânã dupã primul
rãzboi mondial par sã retrãiascã ritmurile metropolei-mamã. Dispuse în
cercuri concentrice, sugerând parcã treptele unei posibile ierarhii, aceste
provincii stau deseori sub semnul aparte al unor mari oraºe. Aºa cum le
retrãiesc în memorie Urzidil, Svevo sau Cergoly, Praga ºi Triestul iradiazã,
ca niºte potenþiali noi centri, o extraordinarã atmosferã culturalã. O altã 
sensibil diferitã  imagine a marginii o restituie Vilniusul lui Czes³aw
Mi³osz ºi Lvovul lui Joseph Roth, capitale ale Lituaniei ºi Galiþiei (micã
filialã a marii lumi) ; sau oraºul grãniceresc croat Bjelovar, pe care îl evocã
Miroslav Krlea ; sau Kassa (Kosice) din confesiunile de burghez ale lui
Márai. În toate reverbereazã, cu intensitãþi diferite, reflexele Centrului.
Toposuri predilecte  corso-ul, cafeneaua, cazarma, gimnaziul, teatrul, hotelul ; figuri dominante  funcþionarul, ofiþerul, negustorul, artistul ; teme
mari, dar ºi teme mici, reiterate obsedant  cosmopolitismul, multietnicitatea, plurilingvismul, toleranþa, prezenþa evreiascã, încrederea în valorile
civilizaþiei ºi culturii, chiar dacã, uneori, în varianta central-europeanã a
prostului gust (S. Márai), un anume hedonism, manifestat printr-o senzualitate temperatã, tihna blând monotonã, aparent fãrã fisurã, a programului
cotidian etc.
În acest peisaj se decupeazã un teritoriu aparte, Banatul, Timiºoara,
cãrora le-am consacrat  cu un titlu inspirat de volumul lui Virgil Nemoianu,
Micro-armonia  cel mai vast subcapitol. Motivaþia e, fireºte, subiectivã.
Grupul nostru de studii îºi desfãºoarã activitatea la Timiºoara, iar întregul
proiect A treia Europã a fost stimulat de realitatea istoricã ºi culturalã a
Banatului, de inconfundabilul sãu specific. Am selectat în acest segment
pagini mai puþin cunoscute publicului, fie deoarece încã nu fuseserã traduse
(e cazul fragmentului din Crnjanski), fie pentru cã bunã parte din ele nu s-a
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bucurat de o binemeritatã circulaþie (ne referim la textele semnate de Camil
Petrescu, Cora Irineu, Andrei A. Lillin sau Méliusz József). La fel de adevãrat
însã este ºi faptul cã din volumele lui Virgil Nemoianu sau Livius Ciocârlie
mai puteau fi extrase încã zeci de pagini exemplare pentru tema antologiei
noastre.
Timiºoara e, pentru Milo Crnjanski, o micã Vienã, preluând  evident,
la scarã  toatã recuzita, dar ºi spiritul marii capitale imperiale. La fel o
simt, dupã primul, ba chiar dupã al doilea rãzboi mondial, Andrei A. Lillin
sau Livius Ciocârlie. Aºa o descoperã uluit, în 1919, bucureºteanul Camil
Petrescu. Iar Banatul, fie el de câmpie sau montan, le apare tuturor quasiparadisiac. De la Camil Petrescu la Cora Irineu, de la Livius Ciocârlie la
Virgil Nemoianu, aceastã margine de lume nu înceteazã sã surprindã prin
civilizaþia ºi cultura sa. Fie cã e vorba despre o culturã scrisã sau oralã, a
gestului, vestimentaþiei, a tradiþiei culinare, a sãrbãtorescului, a sociabilitãþii, formele sale sunt pãstrate mai ales în spaþiul familiei, dar ºi în cel al
altor micro-comunitãþi sociale, etnice, profesionale.
ªi totuºi, pentru un cititor atent, germenii a ceea ce un capitol urmãtor va
numi agonie a Imperiului sunt deja conþinuþi în subterana lumii pe care nu
am ezitat sã o numim paradis. Viena, centrul sacru al acestui univers, dar ºi
reflexele sale periferice, îºi vãdesc ambivalenþa, caracterul paradoxal. Stefan
Zweig sesizeazã (din perspectiva timpului) criza de fond a celei mai bune
dintre lumi în care trãise generaþia pãrinþilor sãi. O generaþie orbitã de
idealism, de încrederea fanaticã în ºansa progresului civilizaþiei ºi a culturii
de a stabili definitiv o ordine moralã întemeiatã pe valorile binelui. Noi, cei
care în noul secol am învãþat sã nu ne mai mirãm de nici o rãbufnire de
bestialitate colectivã, noi, cei care de la fiece zi ce vine ne aºteptãm la ticãloºii
ºi mai mari decât cele pe care ni le-a servit ziua de ieri, am devenit mult mai
sceptici cu privire la perfectibilitatea moralã a oamenilor. Avea dreptate
Freud când spunea cã civilizaþia ºi cultura noastrã reprezintã numai un
strat subþire care poate fi perforat în orice clipã de forþele distructive ale
subumanului.[...] Astãzi, când marea furtunã a spulberat-o de mult, ºtim
pentru totdeauna cã acea lume a statorniciei a fost un castel din acelaºi
material ca ºi visele. Milo Crnjanski noteazã nu fãrã ironie cum moþãiala
vienezã a fost întreruptã  previzibil  de bombele atentatorilor. Pentru
Carolus Cergoly, verbele care încep sã înfricoºeze din temelii acel centru
mirific, aparent imuabil, sunt a schimba, a muta, a transforma, iar substantivele care se insinueazã tot mai intens  nesiguranþa, teama ºi groaza.
ªi provinciile intrã într-o ciudatã rezonanþã ; germenii disolutivi sunt
perceptibili pretutindeni, în chiar sânul paradisului. La o lecturã atentã, se
va vedea cum paginile lui Roth care celebreazã Lvovul nu omit sã avertizeze.
Ceea ce pare mai lax, mai pe gustul oamenilor, cu alte cuvinte, îmblânzirea
formei severe (de la arhitecturã la structurile sociale, juridice, morale)
prezintã un risc major : apariþia dezordinii, a unei distrugãtoare încetineli
ºi a unei dezorientãri sinucigaºe. Apartenenþele geo-politice mereu fluctuante ale Vilniusului descris de Mitosz sunt, ca ºi în cazul Lvovului, o mare
ºansã a diversitãþii culturale, dar, în egalã mãsurã, ºi sursa emergenþei
naþionalismelor. Este ceea ce sesizeazã ºi Krlea, încercând sã stabileascã
identitatea multiplã a unui cunoscut personaj din epocã, Ervin inko ; este
ceea ce afirmã Lucian Blaga în fragmentul din Hronic... Nici Banatul, nici
Timiºoara nu sunt întotdeauna scutite de acea altã privire, criticã, dezvãluind,
de pildã, în memoriile lui Crnjanski, cum mica Vienã, opulentã, debordând
de snobism, are ºi o periferie proletarã, cu o miºcare de stânga pregãtitã sã
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destabilizeze ordinea burghezã imperialã sau cã problema pãstrãrii identitãþii sârbe este o chestiune de viaþã ºi de moarte : În aceastã Timiºoarã
fiecare casã sârbeascã trebuia apãratã, ca o baricadã. Iar pentru Méliusz
József, revenit în oraºul copilãriei sale în timpul celui de-al doilea rãzboi
mondial, copleºit de umilinþã ºi deznãdejde, Timiºoara ºi împrejurimile ei nu
îºi mai dezvãluie decât rareori, prin rememorare, vechiul chip senin,
pacificat, ci masca tenebroasã a unei cetãþi cucerite de venetici, de aventurieri ºi barbari.
O singurã soluþie de restabilire a ordinii ce se fragilizeazã treptat, o
singurã ºansã de recosmotizare : cultura. Ideal umanist pentru care pledeazã
patetic aproape toþi scriitorii antologaþi în acest prim capitol. Cine citeºte cu
o atenþie sporitã paginile lui Zweig, Canetti, Krlea, Svevo, Blaga, Urzidil,
Nikolajevi, Franyó, Lillin, realizeazã cã, de cele mai multe ori, pentru
aceºtia paradisul poate lua forma unei biblioteci, a unei cafenele literare,
redacþii sau teatru ºi chiar a Arhivelor Militare din Viena, unde un scriitor
timiºorean îi descoperã în 1916 pe Rilke, Zweig, Csokor.
Dar parcã ºi aceastã exaltare a culturii, aproape fanaticã, are aici, în
Imperiu, din Centru pânã la margini, ceva devitalizant, aproape morbid,
chiar dacã formele concrete de manifestare par exultante. Marii romancieri
austrieci presimt voioasa apocalipsã ce li se pregãteºte ºi pe care, de fapt,
o trãiesc. În paginile confesive însã, forþa analiticã sporeºte. Pânã ºi cel mai
fervent adept al acestei Viene culturale, Zweig, ajunge sã constate cã exagerata propensiune spre culturã a absorbit energia austriacã pentru politic ºi
economic, în comparaþie cu tenacele imperiu german vecin.
Aceasta e, în esenþã, tema majorã de reflecþie a mai tuturor autorilor
incluºi în cel de-al doilea capitol al antologiei, Clasicii Imperiului agonic.
Ceea ce era doar presimþit, anticipat, se aºazã acum în paginã cu forþa
evidenþei. Însuºi faptul  aparent fãrã semnificaþie  cã dupã rãzboi prolifereazã jurnalele e, pentru Robert Musil, încãrcat de sens. Jurnalele ? Un
semn al acestor vremuri. Apar atâtea jurnale. Ele sunt forma cea mai comodã,
cea mai lipsitã de disciplinã. Fie. Cum restul devine tot mai insuportabil,
poate cã în viitor se vor scrie numai jurnale. Slãbirea treptatã ºi  prin
sfârºitul rãzboiului  anihilarea Centrului se repercuteazã dramatic, direct
sau indirect, asupra tuturor formelor vieþii sociale. Popoarele, dar ºi indivizii
sunt livraþi unor experienþe majore, la limitã, pentru care nimeni nu e de
fapt pregãtit. Cauza ? Tocmai iluzia blândã, inconºtientã în care s-a trãit
atâta vreme, pâcla cãlduþã, nesiguranþa ºi indolenþa relaþiei cu Dumnezeu,
refularea îndelungilor frustrãri care, în momentele decisive (fie cã ele se
numesc rãzboi sau revoluþie), vor dezlãnþui subteranele : bestialitatea,
naþionalismele, antisemitismul, un întreg fond primar, de barbarie. Paginile
lui Musil sunt exemplare pentru analiza fenomenului agonic. Ca ºi cele 
scrise însã într-un alt registru  ale lui Schnitzler, autorul unui jurnal
autentic, þinut cu meticulozitate maniacalã. Cel puþin în toamna lui 1918,
care se anunþã dinamitardã. Dincolo de splendoarea zilelor autumnale, a
plimbãrilor în naturã, a savorii cu care sunt încã degustate un spectacol,
întâlnirile cu prietenii, micile tabieturi, se întrevede tot mai clar acel întreg
apocalips care ne paºte. Dezastrul colectiv al lumii lui Schnitzler poartã
câteva nume : republica, prãbuºirea monarhiei, revoluþia, antisemitismul.
Însã în timp ce el se simte încã protejat de cultura Vienei, Karl Kraus
vitupereazã cu ironie ºi sarcasm însuºi Centrul pe care îl exaltaserã Zweig
sau Canetti. Critic impenitent al capitalei (dar, paradoxal, în realitate, unul
din cei mai intenºi stimuli ai efervescenþei culturale vieneze), Kraus e
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obsedat  ca, de altfel, numeroºi alþi scriitori austrieci  de comparaþia cu
Berlinul, de punerea în relaþie a austricitãþii cu germanitatea. ªi, ca de
atâtea alte ori, concluziile dau câºtig de cauzã culturii Germaniei ºi a Berlinului,
pentru energia lor creatoare, pentru extraordinara forþã de a privi nu înapoi,
ci înainte. O afirmã tranºant, vehement critic, chiar cel sub ai cãrui ochi s-a
nãscut marea culturã vienezã a modernitãþii. Pentru Karl Kraus urmãtoarea
întrebare nu rãmâne doar purã retoricã atunci când þinta e Viena : Nu e
locul acesta ospiciul unei lumi întregi ?. Iar cauza de adâncime care ar putea
da un rãspuns plauzibil întrebãrii e ºtiinþa lipsei de sens a vieþii exterioare,
imensa irosire, ancorarea disperatã într-un trecut iluzoriu, suprasolicitarea
culturalã ºi esteticã a acestor rase îmbârligate, cãderea în kitsch, în banalitate ºi mediocritate.
Chiar dacã nu au violenþa paginilor lui Kraus sau neliniºtea nevroticã a
rândurilor lui Schnitzler, fragmentele de jurnal ale lui Hermann Bahr pun
degetul pe aceeaºi ranã. ªi el se simte, cultural vorbind, cu totul altfel la
Berlin. ªi el percepe, încã de la începutul secolului, toate pericolele aflate
deocamdatã în stare latentã, care vor dinamita din interior blocul monolit al
Imperiului. Fascinat de Italia sau Grecia, cu o irepresibilã dorinþã de a pleca
definitiv altundeva, el sesizeazã acut criza Austriei, în întregul ei penibil
respingãtor, detecteazã toate semnele care dovedesc cã s-a zis cu Austria,
cã marea dezagregare se apropie, pe acest fundal de jalnicã stare. Sunt
rânduri scrise în 1903.
Iar cei doi praghezi, Franz Kafka ºi Max Brod, porniþi în cãlãtorie
(împreunã, prin Germania, iar apoi Kafka spre graniþa rãsãriteanã a Imperiului)
vor nota, în 1912, respectiv 1915, semnele agoniei. Tonul nu e vehement, ci
discret, melancolic, patetic la Brod (O, Praga, patria mea !) sau nevrotic, cu
toate cãile percepþiei hipertrofiate, înregistrând oameni, peisaje, atmosferã,
în pagini de autentic, mare prozator, la Kafka. Deºi par integraþi acestei
lumi prin germana în care îºi scriu operele, amândoi  ca, de altfel, ºi Roth,
Zweig, Canetti, Werfel, Brod sau Schnitzler  îºi simt ameninþatã, mai vulnerabilã ca oricând, identitatea evreiascã. De aici, poate, inconfundabilul ton
al jurnalelor. De aici, sentimentul devastator al unor multiple excluderi.
Cu totul altul va fi timbrul paginilor lui Lucian Blaga sau Miroslav
Krlea. Aflat la Viena, când primul rãzboi era spre sfârºit, Blaga nu înregistreazã doar farmecul  încã intact  al unor cartiere sau clãdiri, ci mai
ales acea decadenþã austriacã suferind de-o dulce anemie grea de amintiri.
Pentru ca, revenind în vârtejul evenimentelor din 1918, sã perceapã o altã
Vienã. Simboluri imperiale nãruite, simptome tot mai numeroase ale dezagregãrii, manifeste roºii vestind Revoluþia. ªi pe acest fundal, urmãtoarea
notaþie : Eram prea tineri, poate, ca sã fi putut întrevedea liniile istorice
mari ce încercau sã se nascã sub ochii noºtri. De altminteri, semnificaþia
secularã a convulsiunilor nu ne preocupa ; noi vedeam un singur lucru :
vedeam apropiindu-se ziua în care Transilvania va fi a noastrã, scãpatã din
ocolul vulturului heraldic. Ceea ce  aºa cum o descriu paginile lui Blaga, nu
va întârzia sã se întâmple. Aceeaºi e  dar transcrisã într-un cu totul alt
timbru  obsesia paginilor din jurnalul lui Krlea selectate pentru acest
capitol. L-am intitulat Kakania, altfel, deoarece imaginea falnicului imperiu
chesaro-crãiesc e surprinsã din interior, în plin proces disolutiv. Forþele
centrifuge acþioneazã tot mai intens. Una dintre ele, poate cea mai importantã,
naþionalismul, se manifestã acerb în însãºi armãtura, aparent inexpugnabilã,
care susþine întregul eºafodaj  armata. Vorbind despre ofiþerii k.u.k., Krlea
noteazã : Visãtori cu predispoziþii naþionaliste ºi rãzvrãtiþi disimulaþi, mulþi
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dintre ei visau la prãbuºirea Imperiului ca la unicul lor ideal. Iredentiºti
italieni, panslaviºti cehi, velikosârbi, croaþi trialiºti, iugoslavi, vidovdaniºti,
panturani, panromâni, toþi aceºtia vedeau în prãbuºirea Monarhiei singura
salvare ºi ieºire pentru popoarele lor.
Sfârºitul rãzboiului va da un rãspuns acestor aspiraþii. Nu însã ºi marile,
definitivele soluþii. Scurta mãrturie a lui Andrzej Kuniewicz este elocventã
în acest sens : În primul rând doream sã-mi dau singur rãspunsul la întrebarea : cum aratã omul format de stilul estetizant, în declin, al acelui fin-de-siècle, dupã patru ani petrecuþi în rãzboi. Cum anume se raporteazã acest
individ la valorile vieþii, dupã ce a fãcut o atroce experienþã a morþii. ªi, în
acelaºi timp, cum dintr-o întreagã mitologie resuscitatã a raselor ºi neamurilor, din cultul elitelor, se va naºte  nu peste foarte multã vreme  fascismul.
Numai cã forþele centrifuge care bântuie la sfârºitul rãzboiului cu precãdere Europa Centralã, marile sale oraºe (Viena, Budapesta, Praga), unde se
experimenteazã, ca într-un laborator, o întreagã ideologie a stângii, nu doar
a dreptei, au ºi alte întruchipãri, despre care paginile de memorii au avertizat
deja. Intermezzo-ul din antologia noastrã, Moartea unei revoluþii roºii
transcrie, în douã secvenþe distincte, vocile celor care au fãcut, fie ca simpli
spectatori, fie ca actori intens implicaþi, experienþa acestui tip de revoluþie.
Dacã Arthur Koestler priveºte Comuna din Budapesta cu ochii adolescentului, fascinat de idealul comunitar-egalitar, dacã, retrospectiv, episoadele
insurgenþei sunt recompuse cu farmec ºi umor, cu totul altul  neliniºtit,
grav, apocaliptic chiar  e timbrul paginilor unui autor matur, Arthur
Schnitzler, despre revoluþia din 1918 de la Viena. Amândoi au în schimb un
acut sentiment al sfârºitului unei epoci ºi al începutului unor noi vremi, încã
tulburi, spre care privesc cu îngrijorare. Despre eºecul revoluþiei roºii, despre
iluziile spulberate brutal ale celor care i-au fãcut experienþa vorbesc
paginile-document ale unor Illés Béla sau ale lui Wilhelm Stepper-Tristis.
Prin romanele lor reportaj, depoziþii ale exilului sau prizonieratului, timiºorenii Stepper-Tristis sau Markovits Rodion, repuºi în circuitul lecturii prin
fragmentele din antologie, numesc sfârºitul unei lumi, aparþinând prin
literatura lor, inevitabil datatã, unui Post scriptum. Aºezaþi în provinciile
de altãdatã ale Imperiului sau rãtãcitori prin lume în cãutarea unei cauze
mai drepte, ei numesc un final  un naufragiu (C.Ungureanu).
Înaintând în cuprinsul volumului, nu ne putem reprima urmãtoarea
mãrturisire : anume cã segmentul care s-a structurat cu maximã dificultate
a fost cel rezervat problemei identitãþilor (vulnerabile sau nu). Efortul nostru
ordonator, dar ºi interpretativ, s-ar putea mãsura ºi prin cele câteva luni de
dezbatere în cadrul atelierelor sãptãmânale ale grupului de studii culturale-literaturã comparatã (autor al acestei antologii), ateliere aflate în dialog
cu cercetãrile noilor grupuri interdisciplinare din cadrul proiectului A treia
Europã (antropologie-istorie oralã  coordonat de conf. dr. Smaranda Vultur 
ºi socio-politologie  coordonat de conf. dr. Gabriela Colþescu). Punerea în
discuþie a identitãþii (de grup, dar ºi individuale) specifice arealului de care
ne ocupãm s-a finalizat într-un amplu simpozion, Europa centralã ºi crizele
identitãþii, ale cãrui lucrãri vor apãrea în numãrul doi al revistei A treia
Europã ºi în primul din seria Caietelor A treia Europã. În selectarea
textelor pentru acest capitol al antologiei noastre am avut în vedere în primul
rând un tip anume de identitate colectivã (repercutatã, evident, ºi asupra
identitãþii individuale), repusã acut în cauzã de perioada interbelicã în toate
statele Europei Centrale  identitatea etnicã.
Problema nu era câtuºi de puþin nouã. O dovedesc paginile lui Slavici,
care rememoreazã anii aparent faºti ai Imperiului. La sfârºitul veacului
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trecut tânãrului Slavici i se dã de nenumãrate ori prilejul, fie la Arad fie la
ªiria, sã constate ºansele, dar  din punctul sãu de vedere  ºi neºansele
multietnicitãþii. Lumea de atunci, pe care amintirea o supraliciteazã în
latura sa idilicã, de armonie ºi împãcare, e vertebratã de legi morale ferme.
E bine sã fii om în lumea lui Dumnezeu. Fapt care, însã, nu îl împiedicã pe
acelaºi Slavici sã comenteze cã aceastã dragoste obºteascã se mãrginea la
români. Desigur, soluþia coabitãrii înseamnã pace ºi bunã înþelegere,
dialog civilizat cu celelelalte etnii, cunoaºterea limbilor acestora (ceea ce
Slavici ºi ai sãi fac cu prisosinþã), toleranþã (sã dai strãinului mai mult). ªi
totuºi, realitatea pe care o descrie cu toatã obiectivitatea prozatorul ardelean
e puþin mai nuanþatã : Nu trãiau românii împreunã, ci alãturi cu ceilalþi,
ce-i drept în bunã pace ºi înþelegere, dar nu împreunã. Istoricii, politologii,
sociologii au descris ºi interpretat cu asupra de mãsurã nu doar simptomatologia, ci ºi etiologia fervorilor identitare sau a crizelor de identitate specifice
Europei Centrale între cele douã rãzboaie mondiale. Paginile selectate de noi
aparþin unor scriitori ; ele reconstruiesc acest timp ºi acest spaþiu prin lentila
memoriei. Majoritatea sunt extrem de subiective. Însã aproape nici una, fie
cã e vorba despre memorii, jurnale sau romane autobiografice, nu e scutitã
de reflexivitate. Marii autori dau curs liber fluxului amintirii, dar nu se pot
împiedica sã comenteze, sã interpreteze, sã interogheze acea realitate. ªi
mai ales sã încerce formularea unor rãspunsuri.
Iatã-l, de pildã, pe Liviu Rebreanu, strãbãtând în 1931 Banatul cu ocazia
unui ºir de conferinþe ºi descriindu-ºi sejurul, nu fãrã umoralitate. Cauza e
aparent simplã : firavul interes al bãnãþenilor din Lugoj sau Timiºoara pentru
conferinþele sale, audienþa precarã, succesul ca ºi inexistent. Numai cã rândurile lui Rebreanu vitupereazã nu doar un public, ci o întreagã atmosferã.
Tonul sãu e elocvent : Timiºoara are alurã de oraº european. Cartiere de
fabrici, industrie mare, construitã în stil mare, impresioneazã. Ce pãcat cã e
încã atât de strãinã ! Piaþa monumentalã, în mijlocul cãreia lupoaica e cam
stingherã. Acolo se cere un monument impozant, care cel puþin el sã arate
stãpânirea româneascã. Fiindcã astfel, toate palatele acelea sînt strãine,
proprietate strãinã. Se zice de altfel cã nici zece case româneºti nu sînt în
toatã Timiºoara ! E cam puþin. Capitulãm mereu ºi fãrã nici un folos, nici
mãcar moral. Primãria e înstrãinatã. Interesele româneºti nu pot fi apãrate
faþã de stãruinþa minoritarã. Cred cã a fost o mare greºealã a guvernului
naþional-þãrãnesc excesul de libertate acordat minoritãþilor. S-a transformat
în libertinaj, dealtfel ca ºi în restul þãrii.
Dacã Slavici sau Rebreanu au ceva tranºant în opþiune, Emil Cioran e cel
mai spectaculos prin paradoxalitatea sa inimitabilã. Imaginând o scrisoare
pentru un prieten de departe (C. Noica), el mãrturiseºte o teribilã nostalgie
a spaþiului natal, dar mai ales a limbii române. Îºi evocã anii începutului de
viaþã, descriindu-l nu doar pe jandarmul ungur, teroarea copilãriei mele
transilvane, ci o întreagã capacitate personalã de aversiune : Era strãinul,
era duºmanul ? A urî, înseamnã a-l urî. Din cauza lui îi uram pe toþi ungurii
cu o patimã curat ungureascã. ªi, în acelaºi timp, nu se poate împiedica sã
nu recunoascã în ce mãsurã e fascinat de aceastã etnie, de limba ei. Popoarele, mai mult decât indivizii, ne inspirã sentimente contradictorii ; le iubim
ºi le urâm în acelaºi timp ? Obiecte ale simpatiei ºi aversiunii noastre, nu
meritã sã nutrim pentru ele un sentiment anume.
Dacã pentru cei trei autori români problema delimitãrii identitãþii etnice
se pune în termeni fermi, pentru slovacul Dominik Tatarka ea se exprimã
altfel. Patetic, nu lipsit de sentimentalitate, el noteazã : Cu siguranþã, eu am
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fost plãmãdit din protoplasma strãpungerii, violãrii ºi iubirii slavo-carpato-polono-ungaro-mongolo-valahe. Pânã ºi dupã moarte, sufletul meu de haiduc
va ridica baltagul, dacã veþi vrea sã mã asimilaþi vreunui grup etnic sau mã
veþi categorisi drept un naþionalist burghez, un idiot care, într-un moment de
trecãtoare nebunie, a ucis un altul, care este altfel decât mine. Sufletul meu
slovaco-mongolo-valah iubeºte întâlnirile cu fiinþe neasemãnãtoare, pentru
a afla despre sine cum este cu adevãrat, dacã va rezista la violenþã, la iubire
ºi la tandreþe. [...] De ce sã decad din nou în starea etnicã, starea care, în
chiar numele acestei etnicitãþi, ucide triburile vecine ºi pe cei mai frumoºi
reprezentanþi ai lor ?.
În schimb, cei trei autori polonezi incluºi în acest segment al cuprinsului
oferã un punct de vedere mai nuanþat asupra modului în care îºi asumã
propria identitate etnicã. Amintirile lui Gombrowicz, jurnalul lui Mi³osz sau
romanul autobiografic al lui Brandys repun în discuþie ºi crizã, redefinind-o,
însãºi ideea polonitãþii. Cel mai acut, cu imbatabilul sãu stil cinic-ironic, o
face Witold Gombrowicz. Analizându-ºi lucid generaþia, el îi traseazã acesteia
un mod specific de a gândi etnicul, în doar câteva fraze : Cum s-ar putea
defini patriotismul generaþiei mele ? Nu mai aveam nimic de-a face cu romantismul  asta o ºtia toatã lumea , însã trebuie, de asemeni, sã adaug cã nu
mai aveam în nici un fel sentimentul onoarei, acea onoare din ce în ce mai
demodatã ºi mai ridicolã. O extremã pudoare se asocia pentru noi cu noþiunea
de patrie, fapt care ne distingea, fãrã îndoialã, de generaþia lui Zeromski,
iubitoare de foºnet de drapele ºi de parade militare. Asupra acestui punct
camarazii îmi semãnau  efuziunile pariotice în versuri sau prozã li se pãreau
din ce în ce mai deplasate, sensibilitatea lor se apãra prin cinism, iar ei
preferau sã glumeascã, în loc sã declame. O luciditate împinsã la extrem, un
refuz al exaltãrii, motivate, în cazul generaþiei tinere, de însãºi precipitata
istorie a Poloniei de dupã primul rãzboi mondial. Cu nimic mai temperate
sunt paginile de jurnal ale lui Czes³aw Mi³osz sau fragmentele de roman ale
lui Kazimierz Brandys. Nici unul nu omite sã ofere ºi o perspectivã a diferitului, a Celuilalt : o adevãratã schiþã imagologicã. Iar pentru ei, acest altul
e invariabil evreul. Scriitori de vocaþie ºi formulã umanistã, autentic democraticã, toþi trei constatã, nu fãrã îngrijorare, cu oroare chiar, manifestãrile
tot mai accentuate ale antisemitismului. Pentru ei cultura evreiascã, prezenþa elementului evreiesc în spaþiul polonez sunt o ºansã sporitã pentru
cultura Poloniei, pentru modernitatea acesteia.
Dacã cei trei polonezi descriu, în aceeaºi tentativã imagologicã, ºi problema percepþiei germanului în Polonia interbelicã, o cu totul altã perspectivã
oferã romanul lui Hrabal. Personajul Karli se simte, exilat la Viena, un
neamþ din Sudeþi, deºi anii cei mai frumoºi ai vieþii mele i-am petrecut la
Praga, cu prietenii cehi ºi cu fetele. La Praga am fost la mine acasã, pânã în
ziua venirii lui Hitler, mama a mers ºi ea sã-l vadã când a venit la Viena, îmi
amintesc cã, la întoarcere, plângea de bucurie cã l-a vãzut pe Hitler, plângeau
de bucurie ºi Lizaj ºi tanti Piinka, care a murit anul trecut, dar eu am
înþeles dintr-odatã cã s-a sfârºit cu cehoaicele ºi cu toþi prietenii mei
praghezi... fiindcã noi locuiam în Sudeþi, eram nemþi ºi eu urma sã plec pe
front.... Biografii amputate, identitãþi vulnerabile ºi vulnerate de jocul
crud al unei istorii care deplaseazã, fracturând, ca pe o tablã de ºah,
graniþe, destine.
Intrând în dialog imaginar cu Gombrowicz sau cu Hrabal, Milan Kundera,
respectiv Esterházy Péter restrâng unghiul de percepþie a identitãþii, deplasând accentul spre identitãþile individuale, spre fragilele graniþe ale intimitãþii
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ºi pudorii. Eseu romanesc sau roman eseu, Testamentele trãdate ºi Cartea lui
Hrabal pot fi citite ºi ca autentice profesiuni de credinþã despre dreptul
persoanei la identitate ºi, deopotrivã, la diferenþã.
Ca un fel de enclavã, integratã însã organic în ansamblu, am selectat
pentru capitolul Nevroza de catifea un set de pagini confesive (memorii,
jurnale) semnate de trei femei, a cãror forþã de iradiere în spaþiul cultural
austriac ºi german a fost decisivã, de la începutul secolului pânã mult dupã
rãzboi. Prezenþe puternice, fascinante, cu biografii spectaculoase, trãite intens,
atrãgând irezistibil, declanºând pasiuni sau doar trainice prietenii, Lou
Andreas-Salomé, Alma Mahler-Werfel sau Rosa Mayreder îºi leagã numele
de cel al lui Nietzsche, Rilke, Freud, Reinhardt, Mahler, Werfel, Gropius,
Klimt, Ravel, Madariaga, Max Weber, Paul Kubin, Rudolf Steiner. De o
extremã inteligenþã ºi sensibilitate, ele înregistreazã ca un seismograf, cu
maximã acuitate, nu doar marele spectacol al istoriei în care sunt atrase, ci
ºi reverberãrile lui în microuniversurile individuale. Toate trei au nu doar
talentul, ci ºi ºtiinþa coborârii în adâncuri, a descrierii ºi interpretãrii
acestora. Transpare din paginile lor  fie cã rememoreazã un paºnic ºi bine
aºezat climat casnic de la începutul veacului (Lou Andreas-Salomé), fie cã
surprind dezagregarea Imperiului austro-ungar (Rosa Mayreder), fie cã noteazã
precipitat, cu disperare, anii ascensiunii naziste (Alma Mahler-Werfel)  un
alt fel de feminitate, cu totul nouã pentru o lume supusã încã normelor
patriarhale, care mai crede în valorile androcraþiei. Citite prin filtrul acestor
cãrþi, teoria unor Weininger sau Gross, misoginismul lor acerb pot fi înþelese
mai bine. Evident, însã, nu ºi justificate. Ceea ce, mai târziu, specialiºtii
problemei vor numi crizã de identitate masculinã (Jacques Le Rider) 
fenomen nu neapãrat specific doar Europei Centrale, dar gãsind la Viena,
Budapesta sau Praga, dupã 1900, ambianþa propice unor elaborãri teoretice
de anvergurã  se explicã ºi prin apariþia unui asemenea mod de asumare a
feminitãþii. Cele trei scriitoare îl pun cu strãlucire în scenã.
Aºadar, dupã disoluþia Imperiului, dupã ce forþele centrifuge pãreau cã
ºi-au epuizat energia, noua Europã Centralã, de dupã primul rãzboi mondial, recompusã din state naþionale ce îºi afirmã tot mai pregnant identitatea,
are  la prima vedere  toate argumentele stabilitãþii. Capitalele, marile,
dar ºi micile oraºe ale Cehoslovaciei, Ungariei, României, Poloniei, ale viitorului spaþiu iugoslav recupereazã oarecum funcþiile Centrului dispãrut, devin
ele însele noi centri, încercând sã reaºeze, sã stabilizeze lumea ce se reconstruieºte în jur. Scriitorii, cu antenele ultrasensibilitãþii lor, sunt însã primii
care percep cã aceastã lume e minatã din interior, cã  iarãºi  incontrolabile
forþe centrifuge o ameninþã. Cu cât ne apropiem de anii 30-40, semnele
iminentului nou dezastru se înmulþesc. Sã ne reamintim un sigur episod,
relatat de Alma Mahler. E martie 1938. Ne aflãm la Viena, în pragul capitulãrii Austriei. Legile antisemite copleºesc capitala valsului. În jurul unei
mese, intelectuali ºi artiºti evrei încearcã sã-ºi exorcizeze spaima cu o veselie
cam chinuitã, cu un umor prea negru. Egon Friedell era deja acolo cu
Zuckmayer, de la ora zece. Acesta îl gãsise rãtãcind întristat pe strãzi ºi-l luã
cu el pentru a-l binedispune. Friedell, care era deja beat de-a binelea, deveni
foarte serios când i-am spus despre presimþirea mea cã Hitler s-ar afla la
porþile Vienei. «Nu voi supravieþui acestei veniri... n-am ce cãuta pe lumea
asta... dar nici nu voi pleca. Am cu mine cianura», (mi-a arãtat o fiolã micã),
«o dau pe gât dacã va veni.» Totul era spus cu un umor tragic... Curând ne-am
sãturat, aºa cã ne-am luat rãmas bun. Clãtinându-se, Egon Friedell ne-a
condus la maºinã, unde ne-a mai ciupit de fund pe amândouã, ignorându-l pe
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ºofer. Era ultima oarã când îl vedeam aºa. La douã zile dupã venirea lui
Hitler s-a aruncat pe fereastrã, crezând cã oamenii de la Siguranþã care
sunaserã la uºa lui aveau de gând sã-l ridice. Viaþa sa nu mai avea nici un
sens pe lumea asta, iar el o ºtia ºi bine a fãcut.
Triumful nazismului, declanºarea celui de-al doilea rãzboi mondial, frontul, spatele frontului, ghetoizarea, deportãrile, exterminarea, prizonieratul 
sunt tot atâtea experienþe disolutive ale individului, dar ºi ale comunitãþilor.
Am fi putut selecta sute de pagini care sã recompunã diferitele aspecte ale
dezastrului. Am ales  evident fragmentar  doar câteva dintre ele, care
depun mãrturie despre tragedia holocaustului. Ultimul cerc îi cuprinde pe Elie
Wiesel ºi Primo Levi, pe Ivan Klima ºi Danilo Ki, scriitori care au trãit
personal sau prin membri ai familiilor lor experienþa deportãrii. Elie Wiesel
e ridicat din nordul Transilvaniei ; tragedii similare trãiesc familiile bucovinenilor Paul Celan, Aharaon Appelfeld sau Norman Manea. Romanele sau
paginile lor memorialistice vor face obiectul unei alte proiectate antologii,
consacratã în exclusivitate holocaustului. În Noaptea, respectiv Armistiþiul,
romane-document, romane-reportaj, Elie Wiesel ºi Primo Levi transcriu douã
momente la fel de traumatice ale uneia ºi aceleiaºi experienþe tragice : deportarea. Începutul ºi sfârºitul. Ghetoizarea, plecarea spre fabricile morþii (Elie
Wiesel) ; întoarcerea acasã, în Italia, de la Auschwitz, pe un traseu aberant,
care strãbate ºi România (Primo Levi). Iar Danilo Ki ºi Ivan Klima transfigureazã, cu o excepþionalã forþã romanescã (în Suferinþe timpurii ºi Dragoste
ºi gunoaie), episoade mutilante din propria copilãrie. Am ales spre a-l cita
acum un fragment din ultimul, nu doar pentru extraordinara sa expresivitate
artisticã, ci ºi datoritã capacitãþii sale avertizatoare: Höss descrie flãcãrile
ce urcau neîntrerupt spre înaltul cerului, flãcãrile în care se pârjoleau trupurile victimelor sale. Flãcãrile erau prea înalte ºi prea luminoase, comandamentul D.C.A. se plânsese de asta ºi, în plus, fumul greu ºi urât mirositor,
toate îi înspãimântau pe oamenii din împrejurimi. Acesta a fost motivul,
spune el în Memorii, care a condus la construirea grabnicã a crematoriilor.
Cele douã crematorii special concepute pentru lagãr aveau fiecare cinci
cuptoare mari ; în 24 de ore puteau fi arse aici douã mii de cadavre ; dar asta
nu era îndeajuns ; s-au mai construit douã crematorii suplimentare ºi încã
nu era destul. Numãrul maxim de trupuri gazate ºi arse în 24 de ore, scrie el,
s-a situat cu puþin sub cifra de nouã mii. Iatã cum se petreceau lucrurile, ºi
dacã o privim din punct de vedere tehnic, metoda era destul de rudimentarã.
Dar, în epoca noastrã revoluþionarã, inteligenþa umanã n-a stat degeaba :
flãcãrile de care dispun cãlãii de azi pot sã mistuie un numãr oricât de mare
de oameni, ºi asta fãrã a-i mai scoate din case. Dar în lume nimic n-a
dispãrut, nimic nu dispare. Sufletele celor care au fost asasinaþi, sufletele
tuturor victimelor, ale celor arºi de vii, gazaþi, îngheþaþi, doborâþi cu puºca
sau cu hârleþul, mãturaþi, spânzuraþi, morþi de foame, sufletele tuturor
fiinþelor trãdate, smulse din pântecul maicii lor, sufletele acestea plutesc pe
deasupra pãmântului ºi apelor ºi umplu înaltul cu tânguirea lor.
Pentru cineva mai puþin avizat, includerea textului memorialistic al lui
Alexander Wat în selecþia noastrã, alãturi de mãrturiile holocaustului, poate
pãrea cel puþin ciudatã. Fiu al unui rabin polonez, important scriitor de
avangardã ºi fervent militant de stânga, Wat trece ºi el prin cercurile infernale ale unei experienþe concentraþionare. Numai cã de data aceasta bolgiile
s-au mutat mai spre rãsãrit ºi se numesc Gulag, închisoare sovieticã, domiciliu forþat în URSS. Un ultim cerc, la fel de bestial ºi dezumanizant. Între
proiectele editoriale ale grupului nostru se aflã ºi realizarea unei antologii
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de texte confesive consacrate opresiunii (de diferite tipuri) din þãrile Europei
Centrale, devenite dupã 1945 þãri ale Europei de Est, bloc sau lagãr
comunist.
ªi din nou, ca într-o miºcare ciclicã, sistolã-diastolã, inspir-expir, istoria
a ceea ce mai rãmãsese din spiritul Europei Centrale pare sã-ºi revinã din
moarte. Rãzboiul se încheie, supravieþuitorii sãi încearcã sã reintre în normalitate, sã o ia de la capãt. Dar dupã apocalipsa abia sfârºitã, într-o lume ce
încã nu ºi-a vindecat rãnile, cu cicatricele proaspete la vedere, ca niºte
stigmate, nici o mântuire. O nouã apocalipsã îºi insinueazã treptat semnele,
ameninþând aceastã parte de Europã. Am revenit, prin doi mari prozatori
austrieci, Heimito von Doderer ºi Hilde Spiel, în locul de unde am plecat, în
acel centru de lume care purta numele Vienei. Un fel de paradis fragil (s-a
vãzut cu prisosinþã), spulberat pas cu pas, pe care Doderer încearcã sã-l
demonteze compunând Demonii ºi, în paralel, jurnalul de creaþie a romanului. El trãieºte în Viena anilor 50, fãrã a reuºi sã înþeleagã prea bine ce se
va întâmpla în realitate. E absorbit total de ficþiunea desprinsã din trecut, ca
o peliculã, cãreia încearcã sã îi dea o consistenþã protectoare. Strãbate
strãzile unei capitale cândva strãlucitoare, se întoarce acasã ºi scrie despre
cei trei oameni din cavernele de la Neudegg. E mai mult decât o simplã
metaforã. E însãºi punerea în abis a lumii din care vine ºi pe care o încheie.
Mai explicite, paginile de jurnal ale Hildei Spiel au fost alese ca ultim
fragment din antologia noastrã pentru câteva raþiuni. Cea mai puternicã e
cã memoria scriitoarei, proaspãt revenitã la Viena din exil, e resuscitatã de
tot ceea ce vede la începutul lui 1946 pe strãzile fostei mari capitale. În haine
militare, coborând dintr-un Jeep, ea reface traseele copilãriei ºi adolescenþei,
încercând sã retrãiascã paradisul. Dar nostalgia e brutal întreruptã de imaginea deconcertantã a prezentului. La nouã luni dupã încheierea rãzboiului,
oraºul se sufocã sub dãrâmãturi, încã stãpânit de haos, pustiit, ºtirb ºi
pârjolit, bântuit de spectre, înþesat de o lume strãinã (soldaþi americani, din
trupele aliate, sau sovietici). În faþa Praterului, imensul parc de distracþii al
Vienei, emblemã a vârstei de aur, dar ºi a inconºtientei, vesele Apocalipse,
scriitoarea noteazã : Citisem de curând undeva cã morþii ne-au fost definitiv
rãpiþi, aºa încât nu mai conteazã dacã au murit ieri sau acum o mie de ani.
Aici, în cimitirul Praterului, mã simt de parcã aº fi în Pompei. Scotocesc cu
interesul rece al istoricului, cãutând sub cenuºã o epocã ce pare sã fie cel
puþin la fel de adânc îngropatã în pântecul timpului ca aceea a imperiului
roman. Imagine întru totul emblematicã pentru naºterea ºi moartea oricãrui
imperiu, pentru timpii lui paradisiaci, dar ºi pentru succesivele sale apocalipse.

Adriana Babeþi
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Stefan Zweig, Elias Canetti,
Milo Crnjanski, Carolus L. Cergoly,
Boidar S. Nikolajevi, Franyó Zoltán,
A.E. Baconsky
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Stefan Zweig (1881-1942), poet, prozator, dramaturg, libretist, memorialist ºi istoric de limbã germanã, se naºte la Viena, studiazã la Berlin
ºi Viena, trãind, pânã în anii nazismului, ca scriitor liber-profesionist
la Viena ºi Salzburg, participând activ, ca intelectual entuziast ºi cetãþean al lumii (dupã cum i-a plãcut sã se identifice) la multe dintre
confruntãrile artistice ºi ideologice consumate în marile capitale ale
Europei. Cãlãtoriile îl poartã în toate cele patru colþuri sale bãtrânului
continent, precum ºi în India, Africa ºi pe ambele continente americane.
În 1938, este obligat sã ia drumul exilului. Dupã o amarã rãtãcire prin
Europa, se stabileºte la Petropolis (Brazilia), dar, înstrãinat de o limbã,
germana, de o culturã, cea europeanã, la un an dupã aceasta ºi la scurt
timp dupã redactarea înflãcãratului sãu volum despre lumea de ieri,
se sinucide împreunã cu soþia. Opera lui Stefan Zweig a fost în cea mai
mare parte tradusã în limba românã.
Debutul sãu editorial se face cu versuri : Silberne Saiten (Corzi de
argint), 1900, ºi Die frühen Kränze (Buchetele timpurii), 1907, purtând
pecetea simbolismului calofil, al cãrui principal reprezentant va fi Hugo
von Hofmannsthal. Celebritatea ºi-o va câºtiga însã prin publicisticã,
eseuri ºi monografiile dedicate unor mari personalitãþi artistice ºi
istorice : Paul Verlaine, 1905, Emile Verhaeren, 1910 ; respectiv Joseph
Fouche, 1929, Marie Antoinette, 1932 etc. Scrie culegeri de nuvele 
Amok (Amok), 1922, Sternstunden der Menschheit (Orele astrale ale
omenirii), 1928, precum ºi Die Welt von gestern (Lumea de ieri), 1942 
operã autobiograficã explicit dedicatã evocãrii unui Paradis al culturii,
iremediabil distrus de psihoza totalitarã ºi rãzboinicã nazistã. Fragmentul de faþã, constituind capitolul inaugural al acestui ultim volum,
nu face decât sã punã în ecuaþie, în termeni pãtimaºi, aceastã antitezã
trecut  prezent. (Tinu Pârvulescu)
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Stefan Zweig

Lumea statorniciei*
Crescuþi de mici în tihnã ºi-n caldã ocrotire,
Suntem deodat cu toþii în lume aruncaþi,
Ne scaldã-n ea stihia cu valuri în neºtire,
Suntem de-atâtea-n viaþã robiþi ºi fermecaþi,
Dar altele ni-s contra ºi-ntr-un cuprins de-o clipã
Fiinþa ne-o încearcã un ºovãit uºor
ªi toate câte-n suflet ºi-n cuget se-nfiripã
Pe loc le-nghite-al lumii tumult multicolor.
Goethe

Când încerc sã gãsesc o caracterizare succintã pentru anii dinaintea
primului rãzboi mondial, ani în care am devenit matur, mi se pare cã
formula cea mai pregnantã ce li se poate aplica este aceea de vârstã
de aur a statorniciei. În aproape milenara noastrã monarhie austriacã,
totul pãrea sã se sprijine pe temelii de granit, statul însuºi fiind
chezãºia supremã a acestei trãinicii. Drepturile pe care acesta le acorda
cetãþenilor sãi fuseserã aprobate de parlament, reprezentanþa liber
aleasã a poporului, iar obligaþiile precis delimitate. Valuta noastrã,
coroana austriacã, circula sub formã de monezi de aur curat, ceea ce
îi garanta credibilitatea. Fiecare ºtia ce are ºi ce i se cuvine, ce este
permis ºi ce nu. Toate îºi aveau o normã, o mãsurã ºi o pondere precisã.
Cine poseda o avere putea sã calculeze cu exactitate câtã dobândã îi
va aduce aceasta la sfârºitul fiecãrui an, funcþionarul, ofiþerul, fiecare
la rândul lui era sigur cã în anul cutare va fi avansat ºi cã în anul
cutare va ieºi la pensie. Fiecare familie îºi avea bugetul ei, fiecare ºtia
cât are de cheltuit pentru locuinþã ºi hranã, pentru voiajurile din
timpul verii ºi pentru reuniunile de societate. Afarã de aceasta, se
îngrijeau sã punã de o parte o micã sumã pentru cazuri neprevãzute,
pentru boalã ºi pentru medic. Pentru cine o avea, o casã reprezenta
un adãpost sigur pentru copii ºi nepoþi, gospodãria ºi firma se moºteneau
din tatã în fiu. Încã în leagãn, sugarului i se punea în puºculiþã sau
la casa de economii un prim obol pentru când va fi mare, o micã
rezervã pentru viitor. În acest vast imperiu, toate îºi aveau locul lor
bine stabilit, nimic nu se clintea, iar sus de tot se afla, încãrcat de
ani, împãratul. ªi de i se întâmpla ca într-o bunã zi sã închidã ochii,
atunci  era ºtiut (sau cel puþin aºa se spunea)  venea altul ºi nimic
nu se schimba în bine cumpãnita rânduialã a lucrurilor. Nimeni nu
mai credea în posibilitatea rãzboaielor, revoluþiilor ºi rãsturnãrilor. Orice
radicalism, orice fel de violenþã pãreau ca excluse într-o epocã a raþiunii.
*

Stefan Zweig, Lumea de ieri, Editura Univers, Bucureºti, 1988, traducere
de Ion Nastasia (fragmente).
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Aceastã siguranþã a zilei de mâine era þinta spre care se-ndrepta
râvna cea mai fierbinte a milioane de oameni, idealul de viaþã al
tuturor. Numai cu condiþia acestei siguranþe merita viaþa sã fie trãitã
ºi cercuri tot mai largi îºi reclamau partea lor din acest bun de preþ.
Iniþial numai cei avuþi beneficiau de acest avantaj, treptat, însã, au
început sã preseze masele largi ; secolul siguranþei zilei de mâine a
fost epoca de aur a serviciilor de asigurãri. Îþi asigurai casa contra
incendiilor ºi spargerilor, recolta contra grindinei ºi intemperiilor,
viaþa contra accidentelor ºi bolilor, îþi fãceai rost de o rentã viagerã
s-o ai la bãtrâneþe, iar fetelor li se punea în leagãn o poliþã de asigurare
în contul zestrei de mai târziu. În cele din urmã s-au organizat pânã
ºi muncitorii, au obþinut salarii mai bune ºi dreptul la ajutor de boalã.
Servitorimea cãuta sã-ºi asigure cheltuielile de înmormântare prin
economii ºi depuneri anticipate la casa specialã pentru cazuri de deces.
Numai cei care se simþeau la adãpost de surprizele viitorului puteau
sã se bucure, cu sufletul senin, de prezent.
În aceastã înduioºãtoare convingere cã-þi poþi împrejmui viaþa cu
un zid care sã nu prezinte nici o fisurã în faþa atentatelor destinului,
se ascundea, în ciuda unei concepþii despre viaþã întemeiate pe soliditate ºi modestie, un mare ºi periculos orgoliu. Secolul al XIX-lea fusese,
în idealismul sãu liberalist, sincer convins cã se aflã pe drumul drept
ºi infailibil spre cea mai bunã dintre lumi. Se vorbea cu dispreþ
despre epocile anterioare bântuite de rãzboaie, foamete ºi rãscoale ca
despre un timp când omenirea încã nu se emancipase ºi nu beneficiase
suficient de luminile culturii. Acum însã, era o chestiune de numai
câteva zeci de ani pânã sã fie eliminate definitiv ultimele urme ale
rãului ºi violenþei, iar aceastã credinþã în progresul irezistibil, neîntrerupt, avea într-adevãr pentru acea epocã forþa unei religii ; lumea
credea în acest progres mai mult decât în Biblie, ºi evanghelia lui
pãrea a se adeveri, fãrã putinþã de tãgadã, prin aceea cã fiecare zi
dãdea la ivealã noi minuni ale ºtiinþei ºi tehnicii. În fapt, la acest
paºnic sfârºit de veac, o miºcare ascendentã generalã devenea tot mai
vizibilã, tot mai rapidã, tot mai multiformã. Noaptea, pe strãzi, în
locul mohorâtelor felinare, luminau becurile electrice, datoritã activitãþii comerciale reclamele luminoase ademenitoare se extindeau de la
centru pânã la periferia oraºelor, cu ajutorul telefonului oamenii începeau sã-ºi vorbeascã unii altora de la distanþã, zburau de-acuma în
trãsuri fãrã cai cu viteze nemaîntâlnite, se avântau în vãzduh ca
într-un vis al lui Icar devenit realitate. Confortul pãtrundea din casele
aristocraþiei în cele ale burgheziei, nu mai erai nevoit sã aduci apã
de la fântânã sau de la ciºmea sau sã te mai chinui sã aprinzi focul
la plitã, igiena câºtiga teren, murdãria se restrângea. Oamenii deveneau mai frumoºi, mai viguroºi, mai sãnãtoºi de când începuserã sã-ºi
cãleascã trupurile prin sport, tot mai rar vedeai infirmi, schilozi, guºaþi
pe strãzi, ºi toate aceste minuni le sãvârºise ºtiinþa, acest zeu al
progresului. ªi pe plan social se fãceau paºi înainte ; de la an la an
individul dobândea noi drepturi, justiþia se administra cu mai multã
blândeþe ºi omenie, ºi chiar problema problemelor, sãrãcia marilor
mase, nu mai pãrea de nerezolvat. Unor categorii tot mai largi li se
acorda dreptul de vot ºi, odatã cu acesta, posibilitatea de a-ºi apãra
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legal interesele ; sociologi ºi profesori se întreceau care mai de care
sã propunã proletariatului un model de viaþã mai sãnãtos ºi chiar mai
fericit  ºi-atunci ce este de mirare cã secolul acesta se delecta cu
performanþele sale ºi cã fiecare deceniu încheiat era considerat ca o
etapã pregãtitoare a unuia mai bun ? În asemenea întoarceri la barbarie, cum ar fi rãzboaiele între popoarele Europei, lumea credea tot atât
de puþin ca ºi în vrãjitoare ºi stafii ; tare mai erau pãrinþii noºtri
pãtrunºi de încrederea în puterea infailibil unificatoare a toleranþei
ºi bunei înþelegeri. Ei credeau cu toatã fiinþa lor cã frontierele ºi
divergenþele dintre naþiuni se vor dizolva treptat în comunitatea umanã ºi cã atunci întreaga omenire va avea parte de pace ºi securitate,
bunurile cele mai de preþ.
Nouã, celor de azi, care am alungat de mult ca pe o fantomã din
vocabularul nostru cuvântul securitate ne vine sã zâmbim la iluzia
optimistã pe care ºi-o fãcea acea generaþie orbitã de idealism cum cã
progresul tehnic al omenirii va aduce cu sine, necondiþionat, un progres
la fel de rapid în ordinea moralã. Noi cei care în noul secol am învãþat
sã nu ne mai mirãm de nici o rãbufnire de bestialitate colectivã, noi
cei care de la fiecare zi ce vine ne aºteptãm la ticãloºii ºi mai mari
decât cele pe care ni le-a servit ziua de ieri am devenit mult mai
sceptici cu privire la perfectibilitatea moralã a oamenilor. Avea dreptate Freud când spunea cã civilizaþia ºi cultura noastrã reprezintã
numai un strat subþire care poate fi perforat în orice clipã de forþele
distructive ale subumanului. A trebuit sã ne obiºnuim încetul cu încetul sã trãim fãrã pãmânt sub picioare, fãrã drepturi, fãrã libertate,
fãrã siguranþa zilei de mâine. Ca sã putem supravieþui, a trebuit sã
ne lepãdãm de religia pãrinþilor noºtri, de credinþa lor într-o ascensiune rapidã ºi ireversibilã a umanitãþii ; nouã celor care ne-am instruit
la ºcoala teribilã a rãzboiului, ni se pare frivol un anumit optimism
faþã cu o catastrofã care, dintr-o singurã loviturã, a anulat o serie de
ani de strãduinþe umane. Chiar dacã numai o iluzie, a fost cel puþin
o iluzie minunatã ºi nobilã, pe care pãrinþii noºtri au cultivat-o, mai
umanã ºi mai rodnicã decât cuvintele de ordine de azi. ªi în ciuda
tuturor surprizelor ºi dezamãgirilor, ceva misterios din adâncul fiinþei
mele nu se poate desprinde cu totul de aceastã iluzie. Ceea ce spiritul
epocii þi-a insuflat încã din copilãrie îþi rãmâne ca o pãrticicã inseparabilã a propriei fiinþe. ªi în ciuda a tot ceea ce fiecare zi face sã-mi
explodeze în urechi, în ciuda a tot ceea ce mie ºi tovarãºilor de destin
ne-a fost dat sã cunoaºtem din repertoriul umilinþelor ºi suferinþelor,
nu pot totuºi sã mã lepãd cu totul de credinþa din tinereþe cã, în ciuda
tuturor opreliºtilor, lucrurile se vor îndrepta din nou. Chiar din abisul
groazei în care bâjbâim azi ca orbii, cu sufletul pustiit ºi zdrobit,
privesc iarãºi ºi iarãºi acolo sus, la acele stele nemuritoare care au
luminat copilãria mea, ºi mã mângâi cu credinþa de la pãrinþi cã
aceastã recidivã se va dovedi cândva a fi fost numai un interval în
ritmul etern al devenirii.
Astãzi când marea furtunã a spulberat-o de mult, ºtim pentru
totdeauna cã acea lume a statorniciei a fost un castel din acelaºi
material ca ºi visele. ªi totuºi, pãrinþii mei au locuit într-însa ca într-o
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casã de piatrã. Existenþa lor caldã ºi tihnitã n-a fost niciodatã tulburatã nici de vreo furtunã ºi nici mãcar de vreo undã de aer rece. Ce-i
drept, mai aveau ei ºi alt mijloc de apãrare contra intemperiilor : erau
oameni cu stare care treptat au devenit bogaþi ºi chiar foarte bogaþi,
ºi cu aceasta pe vremea aceea îþi capitonai straºnic pereþii ºi ferestrele.
Modul lor de viaþã mi se pare tipic pentru aºa-zisa bunã burghezie
evreiascã, încât cu prezentarea existenþei ei tihnite ºi discrete eu
relatez, de fapt, ceva ce aparþine istoriei : ca ºi pãrinþii mei, în acel
secol al valorilor asigurate, au trãit la Viena zece mii sau douãzeci
de mii de familii.
Familia tatãlui meu era originarã din Moravia. Acolo, în mici localitãþi rurale, comunitãþile evreieºti trãiau în cea mai bunã înþelegere
cu þãrãnimea ºi mica burghezie ; aºa cã nu se simþeau deloc oprimate
ºi, pe de altã parte, nici nu erau cuprinse de nerãbdarea evreilor din
Galiþia rãsãriteanã de a se strecura, pe furiº, în rândurile din faþã.
Tari ºi vânjoºi ca oameni ce trãiserã la þarã, ei îºi arau drumul vieþii
cu siguranþã ºi stãpânire de sine, aºa cum þãranii de pe acele meleaguri
îºi arau ogoarele. Emancipându-se de timpuriu de sub tutela ortodoxiei
religioase, ei deveniserã partizani înfocaþi ai noii religii a progresului
ºi, în era liberalismului politic, trimiteau în parlament deputaþii cei
mai respectaþi. Când s-au mutat din locurile lor natale la Viena, ei
s-au adaptat cu o rapiditate uimitoare la mediul cultural mai înalt,
iar ascensiunea lor personalã s-a încadrat organic în avântul general
al epocii. ªi prin aceastã formã de transplantare, familia noastrã a
fost cum nu se poate mai tipicã. Bunicul meu dinspre tatã se ocupase
cu vânzarea de mãrfuri de manufacturã. Apoi, în a doua jumãtate a
secolului, a început dezvoltarea industrialã în Austria. Faþã de vechile
procedee ale þesutului manual, rãzboaiele mecanice ºi maºinile de
filaturã importate din Anglia, prin efectul lor raþionalizator, au dus
la o colosalã ieftinire a produselor. Cu flerul lor comercial ºi cu priceperea lor în materie de piaþã internaþionalã, negustorii evrei au fost
primii care au sesizat necesitatea ºi oportunitatea trecerii la producþia
industrialã. Cu capital foarte redus au improvizat la repezealã acele
fabrici, puse în miºcare, la început, de energia apei, care apoi s-au
transformat în puternica industrie textilã din Boemia care a pus treptat stãpânire pe întreaga Austrie ºi pe Balcani. Aºadar, în timp ce
bunicul meu, ca reprezentant tipic la perioadei anterioare, slujise
numai comerþul cu produse finite, tatãl meu a pãºit hotãrât în noua
epocã, întemeind în al treizecilea an al vieþii sale, în Boemia de Nord,
o micã þesãtorie cãreia apoi, în cursul anilor, prudent ºi fãrã grabã
i-a dat dimensiunea unei impunãtoare întreprinderi.
A urma o cale aºa de prudentã în extinderea afacerilor, în ciuda
ispitelor unei conjuncturi favorabile, era cu totul în spiritul vremii.
În plus, procedeul corespundea ºi firii discrete ºi extrem de cumpãtate
a tatãlui meu. El se pãtrunsese de acel credo al epocii sale, Safety
first ; pentru el era mai important sã fie posesorul unei întreprinderi
solide (alt cuvânt preferat al acelei vremi), bazate pe capital propriu,
decât s-o amplifice prin credite bancare ºi ipoteci. Cã atât cât a trãit
nu i-a vãzut nimeni niciodatã numele pe vreo obligaþie sau poliþã ºi
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cã a figurat totdeauna numai în calitate de creditor la banca sa  se
înþelege, la cea mai solidã, la banca Rotschild, la Institutul de credit 
a fost singura mândrie a vieþii sale. Îi repugna orice câºtig care ar fi
comportat fie ºi cea mai slabã umbrã de risc, ºi niciodatã în viaþa lui
nu s-a amestecat în afacerile altora. Dacã totuºi, încetul cu încetul,
a devenit bogat, aceasta nu s-a datorat în nici un caz unor speculaþii
îndrãzneþe ºi cu atât mai puþin unor operaþiuni cu bãtaie lungã, ci
adaptãrii la metoda folositã pe scarã largã în acea epocã prudentã,
de a consuma întotdeauna numai o parte modestã a venitului ºi, drept
consecinþã, de-a spori capitalul cu sume de la un an la altul tot mai
importante. Precum cei mai mulþi din generaþia sa, tatãl meu ar fi
vãzut un risipitor înrãit în acela care ar fi tocat fãrã scrupule jumãtate
din veniturile sale, fãrã  ºi aceasta e tot o expresie mereu folositã
în acea epocã a statorniciei  sã se gândeascã la viitor. Datoritã
acestei continue tezaurizãri a câºtigurilor, în acea epocã de prosperitate crescândã, când nici din cele mai serioase venituri statul nu se
gândea sã reþinã mai mult de câteva procente sub formã de impozit
ºi când, pe de altã parte, acþiunile statului ºi ale industriei aduceau
mari dobânzi, pentru cei avuþi a deveni tot mai bogat însemna, de fapt,
ceva ce se realiza de la sine. Cel strângãtor încã nu era jefuit ca în
vremea inflaþiei, cine era serios nu era tras pe sfoarã, ºi cel mai mare
câºtig îl aveau numai cei mai perseverenþi, cei care nu se ocupau cu
specula. Datoritã acestei adaptãri la condiþiile generale ale vremii
sale, tatãl meu putea sã treacã încã de la vârsta de cincizeci de ani,
chiar raportat la standardele internaþionale, drept un om foarte înstãrit. Dar modul de viaþã al familiei noastre numai cu mare greutate
þinea pasul cu creºterea tot mai rapidã a averii. Ne-am permis treptat
mici înlesniri, ne-am mutat dintr-o locuinþã mai micã într-una mai
mare, ne reþineam primãvara o trãsurã închiriatã pentru dupã-amieze,
cãlãtoream la clasa a doua cu vagon de dormit, dar de-abia în al
cincizecilea an al vieþii sale ºi-a îngãduit tatãl meu pentru prima datã
luxul sã plece cu mama pentru o lunã de zile, iarna, la Nisa. În general,
atitudinea noastrã a rãmas aceeaºi : bogãþia o savurai având-o ºi nu
afiºând-o ; milionar fiind, tatãl meu n-a fumat niciodatã þigãri de
import ci, asemenea împãratului Franz Josef care fuma numai virginii ieftine, consuma trabuc simplu, inferior, iar când juca uneori
cãrþi, o fãcea de fiecare datã numai cu mize mici. Þinea cu strãºnicie
la modul lui de viaþã discret, liniºtit, tihnit. Deºi era net superior ca
prestanþã ºi culturã celor mai mulþi dintre colegii lui  cânta excelent
la pian, avea un scris clar ºi caligrafic, vorbea franceza ºi engleza 
a refuzat cu îndãrãtnicie onorurile ºi demnitãþile. Cât a trãit nu ºi-a
dorit ºi n-a acceptat nici un titlu, nici o distincþie din câte i s-au oferit
lui, ca mare industriaº. Dar la faptul de a nu fi cerut niciodatã nimic
de la nimeni, de a nu fi fost niciodatã obligat sã spunã cuiva vã rog
sau vã mulþumesc, la acest amor propriu ascuns în el þinea mai mult
ca la orice elogiu exterior.
În viaþa omului vine însã negreºit vremea când fiecare îºi reîntâlneºte tatãl în imaginea propriului eu. Aceastã înclinare spre o viaþã
retrasã, anonimã, începe de acum sã se afirme în mine tot mai rãspicat
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cu fiecare an ce trece, oricât de disonantã ar fi aceastã trãsãturã cu
profesiunea mea care impune întrucâtva o anumitã publicitate în jurul
numelui ºi persoanei. Din acelaºi amor propriu am refuzat ºi eu dintotdeauna orice formã de cinstire exterioarã, n-am acceptat nici un ordin,
nici un titlu, nici un loc în prezidiul vreunei reuniuni, n-am fãcut parte
niciodatã din vreo academie, din vreun comitet, din vreun juriu ; chiar
participarea la o masã festivã este pentru mine un chin, ºi însãºi ideea
de a solicita ceva cuiva  chiar dacã intervenþia mea e pentru o terþã
persoanã  face sã mi se usuce buzele înainte de primul cuvânt. ªtiu
cât de nelalocul lor sunt asemenea reþineri într-o lume unde-þi poþi
pãstra libertatea numai prin ºiretenie ºi fugã ºi unde, cum bine spunea
bãtrânul Goethe, ordinele ºi titlurile te apãrã de câte un ghiont în
mijlocul mulþimii. Firea tatãlui meu ºi amorul lui propriu care sãlãºluieºte în mine, iatã ce mã constrânge sã stau în umbrã ºi n-am voie
sã-i opun rezistenþã ; cãci lui îi datorez ceea este poate unica mea
avere sigurã : sentimentul libertãþii interioare.
Mama mea, pe numele ei de fatã Brettauer, avea o origine mai
cosmopolitã. Se nãscuse la Ancona, în sudul Italiei, ºi italiana i-a fost,
ca ºi germana, limba copilãriei. Ori de câte ori discuta cu bunica mea
sau cu sora ei un lucru de care nu trebuia sã afle slugile, o lua pe
italieneºte. Rizoto ºi pe atunci încã puþin cunoscutele anghinare precum ºi alte specialitãþi ale bucãtãriei meridionale mi-erau familiare
din cea mai fragedã copilãrie, ºi mai târziu, ori de câte ori veneam
în Italia, mã simþeam acasã din primul moment. Dar familia mamei
mele nu era italianã, ci premeditat cosmopolitã. Dupã exemplul marilor familii evreieºti de bancheri, dar fireºte în proporþii mult mai
reduse, Brettauerii, care iniþial avuseserã o bancã, au pãrãsit mica
localitate de la graniþa elveþianã, Hohenems, ºi s-au rãspândit de
timpuriu prin lume. Unii au mers la St. Gallen, alþii la Viena ºi Paris,
bunicul în Italia, unchiul la New York, iar aceastã luare de contact
cu mediul internaþional le-a conferit o mai mare urbanitate, o perspectivã mai largã ºi în plus un anumit orgoliu de familie. Nu mai existau
în aceastã familie mici negustori, samsari, ci numai bancheri, directori,
profesori, avocaþi ºi medici, fiecare vorbea mai multe limbi, ºi mi-aduc
aminte cu ce uºurinþã se trecea de la una la alta, la masã la mãtuºa,
la Paris. Era o familie grijulie în a-ºi pãstra rangul, ºi când o fatã
dintre rudele mai sãrace urma sã se cãsãtoreascã, puneau toþi mânã
de la mânã pentru a-i face o dotã substanþialã, ºi aceasta numai pentru
ca tânãra sã nu ia de bãrbat pe cineva de jos. Tatãl meu, ca mare
industriaº, era, ce-i drept, respectat, dar mama, deºi fãcuse cu el cea
mai fericitã partidã, n-ar fi acceptat niciodatã ca rudele lui sã fie puse
pe aceeaºi treaptã cu ale ei. Orgoliul de a se trage dintr-o familie
bunã era irepresibil la toþi membrii clanului Brettauer, ºi când în
anii de mai târziu vreunul dintre ei voia sã-mi demonstreze deosebita
lui simpatie, îmi spunea pe un ton protector : Doar ºi tu eºti un
adevãrat Brettauer, de parcã ar fi vrut sã-mi spunã : Vezi doar ce
noroc ai avut.
Acest fel de nobleþe pe care unele familii ºi-o atribuiau cu de la
sine putere, pe mine ºi pe fratele meu uneori ne amuza, alteori ne
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irita. Tot timpul ne era dat sã auzim cã domnul sau doamna cutare
sunt oameni fini ºi cã domnul sau doamna cutare nu sunt. Despre
fiecare prieten se fãceau investigaþii spre a se ºti dacã provine sau
nu dintr-o familie bunã ºi i se cercetau de-a fir a pãr atât rudele
cât ºi averea. Aceastã permanentã clasificare care constituia, de fapt,
obiectul principal al oricãrei conversaþii de familie sau de societate,
ni se pãrea atunci de un ridicol ºi snobism extrem, pentru cã, în
definitiv, la mai toate familiile evreieºti era vorba numai de o diferenþã
de cincizeci sau o sutã de ani de când ieºiserã din acelaºi ghetou.
Numai mult mai târziu m-am lãmurit eu cã noþiunea de familie bunã,
care nouã, copiilor, ni se pãrea o farsã parodicã a unei pseudoaristocraþii de imitaþie, exprimã una dintre cele mai intime ºi mai tainice
tendinþe ale caracterului evreiesc. În general se presupune cã îmbogãþirea reprezintã þelul suprem tipic al evreului. Nimic mai fals. Îmbogãþirea înseamnã pentru el numai o treaptã intermediarã, un mijloc
spre adevãratul scop. Ceea ce vrea cu adevãrat evreul, idealul sãu
imanent este desãvârºirea intelectualã, promovarea într-o categorie
culturalã superioarã. Chiar la evreimea ortodoxã rãsãriteanã, la care
atât slãbiciunile cât ºi calitãþile întregii rase se manifestã mai
pregnant, îºi gãseºte expresia plasticã aceastã supremaþie a voinþei
de spiritualitate asupra factorului material nud : cel cucernic, învãþatul în ale Bibliei, valoreazã de o mie de ori mai mult în ochii comunitãþii
decât bogatul. Chiar ºi cel mai înstãrit îºi va mãrita fiica mai degrabã
cu un învãþat sãrac lipit pãmântului decât cu un negustor. Aceastã
întâietate datã celor spirituale se manifestã la fel de intens în toate
straturile ; chiar ºi cel mai sãrac neguþãtor ambulant, care-ºi târãºte
marfa prin ploi ºi zloatã, va încerca, cu preþul celor mai grele sacrificii,
sã-ºi dea cel puþin un fecior la-nvãþãturã, ºi pentru întreaga familie
este un titlu de onoare sã aibã printre membrii ei pe cineva care a
devenit un intelectual de vazã, un profesor, un savant, un muzician,
ca ºi când acesta ar înnobila-o prin performanþa lui. Instinctiv, ceva
din firea evreului cautã sã se debaraseze de ceea ce este moralmente
dubios, respingãtor ºi meschin, inerent oricãrui negoþ, oricãrei simple
afaceri, ºi sã se ridice în sfera mai purã, imaterialã, a valorilor spirituale, ca ºi când ar vrea  ca sã vorbim ca Wagner  sã scape, el ºi
tot neamul lui, de blestemul banilor. Aºa se face cã mai totdeauna la
evrei nãzuinþa spre bogãþie se stinge pe parcursul a douã, cel mult
trei generaþii, ºi pânã ºi cele mai puternice dinastii se trezesc cã fiii
lor nu mai sunt dispuºi sã preia bãncile, fabricile, afacerile înfloritoare
ale pãrinþilor lor. Nu e deloc întâmplãtor cã un lord Rotschild a devenit
ornitolog, un Warburg istoric al artei, un Cassirer filosof, un Sassoon
poet ; ei toþi au ascultat de acelaºi îndemn tainic de a se elibera de
tot ce îngusteazã orizontul neamului, de goana meschinã dupã câºtiguri bãneºti. ªi poate cã astfel se exprimã dorinþa lor secretã ca prin
evadare în spiritual sã se lepede de umila condiþie iudaicã ºi sã se
dizolve în masa umanitãþii. O familie bunã þinteºte, aºadar, la mai
mult decât un simplu loc în societate ; ea þinteºte la o identitate iudaicã
nouã care, prin deschiderea spre o altã culturã ºi, odatã cu aceasta,
spre universalitate, s-a eliberat sau începe sã se elibereze de toate
neajunsurile ºi servituþile pe care i le-a impus ghetoul. Cã evadarea
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în spiritual printr-o îmbogãþire masivã a profesiunilor intelectuale
le-a fost evreilor tot atât de fatalã ca ºi cantonarea de odinioarã în
domeniul afacerilor, aceasta þine, desigur, de veºnicul paradox al destinului evreiesc.
În nici un alt oraº din Europa n-a fost setea de culturã atât de
pãtimaºã ca la Viena. Tocmai pentru cã monarhia, pentru cã Austria
nu mai avea de secole nici ambiþii politice, nici succese deosebit de
mari pe plan militar, mândria naþionalã îºi cãuta cu maximã intensitate compensarea într-o supremaþie artisticã. Din vechiul Imperiu
Habsburgic care dominase cândva Europa, se desprinseserã de mult
foarte importante ºi preþioase provincii, germane ºi italiene, flamande
ºi valone ; capitala însã, vatrã a curþii imperiale, pãstrãtoare a unei
tradiþii milenare, rãmãsese neatinsã în vechea ei strãlucire. Romanii
puseserã primele pietre la temelia acestui oraº destinat sã serveascã
drept castru, drept post înaintat pentru apãrarea civilizaþiei latine
împotriva barbarilor, ºi dupã mai bine de o mie de ani se sfãrâmase
de aceste ziduri nãvala otomanilor asupra Occidentului. Aici veniserã
nibelungii, aici strãluciserã deasupra lumii cei ºapte aºtri nemuritori
ai muzicii, Gluck, Haydn ºi Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms ºi
Johann Strauss, aici fusese punctul de confluenþã al tuturor curentelor
culturii europene ; la Curte, în fiinþa nobilimii, a poporului, se aliaserã
organic elementul german cu cel slav, ungar, spaniol, italian, francez,
flamand, ºi cel care a îmbinat armonios toate aceste contraste într-o
unitate nouã ºi originalã, în unitatea culturii austriece ºi vieneze, a
fost tocmai geniul acestui oraº al muzicii. Receptiv ºi înzestrat cu o
deosebitã capacitate de asimilare, acest oraº a atras spre sine forþele
cele mai discordante, pe care le-a îmblânzit ºi umanizat ; era o plãcere
sã trãieºti aici, în acest climat al bunei convieþuiri spirituale, ºi fiecare
locuitor al acestui oraº devenea, pe neobservate, un cetãþean al lumii.
Aceastã artã a adaptãrii, a tranziþiilor delicate ºi muzicale era deja
vizibilã în aspectul exterior al oraºului. Oraºul se tot mãrise de-a
lungul secolelor, dezvoltându-se organic din nucleul iniþial ºi ajunsese
destul de dens populat, cu cele douã milioane ale sale, ca sã poarte
tot luxul ºi bogãþia unei metropole, dar fãrã sã fie atât de disproporþionat încât sã se rupã de naturã, aºa cum e cazul Londrei sau New
York-ului. Ultimele case i se oglindeau în apele maiestuoase ale Dunãrii
sau priveau departe în largul ºesului sau se pierdeau printre grãdini
ºi ogoare sau se cãþãrau pe colinele domoale pânã spre poalele împãdurite ale Alpilor. Nici nu-þi dãdeai seama unde se sfârºea Viena ºi
începea natura, una se contopea cu cealaltã firesc ºi spontan. În interior simþeai de fiecare datã cum creºte oraºul, aidoma unui copac care
adaugã inel dupã inel ; iar nucleul vital ºi preþios nu mai era înconjurat
de vechile ziduri de cetate, ci de Ring, cu casele lui solemne. În interior,
vechile palate ale Curþii ºi ale nobilimii îºi spuneau povestea lor de
piatrã ; aici la Lichnowsky cântase Beethoven, acolo la Esterházy fusese Haydn în vizitã, când la vechea universitate rãsunase pentru
prima datã Creaþiunea lui, Hofburgul vãzuse generaþii de împãraþi, Schönbrunnul îl vãzuse pe Napoleon, în domul Sf. ªtefan prinþii
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reuniþi ai creºtinãtãþii adresaserã în genunchi rugãciune de mulþumire
pentru izbãvirea Europei de turci, universitatea adãpostise între zidurile ei nenumãraþi savanþi. În timpul acesta, se ridica mândrã ºi somptuoasã noua arhitecturã, cu bulevarde sclipitoare ºi magazine luxoase.
De aici, vechiul nu se încontra cu noul mai mult decât piatra cioplitã
cu natura virginã. Era minunat sã trãieºti aici, în acest oraº care
primea cu ospitalitate tot ce era strãin ºi se dãruia pe sine cu plãcere ;
în ambianþa lui seninã, inspiratoare de mari elanuri ca aceea a Parisului,
viaþa putea fi gustatã într-un chip mai firesc.
Viena era, se ºtie, un oraº îndrãgostit de viaþã, cãci ce însemneazã
cultura altceva decât arta de a ademeni materiei grosiere a vieþii ce
are ea mai fin, mai delicat ºi mai subtil ? Cu un gust rafinat în
probleme culinare, foarte amator de un vin bun, de o bere proaspãtã,
de prãjituri ºi torturi delicioase, vienezul era pretenþios ºi în privinþa
unor lucruri mai subtile. A face muzicã, a dansa, a juca teatru, a
conversa, a avea o conduitã amabilã ºi de bun gust aveau aici valoarea
unei arte deosebite. Ponderea cea mai mare în viaþa individului ºi în
viaþa publicã nu o aveau nici problemele militare, nici cele politice,
nici cele comerciale ; dimineaþa, când citea ziarul, vienezul de rând îºi
arunca prima privire nu asupra dezbaterilor din parlament sau evenimentelor de pe arena internaþionalã, ci asupra repertoriului teatrului
care avea în viaþa publicã o importanþã greu de înþeles pentru alte
oraºe. Cãci teatrul imperial, Burgtheaterul, era pentru vienez, pentru
austrieci, mai mult decât o simplã scenã pe care evoluau actorii, acesta
era microcosmosul care oglindea macrocosmosul, imaginea multicolorã
în care societatea se contempla pe însãºi, unicul cortegiano corect
al bunului gust. Pentru spectator, artistul de la Teatrul Curþii era un
model în privinþa modului de-a te îmbrãca, de-a pãºi într-un salon,
de-a conversa, de-a alege cuvintele care cadrau cu poziþia unui om de
bun-gust sau de-a le evita pe cele ce nu corespundeau acestei cerinþe ;
scena nu era pur ºi simplu un loc de amuzament, ci ghidul vorbit ºi
interpretat al bunelor maniere, al exprimãrii corecte, ºi un nimb de
respectabilitate aureola pânã ºi lucrurile care aveau o cât de vagã
legãturã cu teatrul imperial. Preºedintele guvernului, magnatul cel
mai bogat puteau sã se plimbe pe strãzile Vienei fãrã ca cineva sã se
întoarcã dupã ei ; dar un actor de la Curtea imperialã, o cântãreaþã
de operã erau recunoscuþi de orice vânzãtoare, de orice birjar ; noi
copiii ne fãleam ori de câte ori aveam ocazia sã povestim cum am
trecut pe lângã unul sau altul dintre ei (pozele ºi autografele lor le
colecþiona fiecare dintre noi), iar acest cult aproape religios mergea
aºa de departe încât se extindea chiar ºi asupra celor din jurul persoanei în chestiune. Frizerul lui Sonnenthal, birjarul lui Josef Kainz
erau persoane respectabile pe care lumea le invidia în secret ; tinerii
domniºori erau mândri sã-ºi comande haine la acelaºi croitor. Orice
jubileu, orice înmormântare a unui mare actor lua proporþii care eclipsau
toate evenimentele politice. A-þi vedea o piesã pusã în scenã la
Burgtheater era visul suprem al oricãrui scriitor vienez, pentru cã
aceasta echivala cu un fel de înnobilare pe viaþã ºi-þi aducea o serie
de avantaje ºi onoruri precum bilete gratuite pentru tot restul vieþii,
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invitaþii la ceremoniile oficiale º.a. ; ajungeai sã fii invitat chiar ºi la
unul din palatele imperiale. Mi-amintesc ºi-acum de modul solemn în
care un asemenea tratament mi s-a aplicat chiar mie. Dimineaþa mã
poftise la el în birou directorul Burgtheaterului pentru ca  dupã
felicitãrile de rigoare  sã-mi comunice cã mi s-a acceptat drama ;
când, seara, m-am întors acasã, i-am gãsit cartea de vizitã în locuinþa
mea. El îmi fãcuse mie, un tânãr de douãzeci ºi ºase de ani, o vizitã
formalã de rãspuns. Ca autor jucat pe scena imperialã devenisem din
oficiu un gentleman cu care un director al imperialei instituþii trebuia sã stea de vorbã de la egal la egal. ªi ceea ce se întâmpla la teatru
atingea indirect pe fiecare în parte, chiar ºi pe cel care nu avea nimic
de-a face cu acesta. [...]
Acest fanatism pentru artã ºi în special pentru arta teatralã cuprindea la Viena toate straturile societãþii. La drept vorbind, Viena era,
prin tradiþia ei secularã, un oraº precis stratificat ºi în acelaºi timp 
cum am scris odatã  minunat orchestrat. Pupitrul de comandã
aparþinea tot casei imperiale. Palatul imperial era centrul, nu numai
în sens spaþial, ci ºi cultural, al monarhiei multinaþionale. Casele marii
nobilimi austriece, poloneze, cehe, ungare formau în jurul acestui palat
un fel de al doilea val. Dupã aceea venea lumea bunã, formatã din
nobilimea mai micã, înalþii funcþionari, industriaºi ºi vechile familii,
ºi sub acestea mica burghezie ºi proletariatul. Toate aceste straturi
trãiau fiecare în cercul sãu ºi chiar în sectoare separate : marea nobilime în palatele ei din centrul oraºului, diplomaþii în districtul al
treilea, industriaºii ºi comercianþii în apropierea Ringului, mica
burghezie în districtele interioare, de la al doilea pânã la al nouãlea,
proletariatul în zona exterioarã ; toþi se întâlneau însã la teatru ºi la
marile festivitãþi ca, de exemplu, la bãtaia cu flori din Prater, unde
de trei ori câte o sutã de mii de oameni aclamau în delir pe cei zece
mii de sus, în echipajele lor minunat împodobite. La Viena, tot ce
emana culoare sau muzicã devenea prilej de sãrbãtoare, procesiunile
religioase precum cele din Joia Verde, parãzile militare, muzica de
la palat, chiar funeraliile atrãgeau o mulþime entuziastã, ºi era ambiþia oricãrui vienez adevãrat sã aibã o înmormântare frumoasã, cu
pompã ºi mare alai ; un vienez autentic chiar propria moarte ºi-o
transforma într-un spectacol pentru ceilalþi. Întregul oraº era stãpânit
de pasiunea pentru tot ce era culoare, sunet, sãrbãtoare, de setea de
spectacol ca formã de imitaþie ºi oglindire a vieþii, indiferent dacã avea
loc pe scenã sau în lumea realã.
Aceastã teatromanie a vienezilor, pe care îi vedeai gonind neobosiþi dupã cele mai neînsemnate amãnunte ale vieþii artiºtilor preferaþi,
aluneca deseori în grotesc ºi nu era deloc greu de persiflat. ªi s-ar
putea prea bine ca indolenþa noastrã austriacã în domeniul politic,
rãmânerea în urmã sub raport economic faþã de tenacele imperiu
german vecin sã se datoreze mãcar în parte faptului cã prea ne-am
aservit plãcerilor. Dar acest suprapreþ pus pe evoluþia artisticã a
produs în plan cultural ceva unic  un respect nemãrginit faþã de orice
realizare artisticã ºi, prin cultivarea secularã a acestei atitudini, o
creativitate extraordinarã, iar datoritã acesteia un nivel remarcabil
în toate domeniile culturii. Totdeauna artistul se simte cel mai bine
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ºi, în acelaºi timp, cel mai stimulat acolo unde este apreciat ºi chiar
supraapreciat. Totdeauna arta ajunge la maximã înflorire acolo unde
ea devine cauzã vitalã a unui întreg popor. ªi aºa cum Florenþa sau Roma
în epoca Renaºterii îi atrãgea pe pictori ºi-i fãcea sã aspire la mãreþie
pentru cã fiecare simþea cã, aflat într-o permanentã întrecere, trebuie,
în vãzul concetãþenilor sãi, sã-i depãºeascã necontenit pe ceilalþi ºi
pe sine însuºi, tot aºa ºi Viena îi atrãgea ºi dãdea importanþa cuvenitã
muzicienilor ºi artiºtilor ei. La Opera din Viena, la Burgtheater, nimic
nu se trecea cu vederea ; orice notã falsã era imediat observatã, orice
intrare incorectã, orice simplificare era cenzuratã, ºi acest control se
exercita nu numai la premiere de cãtre criticii de profesie, ci zi de zi
de cãtre întreaga opinie publicã, cu auzul ei treaz ºi rafinat printr-o
permanentã cântãrire a valorilor. Dacã, pe plan politic, administrativ,
moral, unele lucruri erau deseori trecute cu vederea ºi dacã neseriozitatea era privitã cu o binevoitoare indiferenþã, iar greºelile erau
tratate cu indulgenþã, în materie artisticã nu se acorda nici un rabat ;
aici era în joc onoarea oraºului. Fiecare cântãreþ, fiecare actor, fiecare
muzician trebuia sã dea necontenit tot ce avea mai bun, altminteri
era pierdut. Era splendid sã fii un favorit al publicului la Viena, însã
nu era uºor sã rãmâi ca atare ; nu se admitea nici un moment de
obosealã. ªi ºtiindu-se supus unei permanente ºi necruþãtoare
supravegheri, orice artist vienez se strãduia sã dea tot ce avea mai
bun în el. Fiecare dintre noi a dobândit pe viaþã de la aceºti ani de
tinereþe un criteriu sever ºi riguros de aplicat spectacolului artistic.
Cine a cunoscut pânã în detaliile ei cele mai infime stricta disciplinã
de la operã de pe vremea lui Gustav Mahler sau patosul legat organic
cu acribia de la filarmonicã, acela rar va mai fi pe deplin satisfãcut
de o punere în scenã teatralã sau muzicalã. Dar cu aceasta am învãþat
sã fim exigenþi faþã de noi înºine cu privire la orice spectacol artistic ;
un anumit nivel a fost ºi a rãmas pentru noi obligatoriu, trãsãturã
care în puþine oraºe ale lumii s-a imprimat artistului în devenire. Dar
ºi în straturile adânci ale poporului întâlneai aceastã ºtiinþã a mãsurii
ºi ritmului potrivit, cãci pânã ºi cetãþeanul de rând care lua masa la
birt ºtia sã cearã de la orchestrã muzicã bunã, tot aºa de bine cum
ºtia sã cearã vin bun de la cârciumar ; în Prater, poporul ºtia de fiecare
datã cu exactitate care orchestrã militarã are mai mult suflu, ungurii
sau teutonii ; cine trãia la Viena primea parcã din aer simþul ritmului. ªi în timp ce la noi, scriitorii, aceastã muzicalitate îºi gãsea
expresia într-o prozã deosebit de îngrijitã, la ceilalþi, simþul ritmului
pãtrundea în comportamentul social ºi în viaþa cotidianã. Un vienez
fãrã simþ artistic ºi fãrã cultul formei era de neconceput în aºa-zisa
societate bunã, dar chiar ºi cetãþeanul cel mai umil, pe treptele cele
mai de jos ale societãþii, dobândea de la peisaj, din sfera seninã a
omenescului, un anumit instinct al frumosului ; nu exista vienez adevãrat fãrã aceastã dragoste de culturã, fãrã acest simþ iscoditor ºi în
acelaºi timp receptiv faþã de aceastã bagatelã  cea mai sacrã  a vieþii.
Adaptarea la mediul de viaþã al poporului sau al þãrii în care trãiesc
nu este pentru evrei numai o superficialã mãsurã de apãrare, ci o
necesitate adânc înrãdãcinatã. Dorinþa lor fierbinte de a avea patrie,
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liniºte, rãgaz, siguranþã, adãpost îi împinge sã se ataºeze pãtimaº de
cultura contextului lor uman. ªi nicãieri  în afarã de Spania secolului
al XV-lea  nu s-a realizat o asemenea legãturã într-un mod mai fericit
ºi mai rodnic decât în Austria. Aºezaþi de mai bine de douã sute de
ani în oraºul imperial, evreii au dat aici peste un popor vesel, conciliant
din fire, cãruia sub aceastã aparenþã de slãbiciune îi era propriu
acelaºi instinct profund pentru valorile spirituale ºi estetice pe care
ºi ei le preþuiau. În ultimul secol, arta în Austria îºi pierduse apãrãtorii
ºi protectorii ei tradiþionali : casa imperialã ºi aristocraþia. Pe când
în secolul al XVIII-lea Maria Tereza îºi trimitea fiicele la Gluck pentru
iniþiere în muzicã, Iosif al II-lea discuta în cunoºtinþã de cauzã cu
Mozart despre operele acestuia, Leopold al III-lea compunea el însuºi,
împãraþii de mai târziu, Francisc al II-lea ºi Ferdinand, nu mai manifestau nici un fel de interes faþã de artã, iar împãratul nostru, Franz
Josef, care pânã la vârsta de optzeci de ani nu citise ºi nici mãcar nu
pusese mâna pe vreo carte, afarã de regulamentul militar, era chiar
foarte pornit împotriva muzicii. Tot aºa, marea nobilime abandonase
vechea ei poziþie de protector ; trecuserã timpurile glorioase când familia Esterházy gãzduise pe un Haydn, când familiile Lobkovitz ºi Kinsky
ºi Waldstein se luau la întrecere care sã aibã în palatul ei primele
audiþii din Beethoven, când o contesã Thun se arunca în genunchi în
faþa marelui geniu rugându-l sã nu retragã Fidelio de la Operã. Wagner,
Brahms ºi Johann Strauss sau Hugo Wolf nu mai gãseau nici cel mai
mic sprijin ; ca sã se menþinã concertele Filarmonicii la înãlþimea de
odinioarã, ca sã li se asigure pictorilor ºi sculptorilor existenþa, a fost
nevoie ca publicul sã sarã în ajutor.
De mult îndrãgiserã evreii acest oraº ºi se bucuraserã de el cu
fiinþa lor cea mai intimã, dar numai prin ataºamentul faþã de arta
vienezã au devenit ei cu adevãrat vienezi ºi au cãpãtat sentimentul
cã au dreptul plenar la o patrie. În viaþa publicã influenþa lor era de
altminteri minorã ; strãlucirea casei imperiale eclipsa pe oricare dintre
familiile avute, funcþiile înalte din conducerea statului se transmiteau
ereditar, diplomaþia era rezervatã aristocraþiei, armata ºi slujbele
importante erau pentru vechile familii, iar în ce-i priveºte pe evrei,
ei nici mãcar nu încercau sã pãtrundã în aceste cercuri privilegiate.
Ei respectau aceste privilegii tradiþionale ce pe ceva natural ; mi-aduc
aminte, de pildã, cã tatãl meu, cât a trãit, a evitat sã ia masa la Sacher,
ºi asta nu din spirit de economie  cãci diferenþa faþã de celelalte mari
hoteluri era derizorie , ci din acel firesc sentiment al distanþei : i s-ar
fi pãrut incorect sau necuviincios sã stea la o masã în vecinãtatea unui
prinþ Schwarzenberg sau Lobkowitz. La Viena, numai în faþa artei se
simþeau cu toþii egali, fiindcã dragostea de artã trecea aici drept un
sentiment comun tuturor.
Sensibilitatea lor ºi participarea intensã la viaþa culturalã a Vienei
au propulsat personalitãþi ca Goldmark, Gustav Mahler ºi Schönberg,
care au dobândit un renume internaþional în creaþia muzicalã ; prin Oscar
Strauss, Leo Fall ºi Kálmán, tradiþia valsului ºi a operetei a cunoscut
o nouã înflorire ; Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Beer-Hofmann, Peter
Altenberg au dat literaturii vieneze un prestigiu european cum nu mai
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avusese aceasta nici în vremea lui Grillparzer ºi Stifter ; Sonnenthal,
Max Reinhardt au fãcut ca vestea despre oraºul teatrelor sã se rãspândeascã în toatã lumea ; datoritã lui Freud ºi marilor inteligenþe ale
ºtiinþei, privirile se îndreptau spre vechea ºi celebra universitate.
Iubirea lor pãtimaºã faþã de acest oraº, voinþa lor de identificare cu
destinul celor de aici i-a ajutat sã se adapteze perfect ºi au fost fericiþi
sã contribuie la gloria Austriei ; ei îºi percepeau apartenenþa la Austria
ca pe un titlu de nobleþe în faþa lumii. Cãci geniul Vienei  geniu
specific muzical  s-a manifestat încã de mult prin aceea cã a armonizat
în sine toate contrastele etnice ºi lingvistice, prin sintetizarea tuturor
culturilor Occidentului în cultura sa ; cine trãia ºi activa acolo se
simþea liber de îngustimi ºi prejudecãþi. Nicãieri nu era mai uºor sã
fii european, ºi ºtiu cã datoritã acestui oraº, care încã în vremea lui
Marc Aureliu apãra spiritul roman, universal, am învãþat de timpuriu
sã iubesc ideea convieþuirii ca pe bunul cel mai de preþ al inimii mele.
Se trãia bine, se trãia uºor ºi fãrã griji în acea Vienã de altãdatã,
ºi nemþii din nord ne priveau de sus cu ciudã ºi dispreþ pe noi, vecinii
de la Dunãre, care, în loc sã fim oameni muncitori ºi sã pãstrãm o
ordine strictã, ne abandonam plãcerilor vieþii, mâncam bine, ne duceam la teatre ºi la petreceri ºi, în plus, fãceam muzicã excelentã. În
locul hãrniciei germane care, pânã la urmã, le-a amãrât ºi le-a dat
peste cap existenþa tuturor celorlalte popoare, în locul acestei pofte
nemãsurate de a o lua înaintea tuturor celorlalþi ºi a goanei dupã
cuceriri, la Viena lumea prefera sã stea la o ºuetã în tête-à-tête, la
o reuniune agreabilã, ºi cu o largã ºi, poate, lejerã mãrinimie lãsa
fiecãruia, dupã dreptate, partea lui. A trãi ºi a lãsa ºi pe alþii sã
trãiascã era o vestitã maximã vienezã, o maximã care mie ºi astãzi
mi se pare mai omenoasã decât toate imperativele categorice ºi care
se impunea irezistibil în toate cercurile. Sãraci ºi bogaþi, cehi ºi germani, evrei ºi creºtini convieþuiau paºnic, în ciuda unor frecuºuri
ocazionale, ºi chiar ºi miºcãrile politice ºi sociale erau lipsite de acea
groaznicã revãrsare de urã care a pãtruns în circuitul vital al epocii
ca reziduu otrãvitor al primului rãzboi mondial. În vechea Austrie
oamenii încã se mai combãteau la modul cavaleresc, mai polemizau
prin ziare, în parlament, dar dupã tiradele à la Cicero aceiaºi deputaþi
se aºezau la o bere sau la o cafea ºi se tutuiau ca niºte prieteni ; chiar
atunci când Lueger, ºeful partidului antisemit, a ajuns primar al oraºului, n-a intervenit nici cea mai micã schimbare în viaþa de fiecare
zi, ºi eu ca evreu trebuie sã recunosc cã n-am aflat niciodatã nici cea
mai micã piedicã sau discriminare, nici la ºcoalã, nici la universitate,
nici în literaturã. Ura care contrapune o þarã altei þãri, un popor altui
popor, un grup altui grup încã nu þâºnea zilnic din gazete, nu dezbina
oamenii ºi naþiunile ; acel instinct de turmã ºi de gloatã încã nu devenise atât de monstruos cum e în viaþa publicã de azi ; libertatea de
miºcare a individului trecea drept o condiþie fireascã a existenþei, lucru
ce abia se mai poate concepe astãzi ; toleranþa nu era dispreþuitã, cum
e astãzi, ca un semn de slãbiciune ºi lipsã de fermitate, ci se afla la
loc de cinste ca o forþã eticã.
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Fiindcã n-a fost un secol pãtimaº acela în care m-am nãscut ºi
m-am format eu. Era o lume ordonatã, cu delimitãri clare ºi tranziþii
line, o lume care nu cunoºtea graba. Ritmul noilor viteze nu se extinsese încã de la maºini, telefon, radio, avion la om, timpul ºi vârsta
aveau o altã mãsurã. Se ducea o viaþã mai tihnitã, ºi când încerc sã-mi
reconstitui plastic chipurile celor maturi care au vegheat asupra copilãriei mele, am surpriza sã constat cã mulþi dintre ei se îngrãºau de
timpuriu. Tatãl meu, unchii mei, profesorii mei, vânzãtorii din prãvãlii,
membrii filarmonicii la pupitrele lor erau cu toþii, la patruzeci de ani,
oameni deja corpolenþi, respectabili. Mergeau încet, vorbeau mãsurat, ºi în timpul conversaþiei îºi netezeau bãrbile bine îngrijite, care
în multe cazuri începuserã deja sã-ncãrunþeascã. Dar pãrul cãrunt era
numai un indiciu al respectabilitãþii ºi un om aºezat evita cu premeditare gesturile ºi exuberanþa tineretului ca pe ceva nelalocul lui.
Chiar la începutul copilãriei mele, când tatãl meu încã nu împlinise
patruzeci de ani, nu-mi amintesc sã-l fi vãzut vreodatã urcând sau
coborând în fugã scãrile sau, în general, fãcând ceva în mare grabã.
Graba era socotitã o lipsã de eleganþã, era de fapt inutilã, cãci în
aceastã lume burghezã bine clãditã, cu nenumãratele ei mici asigurãri
ºi mãsuri de acoperire, nu se întâmpla niciodatã ceva neaºteptat ;
catastrofele, câte se produceau pe la periferia lumii exterioare, nu
pãtrundeau prin peretele bine cãptuºit al vieþii asigurate. Rãzboiul
cu burii, rãzboiul ruso-japonez, chiar rãzboiul balcanic nu reuºeau sã
tulbure existenþa pãrinþilor mei. Sãreau peste reportajele de rãzboi
din ziar cu aceeaºi indiferenþã cu care sãreau peste rubrica sportivã.
ªi, într-adevãr, ce-i interesa pe ei ce se petrecea în afara Austriei, ce
importanþã avea asta pentru viaþa lor ? În Austria lor, în epoca aceea
cu cer senin, nu existau rãsturnãri revoluþionare, distrugeri intempestive de valori ; când vreodatã la bursã hârtiile de valoare scãdeau
cu patru sau cinci procente, aceasta cãpãta îndatã numele de crah
ºi se vorbea cu fruntea încruntatã despre catastrofã. Lumea se plângea mai mult din obiºnuinþã decât din convingere de impozitele mari
care, la drept vorbind, în comparaþie cu cele de dupã rãzboi reprezentau numai un fel de bacºiº plãtit statului. Încã se mai stipula în
testamente modul cel mai precis cum sã fie ajutaþi nepoþii ºi strãnepoþii sã nu-ºi piardã averile, ca ºi când printr-un invizibil titlu de
creanþã s-ar putea obþine garanþii de la puterile veºnice, ºi în timpul
acesta oamenii îºi trãiau viaþa lor tihnitã ºi-ºi mângâiau micile lor
griji ca pe niºte bune ºi ascultãtoare animale domestice de care în fond
nu se temeau. De aceea, totdeauna când, din întâmplare, îmi cade în
mânã vreun ziar vechi din zilele acelea ºi când citesc articole înfierbântate despre vreo micã alegere de consiliu comunal, când încerc
sã-mi reamintesc piesele de teatru cu problemele lor minuscule sau
tonul exagerat de vehement al discuþiilor noastre din tinereþe despre
lucruri, în fond, lipsite de importanþã, fãrã sã vreau îmi vine sã zâmbesc. Ce liliputane erau acele griji, ce senin era cerul acelei epoci. A
nimerit-o mai bine generaþia pãrinþilor ºi bunicilor mei, ea ºi-a trãit
viaþa de la un capãt la altul în liniºte, cinste ºi armonie. ªi cu toate
acestea, nu ºtiu dacã o invidiez. Ce strãini au fost ei de toate adevãratele
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amãrãciuni, de vicleniile ºi duritãþile soartei, cât de feritã le-a fost
viaþa de toate acele crize ºi probleme care-l strivesc pe om, dar care
în acelaºi timp fac din el o fãpturã grandioasã ! Ei care n-au cunoscut
grija zilei de mâine ºi s-au scãldat în bogãþie ºi confort, cât de puþin
au ºtiut ei cã viaþa poate fi ºi exces ºi încordare, o veºnicã luare pe
nepregãtite ºi o dislocare a tuturor rosturilor ; în optimismul ºi liberalismul lor duios, aproape cã nici n-au bãnuit cã orice zi care ne mijeºte-n fereastrã poate sã ne aducã moartea. Nici în nopþile lor cele
mai pline de coºmaruri n-au putut întrezãri cât de primejdios poate
deveni omul, dar tot atât de puþinã idee au avut de câtã forþã are el
de a învinge primejdii ºi de-a trece cu bine peste încercãri. Noi, fugãriþi
prin toate vâltorile vieþii, noi, smulºi cu rãdãcini cu tot din contextul
nostru, noi, nevoiþi mereu s-o începem de acolo de unde ni se pregãtea
un sfârºit, noi, victime, dar ºi slugi plecate ale unor puteri necunoscute,
noi, cei pentru care tihna a devenit o legendã ºi siguranþa zilei de
mâine un vis de copil  noi am simþit pânã în adâncul fiinþei noastre
încordarea care a cuprins întreg pãmântul ºi fiorul veºnicelor înnoiri.
Fiecare clipã a existenþei noastre s-a legat de soarta umanitãþii. Cu
necazuri ºi bucurii am trãit timpul ºi istoria, cu mult mai mult decât
putea sã încapã în mica noastrã existenþã, pe când cei de dinaintea
noastrã ºi-au trãit viaþa lor ºi numai a lor. De aceea, oricare dintre
noi, chiar ºi cel mai umil din generaþia noastrã, ºtie astãzi despre
viaþã de o mie de ori mai mult decât cei mai înþelepþi dintre înaintaºi.
Dar nimic nu ni s-a dat pe gratis ; pentru toate acestea am plãtit cu
preþ ºi suprapreþ.
În româneºte de ION NASTASIA
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Figurã proeminentã a culturii Europei Centrale, Elias Canetti se
naºte în 1905, la Rusciuc, Bulgaria, într-o familie de evrei sefarzi.
Aici, în apropierea Dunãrii, viitorul scriitor îºi va petrece primii ani
ai copilãriei ; va locui apoi în Austria, Germania, Elveþia ºi, o datã
pornite persecuþiile antisemite ale Reich-ului hitlerist, în Anglia,
patria atâtor transfugi ai Europei Centrale : Freud, Koestler, Felix
Braun. Prin gândire ºi prin expresie, Canetti se va considera întotdeauna un exponent al literaturii germane. A scris : piese de teatru ;
un roman, Die Blendung (Orbirea), 1935, care avea sã-i aducã celebritatea abia peste treizeci de ani ; aforisme, Die Provinz des Menschen
(Provincia Omului), 1937 ; filosofie, Masse und Macht (Masã ºi putere),
1960, ºi o serie de fascinante volume memorialistice, Die Stimmen aus
Marrakesch (Vocile din Marakeº), 1967, Die gerettete Zunge (Limba
salvatã), 1977, Die Fackel im Ohr (Facla în ureche), 1980, Das
Augenspiel (Jocul Privirilor), 1985. În 1981, obþine Premiul Nobel
pentru literaturã.
Memoriile sale, traduse integral în limba românã, constituie o
impresionantã mãrturie a vieþii artistice ºi intelectuale a Europei
Centrale din prima jumãtate a secolului XX. Ele descriu, ba chiar
mai mult, definesc o culturã, printr-o metodã care nu dã greº : iubirea,
dincolo de orice prejudecatã, pentru reprezentanþii ei de frunte (Karl
Kraus, Robert Musil, Hermann Broch, Bertolt Brecht, Alban Berg
etc.). Fragmentul de faþã, extras din ultimul volum memorialistic,
Jocul privirilor, reprezintã un astfel de exerciþiu de admiraþie. Eroul
sãu, Dr. Sonne, este unul dintre acei monºtri sacri ai umanismului
vienez de cafenea, ai unei aristocraþii a spiritului fãrã nume, creatoarea acelui excepþional milieu cultural pe care istoria îl va contabiliza
sub denumirea de Viena începutului de secol. (Tinu Pârvulescu)
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Elias Canetti

Jocul privirilor*
Descoperirea celui bun
Existau nenumãraþi oameni la Viena cu care veneam în contact pe
atunci, pe care-i vedeam adesea, cãrora nu le cedam, ºi ei se împãrþeau
în douã categorii, complet opuse. Pe unii, erau poate ºase sau ºapte,
îi admiram pentru muncã ºi seriozitatea cu care ºi-o îndeplineau. Erau
oameni mergând pe drumuri proprii, neabãtuþi de nimeni, neaserviþi,
îngroziþi de succes în sensul obiºnuit al cuvântului, care-ºi avea obârºia,
chiar dacã nu pe cea strãveche, la Viena, ºi ar fi fost greu de închipuit
în altã parte, dar nu se lãsau, totuºi, corupþi de Viena. Pe aceºtia îi
admiram, de la ei învãþam cum sã realizez ceva fãrã sã plãtesc tribut,
cu toate cã lumea nu voia sã audã nimic despre aºa ceva. Deºi toþi
sperau sã fie recunoscuþi încã în timpul vieþii, erau destul de conºtienþi
cât de nesigur era acest lucru, hotãrâþi sã rãmânã la planurile lor,
chiar dacã ironia celorlalþi avea sã-i urmãreascã pânã la sfârºitul
vieþii. O astfel de caracterizare sunã, probabil, eroic ; toþi erau prea
serioºi ºi prea inteligenþi pentru a se vedea în aceastã posturã, dar
aveau curaj ºi o rãbdare ce atingea uneori limitele supraomenescului.
Veneau apoi ceilalþi, care reprezentau totuºi opusul ºi erau în stare
de orice pentru bani, glorie sau putere. ªi de ei eram fascinat, dar în
cu totul alt mod. Voiam sã-i observ în profunzime, voiam sã ºtiu cum
arãtau pe dinãuntru, sã le sondez adâncimile, de parcã fericirea sufletului meu ar fi depins de înþelegerea ºi perceperea lor ca personaje
complete, dorinþa de a-i vedea e posibil sã fi fost chiar mai mare, cãci
neputând crede pe deplin tot ce observam la ei, trebuia sã-mi confirm
mereu observaþiile. Dar nu se întâmpla nicidecum sã mã compromit
în societatea lor, nu mã adaptam ºi nu mã fãceam plãcut ; cu toate
acestea, nu aflau imediat ce gândeam despre ei cu adevãrat. ªi aici
erau vreo ºase, ºapte figuri principale ; cea mai reprezentativã dintre
ele era Alma Mahler.
Cel mai greu de suportat erau pentru mine interacþiunile celor
douã grupe. Alban Berg, pe care-l iubeam, era prieten intim cu Alma
Mahler, casa ei îi sta deschisã. Era prezent de fiecare datã în Hohe
Warte, la toate invitaþiile mai importante ; îl gãseam de fiecare datã
acolo, într-un colþ, cu soþia sa, Helene, ºi mã ataºam totdeauna grupului lor, respirând uºurat. De fapt, se izola de ceilalþi ºi nu participa
la intensa activitate de prezentare a noilor oaspeþi sau a celor deosebiþi. În schimb, fãcea observaþii în legãturã cu anumite persoane
prezente, la fel de caustice ca acelea din Facla ºi care ne uºurau
* Elias Canetti, Jocul privirilor. Povestea vieþii, 1931-1937, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1989, traducere de Elena Viorel (fragmente).
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amândurora inimile ; dar el era întotdeauna prezent ºi n-am auzit
niciodatã din gura lui un cuvânt împotriva stãpânei casei.
ªi Broch avea tot felul de cunoºtinþe ºi, deºi atunci când eram
singuri îmi spunea deschis ce gândeºte despre ele, nici nu i-ar fi trecut
prin gând sã le evite. La fel stãteau lucrurile ºi cu ceilalþi, pe care-i
luam în serios ºi-i stimam. Toþi aveau ºi o a doua lume comunã în care
se miºcau, fãrã sã se pângãreascã, ba de multe ori þi se pãrea cã
aceastã a doua lume era necesarã, pentru a o pãstra intactã pe cea
dintâi. Cel mai mult dintre toþi se distingea Musil. Selecta în modul
cel mai exact pe cei pe care-i vedea ºi dacã, pe neaºteptate, se afla
la cafenea sau în altã parte, printre oameni pe care-i dezaproba, amuþea ºi nu-l mai puteai face sã scoatã un cuvânt.
În discuþiile cu Broch se isca o întrebare care ar putea pãrea ciudatã : existã vreun om bun ? Cum ar trebui el sã fie dacã ar exista ? I-ar
lipsi, oare, anumite însuºiri de care alþii se lãsau conduºi ? Era un
individ care se þinea deoparte sau se putea miºca liber printre ceilalþi,
reacþionând la provocãrile lor ºi rãmânând totuºi bun ? Era o întrebare ce ne afecta pe amândoi. N-o evitam prin cãutarea de definiþii.
Ne îndoiam amândoi de faptul cã în viaþã, aºa cum o vedeam în jurul
nostru  fiecare în felul sãu  ar fi posibil un om bun. În caz cã ar
exista, nu aveam nici o îndoialã cum ar arãta. Dacã l-ai putea întâlni,
l-ai recunoaºte pe loc. Ambilor participanþi la aceastã discuþie, de o
ciudatã stringenþã, le era comunã convingerea cã ºtiau exact la ce se
refereau. Nu s-a purtat nici o discuþie sterilã despre ceea ce ar fi bun.
Asta era surprinzãtor, tocmai pentru cã aveam pãreri diferite despre
foarte multe lucruri ºi le lãsam sã transparã. Dar omul bun exista ºi
în el, la fel ca în mine, ca o imagine intangibilã. Era doar o imagine ?
Exista cu-adevãrat ? Unde era ?
Discuþia decurgea în aºa fel încât treceam în revistã toþi oamenii
pe care-i cunoºteam. Ne întreþineam mai întâi despre oamenii pe care-i
ºtiam, fãrã sã-i cunoaºtem. Atunci reieºea cã deþineam prea puþine
date despre ei. Ce rost avea sã preluãm judecãþi pro sau contra lor,
fãrã sã le fi putut controla prin propriile noastre pãreri ? Am hotãrât,
deci, sã vorbim numai despre lume cunoscutã, pe care o cunoºteam
bine. Cunoºtinþele apãreau una dupã alta, fie în faþa lui Broch, fie
înaintea mea, ºi erau supuse unui examen.
Sunã ºcolãreºte, practic asta însemna doar cã raportai împrejurãri
din viaþa ta, al cãror martor fuseseºi, pentru care, ca sã spun aºa,
puteai garanta. Era clar cã nu eram în cãutarea unui naiv, omul bun
la care ne refeream noi trebuia sã ºtie ce face. Trebuia sã aibã în el
resurse ºi rezerve de vioiciune, de unde sã poatã selecta. Nu era un
om simplu sau redus faþã de lume, nu se afla într-o stare de ignoranþã,
avea capacitatea de a ghici gândurile altora. Nu se lãsa înºelat sau
adormit de alþii, era treaz ºi atent, sensibil, dinamic, activ, ºi abia când
corespundea tuturor acestor premise se putea pune întrebarea : era,
totuºi, bun ? Nici eu, nici Broch nu duceam lipsã de figuri pe care le-am
ales, pentru cã le cunoºteam sau le cunoscusem odinioarã. Dar ele au
fost rãsturnate una dupã alta, ca niºte popice, ºi toatã afacerea cãpãtã,
în curând, un gust amar, ca dupã un joc de-a cãlãul, cãci cine erau
aceia care îºi arogau aceastã sentinþã ? Mã simþeam ruºinat înaintea
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lui Broch, din cauzã cã nu am admis nici unul, poate simþea ºi el un
fel de jenã în faþa mea, deºi el era mai puþin violent din naºtere, când
spuse dintr-o datã : Cunosc unul ! Cunosc unul ! Prietenul meu Sonne !
El e omul cel bun ! El e !. Nu auzisem niciodatã acest nume ºi întrebai : Îl cheamã chiar Sonne ?. Da. Puteþi spune ºi dr. Sonne. Asta
sunã mai puþin mitic. El e tocmai ceea ce cãutãm. Corespunde atât
de bine, încât poate de aceea nu mi-a venit în minte în primul moment.
Aflai cã dr. Sonne trãieºte retras, cã obiºnuieºte sã se întâlneascã doar
cu câþiva prieteni ºi  rareori  chiar sã-i viziteze. L-aþi numit înainte
tocmai pe pictorul Georg Merkel, el fusese unul dintre candidaþii
noºtri. Pe el îl vizita uneori, în cartierul Penzing. Acolo îl puteþi
cunoaºte. Aºa e cel mai simplu. Totul vine de la sine.
Georg Merkel, un pictor ale cãrui tablouri mã atrãseserã adesea
la expoziþii, un bãrbat cam de vârsta lui Broch, îmi reþinuse atenþia
la Café Museum, unde venea mai rar decât ceilalþi pictori, printr-o
adânciturã pe frunte, chiar deasupra ochiului stâng. În sufrageria ºi
camera de zi a lui Wotruba, admirasem tablouri de-ale lui, ce pãreau
foarte franþuzeºti, influenþate de timpuriu de neoclasiciºti ; în varietatea lor, ele erau unice ºi neobiºnuite pentru Viena. Pe atunci, mã
interesa persoana lui, punând sã mi se povesteascã despre el. Mai
târziu aveam sã-l cunosc la Café Museum, prin Wotruba, ca pe cei mai
mulþi pictori ai vremii, de o oarecare importanþã. Germana sa, foarte
distinsã, mã fermecase de îndatã. Era lentã ºi livrescã, cu un accent
polonez, fiecare propoziþie era marcatã de convingere ºi importanþã,
vorbea ca din Biblie ; de parcã ar fi cerut-o în cãsãtorie pe Rachela.
Lucrurile despre care vorbea erau însã cu totul diferite, ele nu aveau
de-a face nimic cu Biblia, dar accentul cãdea pe salutul, pe respectul
ºi cinstea arãtate interlocutorului ; acesta trebuia sã se simtã mãgulit
ºi stimat când i se adresa, dar se putea simþi limpede cât de în serios
se lua pictorul însuºi, fãrã sã parã arogant. De atunci, un nume pronunþat o datã îþi stãruia în ureche în acest fel, te simþeai uneori ispitit
de a-l spune în felul tãu, asta ar fi sunat însã caraghios, cãci ceea ce
pãrea la oricare altul patos, la el era o demnitate naturalã. Convingerile sale erau pline, pânã la refuz, cu sentimente, nimãnui nu i-ar
fi trecut prin minte sã discute cu el despre ceva. O singurã propoziþie
de-a lui, pusã la îndoialã, l-ar fi pus pe el însuºi la îndoialã. N-ar fi
fost în stare de o faptã josnicã, de un cuvânt vulgar. La un om atât
de pasionat, de emfatic, acest lucru pare incredibil. Trebuia sã-l fi
auzit cum respingea o jignire, cu câtã hotãrâre ºi forþã, fãrã sã-ºi ierte
cel mai mic lucru, cum privea în jur ca sã se convingã cã au auzit toþi,
aºa încât rana cea adâncã de pe frunte dãdea impresia unui al treilea
ochi, de ciclop. Te simþeai ispitit sã-l întãrâþi, deoarece ceea ce spunea
el la mânie suna atât de minunat, dar din prea mult respect ºi dragoste
faþã de el nu cedai ispitei.
Conºtientizarea elementului slav, atât de rãspândit la Viena, îºi
gãsea expresia cea mai grãitoare în Georg Merkel. El studiase la
Cracovia, cu Wyspianski, asta explica probabil persistenþa asimilãrii
sale lingvistice de cãtre limba polonezã ; accentul acestei limbi nu-l
pierduse niciodatã, dupã decenii de viaþã la Viena ºi în Franþa, a murit
foarte bãtrân, franceza, la fel ca ºi germana lui, aveau un accent
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polonez. Anumite vocale nu reuºea niciodatã sã le realizeze, astfel cã
n-a putut niciodatã pronunþa un ö în prezenþa mea. Douã cuvinte
care þineau de cele mai importante momente din viaþa lui, schön ºi
Österreich, n-a putut niciodatã sã le pronunþe corect. Spunea
Esterreich ºi spunea, ceea ce suna ºi mai surprinzãtor, când, vrãjit
de frumuseþea unei femei, nu se putea stãpâni : Ist sie nicht schén !
Schén ist sie !. Astea le auzise Veza de la el, atât de emfatic, încât
ne-a contaminat cu ele. Niciodatã, fie cã venea la noi, fie cã mergeam
noi la el, fie cã ne întâlneam la Café Museum, nu se putea abþine,
vãzând-o pe Veza, sã nu exclame : Schén ist sie ! ; suna cu atât mai
bãtãtor la ochi cu cât tot ceea ce scotea din gurã era spus într-o
germanã aleasã ºi bine ticluitã.
Nu-l cunoscusem pe Georg Merkel cu mult înainte de acea discuþie
cu Broch ºi ne era la îndemânã sã discutãm despre el, pe când eram în
cãutarea omului bun. Multe lucruri i se potriveau ºi totuºi n-am
votat pentru el : cãci hotãrâtor pentru el era conºtiinþa sa de pictor.
Prin asta se situa, de fapt, de la sine împotriva restului umanitãþii,
care nu voia sã ºtie nimic despre artã, rãmânând fidel sieºi ºi statutului
sãu. Omul bun, aºa cum ni l-am închipuit noi, se retrase în poziþia iniþialã.
Merkel plecase cu mulþi ani înainte de izbucnirea primului rãzboi
mondial la Paris ºi trãise, în tinereþe, destul de mult acolo, pentru a-i
rãmâne amprenta acestor ani pentru tot restul vieþii. O societate de
pictori mai complexã ºi mai prolificã n-a existat, probabil, niciodatã.
Veniserã aici de pretutindeni ºi erau plini de speranþe. Nu încercau
sã-ºi facã viaþa uºoarã, nici sã ajungã prin diverse ºiretlicuri la recunoaºtere ºi glorie. Pictatul în sine era atât de important pentru ei,
încât nu fãceau nimic altceva. Nu lipseau nici sursele de inspiraþie,
oraºul era plin de pictori, se fãceau simþite influenþe orientale ºi
africane, dar ºi tradiþiile locale, medievale sau clasice, îºi pãstrau în
continuare importanþa, chiar ºi numai pentru cã se aflau la polul opus.
Puteai vedea mai multe ca oricând, deoarece atâþia pictori tineri încercau lucruri noi ºi originale. Aveai nevoie de forþã ca sã reziºti în sãrãcie,
dar probabil cã exista o forþã ºi mai penetrantã : aceea de a nu ceda
prea uºor diverselor tentaþii, de a accepta din ele doar ceea ce þi se
potrivea ºi de a ignora intenþionat restul. Pe atunci lua naºtere la
Paris o nouã naþiune, aceea a pictorilor. Dacã s-ar trece azi în revistã
numele celor ale cãror opere reprezintã epoca noastrã ºi o vor reprezenta întotdeauna, ai rãmâne surprins de diversitatea originii lor,
fiecare þarã îºi avea tinerii sãi la Paris, ca ºi când oraºul, oraºul însuºi
ca instanþã supremã, i-ar fi înrolat într-un serviciu civil de picturã.
Dar nu fuseserã înrolaþi, s-au înghesuit ca voluntari ºi, în schimbul
renunþãrilor asumate fãrã ezitare, îi ademenea perspectiva de a fi cu
cei de teapa lor, care o duceau la fel de greu, dar care, asemenea lor,
erau pãtrunºi de speranþa prea încrezãtoare de a ajunge la glorie aici,
în capitala mondialã a pictorilor.
Izbucnirea primului rãzboi mondial l-a surprins pe Merkel la Paris,
unde locuia împreunã cu soþia sa, Luise, tot pictoriþã. Oraºul îi atrãgea
pe amândoi, o atmosferã mai propice cu greu s-ar fi gãsit, Merkel a
revenit mereu la Paris, petrecându-ºi acolo mai bine de o treime din
viaþã. Însã pe atunci, la sfârºitul lui iulie 1914, avea un singur gând :
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sã se strecoare împreunã cu soþia sa pânã în Austria, pentru a se
înrola ca soldat. A fost o cãlãtorie aventuroasã, care a durat mai multe
zile ; în cele din urmã, ajuns acasã, s-a anunþat ºi a plecat pe front.
Printre evreii culþi din Galiþia exista, pe atunci, un soi de patriotism
austriac. Mai aveau încã în faþa ochilor pogromurile ruseºti. Împãratul
Franz Josef se bucura de simpatia evreilor, care-l considerau un fel
de patron al lor. Un bãrbat ca Merkel era pãtruns în acea vreme de
concepþiile politice din Austria. Nu s-ar fi mulþumit sã lucreze undeva
într-un departament al presei de rãzboi ºi de acolo, din siguranþã, sã
le facã celorlalþi poftã de rãzboi. Pentru el era de la sine înþeles sã
fie soldat ; a reuºit sã evadeze din Paris, chiar dacã prin ºiretlicuri
ºi cu mari dificultãþi, ºi s-a înrolat.
Pentru adeziunea lui la politica Austriei a plãtit cu o gravã rãnire
la cap. O schijã l-a atins chiar deasupra ochiului ºi a orbit. Câteva
luni, nu ºtiu exact câte, le-a petrecut în orbire. Ca pictor a suferit
cumplit, aceasta fiind cea mai neagrã perioadã din viaþa sa. Mie nu
mi-a vorbit niciodatã despre asta, ºi cred cã nici altora. Cicatricea
adâncã i-a rãmas ; de fiecare datã când îl vedeai, te gândeai la perioada
de orbire. ªi-a recâºtigat lumina ochilor ºi tot ceea ce a pictat mai
târziu purta amprenta acestui miracol. Faptul cã vedea reprezenta
pentru el Paradisul sãu, pe care-l pierduse o datã ºi pe care apoi îl
recâºtigase ; nu se putea gândi niciodatã altfel la aceastã binefacere.
Lui nu-i puteai lua în nume de rãu faptul cã picta frumosul, tablourile
sale transformându-se într-o perpetuã mulþumire pentru lumina ochilor.
S-a nimerit ca dupã aceastã discuþie cu Broch, plinã de o nerãbdare
copilãreascã, sã fiu invitat pentru prima datã la Georg Merkel în
Penzing. Aici îºi avea locuinþa ºi atelierul ; obiºnuia, uneori, duminica
dupã-amiazã, sã-ºi invite prietenii ºi sã le prezinte tablouri. Îi cunoºteam încã prea puþin, istoria sa, mai ales cea a rãnirii ºi a înspãimântãtoarei adâncituri de pe frunte îmi era familiarã. Mã simþeam
atras de limba lui melodioasã ºi  în ciuda farmecului paletei sale,
tablourile pe care le cunoºteam nu reprezentau nici pe departe ceea
ce mã fascina în pictura modernã  eram curios sã-i vãd cât mai multe
lucrãri în atelier. M-a preocupat întotdeauna felul cum pictorii înºiºi
îºi prezintã tablourile. E un gest în care se îmbinã mândrie, risipã ºi
sensibilitate, proporþia acestor trei elemente fiind diferitã de la un
pictor la altul.
Am întârziat puþin, mai erau încã la ceai, pe unii dintre vizitatori
îi întâlnisem deja personal, pe alþii îi cunoºteam dupã nume sau opere.
Retras de ceilalþi, în semiîntuneric, timid, abia observabil, stãtea un
bãrbat a cãrui faþã o cunoºteam de un an ºi jumãtate. ªedea în fiecare
dupã-masã la Café Museum, ascuns în dosul ziarelor. Semãna cu Karl
Kraus (am mai spus-o) ; ºtiam cã nu putea fi el, dar doream foarte mult
sã-l vãd pe Karl Kraus liniºtit, fãrã sã acuze ºi sã nimiceascã, încât
am încercat sã-mi închipui cã era el. Foloseam acele întâlniri zilnice,
care decurgeau fãrã cuvinte, în scopul eliberãrii mele de forþa covârºitoare a acestui cap în timp ce vorbea.
Capul era acum aici, m-am speriat ºi am amuþit vãzându-l. Merkel
simþi cã se întâmplase ceva, mã luã grijuliu de braþ, mã conduse în
faþa lui ºi spuse : ªi acesta este, dragul meu prieten, dr. Sonne. Felul
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sãu de a prezenta oamenii avea ceva sentimental, prezentãrile seci
nu-l prindeau, iar când alãtura doi oameni, asta era de duratã. El
n-avea de unde ºti cã de un an ºi jumãtate studiasem în modul cel
mai exact fiecare miºcare a acestui bãrbat. Nu ºtia nici cã, înainte cu
o sãptãmânã, Broch rostise pentru prima datã acest nume în faþa mea.
Jocul tenace în jurul ideii de om bun, pe care-l luaserãm amândoi
foarte în serios, devenise realitate ºi nu era întâmplãtor cã numele
ºi faþa acestui pictor cu vocea melodioasã, care în mine existaserã
distincte, au devenit un tot.
Sonne
Ce m-o fi atras atât de mult la Sonne, încât trebuia sã-l vãd zilnic,
sã-l caut zilnic, devenind cea mai violentã patimã ce m-a cuprins
vreodatã pentru un om de spirit ?
În primul rând absenþa a tot ce era particular. El nu vorbea
niciodatã despre sine. Nu spunea niciodatã ceva la persoana întâi.
Nici nu þi se adresa direct. Totul era pus la persoana a treia ºi, prin
asta, distanþat. Trebuie sã-þi închipui acest oraº ºi aceastã viaþã de
cafenea a lui, aceastã inflaþie de discursuri la persoana întâi, jurãminte, mãrturisiri ºi autoafirmare. Fiecare deborda de milã faþã de
sine ºi de propria-i importanþã. Fiecare acuza, fiecare urla ºi trâmbiþa.
Dar toþi trãiau ºi oficial, în grupuleþe, deoarece aveau nevoie unul de
altul pentru discursuri ºi ºi le suportau reciproc. Se discuta despre
toate problemele ; tema generalã a discuþiilor o ofereau ziarele. Era
o perioadã în care se petreceau destule, dar mai ales era acel ceva în
care presimþeai câte se vor întâmpla în viitor. Erai cu atât mai nefericit
din cauza evenimentelor din Austria timpului, cu cât deveneai mai
conºtient de gravitatea evenimentelor din þara vecinã, vorbitoare a
aceleiaºi limbi. Catastrofa plutea în aer. Izbucnirea ei se amâna, contrar aºteptãrilor, de la an la an. În þarã lucrurile mergeau prost, cât
de prost, asta se putea vedea dupã numãrul ºomerilor. Când ningea,
se spunea : Acum se bucurã ºomerii. Pentru a lopãta zãpada, erau
angajaþi ºomeri din districtele Vienei care, în felul acesta, aveau,
temporar, ceva câºtig. Îi vedeai lopãtând zãpada, pentru ei îþi doreai
mai multã zãpadã.
Pentru mine aceastã perioadã era suportabilã doar vãzându-l pe
doctorul Sonne. El era o instanþã la care aveam zilnic acces. Nenumãrate lucruri care se întâmplau pretutindeni ºi, mai mult, care ameninþau sã se întâmple ajungeau sã fie discutate atunci când erai cu
el. Te-ai fi ruºinat sã le invoci ca discursuri personale. În faþa lucrurilor
care se prevesteau nimeni nu avea dreptul sã se considere privilegiat,
nu era pericolul sãu, era al tuturor. N-aveai nici un merit dacã le
sesizai ºi vorbeai despre ele, era vorba de înþelegere, de nimic altceva,
dar tocmai ea se dobândea atât de greu. Nu-þi imaginai niciodatã
înainte ce ai fi dorit sã-l întrebi pe dr. Sonne. Nu-þi propuneai niciodatã
nimic. Temele care se ridicau decurgeau atât de spontan, ca ºi explicaþiile sale. Tot ce rostea era apropiat întotdeauna de izvorul gândirii.
Nu mi se pãrea niciodatã falsificat de sentiment, ºi nici nu era rece
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ºi lipsit de simþire. Nu era nici partinic. Nu aveai impresia cã acum
vorbeºte ca reprezentant al unora sau al altora. Trebuie spus cã epoca
era infestatã deja cu lozinci ºi-þi venea greu sã gãseºti o frânturã
liberã în care sã nu te simþi îngrãdit. Cea mai mare virtute a discursului sãu era cã, deºi precis, nu era niciodatã succint. Spunea ce
era de spus clar ºi foarte bine conturat, dar fãrã sã sarã peste ceva.
Nu omitea nimic, totul era detaliat, dacã n-ar fi fost atât de fascinant
ai fi putut spune cã fãcea adevãrate expertize. ªi totuºi, era mult mai
mult decât o expertizã, deoarece conþinea, fãrã s-o fi afirmat vreodatã
direct, germenii oricãrei posibile îmbunãtãþiri.
Nu exista aproape nici o temã despre care sã nu se fi discutat.
Aminteam ceva ce-mi reþinuse atenþia, el voia probabil sã afle mai
multe, dar ºi când te ruga pentru alte detalii, nu simþeai niciodatã
cã þi-ar pune o întrebare. Se apropia astfel de un subiect fãrã participarea celui întrebat. Ai fi putut rãmâne cu impresia cã persoana
celui cu care se întreþinea n-ar conta, ci doar lucrurile care-l preocupau
din punct de vedere intelectual, dar te înºelai, deoarece, atunci când
era prezent un al treilea, felul lui de a i se adresa era iarãºi altul.
Fãcea, deci, deosebiri, dar ele nu erau niciodatã sesizabile pentru cel
în cauzã, astfel cã era de neînchipuit ca cineva sã se fi simþit dat la
o parte în compania lui. Suferea mult din cauza prostiei ºi-i evita pe
cei proºti, dar, o datã ajunºi în societatea lui  prin împrejurãri independente de voinþa lui  nici unul dintre ei n-ar fi observat cât era
de prost.
Dupã primele tatonãri uºoare, urma totdeauna clipa când se apuca
de un subiect ºi începea sã discute exhaustiv ºi la obiect despre el.
Atunci nu mi-ar fi trecut niciodatã prin minte sã-l întrerup, nici mãcar
prin întrebãri, ceea ce fãceam cu plãcere la alþii. Renunþam la orice
reacþie exterioarã, ca la un costum de bal mascat prost croit, ascultând
cu maximã încordare. În felul acesta nu urmãrisem niciodatã pe cineva.
Uitam cã cel care vorbea era un om, nu pândeam niciodatã particularitãþile felului sãu de a se exprima, nu l-am transformat niciodatã
într-un personaj, el era tocmai opusul unui personaj. Dacã mi-ar fi
cerut cineva sã-l imit, l-aº fi refuzat cu siguranþã, nu numai din respect, dar n-aº fi fost în stare sã joc rolul lui, ba mai mult, aceastã idee
îmi apare chiar ºi azi nu numai ca o cumplitã profanare, ci ºi ca o
imposibilitate absolutã.
Ceea ce avea de spus despre un obiect era desigur amãnunþit ºi
complet, dar ºtiai ºi cã n-o mai spusese niciodatã înainte. Era totdeauna ceva nou, ceva ce tocmai se nãscuse. Nu era o pãrere despre
lucruri, era legea lor. Surprinzãtor era însã faptul cã nu vorbea despre
o materie la care se pricepea bine. Nu era un specialist sau, poate,
ar trebui sã spunem mai bine : nu era specialist într-un anumit domeniu, ci era specialist în toate domeniile despre care l-am auzit
vorbind. Prin el am aflat cã este posibil sã te ocupi de cele mai diverse
materii, fãrã sã devii un pierde-varã ºi un palavragiu. Astea-s vorbe
foarte mari ºi ele nu devin mai credibile dacã adaug cã motivul pentru
care nu pot reda conþinutul alocuþiunilor sale este acela cã fiecare
din ele ar reprezenta un tratat serios ºi deosebit de viu, atât de
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cuprinzãtor, încât nu-mi amintesc nimic. Redarea unor fragmente oarecare ar însemna doar o crasã falsificare. Nu era un spirit aforistic,
acest cuvânt, pentru care am mare stimã, capãtã în cazul lui ceva
aproape frivol. Era prea atotcuprinzãtor ca sã fie un spirit aforistic,
îi lipsea unilateralitatea ºi plãcerea de a face altora o surprizã. Dupã
ce spunea ceva pânã la capãt, te simþeai iluminat ºi împlinit, atunci
era ceva încheiat, care nu mai revenea în discuþie, oare ce s-ar mai
fi putut spune ?
Chiar dacã nu-mi permit sã redau conþinutul discuþiilor noastre,
existã, totuºi, un fenomen literar cu care, de bunã seamã, se pot compara. Îl citeam în acea perioadã pe Musil ºi nu mã puteam sãtura de
Omul fãrã însuºiri, din care apãruserã primele douã volume, aproximativ o mie de pagini. Aveam impresia cã în toatã literatura nu
existã ceva similar. Dar mã mira ºi faptul cã totul îmi era familiar,
indiferent unde aº fi deschis unul din cele douã volume. Era o limbã
pe care o cunoºteam, un ritm al gândirii pe care îl trãisem ºi totuºi
nu exista, asta o ºtiam cu siguranþã, nici o altã carte ca asta. A durat
o bucatã de vreme pânã când am înþeles legãtura : Dr. Sonne vorbea
aºa cum scria Musil. Dar nici nu se întâmpla, bunãoarã, ca Sonne sã-ºi
noteze acasã chestiuni pe care, din cine ºtie ce motiv, nu dorea sã le
publice, ca apoi, în discuþiile noastre, sã se inspire din ceva gata
conturat ºi gândit. Nu scria pentru sine acasã, iar ceea ce spunea lua
naºtere pe loc, în timp ce vorbea. Dar tot ceea ce lua naºtere avea acea
transparenþã desãvârºitã pe care Musil ºi-o câºtigase abia scriind.
Ceea ce îmi era dat sã aud zi de zi, un privilegiat în adevãratul sens
al cuvântului, erau capitole dintr-un alt Om fãrã însuºiri, despre care
n-a mai aflat nimeni în afarã de mine. Cãci, chiar dacã discuta ºi cu
alþii, nu zilnic, ci doar din când în când, acestea erau alte capitole.
În locul maniei amorfe a paradei de cunoºtinþe, a extinderii în
diverse direcþii, a renunþãrii din nou la ceva o datã atins, abia cucerit,
pentru aceastã curiozitate, care este cu siguranþã mai mult decât
curiozitate, deoarece nu are nici o intenþie ºi nu duce la nimic, în locul
acestui tras ºi-mpins în toate pãrþile, þi se oferã un singur mijloc de
tãmãduire : compania cuiva care are darul de a se miºca în cadrul a
tot ce poate fi cognoscibil, fãrã sã renunþe, înainte de a fi chibzuit ceva,
ºi fãrã sã destrame. Sonne nu avea pretenþia cã lichideazã vreunul
din domeniile despre care vorbea. Totul era mai interesant decât înainte, era sistematizat ºi lãmurit. Proiecta þãri întregi, acolo unde
înainte fuseserã doar puncte obscure ºi iscoditoare. Un om care prezenta importanþã pentru viaþa publicã putea fi descris de el ca ºi un
domeniu al ºtiinþei. Evita sã vorbeascã despre oameni pe care-i cunoºteam amândoi personal, în felul acesta excluzând din prezentarea sa
tot ceea ce poate transforma discuþiile în bârfã. În rest, dispunea de
aceleaºi metode pentru lucruri ºi pentru oameni. Poate cã prin asta
îmi amintea cel mai mult de Musil : concepþia sa despre oameni ca
domenii distincte ale ºtiinþei. Monotonia unei singure teorii, aplicabile
la toþi oamenii, îi era atât de strãinã, încât nici mãcar n-o amintea.
Fiecare individ reprezenta ceva deosebit, nu numai distinct. Ura tot
ceea ce provenea de la oameni ºi era îndreptat împotriva oamenilor,
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n-a existat niciodatã un spirit mai puþin barbar decât el. Chiar ºi
atunci când trebuia sã pronunþe ceea ce ura, asta nu suna a urã, era
doar o absurditate sesizatã de el, nimic altceva.
Îmi vine enorm de greu sã explic cât de mult evita tot ceea ce þinea
de propria-i persoanã. Ai fi putut petrece cu el douã ore în care sã fi
învãþat enorm de multe lucruri, în aºa fel încât sã te simþi mereu
surprins de cele aflate. Cum te-ai fi putut tu însuþi situa deasupra
altora, þinând cont de aceastã superioritate intangibilã ? Cu siguranþã
umilinþa nu era un cuvânt pe care l-ar fi folosit el, dar dispoziþia în
care-l pãrãseai nu s-ar fi putut numi altfel : era însã o umilinþã treazã,
ºi nu cea a unei vite.
Eram obiºnuit sã-i ascult pe oameni, chiar ºi pe cei strãini, cu care
nu schimbasem niciodatã un cuvânt. Cu adevãratã înverºunare îi
ascultam pe cei care nu mã interesau ºi memoram cel mai bine intonaþia unui om îndatã ce pãrea stabilit cã nu-l voi mai revedea. Nu mã
jenam sã-l provoc la vorbã prin întrebãri sau chiar printr-un rol pe
care-l jucam. Nu mã întrebasem niciodatã dacã aveam dreptul sã
interceptez tot ceea ce se putea afla despre un om prin el însuºi.
Naivitatea cu care mi-l arogam îmi apare azi de neconceput. Fãrã
îndoialã cã existã însuºiri imanente ºi orice încercare de a le explica
e menitã sã rãmânã ineficientã. O asemenea însuºire imanentã este
tocmai aceastã pasiune a mea pentru oameni. Ea poate fi descrisã,
poate fi prezentatã  originea ei însã trebuie sã rãmânã mereu nedezvãluitã. Pot spune cã am avut noroc cã în cei patru ani de ucenicie
la dr. Sonne am devenit conºtient cel puþin de caracterul îndoielnic
al acestei pasiuni.
Pãrea cã se zgârceºte cu tot ce era apropiat, nelãsând sã-i scape
nimic. Faptul cã nu vorbea nici un cuvânt despre oamenii care zi de
zi ºedeau în preajma noastrã era tact : nu atingea pe nimeni, asta era
valabil chiar ºi pentru cei care n-ar fi aflat-o niciodatã. Respectul sãu
pentru limitele celuilalt era irevocabil. Asta numeam eu ahimsa lui,
cuvântul indian pentru cruþarea oricãrei vieþi ; dar azi îmi dau seama
cã avea mai degrabã ceva englezesc. Îºi petrecuse un an important din
viaþa sa în Anglia, amãnuntul acesta þinea de cele douã sau trei întâmplãri pe care le-am putut deduce din cuvintele sale. Cãci, în fond, nu
ºtiam nimic despre el ºi aproape nici unul dintre cei care-l cunoºteau
ºi cu care vorbeai despre el nu avea de spus ceva concret. Poate cã
era jena de a vorbi despre el ca despre un ins oarecare, deoarece
adevãratele lucruri din care era alcãtuit puteau fi spuse foarte greu
ºi pentru cã ºi cei care nu cunoºteau mãsura admirau la el mãsura,
când era vorba de el te abþineai eroic de la orice deformare a propoziþiilor.
Nu-i puneai întrebãri, dupã cum nici el nu-þi punea þie. Fãceai
diferite propuneri, asta înseamnã cã aminteai în aºa fel un obiect, ca
ºi când el þi-ar fi trecut demult prin cap, mai degrabã ºovãitor decât
insistent. Tot ºovãind îl înregistra ºi el. Vorbind în continuare despre
altceva, mai cântãrea puþin propunerea. Apoi pornea la atac, abordând
subiectul ºi prezentându-l cu o limpezime de cristal, într-o copleºitoare
perfecþiune. Nu mi se pare eronat sã numesc aceastã claritate glacialã.
Este limpezimea celui care ºlefuieºte sticla transparentã, care nu se
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ocupã de lucrurile tulburi înainte de a fi limpezite. El cerceta un obiect
descompunându-l ºi pãstrându-l, cu toate acestea, ca întreg. El nu
diseca, el radiografia. Alegea pentru radiografie pãrþi disparate, dislocându-le cu grijã, ca apoi, dupã terminarea operaþiei, sã le introducã
din nou, cu grijã, în întreg. Nou ºi incredibil pentru mine era cã un
spirit cu o asemenea forþã de pãtrundere nu se temea de detalii.
Fiecare amãnunt devenea tocmai de aceea important, pentru cã trebuia menajat.
Nu era colecþionar, cãci, deºi cunoºtea totul, nu reþinea nimic ca
proprietate pentru sine. Pe el, care citise totul, nu l-am vãzut niciodatã
cu o carte. El însuºi era biblioteca pe care n-o avea. Dãdea impresia
cã, în urmã cu mult timp, ar fi citit deja tot despre ceea ce se discuta.
Nu încerca niciodatã sã ascundã cã reþinuse aceste lucruri. Nu se
lãuda cu ele, nu ºi le etala niciodatã într-un moment nepotrivit. Dar
erau neapãrat prezente atunci când le venea rândul, curios cã nu
lipsea niciodatã nimic. Existau oameni pe care-i irita prin aceastã
precizie. Nu-ºi schimba felul de a vorbi nici în faþa femeilor, el nu era
niciodatã simplu, spiritualitatea sa putea fi tot atât de puþin negatã
ca ºi seriozitatea sa, nu glumea niciodatã, pentru frumuseþea ce trecea
neobservatã avea sincerã admiraþie ºi, cu toate acestea, nu s-ar fi
schimbat niciodatã de dragul ei. Rãmânea ºi în prezenþa ei acelaºi,
neschimbat. Se întâmpla sã amuþeascã în faþa frumuseþii elocvente
ºi sã-ºi regãseascã glasul abia atunci când ea se retrãgea. Acesta era
cel mai mare omagiu de care era în stare ºi rareori exista o femeie
care sã înþeleagã acest lucru. Probabil cã felul în care erau pregãtite
femeile pentru a face cunoºtinþã cu el era greºit. Se începea prin a-l
situa cu mult deasupra propriei persoane ºi deja prin asta derutai o
femeie a cãrei dragoste pentru cineva conþinea ea însãºi un element
de consideraþie ºi care trãia în acest element ca într-un fluid. Cum
sã fi putut accepta atunci o altã consideraþie care ar fi cea adevãratã
ºi singura valabilã, cum ar fi suportat aceastã dezorientare în bugetul
credinþei lor ?
Aºa se petreceau lucrurile cu Veza ºi ea refuza categoric sã-l recunoascã pe dr. Sonne. Ea, care era sincer ataºatã de Broch, nu voia sã
aude de Sonne. Când l-a vãzut pentru prima datã în societate, la
pictorul Georg Merkel, mi-a spus : Nu seamãnã cu Karl Kraus, cum
poþi spune aºa ceva ? Aratã ca mumia lui Karl Kraus !. Ea se referea
la obrajii lui scofâlciþi, de ascet, precum ºi la tãcerea sa. Cãci, printre
oameni, în societate, nu scotea nici un cuvânt. Simþeam cât era de
impresionat de frumuseþea Vezei, dar dupã rigiditatea trãsãturilor lui
ea nu ºi-ar fi putut da seama niciodatã de aceasta. Nu ºi-a schimbat
pãrerea nici când a aflat de la alþii, nici când i-am spus eu cât de
neaºteptate erau lucrurile pe care le spunea despre frumuseþea ei.
Odatã, întorcându-mã acasã de la Café Museum, dupã o minunatã
discuþie cu dr. Sonne, ea mã întâmpinã cu ostilitate : Ai fost cu copilaºul prematur, se observã, nu-mi povesti nimic. Sunt indignatã doar
cã-þi risipeºti energia cu o mumie !. Cu copilaºul prematur se referea
la faptul cã el nu era pe deplin format, cã îi lipsea ceva pentru a fi
un om complet, normal. Eram obiºnuit cu reacþiile ei extreme, în
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discuþiile noastre despre oameni polemizam, gãsea totdeauna ceva
just ºi exagera în felul ei stãruitor-pãtimaº. Deoarece reacþionam
identic, fãcând acelaºi lucru, se ajungea la cele mai violente ciocniri,
care însã ne plãceau amândurora, ele fiind o dovadã permanentã a
sinceritãþii desãvârºite pe care ne-o acordam reciproc, esenþa relaþiilor
noastre. Numai când era vorba de dr. Sonne simþeam la ea o duºmãnie
profundã, duºmãnie împotriva mea, a celui care nu mã lãsasem niciodatã subjugat, nici chiar de Karl Kraus, cum însãºi recunoºtea, ºi îmi
pãstrasem intacte teritorii întregi ale fiinþei mele ; aici însã mã supuneam fãrã ezitare, în permanenþã ºi necondiþionat, nu-i fusese dat sã
audã de la mine niciodatã vreo îndoialã în legãturã cu o propoziþie
rostitã de Sonne.
Eu nu ºtiam nimic despre Sonne, el consta în propoziþiile sale, ºi
ele îl caracterizau atât de bine, încât te-ai fi îngrozit sã afli ceva despre
el în afara acestor propoziþii. Nu gãseai nimic rãvãºit în jurul lui, ca
la toþi ceilalþi oameni, nici chiar boalã sau lamentaþii. Era atât de mult
o închipuire, încât nu puteai observa nimic la el. Nu-þi dãdeai întâlnire
cu el, dar dacã o datã se întâmpla, totuºi, sã nu vinã, nu se simþea
obligat sã-ºi explice absenþa. Atunci mã gândeam, desigur, la boalã ;
era foarte palid ºi nu avea aerul unui om sãnãtos ; mai bine de un an
nici nu am ºtiut mãcar unde locuieºte. I-aº fi putut întreba pe Broch
sau pe Merkel de adresa lui. N-am fãcut-o, mi se pãrea mai potrivit
sã nu aibã nici una.
Nu mã mirai odatã când la masa mea se aºezã un palavragiu, pe
care-l evitasem tot timpul, ºi mã întrebã direct dacã-l cunosc pe dr.
Sonne. I-am spus repede cã nu, dar nu l-am putut face sã tacã, deoarece
era pãtruns de ceva ce nu-i dãdea liniºte ºi nu putea pricepe : era vorba
de o avere donatã. Acest dr. Sonne, spuse el, e nepotul unui bogãtaº
din Pøemysl ºi ºi-a donat toatã averea moºtenitã de la bunicul lui în
scopuri filantropice. În fond, nu-i singurul nebun. Mai era ºi Ludwig
Wittgenstein, un filosof, fratele pianistului ciung, Paul Wittgenstein,
ºi el a fãcut la fel, dar el a moºtenit banii de la tatãl, nu de la bunicul
sãu. Spunea cã mai cunoaºte ºi alte cazuri. Le enumerã cu numele
ºi adresa exactã a testatorului ; el era un colecþionar de moºteniri
refuzate sau donate, i-am uitat numele, care nu-mi spunea nimic,
probabil cã nu voiam sã ºtiu nimic nici despre ceilalþi, atât de mult
mã impresionase vestea despre Sonne. Am acceptat-o fãrã alte cercetãri, îmi plãcu atât de mult încât i-am dat crezare, cu atât mai mult
cu cât ºi povestea cu Wittgenstein era adevãratã. Faptul cã Sonne
cunoºtea nemijlocit rãzboiul, fãrã sã fi fost soldat, îl dedusesem din
numeroase discuþii. ªtia atât de exact ce sunt refugiaþii, ca ºi când
el însuºi ar fi fost unul dintre ei, de parcã s-ar fi simþit rãspunzãtor
pentru toþi refugiaþii, de parcã ar fi adunat transporturi întregi ºi i-ar
fi transplantat într-un loc unde viaþa nu le mai era în pericol. Am
dedus, deci, din ceea ce aflasem de la palavragiu, cã-ºi folosise averea
moºtenitã pentru refugiaþi.
Sonne era evreu, era singura caracteristicã exterioarã pe care am
cunoscut-o de la început ºi, de fapt, cu greu o poþi numi o caracteristicã
exterioarã. La întâlnirile noastre era adesea vorba de religii, de cele
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indiene, de cele din China, de cele bazate pe Biblie, în felul lui concis
poseda despre fiecare dintre ele cunoºtinþe suverane, dar ce m-a impresionat cel mai mult a fost faima lui de mare expert în Biblia ebraicã.
Era pregãtit pentru orice capitol, din indiferent ce carte, ºi-l traducea
fãrã dubii ºi ezitãri, într-o germanã de cea mai mare frumuseþe, care
mi se pãrea a fi germana unui scriitor. Asemenea discuþii aveau loc
pe marginea Bibliei traduse de Buber, în curs de apariþie pe atunci
ºi la care avea unele obiecþii. Îmi fãcea plãcere sã aduc vorba de ea,
aveam ocazia de a cunoaºte complexul sonor originar. Pânã acum,
evitasem sã o fac, ar fi însemnat, pentru mine, o îngrãdire sã aflu
amãnunte în acest domeniu, care-mi era atât de apropiat conform
originii, în timp ce, cu un zel mereu constant, mã apropiasem de orice
altã religie. Claritatea ºi forþa dicþiei lui Sonne erau cele ce-mi aminteau de felul de a scrie al lui Musil. O datã pornit pe un drum, nu
te mai abãteai de la el pânã nu ajungeai în punctul din care, în mod
firesc, þi se deschideau alte cãi. Evitai salturile arbitrare. În decursul
celor aproximativ douã ore pe care le petreceam zilnic împreunã, abordam diverse teme ; o listã a subiectelor ce urmaserã la rând ar pãrea 
în contrast cu ceea ce tocmai am afirmat  pestriþã ºi dezlânatã. Dar
asta ar fi numai o iluzie opticã, întrucât, dacã ar exista un protocol
al acestor discuþii, s-ar putea recunoaºte cã fiecare din temele dezbãtute era epuizatã înainte de a veni rândul alteia. Dar lucrurile nu se
pot reproduce exact, numai în cazul cã ai avea îndrãzneala  o chestiune absurdã  sã concepi un Om fãrã însuºiri al lui Sonne. Ceea ce
ar rezulta de aici ar trebui sã fie atât de exact ºi de clar precum însuºi
Musil, ceva ce te-ar solicita în întregime, de la primul pânã la ultimul
cuvânt, ceva aflat la aceeaºi distanþã de somn ºi de amurg ºi care,
oriunde s-ar deschide, n-ar fi mai puþin captivant. Musil n-ar fi putut
ajunge niciodatã la un sfârºit, cine s-a consacrat o datã finisãrii acestui
lucru de precizie rãmâne, pentru totdeauna, prizonierul lui ; dacã i-ar
fi dat sã trãiascã veºnic, ar trebui sã scrie veºnic. Aceasta este adevãrata, propriu-zisa veºnicie a unei asemenea opere, ea se aflã în însãºi
natura ei care se transpune asupra cititorului, ce nu se consoleazã cu
nici un deznodãmânt ºi reciteºte mereu ceea ce altminteri ar fi terminat de mult.
Aºadar, aceasta am trãit-o de douã ori, prin cele o mie de pagini
ale lui Musil ºi printr-o sutã de discuþii cu Sonne. A fost o fericire cã
aceºtia s-au întâlnit, fapt care nimãnui altcuiva nu i s-a mai întâmplat.
Cãci, dacã nivelul spiritual ºi registrul lingvistic le erau comparabile,
cu totul altfel stãteau lucrurile în ceea ce priveºte intenþia lor lãuntricã. Musil se afunda în demersul sãu, aºa cã orice libertate a gândirii
îi era îngãduitã, dar se simþea subordonat unui scop, orice i s-ar fi
întâmplat, nu renunþa niciodatã la el ; avea un corp, pe care-l accepta,
ºi rãmânea ataºat lumii prin acest corp. El observa jocul celorlalþi care
cutezau sã scrie, deºi el însuºi scria, ºi întrezãrea nimicnicia lor, pe
care o condamna. El recunoºtea disciplina, îndeosebi pe cea a ºtiinþei,
dar nu-ºi refuza nici alte aspecte ale ei, opera întreprinsã de el însemna
ºi o cucerire ; el recâºtiga un imperiu dispãrut, dar nu gloria, protecþia
ºi vechimea acestuia, ceea ce el recâºtiga reprezenta, pe plan spiritual,
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toate ramificaþiile drumurilor sale mai mari sau mai mici, o hartã de
oameni.
Sonne însã nu voia nimic. Faptul cã se þinea atât de înalt ºi drept
era doar o aparenþã. Timpul în care se gândise la recâºtigarea unei
þãri trecuse. Cã întreprinsese, în acest scop, recucerirea unei limbi,
n-am ºtiut-o mult timp. Pãrea sã nu se fi dãruit nici unei credinþe,
deºi toate credinþele îi stãteau la îndemânã. Nu urmãrea nici un scop
ºi nu se mãsura cu nimeni. Dar lua parte la proiectele celorlalþi, le
analiza ºi le critica, ºi chiar dacã mãsura cu etaloanele cele mai înalte
ºi nu putea fi de acord cu multe, poate cu cele mai multe, pãrerea lui
nu se referea niciodatã la cutezanþã, ci la rezultat.
Se purta asemenea celui mai obiectiv dintre toþi oamenii, dar nu
pentru cã lucrurile i-ar fi fost importante, ci pentru cã nu voia nimic
pentru sine. Mulþi ºtiu ce este altruismul ºi pe mulþi egoismul pe
care-l vãd în jurul lor îi scârbeºte atât de mult, încât încearcã sã se
elibereze de el, dar în anii aceia vienezi n-am cunoscut decât un singur
om, anume pe el, care sã fie lipsit complet de egoism. Nici mai târziu
n-am mai întâlnit vreunul ca el. Cãci în acel timp, când înþelepciunile
orientale gãseau nenumãraþi adepþi, când renunþarea la cele lumeºti
devenea un fenomen de masã, era vorba întotdeauna ºi de o duºmãnie
împotriva spiritului aºa cum se dezvoltase el în culturile europene.
Totul era lichidat, dar mai ales ascuþimea spiritului era dezavuatã ;
o datã cu misiunea participãrii la lumea înconjurãtoare, aºa cum era
ea, te fereai ºi de rãspunderea pentru aceastã lume. Nu te puteai simþi
vinovat pentru lucrurile cu care nu voiai sã ai de-a face. Atâta meritaþi
devenea o atitudine larg rãspânditã. Sonne renunþase la activitatea
sa în lume ; de ce anume renunþase la a se mai osteni, nu ºtiam. Dar
rãmânea în ea, legat cu toate gândurile sale de manifestãrile ei. Încruciºase braþele, dar nu-i întorcea spatele, pânã ºi în justeþea echilibratã
a vorbelor sale se simþea pasiunea pentru aceastã lume ºi impresia
mea era cã numai de aceea nu fãcea nimic, deoarece nu voia sã nedreptãþeascã pe nimeni.
Datoritã lui Sonne am conºtientizat pentru prima oarã ce înseamnã
integritatea unei persoane : ea se situeazã mai presus de orice discuþie,
îºi este propria stãpânã, fãrã a-ºi dezvãlui raþiunile ºi logica. Nici
mãcar eu însumi nu mi-am pus întrebãri privitoare la persoana lui,
mi-a rãmas intangibil chiar ºi în gânduri. Vorbea despre multe lucruri
ºi nu se zgârcea cu aprecierile când îi displãcea ceva. Dar eu nu cãutam
niciodatã motivele cuvintelor sale, ele existau în sine, clar delimitate
pânã ºi de originea lor. Asta devenise pe atunci, fãcând abstracþie de
calitatea lor, un lucru foarte rar. Infestarea psihanaliticã fãcuse progrese, cât de mari anume am simþit-o eu însumi la Broch. La Broch
mã deranja mai puþin decât la alþii, oameni mai obiºnuiþi, cãci simþurile sale erau  cum am spus-o deja  atât de deosebite, încât nici cele
mai banale explicaþii, aºa cum circulau pe atunci, nu i-ar fi lezat
specificul. Însã, în general, lucrurile stãteau astfel încât, în acel timp,
nu se putea aduce nimic în discuþie fãrã sã fi fost dezminþit imediat
prin motive aflate la îndemâna oricui. Puþini erau cei ce pãreau deranjaþi de aceastã permanentã motivare, de inexprimabila plictisealã pe
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care-o emana, de sterilitatea ce rezulta de aici. În lume se petreceau
cele mai uimitoare lucruri, mereu proiectate pe acelaºi fundal pustiu
de pe care se vorbea ; astfel explicate, ele nu mai erau uimitoare. Acolo
unde trebuia sã intervinã gândirea, orãcãia un cor obraznic de broaºte.
Opera lui Musil era lipsitã complet de aceastã infestare ºi, în discuþiile sale, lipsit de ea era ºi doctorul Sonne. Nu mã întreba nimic care
sã aibã tangenþã cu viaþa particularã. Din proprie iniþiativã nu povestea nimic ºi mã feream de confesiuni. Aveam în faþa ochilor exemplul
demnitãþii sale ºi mã comportam aidoma lui ºi, oricât de pasionante
ar fi fost dezbaterile noastre, tot ce-l privea strict personal rãmânea
în afara lor. Inculpãrile, de care nu duceam lipsã, nu-i fãceau nici o
plãcere. Prevedea cele mai rele întâmplãri, le exprima în modul cel
mai exact, dar nu se bucura atunci când ele deveneau realitate. Rãul
rãmânea rãu pentru el, deºi avusese dreptate. Recunoºtea ca nimeni
altul mersul lucrurilor. Eu m-aº fi sfiit sã exprim toate grozãviile pe
care el le ºtia deja de pe atunci. Se strãduia sã nu lase sã se observe
cât de mult îl chinuiau lucrurile pe care le prevedea. Se ferea sã
ameninþe sãu sã pedepseascã pe cineva cu ele. Prudenþa sa faþã de
auditor era conformã cu sensibilitatea acestuia, pe care o cunoºtea.
Nu oferea reþete, deºi ºtia multe. Era atât de ferm, ca ºi când ar fi
trebuit sã pronunþe o sentinþã, dar printr-o simplã miºcare de mânã
ºtia sã-l excludã pe cel din preajma lui de la o asemenea pronunþare.
Tocmai de aceea, în loc de prudenþã, ar trebui sã vorbesc de gingãºia
sa : împletirea acestei gingãºii cu o severitate de neînduplecat a rãmas,
pânã în ziua de azi, o enigmã pentru mine.
Abia azi ºtiu cã n-aº fi reuºit niciodatã sã mã desprind de Karl
Kraus fãrã întâlnirile zilnice cu Sonne. Era acelaºi chip : câtã plãcere
mi-ar face sã pot reda prin fotografii (care, însã, nu existã) o imagine
vizualã despre similitudinea acestor chipuri. Dar concomitent mai
exista ºi un alt chip, nu ºtiu cum aº face plauzibil acest lucru, unul
care îmi apãruse cu trei ani mai târziu decât cel al lui Karl Kraus,
ca mascã mortuarã, cel al lui Pascal. Mânia se transformase aici în
durere, ºi rãmâi marcat de durerea pe care singur þi-o provoci. Întrepãtrunderea celor douã feþe, cea a zelosului profet ºi cea a martirului
care are forþa de a se implica în tot ce-i stã în putere unui spirit, fãrã
sã devinã prin asta infatuat  aceastã întrepãtrundere m-a eliberat
de stãpânirea zelosului, fãrã sã-mi ia ceea ce primisem de la el, umplându-mã de respect pentru ceea ce-mi era inaccesibil : prin Pascal
o presimþisem, prin Sonne o aveam în faþa ochilor.
Sonne ºtia multe lucruri pe dinafarã, în întregime, cum am mai
spus-o, ºi putea cita orice pasaj din Biblie în ebraicã, fãrã ezitãri. Dar
era rezervat cu unele acte mnemotehnice, ele nu deveneau niciodatã
evenimente. Îl cunoºteam de mai bine de un an înainte ca eu sã fi adus
obiecþii la germana Bibliei traduse de Buber, iar el nu numai cã a
acceptat aceste obiecþii, dar a ºi pãtruns cu un mare numãr de exemple
în textul originar ebraic. Dupã felul cum rostea ºi interpreta anumite
pasaje scurte îmi cãzu dintr-o datã vãlul de pe ochi : mi-am dat seama
cã ar trebui sã fie scriitor tocmai în aceastã ebraicã pe care mi-o prezenta.
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Nu îndrãzneam sã-l întreb ceva în legãturã cu asta, cãci, dacã el
însuºi evita o constatare, te fereai s-o zgândãri. De data asta însã
tactul meu n-a mers atât de departe, încât sã nu-i întreb pe alþii, care-l
cunoscuserã de mai mulþi ani. Am aflat  ºi suna de parcã de câtva
timp ar fi devenit un secret  cã el era unul din întemeietorii poeziei
neoebraice.
La o vârstã foarte tânãrã, la 15 ani, ar fi scris, sub numele de
Abraham ben Yitzchak, mai multe poezii în ebraicã, dupã unii cunoscãtori ai ambelor limbi, comparabile cu cele ale lui Hölderlin. Poeziile
ar fi fost puþine, poate nici mãcar douãsprezece formaþiuni imnice,
atât de desãvârºite, încât a fost amintit printre maeºtrii limbii reînviate. Dar tot atunci a ºi încetat sã mai scrie ºi nici o poezie de-a lui
n-a mai ajuns sã fie cunoscutã publicului. Se credea cã ar fi renunþat
sã mai scrie poezii. Nu vorbea niciodatã despre asta ; ca despre atâtea
lucruri, pãstra ºi despre acesta o tãcere de mormânt.
Mã simþeam vinovat, deoarece aflasem acest lucru împotriva voinþei sale, ºi o sãptãmânã nu m-am dus la Café Museum. Devenise pentru
mine un înþelept cum nu mai vãzusem altul ºi ceea ce aflasem despre
poeziile sale din tinereþe, oricât de prestigios ar suna, era ca o reducere
a acestei imagini. Devenea mai mic, pentru cã întreprinsese ceva.
Avusese merite ºi mai mari, dar asta am aflat-o întâmplãtor ºi treptat.
De la toate se abãtuse ºi, deºi nu-l definea nimic ce nu era la înãlþimea
unui maestru, asta nu-i satisfãcuse ezitãrile ºi renunþase din severe
procese de conºtiinþã. Dar a rãmas, fãrã îndoialã, un poet. În ce consta
oare farmecul discursurilor sale, exactitatea ºi graþia cu care-ºi gãsea
drumul printre cele mai dificile obiecte, fãrã sã omitã nimic din ceea
ce era demn de luat în seamã (cu excepþia persoanei sale), cântãrind
în modul cel mai exact ceea ce era de sesizat, fãrã a se contopi cu
obiectul remarcat ? În ce consta înfrânarea groazei ce-o simþea, misterioasa pãtrundere în toate vibraþiile celui cãruia îi vorbea, gingãºia
menajamentului sãu ? Dar acum ºtiam cã fusese considerat poet ºi cã
se lepãdase de aceastã calitate, în timp ce eu mã aflam tocmai pe
punctul de a o cuceri, întrucât n-o aveam încã. Mã ruºinam cã nu
voiam sã renunþ la ea, mã ruºinam cã aflasem ce personalitate marcantã fusese cândva Sonne ºi cât de puþin era convins acum de acest
lucru. Cum sã-l înfrunt, fãrã a mã întreba de ce se subapreciazã ? Mã
detesta oare pentru cã scrisul era atât de important pentru mine ? El
nu citise nimic scris de mine, nu-mi apãruse nici o carte, mã putea
cunoaºte doar din convorbirile noastre, pe care le purta el aproape în
întregime, iar eu doar parþial.
Era aproape insuportabil sã nu-l vãd, deoarece ºtiam cã la o anumitã orã era acolo ºi privea, poate, spre uºa turnantã, sã vadã dacã
nu vin. Din zi în zi, simþeam tot mai mult cã n-aº mai rezista fãrã
el. Trebuia sã-mi fac curaj, sã mã vâr sub nasul lui, fãrã sã vorbesc
despre ceea ce ºtiam deja, trebuia sã reiau discuþia unde o întrerupsesem ultima datã ºi sã renunþ atâta timp sã-i cunosc pãrerea,
pânã va apãrea cartea pe care voiam s-o supun judecãþii lui ºi numai
acestei judecãþi.
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Cunoºteam intensitatea obsesiilor, incisivitatea a ceea ce se repeta
mereu, exersarea de mii de ori, care nu-ºi pierdea forþa niciodatã :
tocmai prin asta acþiona Karl Kraus asupra ta. ªi aici stãteam împreunã cu un bãrbat care avea înfãþiºarea lui, care nu era mai puþin
sever, dar era calm, cãci nu era fanatic ºi nu voia sã te copleºeascã.
Era un spirit care nu dispreþuia nimic, care-ºi împreuna forþele consacrându-se oricãrui fel de experienþã. Împãrþirea lumii în bine ºi rãu
exista ºi pentru el ; nu te lãsa niciodatã în dubiu asupra unei categorii
sau alteia, dându-þi libertatea deciziei ºi mai ales a reacþiei proprii.
Nimic nu era atenuat sau înfrumuseþat, totul era prezentat cu o claritate pe care, uluit ºi puþin ruºinat, o simþeai ca un dar, pentru care
nu þi se cerea nimic decât receptivitate.
Erai scutit de acuzaþii. Trebuie sã-þi închipui cu ce forþã acþionaserã
nesfârºitele acuzaþii ale lui Karl Kraus, cum pãtrundeau ºi te acaparau
ºi nu te mai pãrãseau niciodatã (mai descopãr ºi azi în mine rãnile
ce mi le pricinuiserã, nu toate s-au cicatrizat), ele aveau deplina putere
a poruncilor ; ºi pentru cã le recunoºteai aprioric ºi nu încercai niciodatã sã le ocoleºti, ar fi fost mai bine pentru tine dacã aceste acuzaþii
ar fi fost investite cu urgenþa poruncilor ; în acest caz, ele ar fi fost
realizabile ºi n-ai mai fi rãmas decât cu spinii, dar nici asta n-ar fi
fost uºor. Aºa cum erau însã zidite densele propoziþii-cetãþi ale lui
Karl Kraus, ele te împovãrau ca un tot greoi ºi inflexibil, era o încãrcãturã paralizantã ce-o purtai mereu cu tine ºi, deºi mã eliberasem,
în mare parte, de aceastã greutate, prin obligaþia, impusã de munca
în acel an la roman ºi, mai târziu, prin declanºarea dramei, tot mai
exista pericolul ca luptele mele de eliberare sã dea greº ºi sã-ºi afle
sfârºitul într-o gravã înrobire sufleteascã.
Eliberarea mi-a venit de la acest chip, care semãna atât de mult
cu cel al asupritorului, dar care spunea totul altfel, mai complex, mai
bogat, mai stufos. În loc de Shakespeare ºi Nestroy, mi-a dat Biblia,
dar ea nu reprezenta o constrângere, ci unul din nenumãratele lui
domenii, ºi era intactã, în forma ei originarã. Dacã revenea în discuþie,
într-un context oarecare, mi se cita un pasaj mai lung, fãrã sã-l înþeleg,
iar îndatã dupã aceea strãlucita traducere a unui poet, motivatã pânã
în cele mai mici amãnunte, pentru care m-ar fi invidiat o lume întreagã. Aceastã traducere mi se oferea fãrã s-o solicit, o primeam în
funcþie de împrejurãri ºi, desigur, prin citate mai primeam ºi altceva,
multe din ele îmi erau cunoscute ºi, auzindu-le, nici n-aveam sentimentul cã ele ar reprezenta adevãrata esenþã a înþelepciunii ºi copilãriei vorbitorului. Abia atunci m-am apropiat cu adevãrat de profeþii
din Biblie, pe care-i cunoscusem în urmã cu 15 ani prin tablourile lui
Michelangelo ; impresia acestor figuri a fost atât de extraordinarã,
încât ele mã þinuserã la distanþã de profeþiile lor. Acum le cunoºteam
din gura unui singur bãrbat, de parcã prin el ar fi vorbit toþi profeþii.
Li se asemãna ºi totuºi nu semãna cu ei ; nu li se asemãna prin fanatism, ci prin chinul pentru ceea ce va urma, despre care vorbea cu
mine, aparent fãrã emoþii ; lui îi lipsea, în tot cazul, acea emoþie groaznicã a profeþilor care vor sã aibã dreptate chiar ºi atunci când prevestesc cele mai mari nenorociri. Sonne ar fi luptat pânã la ultima
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suflare sã nu aibã dreptate. Vedea rãzboiul, pe care-l ura, îi vedea
cursul. El ºtia cum ar mai putea fi împiedicat, ºi ce n-ar fi fãcut sã
dezmintã groaznica profeþie ! Când ne-am despãrþit, dupã o prietenie
de patru ani, eu plecam în Anglia, el la Ierusalim, nu ne-am scris
deloc, ceea ce îmi profeþise el s-a întâmplat pas cu pas, pânã în cele
mai mici amãnunte. Sufeream de douã ori de pe urma evenimentelor,
deoarece trãiam ceea ce auzisem deja din gura lui. Le-am purtat atâta
timp în mine ºi apoi, neîndurãtor, au devenit realitate.
Motivul pentru þinuta lui Sonne, mai mult decât dreaptã, puþin
þeapãnã în timpul mersului, l-am aflat mult mai târziu, abia dupã
moartea sa. Tânãr fiind, a cãzut de pe cal, în timp ce cãlãrea ; cred
cã era la Ierusalim, ºi a suferit o leziune la coloana vertebralã. Cum
s-a vindecat, dacã trebuia sã poarte ºi mai târziu ceva pentru sprijinirea coloanei, nu mai ºtiu. Dar asta era cauza þinutei sale pe care
unii o denumeau, printr-o exagerare poeticã, regalã.
Când îmi traducea Psalmii sau Pildele, mi se pãrea cã era un poet
regal. Faptul cã tocmai acest bãrbat, profet ºi poet în acelaºi timp,
putea sã disparã atât de desãvârºit încât, ascuns în dosul ziarelor, nu-l
puteai observa, deºi el percepea tot ce se întâmpla în jurul lui, aceastã
lipsã a unei culori, cum am putea-o numi, ºi faptul cã trãia fãrã nici
o pretenþie, asta mi se pãrea uimitor la el.
Am reliefat un singur aspect al discuþiilor noastre de la Café Museum,
cel biblic. Deoarece nu le enumãr aici pe celelalte, s-ar putea naºte
impresia cã Sonne aparþinea celor ce-ºi etalau originea evreiascã. Dar,
în realitate, era tocmai invers. Cuvântul evreu nu l-a folosit nici
referitor la el, nici la mine. Era un cuvânt cu care nu-ºi bãtea capul.
Era nedemn de el, atât ca drept, cât ca ºi þintã a unei bande duºmãnoase. Era pãtruns de tradiþie, fãrã însã a se fãli cu ea. Minunãþiile
la care se pricepea ca nimeni altul, nu ºi le atribuia ca merit. Mi se
pãrea cã n-ar fi credincios. Stima pe care o avea pentru fiecare om
îi interzicea sã excludã, chiar ºi pe cel mai josnic, de la dreptul inalienabil de a aparþine omenirii.
Era în multe privinþe un model, de când l-am cunoscut n-a mai
putut nimeni sã-mi devinã model. El era în felul în care trebuiau sã
fie modelele dacã doreau sã aibã efect. El îmi apãru pe atunci, în urmã
cu 50 de ani, intangibil, ºi intangibil mi-a rãmas în memorie pânã azi.
În româneºte de ELENA VIOREL
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Milo Crnjanski (1893-1977)  cel mai important reprezentant al
modernismului sârb, poet, prozator, memorialist, nãscut la Csongrád
(Ungaria), într-o familie care numãra printre membrii sãi o serie de
preoþi ºi militari. În 1896, familia scriitorului se mutã la Timiºoara.
Crnjanski va absolvi aici, în 1905, liceul piarist ; din aceastã epocã
dateazã primele însemnãri literare, sub semnul lui Maeterlinck ºi
Rostand (o dramã ºi un roman, pierdute). Dupã absolvire, scriitorul
pãrãseºte Timiºoara, începând un lung pelerinaj care îl va purta prin
toate þãrile Europei. Perioade mai lungi va petrece la Viena, unde
face studii de filosofie, Rijeka, Zagreb, Belgrad, Berlin, Roma, Paris,
Lisabona. În 1942 se stabileºte la Londra, unde obþinuse un post de
funcþionar diplomatic în cadrul Guvernului Regal Iugoslav din exil.
În 1951 devine cetãþean britanic, fãrã a renunþa însã la cetãþenia
iugoslavã. Patru ani mai târziu se reîntoarce în patrie, stabilindu-se
la Belgrad, unde se va stinge din viaþã, în vârstã de 85 de ani.
Crnjanski a lãsat o operã profund novatoare. Cele mai importante
cãrþi ale sale sunt : Lirika Itake (Lirica Itacãi), 1919, volum care
reuneºte poezii scrise în timpul rãzboiului, vehement atacat de critica
tradiþionalistã ; Pri e o mu kom (Povestiri despre virilitate), 1920 ;
Dnevnik o arnojevi u (Jurnal despre arnojevi ), 1921, roman liric ;
Seobe (Migraþii), 1929, roman de inspiraþie istoricã, scris într-un stil
de mare originalitate, care îi aduce consacrarea în literatura sârbã ;
Seobe. Knjga Druga (Migraþii, cartea a doua), 1962 ; Kod Hiperboreja
(La Hiperborei), 1966, roman care îl consacrã drept unul din precursorii postmodernismului ; Roman o Londonu (Romanul Londrei),
1971, care încheie în notã sumbrã tema migraþiilor, a exilului. A mai
scris : piese de teatru, jurnale de cãlãtorie, memorii din perioada
diplomaþiei. (Ioan Peianov)
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Milo Crnjanski

Itaca*
5
Plecând la Viena, în toamna lui 1913, lãsasem la Belgrad o piesã
de teatru, la Sarajevo o culegere de poezii, iar la Sremski Karlovci un
roman.
Ce s-a întâmplat cu ele, m-am întrebat.
Luna rãmãsese deasupra câmpiei mele, ca o secerã.
Timiºoara, Rijeka, Ilana, Belgrad, toate astea se roteau deasupra
mea ca într-un caleidoscop ºi, o datã cu ele, atâtea cãrþi citite, în
germanã, maghiarã, italianã  sau cele ruseºti, traduse în sârbã.
Însemnãrile unui vânãtor, a lui Turgheniev, o aveam în tren, pe
pernã. Europa intrase deja în cel de-al patruzecilea an de pace.
Vizitasem, cu ocazia unei excursii, o minã de sare, în Carpaþi, ºi
asta a trezit în mine credinþa cã existã în lume ceva fantastic, care
îmi scapã.
Nu-mi puteam închipui ce mã aºteaptã la Viena.
La unchiul meu, Vasa Vuji, mai fusesem eu ºi înainte, în vacanþele
de varã, dar de data asta am plecat capul, crezând cã o sã trebuiascã
sã rãmân la el pentru totdeauna. De aceea fugeam din casa lui ca sã
mã dau în scrânciobul acela care la Viena joacã rolul pe care îl are
Turnul Eiffel la Paris. Îl privesc acum, hârbuit, în filmul despre Viena
sub ocupaþie, al lui Orson Welles.
Mã ascundeam de unchiul meu ºi la circ, unde-mi plãcea tare mult.
Mirosul acela de rumeguº încã îl port în amintire, dar mai mult,
vârtejul gimnaºtilor, la trapez.
Când femeia se azvârlea cu capul înainte, în hãu, iar bãrbatul o
prindea de mâini strigând hep, asta îmi plãcea în mod deosebit : cã
totul se termina cu bine.
Modernist eram, se pare, încã de foarte devreme.
Însã, când s-a ajuns la înscrierea în Academia de Export, cum voia
unchiul meu, eu m-am rãzvrãtit încã o datã. M-am dus sã mã înscriu
la Medicinã. Speram sã ajung medic  singura ocupaþie demnã de un
poet. La care, unchiul meu m-a aruncat în stradã.
O vreme dupã aceea am avut viaþã grea la Viena.
În cele din urmã s-a revoltat ºi mama împotriva fratelui ei, ºi mi-a
promis cã o sã mã þinã ea cât timp o sã stau la Viena.
M-am instalat atunci la o pensiune care dãdea spre biserica fraþilor
piariºti ºi spre un liceu de fete (Frau von Thiess. Piaristen Gasse no. 54).
La câþiva paºi de aici se aflau ºi teatrul, în Josefstadt, ºi un mic
restaurant, unde luau masa actorii ºi actriþele când rãmâneau fãrã
*

Milo Crnjanski, Lirika Itake i komentari, Svetovi, Novi Sad, 1993
(fragmente).

58

PARADISUL CA UNIVERS BAROC

bani  dar ºi birjarii, care aºteptau sã se sfârºeascã reprezentaþiile teatrale. ªi eu luam cina aici. Am întâlnit lume interesantã în acel restaurant.
Am cunoscut bine o parte a Vienei.
În aceeaºi pensiune locuia ºi un compatriot de-al meu, Milo
Birimac, care, spre deosebire de mine, se înscrisese la Academia de
Export. Lunganul acesta, din Baahida, þinea în casã o vienezã, profesoarã de pian, ºi cântau împreunã Mondscheinsonate. Eu mã þineam
cu o profesoarã de francezã, de la etajul superior, care îmi citea, în
extaz, din Baudelaire. Când întorceam capul dupã vreo altã femeie din
Viena, avea obiceiul sã spunã : La charogne !. Iar eu, în replicã, vorba
pe care, se zice, ar fi rostit-o Cambronne la Waterloo.
Era din Geneva ºi se numea Mariette Loriol.
Birimac era dintre acei Birimac care dãruiserã un armãsar de-al lor
principelui Mihailo, cal care poate fi vãzut ºi azi în monumentul de bronz
al cneazului, la Belgrad. Cât s-a prins de Birimac Mondscheinsonate,
atât s-a prins de mine gramatica francezã. Însã cu franþuzoaica aceea
am scos-o bine la capãt, nu numai în privinþa lui Baudelaire, ci ºi a
poeþilor francezi mai vechi. Când dã primãvara, mai zic ºi astãzi :
Avril, la grace....
Vinaver, dar ºi alþi critici ai mei au scris cã la Viena aº fi suferit
influenþa poeþilor vienezi, Hugo von Hofmannsthal, Mombert ºi alþii.
Se poate. Habar n-am.
ªtiu doar cã trãiam la Viena ºi cã doream sã mã mut la Paris.
Din nefericire, mi-am pierdut curând dorinþa de a studia medicina.
Asta s-a datorat faptului cã pe atunci era curent ca studenþii din anii
mari sã-l ducã pe noul venit (balicul) în pivniþele în care se fãceau
disecþiile ºi sã-i vâre în mânã un braþ sau un picior sau niºte intestine
ale mortului. Sã constate cum suportã cadavrele.
Sã-mi petrec viaþa în duhoarea asta ?  m-am gândit.
ªi m-am dus acolo unde se învãþa revoluþia francezã, Rusia ºi
filosofia purã. Învãþam istoria artelor ºi-mi perindam zilele prin muzee, care la acea datã erau celebre în toatã lumea.
Eram un ºturlubatic model al veacului meu.
Eram naiv, aºa cum poeþilor numai  ºi ciocãnitorilor  le ºade bine.
La pâinea cea de toate zilele, la vreun câºtig, nu mã gândeam. Aici,
în spitalele din preajmã, învãþase ºi Radievi cândva, ºi nu era departe nici spitalul în care zãcuse bolnav, ºi unde murise.
De aici provin, în cãrþile mele, aluziile la Branko.
Începusem, pe atunci, sã scriu Masca.
Speram cã o sã pot trãi o viaþã modestã, dar liberã, de literat. Aici
m-am înºelat. Speranþa mea, eºti oare numai spumã ?, spune undeva
Branko. Iar conþopistul Nikolje, din Belgrad : Unul, Branko, sã se
prezinte numaidecât la poliþie !.
La începutul secolului XX, poporul meu mai trãia încã în secolul
XIX. Partidele molfãiau ideologia lui Jovan Risti, Svetozar Mileti,
Starevi, Natko Nodilo. Þinta acþiunilor noastre politice era, de obicei,
o oarecare autonomie localã. Din moþãiala asta plãcutã, austriacã,
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ne-au trezit doar atentatorii, cu bombele ºi împuºcãturile lor. Ei proveneau, toþi, din aºa-zisa talpã a þãrii.
Activitatea politicã a studenþilor noºtri la Viena era, pe atunci,
condusã de Asociaþia studenþeascã Zorile. Ea se desfãºura urmând
instrucþiunile venite nu de la Belgrad, nu de la Zagreb, ci de la Praga.
În general, conforme cu ideile lui Masaryk.
Nouã ni se cerea numai atât : sã participãm la demonstraþii, sã
cerem înfiinþarea unei Universitãþi pentru sloveni, la Triest. Cu ocazia
acestor demonstraþii, se ajungea ºi la încãierãri. Lunganul de Birimac
ºi cu mine ieºeam uneori în acest scop cu bâta sub palton, iar distinsa
Frau von Thiess îmi cosea o perniþã sub pãlãrie, din motive lesne de
înþeles.
Cã la Sarajevo cineva ar pregãti un atentat, noi despre asta nu
aveam habar.
De Vidovdan, Asociaþia pregãtise o mare adunare patrioticã a sârbilor, croaþilor ºi slovenilor, în sala de la Staatpark. Seara urma sã
se þinã un bal, la care fusese invitat ºi trimisul Regatului Sârb. Adunarea s-a þinut dimineaþa, dar balul nu a mai avut loc niciodatã. Mie
îmi fusese încredinþatã dificila ºi patriotica misiune de a începe, la
primele acorduri ale dulcelui vals vienez, sã învârt în jurul meu pe
soþia delegatului din Serbia. Chiar în momentul în care, la Sarajevo,
bietul Princip apãsa cu sânge rece pe trãgaci, eu mã gândeam cum
sã-mi pun la punct fracul. În momentele mari, istorice, soarta îþi
distribuie rolul fãrã sã te consulte.
ªtirea cã la Sarajevo a fost ucis moºtenitorul tronului austriac a
ajuns la noi, într-o însoritã zi vienezã  încã de dimineaþa fãrã un
noriºor  abia dupã prânz. Am primit-o la cafeneaua noastrã (Café
Meinl), din preajma turnului Sf. ªtefan, în timpul partidei de biliard.
Interesant este cã ºtirea ne-a fost transmisã, iniþial, ca ºi cum la
Sarajevo ar fi fost ucis moºtenitorul tronului sârb. Ospãtarii au colportat-o în aceastã formã. Aºa cicã le-ar fi spus-o un popã de-al nostru,
la telefon. Contrar celor ce se cred astãzi, vestea nu a produs nici un
fel de consternare, nici printre noi, nici printre vienezi, iar muzica,
la Viena, a cântat pânã seara. Abia târziu cineva s-a gândit sã o
opreascã. Epoca valsurilor se terminase.
Consternare, printre vienezi, a produs abia sosirea sicrielor moºtenitorului ºi al soþiei sale, baronesa Chotek (pe care Princip o ucisese
din greºealã, þintind în guvernatorul Bosniei, Potiorek).
Toatã gara era în negru.
Iar locomotiva a sosit cu ochii roºii.
Sicriul Erzherzogului era mult mai mare ºi cu mult mai multe
coroane decât sicriul consoartei sale, care era doar o baronesã obiºnuitã. În Austria nu se aplica principiul egalitãþii nici la Curte, nici
între cei morþi, ºi totul, pânã ºi sicriele, se mãsura conform ceremonialului spaniol. În urechi îmi persistã încã, ºi aud ca în vis, târºâitul
paºilor coloanei de generali austrieci, prezenþi atunci la înmormântare.
Înaintau în pas cadenþat, legãnându-se în ritmul marºului funebru al
lui Chopin, purtând pe cap bicornurile împodobite cu pene verzi din
coadã de cocoº. Se auzea tropotul cailor. Pretutindeni  liniºte.
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Sicriul lui Franz Ferdinand era acoperit cu steagul Habsburgilor,
galben, cu vulturul negru bicefal, vechi de vreo douã mii de ani. [...]
9
[...] ªi totuºi, a doua zi, la contravizitã, dr. Dumi a descoperit cã
am plãmânii bolnavi ºi, cum era mare disciplinã în armata Austriei,
doi medici mai tineri, unguri, au confirmat ºi ei acest diagnostic.
De aici, tuberculoza la eroul romanului meu Jurnal despre arnojevi.
La infirmeria diviziei au descoperit cã osul nazal nu mi-era rupt
ºi cã plãmânii mei sunt în perfectã ordine. În douã-trei zile urma sã
mã întorc la regiment ºi sã mã prezint la Janauschek.
Însã, în zilele acelea era aºa un aflux de rãniþi la infirmerii, încât
am fost încãrcat într-un transport care s-a oprit abia la Brody.
De aici am dat de ºtire, telegrafic, la Ilana.
Se poate imagina perplexitatea mea când, dupã trei zile, am fost
chemat la cancelaria spitalului, unde mi s-a comunicat cã voi pleca
de urgenþã la un spital din Viena. La spitalul mãnãstirii Fiicelor
iubirii divine unde, mi-au zis, am o mãtuºã, cãlugãriþã catolicã. Eu
stãteam drepþi ºi credeam cã înnebunisem. Totul însã era în regulã.
Toate astea le aranjase Buca, cel mai mare comediant din lume.
Mama, dupã cum cititorul a avut deja ocazia sã constate, avea un
frate la Viena, care dorea sã studiez la Academia de Export ºi care
m-a azvârlit afarã din casã când a auzit cã mã înscrisesem în altã
parte. Însã când mama a primit telegrama de la mine, s-a adresat,
sãraca, fratelui, ºi el s-a înbunat. A rugat-o pe soþia sa, care era
vienezã, sã intervinã pe lângã una dintre prinþesele Windischgratz.
Iar mãtuºa mea, vieneza, ºi-a adus aminte de veriºoara mamei, care
era într-adevãr cãlugãriþã la o mãnãstire din Viena.
Despre care, cã ar exista pe lume, eu nu aveam nici cea mai micã bãnuialã.
Aceasta era o domniºoarã Vuji, veriºoarã a mamei, care voise, în
urmã cu mulþi ani, sã se mãrite la Panevo. Dar nu i-au dat voie sã
meargã dupã acela pe care ºi-l alesese. Atunci ea s-a hotãrât, ca Ofelia,
sã se înece, apoi s-a rãzgândit ºi a intrat la mãnãstire. ªi pentru cã
mãnãstiri de femei în vremea aceea nu erau în Serbia, ºi-a schimbat
ºi confesiunea. S-a dus la o mãnãstire catolicã din Sarajevo, iar acum
se afla în Viena. Pentru familia Vuji, la Panevo, era ca ºi moartã.
Dar, ca sã mã mute la Viena, au cãutat-o pe ea.
În Austria, conform unui anumit paragraf, fiecare familie avea
dreptul, teoretic, sã-ºi mute bolnavul sau rãnitul ei în locul în care
îºi avea reºedinþa. Dar, în practicã, pentru aºa ceva era nevoie, ca
pentru toate cele în Austria, de protecþie. Treaba au rezolvat-o prinþesa
ºi cãlugãriþa.
Am apãrut din nou, aºadar, în noiembrie 1915, la Viena, dar nu
la pensiunea mea, ci în faþa porþii mãnãstirii de maici (Töchter der
Göttlichen Liebe), care era doar la parter mãnãstire, iar sus, la etaj,
era spital. M-a întâmpinat o cãlugãriþã bãtrânã cu o pânzã albã în
jurul capului, ca o pescãriþã olandezã ; avea un cãþeluº alb în poalã,
care lãtra la mine ; iar la brâu purta mãtãnii din boabe negre.
Mã sãrutã pe frunte ºi îmi mângâie obrazul.
Îmi spuse cã ºi ea a fost Vuji, ca ºi mama, din Panevo.
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Eu, atunci, mi-am zis cã viaþa e poate doar o comedie, de Goldoni.
Mã întorsesem, deci, la Viena, iarãºi, dupã un an de zile, dar aceasta
nu mai era Viena de acum un an. Nu mai era în ea nici pensiunea
mea, nici Universitatea, nici prietenul meu Birimac, nici stricata,
vesela Mariette Loriol.
Distribuiam medicaþia doctorului, peste zi participam la preluarea
rãniþilor. La parter era plin de liliac alb, iar la etaj  cârje ºi proteze.
Orga cânta sub noi ; poate ºi deasupra noastrã. În amintire, toate-mi
vin de-a valma.
Seara mã puteam duce la unchiul, sau la teatre, sau oriunde, în
zori, apãream în faþa porþilor mãnãstirii, era de-ajuns sã strig der
Neffe (nepotul) ºi uºile se deschideau.
În Galiþia, vãzusem rãzboiul.
La Viena : cum un imperiu ºi o capitalã se destramã. Viena era
deja, în toamna lui 1915, un uriaº bordel.
În plin rãzboi, astfel, ºedeam la teatre, mã legãnam pe undele
valsului, vizitam familiile cunoscuþilor, am vãzut ºi mizeria umanã
crescând în inimile oamenilor. Corupþie, prostituþie, melancolie.
Pretutindeni, pe pereþi, era expus un tablou : al bãtrânului în uniformã de mareºal, cu favoriþi care îl fãceau sã semene cu un iepure
alb, al cãrui fiu se sinucisese, pe a cãrui soþie o uciseserã, ºi care acum
se ruga Domnului pentru Austria.
Existau aici douã Viene. Una : sãnãtoasã, tânãrã, care pleca pe
front, ca sã se întoarcã în spitale, fãrã mâini, picioare sau capete.
Cealaltã : bogatã, ºtirbã, a hodorogilor, chiulãilor, care se împerechea
acasã cu femeile rãmase singure. Unii se duceau la moarte  cea mai
bunã parte a populaþiei , iar ceilalþi  care se îmbogãþeau pe seama
lor  se roteau în continuare în acordurile valsului. Asta da selecþie !
În viitoarele rãzboaie, cel puþin, aceastã inegalitate avea sã disparã
din eugenetica omenirii : Toþi vor fi egali sub bombe.
Mãtuºa cerea de la mine, la Viena, un singur lucru. Iar acesta era
ca duminica sã primesc sfânta împãrtãºanie, la fel ca toþi ceilalþi
pacienþi. Când am protestat, ca nefiind catolic, ci pravoslavnic, ea mi-a
spus cã acum este rãzboi, cã Dumnezeu este unul ºi cã refuzul meu
ar putea fi interpretat ca un scandal în bisericã. Atunci am acceptat
sã întind limba, pe care-mi puneau hostia. Treaba era foarte ceremonioasã. Pe mine mã lãsa rece. [...]
La Viena, mama avea nu numai un frate ºi o veriºoarã, ci ºi un
vãr, pe maiorul Kosta Vuji, care era pe atunci adjutant al Curþii
Marþiale Supreme.
Acest Kosta era, peste zi, un adevãrat Kir Janja, dar seara venea dupã
mine, sã mã scoatã în oraº într-un fiacru cu niºte roþi de cauciuc. Eu
frecventam la Viena vechile mele anturaje, compuse în cea mai mare
parte din studenþi ºi studente de la Universitate. Kosta cunoºtea diferiþi
vienezi ºi vieneze din toate clasele, chiar ºi pe nepoata Hausmeisterului.
Pe la miezul nopþii, aºadar, începea sã ne povesteascã.
Despre cei ce fuseserã condamnaþi la spânzurãtoare.
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Pânã în primãvara lui 1916, am cutreierat astfel Viena, ca o umbrã,
ºi cine ºtie cât timp aº mai fi hãlãduit aºa, în spatele frontului, dacã nu
s-ar fi întâmplat ceea ce pe atunci se numea vizitã la cel mai înalt nivel.
Prinþese, erzherzogi, împãrat, când fãceau vizite la spitale trebuiau
sã vadã, ca în satele lui Potemkin, numai rãniþi cu medalii. Cei care
erau gãsiþi fãrã medalii erau aruncaþi imediat din spital în spital, sau
la regiment, sau pe front. Împãratul Carol avea, mai târziu, ºi tot în
astfel de prilejuri, obiceiul sã-l apuce pe rãnit de medalie sau de
nasturele de la bluzã ºi sã-l întrebe : Unde aþi obþinut asta ? Aþi
participat la lupte ?.
Acelaºi lucru. Iarãºi ºi iarãºi. De mai multe ori.
În astfel de situaþii, mãtuºa mã ascundea : o datã la spitalele Salzburg,
apoi la sanatoriul Grafenhoff (St. Johann), la 800 de metri de mãnãstire,
iar peste varã, în staþiunea lui Franz Josef, la Bãile Ischl.
Aveam timp sã scriu, dar de scris nu-mi ardea.
Însã, în toamna lui 1916, aceastã camuflare n-a mai fost posibilã.
Atunci, pentru a scãpa de front, mãtuºa mea a aranjat ca spitalul sã
mã declare temporar inapt ºi sã mã trimitã la muncã în spatele frontului. ªi nici nu trebuie, poate, sã spun cã întâmplarea, cel mai mare
comediant, a întors în aºa fel lucrurile ca sã fiu trimis exact acolo unde
mã înhãþase Austria, la 4 august 1914.
Am fost trimis la muncã, în Segedin, la Direcþia de stat a cãilor
ferate, care se afla nu departe de poliþie ºi vizavi de baia de aburi.
În Direcþie se afla ºi Comanda (secretã) a transporturilor militare,
care dirija convoaiele militare dinspre ºi înspre front, spre Balcani ºi
România. Nici nu e nevoie sã menþionez cã serviciul era strict confidenþial. Cititorul se întreabã, poate, cum de a fost posibil ca, dupã
toate câte le-am povestit, sã fiu trimis tocmai eu într-o astfel de slujbã.
Rãspunsul la aceastã întrebare este urmãtorul : aºa era Austria.
Comandamentul ei superior (Armee Ober Kommando) avea iniþialele AOK. Însã, deja din acea toamnã, toatã armata austriacã, ºi ofiþerii,
ºi soldaþii, avea în obicei sã spunã cã asta ar însemna de fapt : Totul
fãrã cap (Alles ohne Kopf). [...]
11
[...] La începutul lui iulie sunt din nou la Komoran.
Adjunctul regimentului nu mai este maiorul Tasch, ci un maior din
Osijek, sârb, care poartã o medalie mare de aur, pentru curaj, cel mai
înalt ordin care se poate obþine pentru participarea la rãzboi. Îmi
cerceteazã documentele ºi se amuzã de excursia mea în Italia. Mã
repartizeazã într-o unitate comandatã de un prieten din Timiºoara,
cu care mã jucam în copilãrie (Reiter Sandor).
Intru, deci, la acest cãpitan ºi mã prezint, urlând, iar el chicoteºte
ºi-mi spune cã am mai crescut. Îmi întinde mâna. Zece ani nu ne mai
vãzuserãm. Zice cã abia m-a recunoscut. Dar sunt binevenit. El merge
la Piave, luna viitoare, aºa cã, dacã trebuie sã murim, de ce sã nu o
facem împreunã.
Cu toate cã stau în faþa lui în poziþie de drepþi, mi se pare cã m-am
întors în copilãrie ºi cã ne jucãm de-a soldaþii. Îmi aminteºte cã, odatã,
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l-am pleznit. Iar eu, lui, cã altãdatã, când veneam desculþ cu pâinea
de la brutar, mi-a ieºit cu biciul în cale ºi m-a silit sã joc ca un titirez.
Tatãl lui era arhitect ºi construia case în cartierul Elisabetin din
Timiºoara. Noi, de pe schele, ºi încã de la etajul trei, sãream în nisip.
Odatã m-am înþepat într-un cui ruginit, ºi el mi-a supt rana. Aºa cum
fac indienii din tribul Sioux. Avea douã surori foarte frumoase, vestite
pentru frumuseþea lor în toatã Timiºoara, mult mai mari decât noi.
Când îºi schimbau toaleta, sã plece la plimbare, se uita la ele prin
gaura cheii. Dintre toþi prietenii noºtri numai pe mine m-a lãsat sã
le spionez, alãturi de el, pe cele douã domniºoare. [...]
La începutul lunii septembrie, anul 1918, sunt din nou repartizat,
într-un batalion care pleca în Italia. În unitatea pe care o comanda
prietenul meu din copilãrie. Tot ceea ce, pe uniformele noastre, putea
sã sclipeascã în soare este acoperit cu un strat de vopsea gri.
Ne transformãm într-o grãmadã cenuºie, albãstrie, ca de praf.
Apoi, se apropie ziua plecãrii pe front ºi batalionul organizeazã un
banchet, la restaurant, lângã podul de pe Dunãre, la care este invitatã
ºi casieriþa.
Luptele sunt deosebit de sângeroase în Italia ºi ºtim cã mulþi dintre
noi n-o sã ne mai întoarcem. Cântãm, sentimental. Pe casieriþã au
invitat-o pentru cã, într-adevãr, slujise cu credinþã întregul batalion.
Se ajunge, apoi, la încãierare în bordel ºi comandantul localitãþii
ordonã o anchetã. Eu sunt chemat la adjutanturã.
Acolo mi se spune sã mã pregãtesc, de urgenþã. Plec la Viena,
într-un concediu de trei luni, pentru pregãtirea examenelor, la Universitate. Eu iau poziþia de drepþi ºi cred cã m-am þicnit. Dar totul e în
regulã. Cuiva, la Viena, la Minister, i s-a luminat mintea, cã nu-i drept
ca toþi chiulangiii sã-ºi termine studiile ºi sã-ºi aranjeze carierele, în
timp ce studenþii care au întrerupt se bat în rãzboi, ºi mor, ºi rãmân
în urmã. În luna august a acestui an, deci, Austria ia decizia ca toþi
studenþii care au întrerupt cursurile ºi au luat parte la lupte sã primeascã trei luni de concediu, ca sã-ºi dea examenele.
Batalionul pleacã, deci, peste trei zile în Italia, fãrã mine.
Stau în faþa restaurantului, lângã podul de pe Dunãre, ºi privesc
cum tinerele femei aleargã dupã soþii lor, iar copiii plâng. Regimentul
29 fusese mutat de la Becicherec la Komoran, sã fie cât mai departe
de ai sãi, dar ºi cât mai departe de efectivele verzi, dezertorii ascunºi
prin porumbiºte. Bietele femei, ºi pãrinþii, veneau totuºi sã-i vadã
pe-ai lor, pentru ultima datã, la Komoran. Pentru cã dezertorii apãreau
ºi la vagonare, batalionul mãrºãluia spre garã flancat de un cordon
de strãjeri, cu baioneta la arm.
Eu stau þeapãn ºi salut când trece unitatea din care pânã ieri am
fãcut parte ºi care pleacã, fãrã mine, în foc.
În faþã, pe calul care joacã, prietenul meu din copilãrie.
Îmi strigã, zâmbind, ceva.
Trece peste pod.
Nu l-am mai vãzut niciodatã.
În româneºte de IOAN RADIN
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Carolus Luigi Cergoly Serini, cum poate fi gãsit numele complet
al autorului în impozantul dicþionar al scriitorilor triestini, s-a nãscut
la Triest, în 1908, descinzând dintr-o familie nobilã ungaro-slavã. A
încetat din viaþã în 1986. Poet, prozator, ziarist, a fost una dintre
cele mai active prezenþe în spaþiul cultural din nordul Italiei. Lectura
versurilor sale din anii 30, poezie mitteleuropeanã în grai triestin,
a suscitat interesul, ba chiar entuziasmul lui Joyce. Apariþia în
volume este de datã relativ târzie. Dupã câteva volume de versuri,
între care Il portolano di Carolus (Portolanul lui Carolus), 1970, Inter
pocula. Poesie segrete triestine (Între pocale. Poezie secretã triestinã),
1974, Ponterosso, 1976, ºi Latitudine nord. Tutte le poesie mitteleuropee
in lesico triestino (Latitudinea nord. Toate poeziile mitteleuropene în
grai triestin), 1980, Cergoly intrã în conºtiinþa cititorilor ºi ca un
remarcabil prozator.
Dupã Il complesso dell Imperatore (Complexul Împãratului),
Mondadori, Milano, 1979, urmeazã, la aceeaºi editurã, Fermo la in
poltrona (Înfundat în fotoliu), 1984, ºi Lallegria di Thor (Bucuria
lui Thor), 1985. Primul roman, Complexul Împãratului, devine pentru
Cergoly un spaþiu recuperator al memoriei care se confeseazã : Sunt
triestin prin naºtere, dar cosmopolit prin spirit. Iar ultimul volum
continuã acelaºi gest rememorativ al atmosferei imperiale, subintitulat jurnal intim scris cu cernealã multicolorã de cãtre baronul
mitteleuropean Heinrich Edling von Boffa.
Pentru cine doreºte sã înþeleagã de ce anume un segment important al literaturii italiene, datorat prioritar autorilor din Triest sau
Goriþia, aparþine spaþiului cultural al Europei Centrale, lectura romanelor lui Cergoly este imperios necesarã. Ca ºi cea a lui Svevo,
Slataper, Stuparich sau Tomizza. (Afrodita Cionchin)
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Carolus L. Cergoly

Complexul Împãratului*
Ieremia, fiul lui Hilchia, din þara lui Veniamin. Cãruia i-a vorbit
cuvântul Domnului în al treisprezecelea an al domniei lui Iosia, fiul
lui Amon.
Te-am cunoscut, spune Domnul, înainte ca tu sã fi ieºit din pântece.
Te-am þinut la o parte ºi te-am fãcut prooroc al neamurilor. Astãzi
te pun peste neamuri ºi peste împãrãþii ca sã zideºti ºi sã sãdeºti. Ah,
ah, Doamne Dumnezeule, rãspunde Ieremia, dar eu nu ºtiu sã vorbesc,
cãci sunt doar un copil. Þine seama de asta.
Iar Domnul i-a spus lui Ieremia : Înceteazã a mai spune cã eºti copil.
Te vei duce oriunde te voi trimite, vei spune tot ceea ce îþi voi porunci.
Iatã ieremiadele. Iatã lamentãrile, ºirul fãrã capãt al necazurilor.
Eram atunci în puterea zeilor, iar astãzi  oameni pierduþi.
Pãrinþii noºtri ne-au pãrãsit ºi s-au supus altor zei.
Iar voi, fiii, sunteþi mai rãi decât pãrinþii voºtri, ºi în fiecare dintre
voi vãd o inimã de piatrã, ºi rãutate vãd.
Veþi sfârºi în deºert, locuind pãmânturi pustii ºi sãrace.
ªi duhul Celui-cu-multe-nume se miºca sau mai bine zis se purta
deasupra pãmânturilor ºi apelor.
Cu multe nume ? De ce cu atâtea ?
Cel-cu-multe-nume : o sutã douãzeci ºi ºase are, ºi Odin, spune
cartea de aur a Eddei, e primul dintre ele. Primul nume al primului
zeu al acestui pãmânt.
Îi place sã-ºi schimbe numele Celui-cu-multe-nume, ºi are o sutã
douãzeci ºi ºase.
Pãrinte al veacurilor, Stãpân în cer, Dumnezeu al corbilor, înainte !
 pentru încã o sutã douãzeci ºi trei de nume.
ªi regele Corb s-a aºezat pe umãrul stâng al actorului Henry Becque,
spunând : Domnule, mi-ar face o deosebitã plãcere ca supuºii mei corbi
sã fie mai temeinic cunoscuþi în dulcea Franþã.
Henry Becque, gentilom perfect, naturalist veleitar ºi iubitor al
pãsãrilor, i-a rãspuns : Cu plãcere. Am sã scriu ceva care sã aminteascã
posteritãþii de supuºii corbi ai regelui Corb.

*

Carolus L. Cergoly, Il complesso dell Imperatore (Collages di fantasie e
memorie di un mitteleuropeo), A. Mondadori Editore, Milano, 1979
(fragmente).
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ªi a scris Les corbeaux, o comedie frumoasã ºi plinã de naturaleþe, de miros de iarbã ºi de mentã, de vânt iscat de aripi de corb,
atât de izbutitã încât vântul pãrea vânt adevãrat ºi aripile de corb
aripi adevãrate.
Seara de 14 septembrie 1882 a fost o datã importantã pentru Comedia
Francezã. Aplauze ºi Bravo, Bravo ºi sus cortina, jos cortina ºi domnul
Becque cu însuºi regele Corb pe umãrul stâng, complimente ºi zâmbete,
ºi mâini care aplaudau, mâini vârâte în mãnuºi din piele albã.
ªi volãnaºele fluturau intens pe ciocurile corbilor : se nãscuse teatrul
naturalist francez.
În vremea lui A fost odatã, Cel-cu-multe-nume se numea Odin.
Era o epocã plinã de neliniºte.
Jos, în Olimp, ºi sus, în Walhalla, odihnindu-se pe nisipurile Saharei
sub numele de Allah, ascuns în negurã sub numele de Yahweh ºi, pe
urmã, sãlãºuind printre norii din Europa sub numele sonor de Dumnezeu
 iatã-l pe Stãpânul nostru, purtând o curioasã pãlãrioarã în formã
de triunghi de aur (aur fals, spun gurile rele), împinsã înspre ceafã
asemeni cãciulilor de blanã ale bãrbaþilor îmbibaþi de alcool, cu gâtlejurile arse, dar mereu pregãtiþi sã mai deºerte o sticlã.
Cel-cu-multe-nume spune prin pana lui Gershom Scholem : Dumnezeu
este ca o materie foarte subtilã rãspânditã pretutindeni.
Dar ºi Paula, precupeaþa, care e dotatã, desigur, cu mai puþinã
autoritate decât Cel-cu-multe-nume, strigã în piaþã : Câtã rãutate ºi
idioþenie existã în rândul majoritãþii absolute a parlamentului lumii.
Odin pleacã în vacanþã, sã se odihneascã, la reºedinþa sa regalã
din Asgard.
Din lirã cântã el în odaia bucuriei, sorbind discursurile înþelepte
ale lui Knauser, vãrul lui Orion, ca pe o cupã cu hidromel.
Când se simte destins ºi odihnit, Cel-cu-multe-nume îºi aminteºte
cã e ºi zeul acvilelor ºi se transformã pe datã într-o acvilã cu douã
capete, pe care persoanele cultivate o denumesc acvila bicefalã.
ªi ca acvilã bicefalã zboarã el pe cerul Mitteleuropei, mai precis
pe cerul Imperiului Austriac  proprietatea personalã a vechii familii
de Habsburg-Lorena.
Acest Imperiu sau, mai bine, aceastã posesiune de familie este
reprezentatã pe hãrþile geografice asemeni unui animal cu botul aºezat
pe inima vechii Europe.
ªi domnul Cu-multe-nume, preschimbat în acvilã bicefalã, aterizeazã uºor pe câmpia de la Schönbrunn, la 18 august 1830.
ªi spune : Tu vei fi împãrat pentru cã eu vreau asta.
Pentru cã eu te-am cunoscut încã înainte ca spada tatãlui tãu Franz
Carol sã iasã din teaca mamei tale Sofia. Înainte ca, ieºind, sã se
odihneascã în poziþia sa naturalã.
Nu numai împãrat te fac, continuã Cel-cu-multe-nume, ci ºi rege
al Ungariei ºi al Lodomeriei din Iliria, ºi al Ierusalimului, oraºul sfânt
al lui Allah, al lui Yahweh ºi al tânãrului Zeu Iosua sau Christos.
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Nume, nume. Dar sub toate se gãseºte întotdeauna Cel-cu-multe-nume.
ªi Franz-Josef ieºi din pântece ºi bubuirã tunurile ºi bãturã clopotele, trâmbiþele anunþarã cele mai frumoase marºuri ºi minunate
focuri de artificii luminarã cerul Imperiului, ºi popoarele cântarã în
multele limbi ale Imperiului : Þine, Doamne, Bãtrânul Regat al Austriei
ºi pe Împãratul Nostru ºi Bog ouvai Bog oh ràmi, ºi apoi toþi, în
Weltsprache : Gott erhalte Gott beschütze unsern Kaiser unser Land.
În leagãn stãtea Porfirogenetul, pe salteaua plinã cu fulgi de heruvimi,
ºi în jur, nori din dantelã de Idria ºi Burano, de Flandra ºi Dalmaþia.
ªi din nou vocea Celui-cu-multe-nume, preschimbat în Iosua, nãscut
din Maria : Tu vei fi cel mai iubit împãrat din lume !
Ochii tãi vor fi albaºtri ca Adriatica, mâinile tale vor fi albe ca
pietrele dolomite, degetele tale lungi ºi subþiri asemeni celor ale cântãreþului din lirã David Irlandezul.
ªi dupã ce vor trece multe primãveri, ºi dupã ce vor trece toamne
ºi ierni, te voi numi Apostolic, ca sã fii la fel ca Apostolii din Evanghelie.
Dar sã te þii departe de mincinosul Matei, Apostolul, de evreul
Josephus Flavius, ºi mai ales de scornelile lor.
Minciunã cruntã au spus despre marele Irod ºi despre uciderea
pruncilor. Nici una dintre aceste fapte nu se verificã istoric. ªi nici
Salomeea cea cu ºapte voaluri nu are nici o legãturã cu marele Irod,
ci cu un altul, neînsemnat.
Oscar Wilde a prelungit aceastã minciunã într-o formã poeticã. O
minciunã poeticã poate fi însã iertatã. Ca ºi ãst fel de mincinoºi. The
liars yes, mister Jones.
ªi vocea se stinse, vocea Celui-cu-multe-nume, Celui ascuns pentru
totdeauna în negurã.
În leagãnul sãu moale ca fulgii aripilor de heruvimi, în leagãnul
dantelat ºi parfumat ca trandafirul de Saron sau ca ºi crinii din vale,
Porfirogenetul îºi dãdu drumul pe el.
Cel mai frumos împãrat din lume scânci. Baroana Luisa Stürmfeld,
ce-i era dãdacã, îl schimbã ºi îl sãrutã, iar el adormi liniºtit în soarele
de august ca un diamant mare  Gloriette de Schönbrunn. ªi prin
munþi ºi pãduri, pe plaje marine ºi fluviale, se auzirã voci purtând
periculoase uneltiri.
Erau voci care strigau : Cãraþi-vã, sfârºitul e aproape !
Voci periculoase punând la cale schimbãri.
Schimbãri în cele cincizeci ºi una de familii princiare ale cãror
proprietãþi erau evaluate la 456 milioane de forinþi, schimbãri în cele
ºaptezeci ºi nouã de familii de conþi ºi în cele patruzeci ºi patru de
familii de baroni, care reprezentau 129 milioane de forinþi. Nu întindeþi prea mult coarda. Dar principii o întindeau deja prea mult, ºi o
întindeau ºi conþii, ºi baronii, ºi preoþii, mai ales cei cu pãlãrii cu
ciucuri ºi boruri, cu inele ce primiserã binecuvântarea ºi în care erau
montate moaºte sfinte care aºteptau buzele credincioºilor. ªi vocile
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uneltitoare ºi periculoase purtau argumente din ce în ce mai puternice.
Vocile þãranilor : gata cu dijma pentru Bisericã, gata cu supunerea
totalã ºi respectul faþã de stãpâni.
Þãrani în continuare, dar þãrani eliberaþi de sãrãcia cronicã.
ªi din ce în ce mai rãsunãtoare erau vocile celor care unelteau. O
miºcare de mase umplu strãzile Imperiului. ªi vocile erau din ce în
ce mai clare, mai sonore, mai puternice, mai curajoase, mai decise
pentru schimbare.
Dacã lucrurile rãmân aºa, ne prãbuºim.
ªi iarãºi, voci de meºteºugari, de mici negustori, de funcþionari, de
muncitori.
ªi pe lângã voci, paºii rãsunând furioºi, ai celor care demonstrau
în lungi cortegii asemãnãtoare cu niºte ºerpi uriaºi.
Schimbare, schimbare. Schimbare strigatã cu pasiune, pasiune întotdeauna periculoasã pentru cã ea duce la fanatism, iar fanatismul
mai departe, la revoluþie.
Dar acest lucru nu aveau cum îl ºti domnii principi, domnii conþi
sau domnii baroni, ºi nici domnii bancheri, cei din urmã prea concentraþi asupra Briefadel-urilor, adicã asupra ordinelor imperiale prin
care erau ridicaþi la rangul de nobili. ªi nu o ºtia nici Împãratul, total
dedicat concepþiei sale despre existenþa veºnicã a domeniilor sale
ereditare. O intuia, o presimþea însã jandarmul Milanovici ºi, de asemenea, jandarmul Tonut, împreunã cu toatã jandarmeria imperialã ºi
regalã cu coifurile ei de culoare galbenã, pe care era aºezatã acvila
bicefalã, plinã de sclipiri de aur ºi alamã.
Ja hat, ja hat, spunea Milanovici, nu aduce nimic bun aceastã
schimbare care nu vrea sã schimbe.
ªi continua sã se întâlneascã cu colegul sãu Tonut pe strãzile Imperiului pentru semnarea carnetului de inspecþie. ªi Tonut spunea ºi el :
Ja hat, ja hat, acum începe nebunia popoarelor.
Ja hat, ja hat. Dar nici unul dintre ei nu ºtia ce putea sã însemne
asta.
ªi iatã mãrºãluind pe partea stângã a strãzilor Imperiului lungi
ºiruri de bãrbaþi, femei ºi copii, fiecare cu o garoafã roºie în mânã,
roºie ca limba unui balaur mic, cu aripi mici, cu coada micã.
ªi mãrºãluiau pe strãzile Imperiului. Pretutindeni : pe drumuri de
þarã, pe strãzile din piatrã ale oraºelor. ªi întotdeauna cu o garoafã
roºie ca scut, ca steag ºi, din când în când, ca armã.
ªi, din acea zi, lungul convoi al schimbãrii ºi al garoafelor roºii a
continuat sã mãrºãluiascã pe toate trotuarele stângi ale oraºelor
imperiale.
Viena, Praga, Zagreb, Graz, Liubliana, Triest, Fiume, Pola, Trento,
Salzburg ºi, mai departe, în oraºele din Bucovina ºi Galiþia, ca sã nu
mai vorbim de cele din Bosnia-Herþegovina ºi din Transilvania.
ªi au ajuns la Viena, oraºul liedurilor, oraºul viorilor.
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Tot pe trotuarul stâng, purtând cu ei garoafele roºii. Cum treceau
pe eleganta Kärtnerstrasse îndreptându-se cãtre Prater, unde pomii
dau încã în floare, puteai sã crezi cã sunt chiar domnii de pe Ring.
Bãrbaþii ºi femeile cântau cântece nemaiauzite, iar copiii pe cele
învãþate la ºcoalã : Fericitã e vremea copilãriei, Pãsãrelele cântã minunat în pãdure ºi, în dialectul vienez pe care îl vorbeau în familie, Mei
Muatteri war a Weanerin.
Gardienii priveau cu uimire amestecatã cu puþinã teamã spre magnaþii din trãsurile cu blazoane sau din trãsurile fãrã blazoane, spre
oficialitãþi ºi spre consilierii Curþii, spre veteranii purtând haine de
un albastru intens, puþin decolorat, ºi pãlãrii împodobite cu pene.
Chiar ºi domnul Franz Plener, proprietar al Vopsitoriei ºi Cãlcãtoriei, cu un magazin premiat pe Mariahilferstrasse, privea, dacã nu
îngrozit, cel puþin cu teamã aceste ºiruri de bãrbaþi, femei ºi copii care
treceau cu garoafele roºii în mânã. ªi cântând.
Printre primii, iatã-l pe Viktor Adler þinând câte douã garoafe în
fiecare mânã, pentru cã era un om care ºtia sã spunã ceea ce pe alþii
nu-i ducea mintea, ºtia ce vroiau sã schimbe, ºi mai era ceva : el nu
era numai domnul Viktor Adler, ci : domnul doctor Viktor Adler.
Iar Împãratul ? Nu ºtia, ºi nici nu putea sã ºtie, pentru cã nu era
de cãderea Împãratului sã se intereseze de ceea ce se petrece pe strãzile domeniilor sale ereditare ; pentru cã întotdeauna în spatele biroului sãu se afla spiritul lui Clement Metternich ºi trupurile masive
ale generalilor ºi ale mareºalilor, ºi ale aghiotanþilor, ºi ale consilierilor
de Curte, ºi toþi visau  fãrã a le dori cu adevãrat  declaraþii de rãzboi
ºi rãzboaie-genocid, iar asta numai pentru câteva medalii strãlucitoare
ºi frumoase în plus.
Rãzboaie nu, rãzboaie nu, rãspundea Sublimul Stãpân.
Eu ºtiu ce e rãzboiul. L-am vãzut la Solferino.
Gândiþi-vã mai degrabã, domnii mei, la muncile de toamnã ºi la
paradele de primãvarã. Gândiþi-vã la Wiener Spezialitäten ºi la traiul
elegant în Viena mea.
Specialitãþile vieneze erau bomboanele de ciocolatã sau salzstangel-ul,
gulaºul, viþelul pane, Wienerschnitzel-ul ºi pâinea de secarã.
Doctorul Viktor Adler ºi-a câºtigat cu prisosinþã meritul de a þine
în mânã patru garoafe roºii. Garoafa roºie îl ajuta sã prezinte lucrurile,
sã le explice, sã facã luminã acolo unde era nevoie, ºi toþi cei care
aveau în mânã o garoafã roºie înþelegeau numaidecât ce înseamnã sã
ai în mânã o garoafã roºie. Bãrbaþilor, femeilor, pânã ºi copiilor, doctorul Adler le spunea : Spune-mi ce mãnânci ca sã-þi spun cine eºti.
ªi mai spunea : Cine nu munceºte nu mãnâncã. ªi mai spunea cã
un soare nou va rãsãri nu peste multã vreme, un soare al bunãtãþii
ºi al dreptãþii, soarele unui viitor strãlucit.
Un soare pe care vãzându-l, te vei simþi înãlþat de heruvimi.
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Cu fiecare zi garoafele roºii se înmulþeau înfricoºãtor. Domnii cu
blazoane ºi cei fãrã blazoane începurã sã simtã o anumitã stânjenealã
în faþa mulþimii, apoi o anumitã nesiguranþã, ºi teamã, ºi groazã.
ªi le era teamã ºi negustorilor, ºi berarilor, ºi domniºoarei Erika
Faidutti, creatoare de modã, ºi domniºoarei Wanda, ºi asociatei sale,
Elisabeta, proprietare ale Cafenelei ºi Cofetãriei La Tava de Argint.
A schimba, a schimba, acest verb activ, prea activ poate, devenea
din ce în ce mai înfricoºãtor.
A schimba, a muta, a transforma.
Schimbarea velelor, schimbarea trenului, schimbarea vremii.
Dar ce sã schimbe, se întreba doctorul Borkowsky, prim chirurg la
Allgemeines Krankenhaus din Viena ?
Velele, trenul, vremea ?
Timpurile, timpurile. [...]
Reacþiunea, garoafele albe, începu sã mãrºãluiascã pe trotuarele
din dreapta. Încetul cu încetul, ea ajunse la o poziþie foarte puþin
tolerantã, ºi asta mai ales datoritã discursurilor baronului Vogelsang,
protestant de origine prusacã.
ªi : Cine nu e cu noi e împotriva noastrã ; ºi : Diavolii roºii nu îi
vor înlãtura pe îngerii albi ; dacã vor încerca, îi vom ucide fãrã milã.
Mentalitate obscurantistã de nebuni, de indivizi violenþi, de fanatici. Din spatele biroului sãu tranºee, Împãratul ascultã, apoi pofteºte
pe cineva sã iasã. Apoi semneazã ce trebuie sã semneze, cu o miºcare
pe care numai stiloul cu peniþã Adler poate sã o facã finã ºi elegantã.
Apoi reîncepe sã studieze schimbãrile pe care le cer popoarele sale ºi
e gata sã accepte orice cu condiþia ca totul sã rãmânã ca înainte.
Totul pentru popor, spune, dar nimic de la popor ; ºi, pentru a face
fericit poporul vienez, înfiinþeazã un detaºament de jandarmi imperiali
ºi organizeazã, la aniversarea sa, o frumoasã paradã militarã, iar
seara, focuri de artificii ºi stele cãzãtoare ce par sã ardã în cer.
ªi toate acestea pentru fericirea poporului vienez.
Þine, Doamne, Bãtrânul Regat al Austriei ºi pe Împãratul Nostru.
Ah, frumoasele cuvinte ale imnului imperial pe care poetul Haschka
le-a aºternut pe hârtie, iar maestrul Haydn le-a transpus pe portativ.
Pentru a compune imnul Habsburgilor, Haydn ºi-a plecat urechea
spre douãzeci ºi trei de surse muzicale, de la Pater Noster, pânã la
un cântec croat pe care preailustrul maestru îl auzise în Eisenstadt.
Imn solemn, imn demn de o casã imperialã, ºi regalã, ºi apostolicã.
Imnul i-a plãcut atât de mult unei rude a Împãratului, încât i-a dãruit
maestrului Haydn o frumoasã tabacherã de aur cu portretul acestuia.
Inspiraþia Eisenstadt-ului.
În amintirea acestui oraº, Împãratul consimþi sã se emoþioneze
cinci minute, deºi eticheta de la Curte, inspiratã de cea spaniolã,
prevedea pentru aceste momente nu mai mult de patru.
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Ideea ca toate trupele din Imperiul lui sã cânte spre desfãtarea,
mai mult, spre bucuria bravelor ºi bunelor sale popoare îl încânta.
Totul pentru popor, dar nimic de la popor.
ªi, mental, Împãratul silabisi cele cinci vocale de aur A.E.I.O.U.
Austriae Est Imperare Orbi Universo.
[...] Îºi va putea împlini Mitteleuropa propria evoluþie dupã destrãmarea Imperiului Austriac ? Dacã rãspunsul va fi pozitiv, se va putea
adeveri anticul motto al Habsburgilor : Austriae Erit In Orbi Ultima.
În româneºte de AFRODITA CIONCHIN
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Bo idar S. Nikolajevi (1877-1947). Fiu al unui reputat om politic
sârb, studiazã istoria artelor la Viena, apoi la München, Berlin,
Heidelberg. Este fondatorul criticii de artã profesioniste din Serbia,
ministru al culturii, director de muzeu, corespondent de presã, ataºat
cultural la Viena. Autor al unor prestigioase studii consacrate artei
bizantine sau celei bisericeºti sârbe.
Deºi îºi datoreazã notorietatea scriitoriceascã celor 12 piese de
teatru, debuteazã ca poet, în 1898, cu volumul Lirske pesme 1894-1898
(Poeme lirice 1894-1898). Ceea ce suscitã însã ºi astãzi interesul
cititorului sunt cele douã importante lucrãri de memorialisticã, de
o mare bogãþie a informaþiilor, extinse pe o amplã suprafaþã (culturã,
literaturã, politicã, istoria masoneriei etc.) : una consacratã memoriei
tatãlui sãu, Svetomir Nikolajevi i Radikalna Partija (Partidul radical ºi Svetomir Nikolajevi ) (1938) ºi Iz minulih dana (Din vremi
apuse), un jurnal rãmas neterminat. Fragmentul care urmeazã este
extras din acest volum confesiv ºi se concentreazã asupra reconstituirii atmosferei vieneze de la începutul veacului nostru, din perspectiva anilor în care a fost redactat (1931-1935). (Ioan Peianov)
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Boidar S. Nikolajevi

Viaþa e vis*
Dupã doi ani jumate petrecuþi la München, am sosit la Viena chiar
în ajunul noului an 1931. Venisem cu acceleratul de noapte, prin
Salzburg. Era o dimineaþã geroasã de iarnã, invadatã de zãpadã, care
trebuie cã troienise fãrã oprire în noaptea aceea strãzile ºi pieþele
vieneze. Priveam din automobil cum cei din urmã oaspeþi, bine dispuºi,
pãrãsesc localurile ºi se îndreaptã cu pas nesigur spre casã, dupã
sãrbãtorirea voioasã a Silvester-ului.
Aºa, albã, în întregime acoperitã de zãpada proaspãtã, neatinsã,
Viena îmi pãrea ºi acum la fel de frumoasã, primitoare ºi intimã ca
ºi aceea în care îmi petrecusem primele douã semestre ºcolare (1895-1896).
Îmi mai stãruie încã plãcut în amintire, cu toate cã în cei patru ani
ºi jumãtate în acest oraº am avut destule necazuri, fiind chiar în
situaþia de a fi expulzat din Austria pe motive politice. Cu toate
acestea, m-am strãduit mereu sã-mi desluºesc aceastã ciudatã atracþie pe care Viena a exercitat-o asupra mea, chiar ºi dupã cãderea
Imperiului Habsburgic.
Încetând sã mai fie k.u.k. Residenz und Hauptstadt, Viena postbelicã devenise un teren al deselor rãzmeriþe, demonstraþii ºi atentate,
refugiu ºi adãpost pentru diverºi emigranþi, teroriºti, revoluþionari.
Pe de altã parte, domnea aici mizeria cea mai de jos. Cerºetorii se
înmulþiserã incredibil : cu ochii mei i-am vãzut cum stau desculþi în
zãpadã, cerºind în genunchi milostenia, cu palma întinsã. Într-una din
zilele acelea geroase, mã îngrozisem vãzând la colþul strãzii o cerºetoare cu copilul, pe jumãtate gol, în braþe. Mai târziu mi se explicase
cã, fãrã îndoialã, acel copil fusese închiriat pentru cerºit ! Cerºetorii
vienezi editau un ziar al lor special, litografiat, în care publicau anunþuri
de închiriere a locurilor de cerºit, a efectelor  cârje, cârpe, zdrenþe  ºi
chiar a copiilor...
ªi totuºi, când vine vorba de Viena, toatã lumea o pomeneºte cu
plãcere. Ea capteazã simpatiile tuturor, indiferent de culoarea politicã.
În timpul Habsburgilor, erau numeroºi aceia care, politic, disociau
Viena de Austria  pe aceasta din urmã o urau, dar îi vizitau bucuros
capitala. Cel mai bun exemplu suntem chiar noi, cei din Serbia antebelicã : nici austrofobii cei mai înverºunaþi nu erau, în inima lor, împotriva Vienei. Este o atitudine paradoxalã ºi e greu de spus de unde
provine ºi în ce constã. Fãrã a încerca o analizã detaliatã, îmi exprim,
deocamdatã, convingerea cã ºi acest fenomen a mai prelungit puþin
veacul monarhiei bicefale. Spre fericirea ei (Felix Austria), aproape
*

Boidar S. Nikolajevi, Iz minulih dana. Se anja i dokumenti, Srpska
Akademija, Beograd, 1986 (fragment).
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toþi trimiºii strãini se îndrãgosteau de Vindobona ºi, aproape de regulã,
plecau de aici cu inima frântã. Se ºtie, de pildã, cã mulþi diplomaþi
ruºi, în ciuda tranºantei deosebiri dintre spiritul ºi mentalitatea ruse
ºi austriece, deveneau, sub înrâurirea atmosferei vieneze, austrofili
înflãcãraþi. Trimisul rus Novikov se convertise chiar în slavofob. În
anii ºaptezeci el se angajase energic pentru ca Austro-Ungaria sã
obþinã mandat pentru ocuparea Bosniei ºi Herþegovinei. Ambasadorii
Rusiei, cneazul Lobanov-Rostovski ºi contele Kapnist, au contribuit
ca, în anii nouãzeci, sã se ajungã la cea mai strânsã colaborare
ruso-austriacã în problemele balcanice (împãrþirea sferelor). În vara
anului 1896, þarul Nikolai al II-lea face o vizitã Kaiserului, iar acesta
îi întoarce vizita în primãvara lui 1897. Cu aceastã ocazie, miniºtrii
de externe rus ºi austriac  Muraviev ºi Goluchowski  au elaborat
acordul referitor la Balcani (pãmânt nesigur). Atunci a fost decisã
ºi anexarea Bosniei ºi Herþegovinei. Cât despre înþelegerea de la
Mürzsteg, de la 7 octombrie 1903, încheiatã în vederea reformelor ºi
pacificãrii macedonenilor, ea a fost parafatã sub mandatul lui Kapnist
(Lamsdorff  Goluchowski). Abia în ultimul timp s-a aflat cã aceastã
înþelegere ruso-austriacã, scoþând efectiv la mezat pielea popoarelor
balcanice, conþinea ºi o anexã secretã. Conform punctului doi al acestei
anexe, Austro-Ungaria urma sã ocupe oraºul Skopje, în cazul cã Serbia
ar fi încercat sã se rãzbune pentru Kosovo. Domniile lor imperiale nu
gândeau atunci nici în vis cã foarte curând Serbia va merge chiar mai
departe de Kosovo ºi se va învrednici sã-ºi asume o misiune piemontezã
în sudul slav.
Am enumerat aceste fapte istorice numai pentru a sublinia puterea
de seducþie ºi asimilare a Vienei. Cred cã în aceasta ar trebui cãutatã,
într-o oarecare mãsurã, ºi explicaþia unor evenimente din Serbia ºi
Iugoslavia. N-am sã mã opresc prea mult la înrâurirea politicã ºi
culturalã a Austriei, care a fost, oricum, uriaºã. Va fi suficient sã atrag
atenþia asupra faptului cã însuºi Karadjordje, înainte de revoluþie,
fusese subofiþer în armata austriacã ºi cã  dupã cum o pune în evidenþã contribuþia istoriograficã a lui Alexa Ivi  legãturile sale ºi ale
rãsculaþilor lui cu Austria erau strânse. Aceste legãturi le perpetueazã
Alexandar Karadjordjevi : în timpul Revoluþiei maghiare din 1848, el
se pune necondiþionat la dispoziþia Vienei chesaro-crãieºti ºi, prin
mijlocirea lui Knianin, participã la apãrarea activã a Habsburgilor
de maghiari.
În ce priveºte influenþa culturalã a Austriei, aceasta poate fi apreciatã
în mod corect dacã nu se scapã din vedere cã activitatea reformatoare
a lui Vuk Karadji a fost indisolubil legatã de Viena spiritualã a epocii.
Prezenþa austriacã a fost dominantã îndeosebi în furtunoasa epocã
a frãmântãrilor ºi europenizãrii Serbiei, în anii optzeci. Raporturile
regelui Milan cu Viena, de pildã, au fost încãrcate de romantism politic.
În viaþa primului rege sârb de dupã Kosovo, Viena a jucat un rol care,
prin întorsãturile ºi aventurile de-un dramatism de-a dreptul cinematografic, o face atrãgãtoare atât pentru poet, cât ºi pentru istoric.
Dinastia Obrenovi fusese adepta probatã a Austriei : de dragul acesteia, Obrenoviii s-au aflat uneori în divergenþã cu propriul popor.
Alexandar Obrenovi, la drept vorbind, n-a fost un austrofil, în schimb
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fusese tatãl lui, Milan, care, prin politica sa austrofilã, încerca sã
menþinã prestigiul ºi rangul micii Serbii de atunci. Totuºi, aceasta n-a
împiedicat Austria sã rãmânã indiferentã atunci când a fost ucis unicul
moºtenitor al lui Milan, deºi fusese la curent cu întâlnirile conjuraþilor
din primãvara lui 1903, de la cafeneaua vienezã Imperial. Ziarul
vienez Fremdenblatt scria cã pentru Austria este indiferent cine va
domni în Serbia ; ea pretinde guvernului Serbiei un singur lucru, iar
acesta este : o atitudine corectã ºi amicalã...
Ce este Viena ?... Oraºul mãreþ, colorat în tonuri senine, construit
pe frumoasa Dunãre albastrã. În fapt, Dunãrea nu este nici frumoasã, ºi nici albastrã, însã este un fluviu cosmopolit : el uneºte popoarele aºa cum valsul lui Strauss uneºte perechile în unduitoare ºi
exaltate acorduri. Aceasta este Viena : o culturã veche, a fiecãruia ºi
a nimãnui  nici slavã, nici latinã, întrucâtva germanã , un melanj
unde fiecare poate sã se regãseascã. Capitalã a chesaro-mozaicului
pestriþ, ale cãrui pietricele divers colorate le-au potrivit de-a lungul
veacurilor popoarele narcotizate de haºiºul ºi moscul tradiþiilor habsburgice.
Credulitate ºi necredinþã. Supusul credea, chesarul însã îi trãda
credinþa. Aici se ascunde inima capitalei habsburgice. Palacký, istoric
ºi patriot ceh, exclamã, în revoluþionarul an patruzeci ºi opt : dacã
Austria n-ar exista, ea ar trebui inventatã !... Fuseserã, înainte de
rãzboi, politicieni ºi patrioþi cehi de seamã  într-o vreme însuºi Masaryk
ºi Kramar  care, cu toate decepþiile, au pãstrat credinþa într-o Monarhie
echitabilã. Cu aceeaºi credinþã se cânta ºi prin pãrþile noastre : Oricând luminatul Împãrat i-o cere, în moarte sare mândru grãnicer !...
Oare nu conþin aceste versuri un întreg capitol de istorie sud-slavã ?
Nu provin aceste versuri din acelaºi izvor din care se trag ºi tragediile
grofilor din Celje, Zrinjski ºi Frankopan, contele Djordje Brankovi,
Pera Segedinac, Alexa Nenadovi, Eugen Kvaternik  ca ºi soarta
nãprasnicã a ultimilor despoþi, voievozi ºi patriarhi sârbi care, în luptã
cu chesarul de la Viena pentru câteva drepturi elementare, au trebuit
sã bea pânã la fund paharul de cucutã ?
Mozaicul cultural imperial s-a dispersat, s-a împrãºtiat, dar a rãmas partea lui centralã, cea mai pestriþã ºi cea mai frumoasã. A rãmas
martorul de veacuri al evenimentelor istorice, al vechilor ºi marilor
tradiþii cultural-politice  Viena, în care au cântat Mozart ºi Haydn
ºi unde au venit pe lume simfoniile lui Beethoven... Oamenii sunt
din carne ºi sânge, dar la Viena muzica îi domesticeºte. Muzica îi
umple de uitare ºi de iertare. Oare nu este ºi aceasta una din cauzele
pentru care pãcatele istorice ale Austriei Habsburgice au fost uºor ºi
repede uitate ?
Viena avea, ca sã mã exprim astfel, însuºirea cosmopolitã de a
persuada. Aici te puteai lãsa legãnat de Valurile mãrii ºi ale iubirii,
de Grillparzer, un Calderon al Vienei, sau te puteai exalta de romantismul repertoriului ºarmant al lui Raimund, te puteai preda reveriilor
o datã cu serenadele lui Schubert (Liedul dorinþei) despre cârlionþii
mãtãsoºi ai frumoaselor doamne din Epoca Biedermeier. Biedermeierul
este o specialitate vienezã, dar el a înflorit ºi în alte regate-moºtenitoare ale Habsburgilor. A ajuns ºi prin pãrþile noastre : Branko
Radievi, Bogoboj Atanackovi, pictorii Avramovi, Pavle Simi,
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Nikola Alexi ºi atâþia alþii, pânã la Veljko Petrovi, reprezentant al
beletristicii sârbe... Viaþa e vis  Der Traum, ein Leben , iar la Viena
se putea visa frumos.
Italienii calificau Viena drept nobile e ospidale. Viena stârnea ºi
entuziasmul francezilor. Îmi aduc aminte cã ziarele vieneze scriau cã
Beaumarchais ºi contele Chambrin, ambasadori postbelici ai Franþei,
ºi-au deplâns despãrþirea de Viena. Autorul acestor rânduri, ca ataºat de presã al Iugoslaviei, n-a apucat, cu toatã bunãvoinþa, sã verse
o lacrimã în amintirea Vienei, deoarece autoritãþile austriece l-au
îndepãrtat, pe cel mai scurt drum  per Schub , de pe teritoriul lor.
ªi asta numai pentru cã scrisese cã slovenilor din Carinthia nu le
merge prea bine... Dar sã ne întoarcem la subiect. Spiritualitatea ºi
cultura Vienei sunt în bunã mãsurã pãtrunse de componentele slavã
ºi latinã. Aceste interferenþe sau  s-ar putea spune  internaþionalismul cultural au fãcut ca Viena sã ocupe un loc cu totul aparte între
centrele culturale ale Europei. Ea poartã o marcã întru totul specificã.
Modelul vienez marcheazã un fenomen distinct în poezie ºi arte, în
primul rând în muzicã (Schubert, Lanner, Marschner). În acest domeniu, elementul vienez realizeazã, estetic-afectiv, cea mai deplinã, cea
mai adecvatã expresie a sa, care nu e lipsitã de trãsãturi germane,
dar nici nu poate fi socotitã un produs al acestui tip de imaginaþie.
Francezii au prevãzut corect cã, dacã Viena îºi pierde autonomia,
aceasta va fi o pierdere nu numai pentru ea, ci ºi pentru gândirea ºi
chiar pacea lumii. La fel de adevãrat este cã Viena ºi Austria, atât
spiritual, cât ºi prin felul de viaþã, trãsãturi de caracter, obiceiuri etc.,
sunt mult mai apropiate Sud-Estului european decât Europei Centrale.
Vienezii au avut numeroase legãturi de sânge, de înrudire, cu toate
statele moºtenitoare ale Austro-Ungariei ; legãturile de acest fel cu
Germania erau o raritate.
ªi în politicã, ºi în artã, Viena înfãþiºa o varietate coloristicã, o
diversitate rar întâlnitã, care putea sã ofere o privire sinopticã asupra
gusturilor ºi direcþiilor unei epoci, prin creaþii întotdeauna plãcute ºi
frumoase. Cu toate cã austriecii ºi nemþii din Reich sunt din acelaºi
arbore, arta lor se deosebeºte în aºa mãsurã una de alta, încât par
a aparþine unor lumi distincte. Pe când artei pur-germane, ºi culturii
germane în genere, îi sunt proprii o anume rãcealã ºi rigiditate, lipsite
de graþie ºi fãrã schick, cea vienezã se caracterizeazã prin cãldurã
ºi delicateþe. Cea dintâi este ponderat severã ºi puþin seninã ; cealaltã
 oarecum firavã, vioaie ºi armonioasã. Graþie purã, gingãºie  nett,
cum ar spune vienezii. La nemþii din Reich  realitatea vieþii ; la cei
din Austria  bucuria vieþii. Aceastã seninãtate, aceastã bucurie a
trãitului este semnul distinctiv al artei vieneze. El o însoþeºte de-a
lungul tuturor epocilor ºi stilurilor. Sã luãm, întâi, arhitectura... Sunt
aici Fischer von Erlach ºi Lukas von Hildebrandt, doi arhitecþi
geniali, cei care au ridicat palatele prinþului Eugen ºi ale principelui
Schwarzwoberg, castelele ºi reºedinþele de varã ale înaltei aristocraþii
austriece, Belvedere, biserica lui Carol, Schönbrunn-ul. Cei doi au
imprimat barocului vienez acea tipicã expresivitate ºi eleganþã pe care
o regãsim, dupã douã secole, în edificiile arhitecþilor secesioniºti Otto
Wagner ºi Josef Olbrich.
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De acelaºi spirit este impregnatã pictura vienezã, în întregime.
Aceeaºi cãldurã iradiazã atât din frescele naivului romantic Möritz
von Schwind, cât ºi din pânzele celui mai galant pleinairist al
Biedermeierul-ui, Waldmüller, pictor al Pãdurii vieneze, al Praterului
ºi al plãcutelor interioare din vechile case ale Vienei. În faþa portretelor
lui Friederich von Amerling eºti cuprins de o stare agreabilã, aceeaºi
pe care o ai în faþa acuarelelor arhitectonice ale lui Rudolf Alt, în care
turnul catedralei Sfântului ªtefan nu înceteazã sã strãpungã cerul ;
ºi tot acelaºi sentiment te împresoarã în faþa tablourilor surdinizat-decorative, fastuoase ºi eclatante ale coloristului Hans Makart. Acest
sentiment rãmâne neschimbat ºi în zilele noastre : de la Gustav Klimt,
cel mai important pictor al Secession-ului vienez, de care, o vreme,
a fost aproape ºi sculptorul Metrovi, pânã la straniul futurist Oskar
Kokoschka ; aceeaºi senzaþie de contopire intimã te va nãpãdi dacã
priveºti sculpturile lui Kaspar Zumbusch (în special Beethoven-ul lui),
pe cele ale lui Edmund Helmer (bunãoarã, impunãtorul lui Goethe)
sau pe cele ale lui Victor Tiltner, al cãrui monument stufos-baroc
închinat lui Mozart pare a simboliza, în marmurã, broderia unei sonate
a nemuritorului muzician austriac.
La fel ca în artele plastice, Viena oferã ºi în domeniul literelor, al
teatrului ºi al presei un model aparte. Chiar dacã lucrãrile de acest
fel sunt scrise în aceeaºi limbã, germana, ele se deosebesc ºi în fond,
ºi în formã de cele pur-germane. În timp ce acolo dominã uniformitatea,
aici ne întâmpinã diversitatea, mixtura, avântul temperamental. Presa
vienezã, de pildã, prin lejeritatea stilisticã, prin vervã, prin spirit ºi
prin temperatura sentimentului este un fenomen în sine. Ea va reprezenta întotdeauna în istoria jurnalisticii europene un capitol deosebit
de interesant. Dintre toate gazetele în limba germanã, Neue Freie
Presse (sã ne aducem aminte de foiletoanele ei) era cea mai cititã,
nu numai în Austro-Ungaria, ci pretutindeni în Europa. În amintirea
mea a rãmas vie o imagine din vechiul Belgrad sau din oraºele mai
mari ale Serbiei, unde atârna pe reteveiul din cafenele Presa vienezã. Vienezii sunt mândri de tradiþia culturalã a oraºului lor, mai
mult decât de mãreþia ºi gloria lui istoricã. În asta ºi constã contrastul
dintre mentalitatea germanã ºi cea austriacã : germanul este sensibil
naþional, austriacul e sensibil cultural. ªi, aºa dupã cum deosebirea
dintre cultura vienezã ºi cea pur-germanã este tranºantã, la fel este
ºi deosebirea dintre neamþul din Viena ºi cel din Reich. Neamþul
austriac se distinge prin douã calitãþi care nu sunt proprii fiinþei
germane : calda bonomie slavã ºi o spontaneitate latinã, aducând mai
degrabã cu cea veneþianã decât cu cea lombardã. Neamþul vienez este
o prezenþã agreabilã, ºi numai sub cerul vienez a fost posibilã aceastã
mixturã între veneþianul germanizat ºi neamþul slavizat.
Prin anexarea Austriei la Germania (Anschluss, 1938), Viena a fost
redusã de la un centru de importanþã internaþionalã la un oraº german
de provincie. Prin aceasta, atracþia ºi importanþa ei au suferit cea mai
mare pierdere. Iar pierderea a fost nu numai a Vienei, ci ºi a întregii
lumi culturale. [...]
În româneºte de IOAN PEIANOV
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Franyó Zoltán (1887-1973)  traducãtor, eseist, publicist, poet,
personalitate proteicã a spaþiului central-european. Activitatea sa
este un exemplu clasic de asumare a unui rol de ferment în ceea ce
priveºte interacþiunea culturalã atât de frecventã în ariile multi-etnice. Traduce în limbile maghiarã ºi germanã din numeroºi poeþi
români, printre care Blaga ºi Eminescu. În 1968 îi apare la Viena
ediþia a doua a antologiei Poeþi români (cea dintâi vãzuse lumina
tiparului în 1932). La Berlin îi apar patru volume din antologia bilingvã (germano-greacã) Lirica greceascã (între 1967 ºi 1969). Tot în
1969, publicã un volum de publicisticã : A pokol tornácán (Pe prispa
iadului). Cititorii români au ocazia ca prin intermediul cãrþii Bãtãlia
condeiului (1972), ce reuneºte articole, texte memorialistice ºi eseuri,
sã se convingã de profunzimea spiritualã a autorului, pe nedrept
ignorat astãzi.
Dincolo de scriitor se aflã însã un veritabil personaj. Se pare cã
accidentele biografice îºi au câteodatã partea lor beneficã. Astfel,
rãnit fiind în timpul primei conflagraþii mondiale, Franyó Zoltán
ajunge în preajma celor mai faimoºi scriitori austrieci ai momentului :
Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal. Prilej pentru tânãrul
Franyó sã consemneze clipele petrecute în proximitatea atâtor personalitãþi, fãrã a cãdea însã într-o admiraþie lipsitã de nerv. ªi totuºi,
Franyó Zoltán nu este nicidecum doar cel din paginile polemice,
caustice, ale unora din eseurile sale, ci e un autor înzestrat cu o
sensibilitate poeticã desãvârºitã, aºa cum se dovedesc a sta lucrurile
într-un fragment dedicat prozaicelor bâlciuri provinciale. Observarea
atentã a lumii minore, a detaliului aparent nesemnificativ, ironia
finã sunt tot atâtea coordonate pe care vor evolua ulterior ºi alþi
prozatori bãnãþeni (Sorin Titel, Livius Ciocârlie, Daniel Vighi, Viorel
Marineasa). (Sorin Tomuþa)
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Franyó Zoltán

În arhivele de rãzboi*
Cu Rainer Maria Rilke în primul rãzboi mondial
În vara anului 1916, fiind în convalescenþã dupã rãnile primite pe
frontul de nord (Galiþia), am fost repartizat cu serviciul pe o duratã
de trei luni în Arhivele Militare din Viena, unde, spre marea mea
surprizã, în locul birocraþilor cenuºii înãcriþi al comandamentului
k.u.k. pe care credeam cã-i vom întâlni, am descoperit reuniþi pe cei
mai de seamã reprezentanþi ai literaturii vieneze din acele timpuri.
Intrasem pe poarta vechii cazarme baroce din Alserstrasse, plictisit
ºi pornit împotriva tuturor lucrurilor din orânduirea militarã, adicã
în atmosfera sufleteascã ce s-a exteriorizat în cartea mea antirãzboinicã Bruder-Feind (Frate duºman). Dar dupã ce am strãbãtut coridorul
lung din faþã ºi am ajuns într-o salã mare, cu arcade, în primul moment
mi s-a pãrut cã am greºit adresa ºi cã nu mã aflu într-un birou militar
ci, mai curând, în localul unui club al scriitorilor. Doar mirosul stãruitor, îmbâcsit ºi acru, de hârþoage vechi, îmi amintea cã mã aflu în
localul faimoasei Arhive Militare. Deodatã, dincolo de perdeaua deasã
de fum care plutea în faþa mea, descoperii vreo jumãtate de duzinã
de feþe prietenoase. Era în toi tocmai o discuþie aprinsã despre o nuvelã
cititã de unul din cei mai frecvenþi la acest cenaclu literar cu totul
ieºit din comun.
Dupã clipele de familiarizare inerente mi-am dat seama cã îi cunoºteam aproape pe toþi, fie de prin redacþii, fie de la Stammtisch-urile
cafenelelor, fie de la Asociaþia scriitorilor Concordia. Era acolo, adunatã în pãr, toatã floarea scriitorimii vieneze.
Ce cãutau aceºti oameni ai literelor ºi artelor tocmai aici, în aceastã
arhivã sumbrã ? Rãspunsul l-am aflat nu peste mult timp : comandantul Arhivei Militare, generalul Höhn, era un om iubitor de literaturã
(se mai gãseau chiar ºi asemenea generali în k.u.k. !) ; a cerut sã-i fie
repartizaþi lui cei mai talentaþi reprezentanþi ai literaturii din Austria,
sub pretextul foarte transparent cã avea nevoie de ei pentru
selecþionarea materialului interesant din punct de vedere documentar
ºi informativ care se poate extrage din scrisorile, însemnãrile ºi jurnalele personale ale ostaºilor de pe front, precum ºi pentru stilizarea ºi
sintetizarea acestui material în vederea unei eventuale publicãri. Generalul Höhn gãsise în acest fel mijlocul adecvat pentru a scãpa de

*

Franyó Zoltán, Bãtãlia condeiului, Editura Minerva, Bucureºti, 1972, în
româneºte de Gelu Pãteanu (fragmente).
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front pe toþi cei despre care era convins cã trebuie feriþi de moartea
eroicã. Erau prezenþi aici, contopiþi într-o armonioasã unire, reprezentanþii celor mai diferite direcþii ºi curente literare : Paul Zifferer,
foarte cunoscutul foiletonist al ziarului Neue Freie Presse ; Alfred
Polgar, criticul vienez de mare prestigiu ; Sil-Vara, literat reputat,
autor dramatic ; Coudenhove-Kalergi-junior, fratele promotorului ideii
pan-europene ; Stefan Zweig, încã de pe vremea aceea celebru ca poet
ºi eseist ; Franz Teodor Csokor, poetul liric care aducea un timbru nou
în poezia austriacã ; Emil Lucka, autor al unor savante lucrãri de
psihologie, ºi Rainer Maria Rilke, talentul cel mai strãlucitor dintre
toþi. Aici am fost repartizat eu ca ofiþer ºef de sector, primind sarcina
ca, în virtutea experienþei mele câºtigate pe frontul de nord, sã controlez munca scriitorilor, oferindu-le consiliile mele provenite dintr-o
documentare, ca sã zic aºa, directã. Dar generalul Höhn nici misiunea mea nu a luat-o tocmai în serios. Încã de la audienþa de prezentare m-a instruit :
 Dumneata ai datoria sã veghezi ca timpul scriitorilor sã nu fie
solicitat într-o mãsurã prea mare. Fiecare dintre ei se ocupã ºi de
opera lui personalã ; ºi ar fi pãcat sã le stânjenim creaþia...
M-am conformat sfaturilor superiorului meu, ocupându-mã ºi eu
cu mai multã plãcere de scris, decât de control. Tocmai pe atunci,
în timpul internãrii mele în spital, terminasem traducerea celebrei ºi
multeditatei  în tiraje uriaºe pe acele vremuri  opere a lui Rilke :
Cântecul iubirii ºi al morþii stegarului Cristoph Rilke, pe care îl cunoºteam de câþiva ani ; ºtia despre aceastã traducere ºi chiar din prima
dupã-amiazã a serviciului nostru comun a venit la mine în birou ºi
m-a rugat sã-i citesc, cu voce tare ºi accentuat, poezia, întrucât ar vrea
sã audã sonoritatea ei în maghiarã. Aceasta a fost prima noastrã
întâlnire în arhiva militarã. Abia îl recunoscusem. Purta o tunicã
ponositã de glotaº, fãrã nici un fel de grade, avea capul tuns chilug,
doar mustãþile sale specifice, pe oalã, mai erau cele vechi ºi, bineînþeles,
privirea sa  întotdeauna vioaie ºi pãtrunzãtoare. Cine nu-l cunoºtea
pe Rilke personal, ci numai din opera sa poeticã, ºi-l închipuia cu totul
altfel decât era, ca un tânãr melancolic, palid, hipersensibil, singuratic.
Mãrturie despre aceastã imagine sunt multe scrieri contemporane,
dar mai ales atâtea scrisori care i-au fost adresate  în cea mai mare
parte  de cititoarele sale. Rilke avea însã o înfãþiºare cu totul contrarã
acestui portret imaginar. Era deosebit de vioi, un causeur spiritual
strãlucit, în cele mai comune povestiri ale sale, dominate de o veselie
seninã, rãsãreau, pe neaºteptate, detalii scânteietoare. Avea darul
deosebit de a caracteriza diferite situaþii, fenomene sau date omeneºti
cu umor ales ºi chiar cu o ironie causticã, dar niciodatã jignitoare. În
acele zile ascuþiºul ironiei sale se exercita cu precãdere faþã de sine,
mai bine zis, faþã de atitudinea lui atât de puþin cazonã ºi atât de boem
neglijentã. Trebuie sã ºtim cã în prima sa tinereþe Rilke a fost elev
al unui institut militar. De aceastã epocã îºi amintea adesea :
 Educaþia din institutul militar a fost excelentã, fiindcã m-a dezgustat pe toatã viaþa atât de uniformã, cât ºi de indolenþa mic burghezã
uniformizatoare... Rilke fãcea aluzie nu numai la îmbrãcãmintea confecþionatã în atelierele militare, ci ºi la uniformizarea care se înstã-
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pânea tot mai mult în stilul de viaþã al burgheziei. Într-adevãr, atât
poezia cât ºi viaþa lui erau la polul opus al concepþiilor predominante
atunci în societatea burghezã. El nu s-a putut niciodatã încadra în
mediul burgheziei mijlocii, chiar dacã aceasta îi oferea cele mai confortabile condiþii de existenþã. Nu-ºi gãsea cãminul potrivit niciodatã.
Schimba locuinþele fãrã încetare, refugiindu-se nu din sinea sa, ci de
cotidianul tern al societãþii, de pseudo-morala ipocritã a conducãtorilor ei, de fanfaronada pretenþioasã ºi inconsistentã a snobilor etc.
Când a fost chemat sub arme la Viena, din prima zi, Rilke a avut
cele mai mari probleme pentru a descoperi un colþ potrivit, unde sã
locuiascã. Oriunde, zicea el, dar nu în centrul oraºului, plin de uruieli
ºi zgomote. Ar fi preferat un cartier liniºtit, o cãsuþã modestã în
mijlocul unei grãdini. Când a aflat cã Franz Teodor Csokor, Anton
Widgans, Arnold Schönberg ºi cu mine locuim în vechiul Mödling de
la poalele munþilor, ºi-a exprimat dorinþa sã vinã ºi el acolo. Dar ºi
la planul acesta a renunþat de-ndatã ce a aflat cã în acest cartier au
început sã se stabileascã noii bogãtaºi, cavaleri ai conjuncturei, din
cauza apropierii acestui cartier de staþiunea climatericã mondenã
Hinderbrühl, cu ale ei hoteluri pretenþioase ºi apartamente unde se
practica cea mai deºãnþatã cartoforie.
Într-o zi, Hugo von Hofmannsthal a invitat pe câþiva dintre noi la
o gustare în grãdina sa din Rodaun, de la marginea Vienei, unde se
putea ajunge fãrã multe complicaþii, cu o simplã cursã de tramvai.
Hofmannsthal locuia într-un mic castel clãdit în stil baroc  acolo se
afla cunoscuta sa camerã de lucru ovalã  Badgasse nr. 3. Vizavi avea
ºi o grãdinã mare, plinã de plante rare ºi de pomi planturoºi. În grãdinã
se afla un mic pavilion cu douã încãperi, cu pereþii copleºiþi de ramurile
veºnic verzi de luxuriante iedere. Aici ne-a fost servitã gustarea. Fermecat, în adevãratul înþeles al cuvântului, de acest lãcaº de sihastru,
în Rilke se nãscu instantaneu dorinþa de a locui acolo. Hofmannsthal
i-a ghicit gândurile ºi s-a oferit cu desãvârºitã naturaleþe ca atâta
vreme cât doreºte, dar în orice caz pe timpul lunilor de varã, sã-i punã
la dispoziþie aceastã sihãstrie. Ca un copil, Rilke a început sã aplaude
de fericire ºi imediat a trecut la construirea altor planuri, bazate toate
pe speranþa cã aici i se va risipi  în sfârºit  chinuitoarea neproductivitate care îl stãpânea de vreo patru ani ºi, eliberându-se de sub
constrângerile ei, va putea sã lucreze din nou. Încã înainte de izbucnirea primului rãzboi mondial, pe când era oaspetele prinþesei Marie
Thurn-Taxis, în minunatul castel din Duino, în superba camerã cu
vedere spre Adriatica, pe care i-o pusese la dispoziþie amfitrioana,
Rilke, într-un elan creator de mare intensitate, a conceput extraordinarele piese ale operei sale poetice : Elegiile din Duino. Când a început
rãzboiul, tot atât de brusc s-a stins în el incandescenþa creatoare,
pierzându-ºi total râvna de lucru. Trecuserã trei ani ºi continua sã
lâncezeascã în aceastã stare de suferinþã, mãcinat de îndoieli, de întrebãri fãrã rãspuns, sterp. Nu era capabil sã scrie un singur rând, ºi
nici n-a scris în acest timp nimic, în afarã poate de câteva scrisori
personale. Aici, în aceastã sihãstrie din mijlocul liniºtitei grãdini, spera
sã-ºi dobândeascã elanul ºi inspiraþia. N-a mai aºteptat nici mãcar
sã-ºi guste cafeaua neagrã ºi, nerãbdãtor ca un copil, cu o privire
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adânc imploratoare, s-a adresat lui Hofmannsthal cerându-i sã consimtã
sã rãmânã chiar atunci acolo, urmând ca noi, prietenii lui, sã-i aducem
puþinele lucruri, cãrþile ºi manuscrisele pe care le avea la un hotel
din Viena. Abia a trecut o sãptãmânã de când se mutase în sihãstrie
când, la Hotelul Stelzer din Rodaun  la vreo cincizeci de paºi de
casa lui Hofmannsthal , a sosit pictoriþa Lou Albert-Lazard, cu care
legase, încã din 1913, pe timpul ºederii sale la München, o prietenie
strânsã. Atelierul münchenez al tinerei artiste, o femeie foarte talentatã ºi cultã, era locul de întâlnire predilect al celor mai buni scriitori
ºi artiºti de acolo. Înconjurat de vreo duzinã de tablouri terminate sau
în lucru, s-a întâlnit Rilke ºi cu binecunoscuta romancierã Ricarda
Huch ºi cu Ruth Schumann : atunci s-a învoit ca Lou sã-i picteze
portretul  ceea ce pânã atunci refuzase categoric altuia. Nu s-a ajuns
totuºi la pictarea portretului, cãci Rilke, dupã obiceiul lui, a pãrãsit
Münchenul, fãrã vreun anunþ prealabil, ºi s-a întors la castelul de la
Duino  ca sã încerce continuarea elegiilor. Lou aflase abia de curând
cã Rilke fusese chemat în luna decembrie la serviciul militar. A cãlãtorit în grabã acolo, ca, în sfârºit, vechiul proiect al portretului sã se
realizeze. Fireºte, l-a cãutat pe poet în anturajul lui Hofmannsthal ºi
de aceea s-a instalat în hotelul vecin, Stelzer. Îndatã dupã prima lor
întâlnire, Rilke a închiriat ºi el o camerã la Stelzer, iar Lou s-a
apucat de portretul în mãrime naturalã. Vreo douã sãptãmâni a pozat
rãbdãtor artistei Rilke în fiecare dupã-amiazã în interiorul pavilionului, ºi când tabloul a fost gata, gãsindu-se la cinã în grãdina
restaurantului Stelzer cu Alfred Polgár, Stefan Zweig ºi soþia
acestuia Maria Winternitz, ne-a invitat pe toþi în camera de hotel a
prietenei sale sã ne arate portretul. Era într-adevãr o operã de artã :
reda fidel expresia deloc cotidianã a lui Rilke ºi criza lui sufleteascã
de atunci. Însuºi poetul gãsea cã e cea mai bunã imagine a lui, mai
autenticã decât oricare din nenumãratele fotografii. El a comentat ºi
analizat, punând în valoare multilateral, cu o rafinatã pricepere artisticã, pânza, dându-i literalmente viaþã cu parafrazele concepþiei sale
poetice, atât de bogatã în culori. Atât de fermecãtor vorbea despre
portret, încât sub efectul sugestiv al cuvintelor sale îl vedeam toþi cu
ochii lui, iar autocaracterizarea fãcutã de el atunci avea sã ne revinã
în minte chiar ºi dupã mulþi ani, dupã decenii întregi. Din clipa aceasta,
viaþa lui Rilke a început sã oscileze între cei doi poli contrari : de
dimineaþa ºi pânã-n primele ore ale dupã-amiezii trãia sub boltele
sumbre ale clãdirii Arhivei Militare, iar apoi, pânã noaptea târziu, se
regãsea în solitudinea grãdinei din strada Pãdurii în luptã acerbã
cu demonul atât de greu evocabil al creaþiei. Adâncile frãmântãri prin
care trecea nu au scãpat nici atenþiei generalului Höhn. Într-o zi,
comandantul l-a chemat pe Rilke la el ºi l-a întrebat cum crede cã i-ar
putea uºura munca (pe care, în realitate, Rilke nu trebuia s-o îndeplineascã decât formal, pentru ochii lumii). Rilke i-a rãspuns rãspicat
cã nu este în stare nici sã citeascã scrisorile sosite de pe front, nu
poate suporta suferinþa ostaºilor ºi strigãtele lor de durere ºi de foame,
care rãzbãteau din rândurile aparent camuflate ale autorilor anonimi ;
nu poate suporta descrierea rãnilor sângeroase, a noroiului tranºeelor,
consemnarea ultimelor cuvinte ale muribunzilor, ºi nici înfiorãtorul

CENTRUL

83

apocalips evocat de aceste mãrturii omeneºti despre mãcelul detestabil ºi lipsit de raþiune care era în toi. Rilke a mai adãugat :
 Domnule general, chiar de comit o crimã militarã, eu vã mãrturisesc : urãsc rãzboiul !
Generalul Höhn l-a ascultat cu fruntea încruntatã, dar nu fãrã sã
fi înþeles în sinea lui mãrturisirea sincerã ºi zguduitoare a lui Rilke.
Pe Höhn îl frãmânta un alt gând : cum ar putea sã-l elibereze pe acest
poet sensibil din captivitatea sa spiritualã ?
 Herr Rilke, zise generalul dupã câteva clipe de meditaþie, dumneata actualmente eºti soldat, ºi de vreme ce ai fost repartizat aici,
eºti supus ordinelor mele, pe care trebuie sã le execuþi. Vãd cã datoritã
sistemului dumneatale nervos nu eºti în stare sã îndeplineºti nici
mãcar aceastã muncã uºoarã de... scriitor... (Rilke asculta uluit cuvintele ºefului sãu ºi se aºtepta la cine ºtie ce sancþiune drasticã, dar
cu toate acestea a rãmas pe loc, gata sã înfrunte toate consecinþele.)
 Sunt silit, prin urmare, continuã generalul, sã te repartizez la
o altã muncã. Am hotãrât ! Începând din aceastã clipã, dumneata vei
lucra în camera din capãtul acestui coridor. Am sã dispun sã þi se
instaleze acolo o masã mare, un stativ de scris  aud cã dumneatale
îþi place sã scrii stând în picioare ! , precum ºi o canapea, ca din când
în când sã te poþi odihni... dupã oboselile muncii...
 Vã mulþumesc, domnule general, de atenþie, mormãi Rilke într-un
limbaj nu tocmai militar.
 Stai ! Încã nu þi-am spus tot ce vei avea de fãcut de acum înainte !
Þi se vor pune la dispoziþie niºte coli de hârtie albã ºi o linie... Misiunea
dumitale va fi sã liniezi aceste coli, da, sã le liniezi frumos ºi uniform !
Mã înþelegi ?
 Vã înþeleg, domnule general, dar...
 Nici un dar ! ªtiu cã dumneata ai un scris frumos, ordonat, cu
litere ca de mãrgean... Ei bine, în josul fiecãrei coli de hârtie îþi vei
semna numele... Ce vei scrie deasupra numelui, te priveºte exclusiv
pe dumneata... Sper cã vei scrie niºte poezii frumoase, adãugã apoi,
cu un abia perceptibil surâs de bunãtate.
Emoþionat, Rilke ºi-a lipit cãlcâiele destul de zgomotos, ca pentru
cea mai ortodoxã poziþie de drepþi, dar imediat s-a înclinat adânc...
ceea ce, evident, era cu totul contrariu regulamentului militar. Peste
un ceas, când s-a prezentat ordonanþa ºi i-a raportat cã din ordinul
generalului camera de lucru destinatã îi stã la dispoziþie gata instalatã,
s-a îndreptat într-acolo cu oarecare neîncredere. Prea i se pãrea totul
ieºit din comun ! Când a deschis uºa, a avut o plãcutã surprizã. Camera
era frumos mobilatã, prevãzutã cu toate cele necesare pentru a putea
fi consideratã un loc de lucru confortabil, plãcut. Pe masã era linia,
iar sub linie un teanc de coli albe... Colile erau gata liniate...
Pe aceste coli a scris Rilke continuarea Elegiilor din Duino  întrerupte în 1914  ºi tot acolo ºi primul sonet cãtre Orpheu...
(1965)
În româneºte de GELU PÃTEANU
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A.E. Baconsky (1925-1977)  poet, eseist, prozator, devine, dupã
un debut nefericit cu versuri conjuncturale, un stilist de prima mânã.
Cultivã un estetism rafinat, departe de canoanele oficiale. Ca redactor-ºef al revistei clujene Steaua, încurajeazã o serie de tineri
talentaþi, creând, într-o epocã ostilã, o veritabilã oazã literarã. Volume de versuri : Fluxul memoriei, Dincolo de iarnã (1957), Imn cãtre
zorii de zi (1962), Fiul risipitor (1967), Cadavre în vid (1969). Ca
prozator, publicã Echinoxul nebunilor ºi alte povestiri (1967). Îi mai
apar volume de eseuri (Meridiane, 1969 ; Itinerarii plastice, 1987),
iar în 1972 îngrijeºte o Panoramã a literaturii universale contemporane.
Paginile falsului jurnal de cãlãtorie intitulat Remember (vol. I-II,
1977) certificã o întâlnire exclusiv culturalã cu fosta capitalã habsburgicã. Deºi paºii îl poartã prin Viena prezentului, privirea are forþa
unui revelator care scoate la ivealã vestigii glorioase ale trecutului.
Clãdirile, muzeele, monumentele au darul de a-l proiecta pe cel care
le priveºte avid într-o voluptuoasã cãlãtorie temporalã. Viena lui
A.E. Baconsky este, într-o anumitã mãsurã, unicã, întrucât închide
într-însa nu doar o realitate fizicã palpabilã, ci ºi una idealã, estetizatã. Întâlnirea realã cu metropola central-europeanã o confirmã
în chip fericit pe aceea fictivã, livrescã. (Sorin Tomuþa)
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A.E. Baconsky

Remember*
Viena
Toate drumurile spre Occident trec prin Viena. Oraº de rãspântie
generoasã unde lumea Apusului se îngânã cu orizonturile Europei de
Rãsãrit ºi spiritul germanic pare sã-ºi afle bogate confluenþe cu latinitatea, vechea metropolã austriacã poartã farmecul ce-l vor fi avut în
antichitate acele claras Asiae urbes de Catul sau, la începuturile evului
mediu, Veneþia.
Toate lucrurile au aici conture blânde, întotdeauna uºor estompate
sau mai curând mobile, ºi nici chiar cutezãtoarea sãgeatã a Sfântului
ªtefan, pietrificatã printre pãsãrile ºi norii cerului, nu poate atenua
atmosfera de voluptate ºi graþie a acestui oraº unde pânã ºi cele mai
austere clãdiri sunt frecventate de o luminã aurie, ºi rafalele vântului
hibernal capãtã stranii tonalitãþi muzicale.
Am descins aici la mijloc de februarie, bogat în ninsoare ºi rece,
fãrã sã am sentimentul iernii. Zãpada e mai curând un decor la Viena,
un mod de a sublinia eleganþa oraºului, o coafurã suavã a palatelor
din vremea barocului sau a rococoului, un motiv de feerie nocturnã
în pitorescul Grinzing, unde se desfatã prin pivniþele viticultorilor
lumea bunã la un pahar de vin nou. Pentru mine Viena era cetatea
strãlucitelor umbre, mai mult decât leagãnul valsurilor ºi al operetei.
Existã fãrã îndoialã ºi un oraº al fetiþelor vieneze, al pãdurii, al
Dunãrii albastre, al spumoasei frivolitãþi care nu e întotdeauna
dezagreabilã ; Eminescu însuºi, rãtãcind pe aleile Praterului, urmãrea
himera trandafiriilor Clotilde ºi fredona, dupã carnetul unde ºi-o
transcrisese, o strofã din Santa Lucia. De altfel, nici nu s-ar putea
spune cã e aici o caracteristicã a spiritului vienez. Mai curând e o
infuzie italicã, asimilatã în timp ºi adusã la numitorul unei sensibilitãþi deosebite. Nota aceasta de frivolitate exuberantã e foarte acuzatã
ºi la Veneþia ºi în Napoli, unde temperamentele solare se risipesc sub
stelele nopþii mediteraneene, iar surâsul, exaltarea ºi cântecul sunt
funcþii fireºti ale intemperanþei devenitã naturã. Oricum, noii românii
nu suntem cei mai indicaþi pentru a ridica piatra... Pentru aceasta ar
fi anglo-saxonii ºi scandinavii, pe care însã i-am întâlnit pretutindeni
prin Viena, prin oraºele italiene sau la Paris, topindu-se ca niºte cuburi
de gheaþã în cupele de vin.
*

A.E. Baconsky, Remember, fals jurnal de cãlãtorie, Editura Cartea
Româneascã, Bucureºti, 1977 (fragmente).
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Oamenii obosesc de a fi mereu consecvenþi cu structura lor, ºi uneori
cautã pretexte de infidelitate, se trãdeazã pe ei înºiºi, evadeazã din
propria lor temniþã, cum spune portughezul Pessoa, duºi de un spirit
al compensaþiilor ºi al secretelor echilibrãrii interioare. Un alt orizont
geografic, un alt oraº, o altã lume, o climã deosebitã de aceea ce þi-a
patronat genealogia sunt tot atâtea prilejuri de a te sustrage legilor
dupã care tu însuþi ceri sã fii judecat de semeni. Într-o noapte de
exaltare strãinã descoperi dintr-o datã plãcerea unei mãºti pe care
niciodatã încã n-ai îndrãznit s-o arborezi în casa ta, unde pânã ºi
lucrurile nu-þi mai îngãduie sã fii altfel decât aºa cum te-ai arãtat
întotdeauna, unde la cea mai uºoarã inflexiune dincolo de frontierele
tiranicului autoportret la care te-ai condamnat se dezlãnþuie alarma
inhibitivã a unui mecanism creat de tine însuþi.
Orice cãlãtorie te face receptiv la ceea ce J. Huizinga numea Homo
Ludens, pseudonim nemãrturisit fie ºi al celor mai gravi, mai posomorâþi dintre noi.
Poate cã ºi eu am fost altul începând din Viena, începând din prima
searã când am speriat pãsãrile din Stephansplatz ºi am coborât pe
artera supremei mondenitãþi vieneze, Kärntnerstrasse, spre Operã....
Stãtusem prea multã vreme închis în inconfortabila mea singurãtate
bucureºteanã, mut la replicile superflue ale fantomelor ce mã frecventeazã nevãzute, restituindu-mi crâmpeie de vechi existenþe obscure
neexpiate. O împrejurare pe cât de agreabilã, pe atât de neaºteptatã
mã aruncase între zidurile patinate ale capitalei Habsburgilor  spectrali în propria reºedinþã de odinioarã , în oraºul pe care cu o jumãtate
de secol în urmã Blaga îl descoperea privindu-l prin Des Meeres und
der Liebe Wellen a lui Grillparzer. Îmi amintesc de primele ceasuri
ritmate prin turnuri ascunse în întunericul înãlþimii, acolo, undeva
pe Ring, între Operã ºi celebrul Burgtheater ; ninsoare vagã, lumini
pierdute în imensul spaþiu al acelui bulevard circular, tramvaie lãsate
parcã anume de un edil inteligent, ca sã perpetueze în plinã agitaþie
modernã ceva dintr-un subtil farmec al desuetului vienez, vitrine de
cafenele unde-ºi avurã sediile, mereu flotante, boemele generaþiilor
mai vechi  totul se concentra într-o atmosferã ce dizolva elementele.
O purtam ca pe o trenã invizibilã în seara întâia din ciclul celor douãzeci
ºi una de seri pe care le-am petrecut în Austria ºi în cea mai mare
parte la Viena.
Hotelul Wandl unde locuiam era o clãdire mai veche, cu faþada
modernizatã, situatã în plin centru, în spatele unei mari ºi impunãtoare biserici în stil baroc, Peterskirche, dominând mica piaþã cu acelaºi nume, la nu mai mult de o sutã de paºi de Stephansplatz. Odaie
modestã, dar de o curãþenie absolutã, care dã senzaþia confortului. De
altfel, n-o utilizez decât în chip de refugiu nocturn ºi pierd aproape
total imaginea obiectelor, destul de reduse la numãr, care o mobileazã,
încât îmi amintesc fãrã voie cuvintele lui Hugo von Hofmannsthal
când spune cã în cutare hotel din Germania lucrurile îi pãreau absolut
ireale, fãrã o existenþã adevãratã, în ciuda indescriptibilei lor banalitãþi.
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Piaþa elegantã, cu o frumoasã deschidere spre Graben, unde monumentul ciumaþilor, fantezie barocã a celui mai de seamã arhitect
austriac, Fischer von Erlach, care a lucrat dirijând o întreagã echipã
de meºtri italieni ºi germani, se înalþã încadrat de douã fântâni à
litalienne, cam târzii, probabil de la începutul secolului trecut. Monumentul, isprãvit în 1693, fusese ordonat de Leopold I dupã vestita
ciumã din 1679, care a bântuit funest între zidurile de atunci ale
oraºului. E un punct de atracþie a turiºtilor, mai cu seamã americani,
care fac în preajma lui o risipã stridentã de filme fotografice. Eu am
preferat frumoasa ºi strãvechea bisericã, pe care am gustat-o
nestingherit pânã la a-mi deveni familiarã. Cuvântul strãvechi poate
ºoca, dar el nu se referã decât la biserica în sine : un relief exterior
semnificã legenda întemeierii sale de cãtre Carol cel Mare, în al cãrui
imperiu se cuprindea ºi actuala Austrie, însã alte legende îi atribuie
origini ºi mai îndepãrtate, urcând spre primele veacuri ale creºtinismului. Peterskirche, aºa cum ni se înfãþiºeazã astãzi, e o splendidã
construcþie a lui Lucas von Hildebrand, din primele decenii ale strãlucitului secol al XVIII-lea austriac, de un baroc uºor decadent, amintind
profilul mobilelor din vremea Mariei Tereza  a acelor incomparabile
tabernacole, bunãoarã, dintre care unul, vãzut de mine la un anticar
remarcabil, chiar vizavi de bisericã, ºi îndelung admirat în chipul cel
mai platonic, costa mai mult de cât cel mai luxos Mercedes. Trebuie
spus cã pentru iubitorul de vestigii miraculoase nu existã o mai crudã
torturã decât anticariatele occidentale, adevãrate muzee miniaturale,
de o bogãþie direct proporþionalã cu preþurile inabordabile pentru
muritorul de rând. Încã de la Viena le-am cultivat cu religiozitate,
stãruind în lumea vizitatorilor habituali, de cele mai multe ori oameni
de gust ºi agreabili. Acolo poþi întâlni cumpãrãtori care ºtiu valoarea
unor asemenea lucruri, alãturi de maniaci pauperi, primiþi totuºi
obsecvios de patronul de multã vreme edificat asupra divorþului brutal
dintre competinþa ºi finanþele lor. O datã am vãzut însã un personaj
bizar, îmbrãcat cu precaritate de majordom al unei case scãpãtate,
bãtrân sau mai curând îmbãtrânit înainte de vreme, tãcut ºi ostil,
plãtind sub ochii mei o imensã sumã pentru un Twer de la sfârºitul
secolului al XVIII-lea. Situaþii moliereºti vezi mult mai rar : preþurile
sunt mari ºi parvenitul neavizat ezitã de obicei sau, ca pretutindenea,
preferã somptuozitatea iluzorie a imitaþiilor, uimit de faptul cã lucrurile cu adevãrat frumoase sunt infinit mai ieftine decât ciudatele
vechituri estimate prohibitiv ºi absurd.
Punctul de plecare al tuturor vagabondãrilor mele vieneze e aºadar
însãºi incinta originarã a oraºului. Unele edificii de azi sunt clãdite
pe temelii romane, altele se perpetueazã, restaurate din vreme în
vreme, din evul mediu, care dã o notã caracteristicã ºi urbanisticii :
strãzi înguste, curbate, pasaje, pieþe mici, acoperiºe înalte. În câteva
minute ajung la Hoher Markt, centrul pre-medieval al Vienei, când
actuala Stephansplatz se gãsea în afara zidurilor, aºa cum fusese de
pe vremea romanilor, care, încã înainte de Christos, aveau aici un
castru puternic. Hoher Markt e o micã piaþã mãrginitã de palate vechi
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ºi având în mijloc fântâna barocã ridicatã de Carol al VI-lea, poate
chiar pe locul unde erau odinioarã executaþi tâlharii. De aici pleacã
Marc Aurelstrasse, coborând spre un canal al Dunãrii ºi slãvind
amintirea marelui împãrat filosof care ºi-a gãsit moartea în vechea
Vindobona (numele roman al Vienei) în timpul unei campanii împotriva marcomanilor, trib germanic înrudit cu suebii, la 17 martie 180,
cu toate cã alte surse, ºi în primul rând Tertullian, pretind cã s-ar fi
sfârºit la Sirmium. Conducându-ºi legiunile biruitoare spre bãtãlia ce
avea sã fie ultima pentru el, înþeleptul ºi viteazul monarh îºi va fi
rememorat propriile lui cuvinte (IV. 44) : Tot ce se întâmplã e la fel
de obiºnuit ca ºi trandafirul primãvara sau seceriºul vara, aºa sunt
ºi boala, moartea, calomnia, ipocrizia ºi toate cele ce-i bucurã ori îi
întristeazã pe proºti. Ruini romane, urme inefabile de ev mediu incipient, vechime, tradiþie, tot atâtea elemente ce-mi sunt familiare ca
ºi unda acestui fluviu în care, mai jos, la o depãrtare de sute ºi sute
de kilometri, strãmoºii mei îºi oglindeau chipurile prin acele vremuri
sau mai de mult, când zeul lor Soarele ilumina peisaje ºi destine
rãmase în timp sub lacãte de prea puþini cunoscute. E ºi în mine ceva
vechi, poate ºi barbar ºi feudal, evuri stinse cãtre care am visat adeseori, porþi înalte ºi ferecate de moarte. De aceea mã simt bine în acest
oraº, în albia începuturilor lui pe care-o colind ca aurarii cãutãtori de
fire sclipitoare în nisip.
Din Hoher Markt ajung într-o piaþã a evreilor  Judenplatz  stabiliþi aici încã în epoca romanã ºi urmãrindu-ºi soarta, prosperã dar ºi
dramaticã adesea, de financiari ai oraºului sub toate stãpânirile ce
s-au succedat. Cândva era aici ghetoul ºi Sinagoga de mult spulberatã,
în vremuri de nãpastã când, prin secolul al XV-lea, au avut loc persecuþii, expulzãri, incendii ºi ruguri aprinse. Mai departe, la câteva
minute de mers, o altã piaþã, Am Hof, loc de turnire în primul ev
mediu, când pe zidurile de atunci a trecut umbra vestitului Frederic
Barbarossa ; un admirabil palat baroc, fost arsenal, cu armonii graþioase de ornamente ºi linii, o bisericã ºi o coloanã a Fecioarei acuzã
amprenta secolelor XVII-XVIII , atât de pregnante pretutindenea în
oraº. Aceastã pecete strãluceºte îndeosebi pe Herrengasse ; clãdirile
au ºi denumirea franþuzeascã de Palais. Într-un asemenea edificiu,
Wilczek Palais, se aflã ºi sediul Societãþii Scriitorilor, al cãrei animator,
eseistul dr. Wolfgang Kraus, e de fapt autorul exclusiv al voiajului meu
austriac. Am trecut de multe ori pe aceastã stradã a aristocraþilor de
altãdatã, am dialogat cu unii dintre urmaºii lor ºi ochii mi s-au
umplut de ceaþã, o ceaþã prin care sunau clopotele dispãrute ale lui
Hofmannsthal, cãutându-se unul pe altul, ºi alte clopote mute încercau
zadarnic sã le rãspundã de undeva dintr-o þarã de amintiri ºi de
nostalgie confuzã.
Secolul acesta galant n-a fost chiar atât de frivol ºi de epidermic
pe cât le pãruse urmaºilor pozitiviºti ºi burghezi, circumscriºi la o
realitate pe care o doreau superlativ-concretã ºi o priveau cu ochi de
posesori virtuali. Fie ºi numai faptul de a-i fi meritat pe un Haydn,
un Mozart, atât de vii aici la Viena, ºi încã ar fi suficient pentru a
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saluta cu o largã reverenþã aceste pietre cu blazoane aliniate ca într-o
pantomimã de simboluri ezoterice. Un gânditor arab spune cã Divinitatea e doar un semn pentru cei capabili sã înþeleagã limbajul aluziilor.
Orice oraº e un astfel de semn, orice stradã, orice palat nu fac decât
sã te invite în incinte inepuizabile unde troneazã nestingheritã fantezia, ºi visul conferã tuturor lucrurilor adevãrata lor realitate : vai
celor ce nu sunt capabili s-o vadã atunci când urmeazã cursul strãzilor
prin cetãþi strãine, prin care paºii lor nu mai deºteaptã pe nimenea,
prin care privirii lor nu-i mai rãspunde nici o fereastrã deschisã
dintr-o datã în suprafaþa inertã a poligoanelor de piatrã. Plãcerea
cãlãtoriilor o descoperi de altfel cu mult înainte de a pune piciorul pe
scara unui vagon : primele drumuri sunt întotdeauna cele din jurul
propriului tãu craniu, cum spunea maghiarul Karinthy, sau din jurul
odãii tale, dupã celebra expresie a lui Xavier de Maîstre. Dacã n-ai
fost în stare sã le întreprinzi niciodatã, voiajele cele mai seducãtoare
vor degenera la nivelul unor simple acte de transport.
Viena medievalã e aceea a Ringului, arterã circularã închisã pe o
parte de canalul Dunãrii, având drept centru Stephansplatz, cu impunãtoarea construcþie a Domului închinat Sfântului ªtefan, asemãnându-se oarecum, prin anumite elemente, cu biserica Sf. Mihail din
Cluj, ceea ce-l face pe eruditul profesor V. Vãtãºianu sã bãnuiascã
prezenþa unei ºcoli comune. Între zidurile înnegrite ale acestei enorme
catedrale am stãruit nu o datã, urmãrindu-i toatã biografia arhitecturalã care se întinde pe câteva secole, de la romanic la goticul flamboaiant, ºi ajunge pânã la Renaºtere. O împrejurare amuzantã face
ca mortarul utilizat la construirea turnului dinspre miazãnoapte sã
fi fost preparat cu must în loc de apã : anul 1456 a fost ingrat cu
viticultorii vienezi ºi strugurii dovedindu-se mult prea acri pentru a
justifica vinificarea, împãratul Frederic al III-lea, cel ce domni mai
bine de o jumãtate de secol, hotãrâse ca mustul respectiv, în loc de
a fi aruncat, sã fie folosit la mortar, soluþie tipic austriacã prin caracterul ei de aparentã chibzuialã, în fond de o totalã gratuitate, frizând
poezia.
Elie Faure spune cã goticul n-a urmãrit obscuritatea ci, dimpotrivã,
a murit din dragoste pentru luminã, ceea ce e adevãrat, dar lumina
rãmâne aici redusã la aspiraþie în sine. Toate liniile cautã sã sugrume
suprafeþele, volumele, sã le dizolve materia, convertind-o în spirit pur,
în idee suveranã ; toate liniile se adunã, guvernate parcã de legile
nevãzute ale reductibilitãþii universului formal la linie ºi chiar la ideea
de linie, ce continuã abstract unghiurile ascuþite ale marilor construcþii.
Faptul e îndeosebi evident când stai lângã un turn cum e acela al
Sfântului ªtefan  foarte apropiat prin sugestie de cunoscuta catedralã
idealã a lui Viollet-le-Duc  ºi priveºti spre vârful lui fãrã sã ai impresia cã-l vezi ; mai curând mi se pare cã formele dispar, subþiate pânã
la invizibil, ºi continuã undeva în infinit prin sferele înãlþimilor unde
se naºte lumina. Nu atât lumina ce ajunge pânã la noi, cât mai ales
o luminã abstractã, categorialã, aceea spre care aspirãm fãrã s-o atingem vreodatã. Senzaþia de dispariþie prin înãlþare la cer o am însã
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în preajma zidurilor vechi, pentru cã în ele vibreazã o epocã în tot ce-a
avut ea mai nobil, mai pur, mai autentic. Recompuse deliberat în
vremea aºa-zisului neogotic, aceleaºi elemente duc la efecte contrarii :
iatã biserica numitã Votivkirche din Viena, înãlþatã pe la jumãtatea
secolului trecut în stilul marilor catedrale franceze, e o oroare, un
morman de pietre care a ucis formele pretenþioase ce încercaserã sã-l
însufleþeascã.
Domul Vienei are în faþã morminte scufundate. În piaþa de azi era
cândva cimitirul.
Trec pe asfaltul sub care dorm generaþii de duhuri sedimentate ºi,
prin agitaþia maºinilor ºi a pietonilor, mã gândesc la þara mea ºi la
toate þãrile care nu sunt decât cimitire uriaºe evadate din orice amintire, trecute în timp ºi în nefiinþã. ªi noi trecem deasupra somnului
imemorial, care e somnul pãmântului recuperat din vãzduh, din vise
ºi din luminã, aspiratul înlãuntrul lui însuºi cu toate sufletele ce au
ieºit din hotarele Cuvântului : ªi au ca împãrat al lor pe îngerul adâncului (Sf. Ioan Teologul 9. 11).
Din Stephansplatz, coborând spre Ring, trec adesea pe
Kärntnerstrasse. Magazine elegante, lume elegantã, maºini elegante,
printre care zãresc cetãþeni ai þãrilor cu o industrie uºoarã mai modestã, înarmaþi cu sacoºe enorme, fãcând probabil diverse calcule în
faþa vitrinelor unde rãmân îngânduraþi. Îi deosebesc dupã croiala
stângace a hainelor, dupã mers, dupã graba cu care trec dintr-o prãvãlie în alta sau dupã mândria cu care arboreazã diverse componente
vestimentare de ultimã orã, achiziþii recente în divorþ acuzat cu înfãþiºarea generalã cam rebarbativã. Caracteristicã le este ºi o anumitã
importanþã a expresiei, contrastând cu degajarea ºi nonºalanþa jovialã
a vienezilor. Afluenþa pietonilor e suportabilã, fãrã aglomerare, fãrã
exces de solicitare a prãvãliilor, care sunt atât de numeroase ºi diverse
sub toate raporturile, încât publicul se distribuie ºi cumpãrãtorul se
disimuleazã de la sine. De altfel, strada comercialã prin excelenþã este
interminabila Mariahilferstrasse, care pleacã din Ring ºi se pierde
undeva prin foburgul Penzing, cu vile agreabile ºi aerisite. Mariahilfer
e o adevãratã enciclopedie a negoþului, unde poþi gãsi toatã gama
imaginabilã de produse, iar preþurile devin tot mai acceptabile, fie ºi
pentru cumpãrãtorul umil. Nu mã refer la provinciali, care sunt rareori
vãzuþi în magazine, dat fiind cã mãrfuri similare se pot gãsi chiar în
localitãþi obscure, oferite nu o datã în condiþii mai avantajoase decât
în capitalã. Ca sã nu mai vorbesc de oraºele mari ca Salzburg, Innsbruck
sau Graz, pline de prãvãlii ce concureazã cu succes abundenþa ºi
eleganþa Vienei.
Oamenii par friguroºi. Femeile poartã blãnuri sau paltoane îmblãnite ºi cu somptuoase gulere, iar bãrbaþii pot fi vãzuþi cu mici cãciuli
de astrahan, care le dau o uºoarã tentã balcanicã, în profundã discordanþã faþã de þinuta generalã. Am bãnuit în acest obicei, mai mult
decât un imperativ climateric, o amintire a epocii habsburgice, când
geografia politicã austriacã cobora spre Serbia ºi Muntenegru, în plinã
peninsulã. La Viena, unde oamenii sunt lesne dispuºi la o anumitã

CENTRUL

91

autominimalizare coloratã de ironie, am ºi auzit spunându-se cã aici
te afli în cel mai balcanic dintre marile oraºe germanice sau dintre
capitalele occidentale, ceea ce e însã cu totul gratuit ºi fãrã acoperire
în realitatea cu puternicã pecete vest-europeanã.
Ringul e frumos îndeosebi seara, când spaþiul lui se pune în valoare
ºi-þi dã sentimentul cã te plimbi pe cheiul masiv al unui fluviu ce
strãbate oraºul ºi se ascunde în neguri. Am crezut cã sunt pe malul
Dunãrii când l-am vãzut întâia oarã sub ninsoarea nocturnã, dar ulterior am avut o dezamãgire vãzând cã valurile cântate de Strauss au
în urbanistica oraºului un rol în toate sensurile periferic. Frumuseþea
Vienei se alcãtuieºte strãinã de Dunãre ca ºi, de altfel, aceea a multora
dintre oraºele vechi, rãmase cu structura lor originarã medievalã, ºi
nu reprofilate ca Parisul. Chiar la Florenþa, cheiul Arnului te impresioneazã mai puþin decât, sã zicem, Piaþa della Signoria sau Piaþa
Domului. Concepþia cetãþii fortificate nu poate fi compatibilã cu frumuseþea largã, deschisã, a cheiurilor ce se oferã unanim ; aici dicteazã
legile frumuseþii închise, concentratã asupra ei însãºi într-un elan de
verticalitate hieraticã  ºi în spiritul acestor legi, apele nu au rostul
de a-þi acorda accesul în oraº, ci pe acela de a þi-l interzice, oprindu-te
la porþile acoperite de poduri mobile.
Între Operã ºi Burgtheater, pe un spaþiu imens, plin de grãdini ºi
monumente, se deschide calea spre Hofburg, Luvrul vienez, ansamblu
de construcþii desfãºurate secole de-a rândul, începând de pe timpul
lui Ottokar al II-lea, adicã în plin secol al XIII-lea. Intrarea principalã
e de fapt în partea opusã, pe unde se ajunge din Herrengasse sau din
Augustiner. Acolo e splendida piaþã barocã Josefplatz, cu Biblioteca
Naþionalã, una dintre cele mai bogate din lume. Dar mirosul de infolii,
despre care vorbeºte Blaga în paginile lui autobiografice, nu l-am putut
simþi. Timpul scurt cât îl aveam la dispoziþie în asaltul solicitãrilor
unui oraº prin excelenþã al muzeelor ºi monumentelor, în care veneam
pentru prima oarã ca sã-mi omologhez toate acumulãrile livreºti, era
cel mult rãgazul necesar ca sã dai foc unei biblioteci. Când mi se
apropia vremea plecãrii, întorcându-mã o datã dintr-o vizitã, am întârziat cu nostalgie lângã zidurile învãluite de întuneric ale acelui templu
ce rãmãsese inaccesibil ceasurilor mele fugare. Încercam sã caut în
memorie, printre superstiþiile moºtenite, un descântec miraculos menit sã-mi readucã paºii, nu peste mult, pe drumurile vieneze ; însã faþa
lunii, singura ce mã privea în noaptea aceea de la începutul lui martie,
nu pãrea sã-mi rãspundã, pãstrându-ºi surâsul ei impenetrabil de
mascã asiatã.
De partea cealaltã a Ringului ajung în Karlsplatz, cu masiva bisericã în stilul barocului tardiv al Austriei, Karlskirche, ziditã de acelaºi
Fischer von Erlach, în anii lui Carol al VI-lea, tatãl Mariei Tereza,
biruitor în rãzboaie cu turcii ºi francezii ºi ambiþionând spre stãpânirea Gibraltarului, pentru care a luptat fãrã succes. În amintirea ºi
poate pentru sprijinirea acestor vise, biserica ridicatã la porunca lui
e încadratã de douã mari coloane în stilul celei a lui Traian din Roma,
simbolizând, se crede, Gibraltarul (coloanele lui Hercule), dar vãzându-le
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terminaþiile, mici cupole având ceva de Levant, mã gândesc cã ar putea
simboliza tot atât de bine ºi victoria asupra necredincioºilor ; douã
minarete transformate în coloane triumfale latine.
Nu departe e una din cele mai fastuoase pieþe ale Vienei,
Schwartzenbergplatz, din care pleacã urcând bifurcate cele douã
strãzi ce mãrginesc Belvedere : strada Prinz Eugen, ducând la gara
de sud, ºi Rennweg, strada Grãdinii Botanice. Construit de Lucas
von Hildebrandt la începutul secolului al XVIII-lea, ca reºedinþã a lui
Eugeniu de Savoia, mare general, intrat în legendã ºi atât de popular
încât eclipsa împãraþii, palatul Belvedere mi s-a pãrut infinit mai
frumos decât Schönbrunnul, prin barocul sãu, care îmbinã somptuozitatea ºi echilibrul de o manierã incomparabilã ºi se impune printr-o
desãvârºitã artã de a armoniza relieful locului, parcul, cu liniile sale.
O gradaþie savantã ºi secretã a valorilor arhitecturale, un ritm când
sever, când elastic, o eleganþã a jocului de linii ºi o supleþã a volumelor
fac din acest palat o capodoperã a barocului vienez. Clãdirea de sus,
cea mai importantã în economia ansamblului, adãposteºte azi un muzeu al artei austriece din ultimele veacuri. De pe terasa ei va fi pictat
odinioarã Canaletto-nepotul peisajele lui vieneze, înainte de a se duce
sã lucreze ºi sã moarã la curtea varºovianã a lui Stanislas Poniatowski.
Fericite vremuri, când Curþile îºi disputau poeþii ºi pictorii, muzicienii
ºi arhitecþii, când pânã ºi cãpeteniile militare nu se puteau lipsi de
coardele lirei ºi de umbra fiicelor Mnemosynei, zeiþa memoriei...
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Fiu al unui funcþionar de cale feratã praghez, Johannes Urzidil
(1869-1977) îl reprezintã pe acel scriitor pentru care locurile natale,
prietenii, evenimentele trãite fac parte integrantã din operã. Urzidil
studiazã germanistica, slavistica ºi istoria artei, luptã în primul
rãzboi mondial, lucreazã apoi în presã, pentru ca, în 1939, sã emigreze, la început în Anglia, apoi în SUA. Cariera literarã ºi-o începe
ca poet, publicând plachete de versuri în spirit expresionist : Sturz
der Verdammten (Prãbuºirea damnaþilor), 1920, ºi Die Stimme (Vocea),
1930. Deºi va fi obligat, ca atâþia alþi scriitori evrei (Canetti, Roth,
Werfel), sã ia calea exilului, povestirile ºi romanele lui vor dovedi
cã, afectiv, el nu ºi-a pãrãsit niciodatã Boemia natalã. Volumele sale
de prozã sunt scrieri memorialistice. Dintre acestea, reprezentative
rãmân : Die verlorene Geliebte (Iubita pierdutã), 1957, unsprezece
povestiri autobiografice din tinereþe, Magische Texte (Texte magice),
1961, sau Das Prager Triptychon (Triptic praghez), 1960, din care
face parte fragmentul urmãtor, o descindere, pe fondul primului
rãzboi mondial, în mijlocul unui cerc de praghezi pentru care arta
însemna cel dintâi ºi cel de pe urmã lucru, o comunitate încã în
putere pentru a pãstra viu mitul romantic al poetului. (Tinu Pârvulescu)
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Johannes Urzidil

Testamentul unui tânãr*
Într-o zi  pe când primul rãzboi mondial era în toi pe toate fronturile, deºi întâmplãrile despre care vreau sã vã vorbesc n-au avut
nimic comun cu rãzboiul  în cafeneaua Arco, scriitorii furã cuprinºi
de o agitaþie neobiºnuitã. Heinrich Mann, aºa se vorbea, ar avea
intenþia sã viziteze Praga, cu care ocazie urma sã þinã o conferinþã.
Iar ca temã ar fi ales Émile Zola, mai puþin ca fenomen literar, mai
mult ca militant împotriva crizei morale a unei comunitãþi naþionale
ºi statale. Se vorbea în dreapta ºi-n stânga ce ar trebui sã se facã
pentru ca vizita lui Heinrich Mann sã fie sãrbãtoritã cum se cuvine.
 Sã mergem cu toþii la garã sã-l întâmpinãm. Eu i-aº putea oferi
trandafiri, propuse frumoasa Wanda, fiica unui tipograf care lucra la
un ziar local din Praga. Deºi urmase doar ºcoala elementarã, învãþase
pe de rost pagini întregi din Kierkegaard, ca sã-l impresioneze pe
iubitul ei, P., literat mintos, pagini pe care le recita cu plãcere la
cafenea, fãrã a le înþelege câtuºi de puþin. Omul este spirit. Dar ce
este spiritul ? Spiritul este el însuºi. Dar ce este el însuºi ? O proporþie
raportatã la el însuºi ; el însuºi nu este proporþia, ci este proporþia
raportatã la el însuºi. Omul este o sintezã de infinit ºi finit, de temporar ºi etern, de libertate ºi necesitate, pe scurt, o sintezã. O sintezã
este un raport între douã lucruri. Astfel privit, omul nu este încã el
însuºi. ªi apoi mai adãuga : Asta-i tot !.
 Bine, bine, noi ºtim cã în domeniul proporþiilor eºti la tine acasã,
ironiza Walter Fürth, un om cu pãrul ca ariciul, ale cãrui merite
constau în faptul cã ar fi început o nuvelã din care nu scrisese decât
prima frazã. Walter Fürth nu moºtenise de la tatãl sãu nimic altceva
decât blestemul de a trãi. Dar, continuã Fürth, acum e vorba de a
face ceva pentru Heinrich Mann. O, cât sunt de chinuit ! ; îºi încheia
aproape toate destãinuirile cu faþa schimonositã ºi cu refrenul : O,
cât de chinuit sunt !.
 O duduie extraordinarã, exclamã un ceh bãrbos pe nume Antonin
Maek, un blând autor, social-democrat ºi atât de tare de ureche încât
niciodatã nu putea urmãri vreo conversaþie pânã la capãt. Privirea lui
*

Johannes Urzidil, Testamentul unui tânãr (fragmente), în Amurgul imperiului. Prozã austriacã modernã, vol. I, BPT, Bucureºti, 1968, antologie,
prefaþã ºi note de Dieter Schlesak.
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se odihnea cu admiraþie pe chipul Wandei. O duduie extraordinarã,
ºi ce vedere înaintatã are !.
 Heinrich Mann, mormãi Weissenstein, care voia sã transforme
lumea ; eliberarea celor oropsiþi trebuie sã vinã ! Weissenstein vedea
în toate fenomenele apropierea acestei eliberãri.
Kafka zâmbi din depãrtãri infinite ºi nu spuse nimic.
 Când trebuie sã vinã ? întrebã bunul Oskar Baum cel orb. Werfel
sau Max Brod ar putea sã þinã cuvântãri.
 Minunatã idee, sãri Fürth, Max Brod ar putea vorbi în numele
generaþiei mai vârstnice. Doar a împlinit treizeci de ani. Nu ºtie nimeni
cât de chinuit sunt ?
Nimeni nu se sinchisi sã-i rãspundã. Werfel, de altfel, nu-l prea
asculta cu atenþie. Când, deodatã, afarã, pe stradã, apãru silueta unei
femei înalte, cu pãrul alb ca zãpada, dar cu chipul uimitor de tânãr
ºi de frumos ; el s-a ridicat ca-n transã, ºi-a lãsat cafeaua ºi cornul
cu nucã abia început ºi a dispãrut fãrã sã-ºi achite consumaþia. Þalul
Poschta era obiºnuit cu astfel de ieºiri ºi îi þinea fãrã nici o grijã
socoteala.
 Când transformarea ta m-a împãcat cu moartea ºi prin tine
m-am avântat spre nemãrginire, începu sã recite Weissenstein.
 Da, da, iar glume pe tema infinitului, observã Kisch. Reporterul
furios, cum era numit, se întorsese de pe front, într-o scurtã permisie,
în oraºul sãu natal.
 Ieri, spunea aici Alice G., începu Weissenstein sã-ºi interpreteze
recitarea, cã ea, zeiþa cu pãr alb, parcã ar rãtãci cu ochii închiºi deasupra mãrii. Cã s-ar gãsi mereu un înger în preajma ei... Viziunea
mersului ei îl face poet !
 Na, na, na, obiectã Wanda, puþin ofensatã. Ar trebui sã puteþi
odatã studia femeile când sunt singure. Dar ce-i cu acest Heinrich
Mann ?
 Ar trebui venerat în genunchi, zise înflãcãrat Karl Brand, ca
pentru sine ; dar aceste cuvinte se adresau ºi lui Werfel. Tânãrul Brand
ardea intens sufleteºte ºi trupeºte. Tuberculoza lui galopa dimpreunã
cu el ºi avea întotdeauna febrã. Numele1 sãu de poet ºi-l alesese pe
mãsurã. Era într-o continuã ardere.
 Printre prozatorii secolului, interveni P., literat mintos, care mai
era ºi procurist la o bancã, Heinrich Mann este acela care a transpus
în sfera germanã, cu un elan de mare raconteur2, strãlucita artã a
interpretãrii psihologice, apanaj al francezilor, de altfel. El este acela
care apãrã expresionismul de prãbuºirea în neant. El reuneºte esteticul ºi eticul într-o singurã chintesenþã.
 În afarã de asta, parcã s-a însurat cu fiica unui fabricant din
Boemia, adãugã încet Kafka.
 Ce concepþie grozavã, zise bãtrânul Maek, care, fireºte, nu înþelesese nici un cuvânt.
Fürth suspinã :
 O, cât de chinuit sunt !
1. Brand  foc, incendiu (germ.).
2. Povestitor (fr.).
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Wanda simþi cã sosise ºi momentul ei.
 Eticul, declarã ea, este ca atare generalul. El se aflã imanent în
el însuºi, n-are nimic în afara sa ca sã-i fie þelos, ci, dimpotrivã, este
el însuºi þelos pentru tot ceea ce este în afara sa. Asta e tot !
Deoarece niciunul dintre cei prezenþi nu pãrea sã ia în seamã
constatãrile Wandei, ea bombãni supãratã :
 Cum aºa ? De ce tãceþi ? Doar e un citat din Fricã ºi tremur.
Spuneþi mãcar ceva. De pildã : Du-te dracului !.
 Din cauza ta n-o sã putem introduce aici ceremonialul de la curtea
spaniolã, spuse Kisch.
Kafka, care niciodatã nu zãbovea prea mult la cafenea, se ridicã
luându-ºi rãmas-bun printr-un salut distant, depãrtându-se cu paºi
tot mai rari.
Brand se ridicã ºi el sã plece. L-am însoþit. Peste fãptura lui firavã
purta o redingotã încã de pe atunci demodatã, moºtenitã de la tatãl
sãu. Brand era sãrac. Tatãl sãu lucra într-o brutãrie. Mama lucra cu
ziua. Sora sa era un fel de funcþionarã. El absolvise o ºcoalã comercialã
ºi nãzuise, înainte de izbucnirea rãzboiului, sã obþinã un post în Egipt.
Sudul era visul sãu. Sudul i-ar fi redat sãnãtatea. Dar rãzboiul i-a
curmat ºi aceastã posibilitate. Între timp, starea lui Brand se înrãutãþise atât de mult, încât nu s-a mai putut gândi la activitatea sa
profesionalã. Necesitatea de a întrupa ºi de a modela acum din spirit
ceea ce îi era refuzat ºi de neatins a dat aproape, prin constrângere,
naºtere poetului. Visul a devenit însãºi substanþa vieþii lui ºi imaginea
visurilor, renunþãrilor, dorinþelor ºi a revoltei împotriva morþii a devenit conþinutul mesajului sãu. Cãuta un model din nevoia de comparaþie. Astfel a ajuns în cercul nostru. Werfel sau altcineva îi plãtea
întotdeauna micile consumaþii, aºa cum se întâmpla ºi cu Weissenstein,
care era cu mult mai sãrac. Werfel de altfel îl ajuta pe Brand ºi în
alte împrejurãri ºi de aceea îl privea ca pe un trimis al lui Dumnezeu.
N-a promis oare nu de mult Werfel cã o sã recomande lucrãrile lui
Brand marelui editor al scriitorilor expresioniºti din Leipzig ? Nu a
iniþiat el ºi o acþiune ca sã-l trimitã pe Brand într-un sanatoriu din
Tirolul de Sud sau poate chiar din Elveþia ? Mistuitor se agãþau privirile lui Brand de femeile tinere ºi frumoase care stãteau uneori la
masa noastrã, de Wanda (în mod cinic supranumitã de Fürth tribuna
poporului), de Milena, plinã de simþire ºi deºteaptã foc, de vraja
etericã a actriþei Martha N. ºi de celelalte vizitatoare paradisiace care
apãreau ºi dispãreau ºi care-ºi ofereau graþiile ºi îmbrãþiºãrile amicilor
lui Brand, iar acestuia, în cel mai bun caz, o blândã îngãduinþã ºi
cruþare.
 Oare de ce se amuzã toþi când o aud pe Wanda citând pe
Kierkegaard ? întrebã Brand, în timp ce strãbãteam oraºul vechi îndreptându-ne spre podul Karl. Mie îmi pare demnã de admirat. De ce
pasiune trebuie sã fie cuprinsã ca sã înveþe, fãrã sã înþeleagã, pagini
întregi, numai sperând sã-i facã astfel plãcere domnului P. ! Ce simþãmânt trebuie sã-ncerci când te iubeºte atât de mult o femeie ? ªi când
te gândeºti cã totu-i în van ºi absurd ! El, ca mai toþi ceilalþi, de mult
nu mai are ochi decât pentru Milena.
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 Aceasta este deosebirea între omul care se învinge pe el însuºi,
am rãspuns eu, ºi acela care, în virtutea sacrificiului, ar dori sã-ºi
atingã scopul. Dacã Wanda n-ar face altceva decât sã fie prezentã, ar
exercita o mai puternicã atracþie.
Ea este minunatã aºa cum este, chiar dacã n-are cât de cât habar
de ceea ce înseamnã cuvântul þelos. De fapt, ce înseamnã acest cuvânt ?
 Þelul, scopul.
 Aºa. Þelul. Scopul. Crezi cã, dacã aº ruga-o pe Wanda sã citim
împreunã, ar accepta ? E o idee de-a mea. Vreau sã spun, aºa, cu scopul
de a-i explica, sã ºtie cel puþin ce vorbeºte. Eu însumi nu ºtiu prea
multe. De exemplu, încã nu cunoscusem cuvântul þelos. Cred cã aº
putea face ceva care s-o ajute în dragostea ei.
 Propune-i.
 Eu ? Nu, n-aº putea niciodatã. Ar trebui poate altcineva sã-i
propunã în locul meu.
 O voi face eu, îþi fãgãduiesc.
 Îþi mulþumesc ; oare însã va suporta ? Eu sunt bolnav doar. Tuºesc.
Câteodatã scuip ºi sânge. Probabil e ºi molipsitor. Ar încerca o repulsie
faþã de mine. ªi pe drept cuvânt.
 Prostii. În primul rând cã o sã te simþi în curând mai bine. În
al doilea rând, stã destul de des la aceeaºi masã cu dumneata la Arco.
În al treilea rând, te simpatizeazã !
 Crezi ? O, asta o spui doar aºa. ªi sã mã simt mai bine, Dumnezeule,
cum poate sã-mi meargã vreodatã mai bine ? Eu ºtiu cât o mai duc,
pânã când mi-oi scuipa ºi restul plãmânilor. Îmi pot numãra pe degete
lunile. ªtii, noaptea, când stau culcat ºi mã uit pieziº, pe fereastrã,
la lunã sau, pur ºi simplu, scrutez hãul negru, atunci începe numãrãtoarea, atunci numãr de la un acces de tuse la altul. Vinele mi se umflã
ºi respiraþia mi se aude ca orãcãitul de broascã. Apoi aprind lumina
ºi notez socoteala sau îmi imaginez o femeie pe care aº fi avut-o ºi
pe care am pierdut-o, cu care aº fi avut chiar ºi-un copil, una care m-a
iubit pânã la urã ºi pe care o urãsc la rândul meu.
În timp ce vorbea, am strãbãtut pe jumãtate aleea cu statuile baroce
ale sfinþilor de pe bãtrânul pod Karl. De pe trotuarul de peste drum
ne-au întâmpinat doi domni, amândoi poeþi, Friedrich Adler ºi Hugo
Salus. Ei aparþineau epocii liberale de pe vremuri, a literaturii germane din Praga. Brand ºi cu mine ne-am scos pãlãriile, cu o închinare
respectuoasã, deºi îi consideram pe cei doi doctori niºte lirici în oarecare mãsurã demodaþi. Salus, cu cârlionþii de poet pânã pe ceafã, cu
guler ºtaif ºi lavalierã cu dungi negre, ne fãcea condescendent semne
cu mâna.
 Salus reipublicae suprema lex esto, i-am spus lui Brand, care,
bineînþeles, nu pricepea o boabã de latinã. Acesta este un citat din
Cicero ºi ºtii cum l-am tradus ? Împotriva lui Salus sã fie aplicate cele
mai severe legi ale statului.
 Poeziile lui, într-adevãr, sunt desuete. Poate odatã vor fi preþuite
iarãºi. Da, ca ºi mobila strãbunicilor noºtri. Literatura merge pe cãi
ciudate.
 Totuºi, nu i se poate nega un oarecare merit poetic, am spus eu.
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 ªi care ar fi acesta ?
 Salus este, dupã cum ºtii, de profesie mamoº. Ca atare, a asistat
ºi la naºterea mea.
Brand izbucni în râs.
 Vreau sã-þi povestesc ceva, a spus el. L-am întâlnit deunãzi la
o conferinþã la clubul scriitoarelor germane. Da, aºa ceva existã în
Praga. Am ajuns acolo pentru cã cineva îmi trimisese o invitaþie.
Dumneata ai spune cã e imposibil sã existe atâtea scriitoare germane
la Praga. În mijlocul sãlii era aºezatã o masã mare, pe care erau
îngrãmãdite o mulþime de romane Engelhorn, legate în roºu. ªi în
faþa mesei stãteau scriitoarele alegând cu lãcomie cãrþile, iar cele mai
multe visau sã aparã odatã la Engelhorn.
 Asta n-ai scornit-o, Brand ?
 Nu, crede-mã ! Fiecare cuvânt e adevãrat. ªi Adler, ºi Salus au
fost la conferinþã sau, mai bine zis, la ºezãtoare. Mai întâi, o fãpturã
tânãrã a cântat la pian : Din marile-mi dureri fac cântecele mici.
Dupã aceea, o poetã a citit câteva poezii, despre cerºetorul orb, despre
Dumnezeu, despre parcul baroc cu amoraºi de piatrã. Apoi Salus m-a
onorat adresându-mi-se : Dumneavoastrã, tinere poet, cum v-a plãcut ?.
Ce era sã-i spun ? I-am rãspuns cu o altã întrebare : Cum v-a plãcut
dumneavoastrã ?. Poezia despre Dumnezeu nu mi-a prea plãcut, a
spus el, dar aceea cu amoraºii m-a încântat.
 Asta o cred ºi eu, am intervenit.
 Stai, încã n-am terminat. Adler s-a amestecat atunci în discuþie
ºi a zis : Da, tinerii noºtri poeþi ºi poete, aceastã prãsilã tânãrã nu-þi
mai cere sfatul. Pe vremea mea, vreau sã spun mai demult, exista în
Praga un papã al literaturii, pe nume Klaar. Pe el trebuia sã-l întrebe
fiecare dintre noi dacã o poezie e coaptã sau nu. Dar în ziua de azi ?
Generaþia de astãzi ? Credeþi cã acest Werfel m-ar întreba vreodatã
dacã gãsesc bunã sau rea vreuna din poeziile sale ? Cã are ºi din
astea....
Brand ºi cu mine am izbucnit în râs.
 ªi asta încã nu-i totul, a continuat Brand. Adler a mai vorbit
despre vremurile bune de altãdatã. Am mai cunoscut un prozator din
Praga, a spus, care se numea Salomon Kohn. I se dusese vestea în
toatã lumea. A apãrut ºi în editura Reclam. Era atât de renumit, încât,
odatã, dupã miezul nopþii, cineva a bãtut în uºa locuinþei sale de pe
strada Josephstädter. Kohn deschise. Un american sta înaintea uºii
sale. Kohn întrebã : «Ce doriþi ?». Americanul rãspunse : «Nu mai doresc
nimic ; l-am vãzut pe Salomon Kohn.». Aºa erai preþuit pe vremuri.
Brand trebui sã se opreascã, pentru cã vorba îl obosise din cale
afarã. Râdea ºi tuºea în acelaºi timp. Era cam penibil. Dar mã bucuram
cã Brand râdea. Cei doi decani ai literaturii se îndepãrtaserã între
timp în direcþia opusã, spre turnul podului Altstädter, unde ºi dispãrurã.
Noi însã am mai zãbovit pe pod. Dincolo, pe malul stâng al Vltavei,
se înãlþa, în sclipirile de luminã ale înserãrii, deasupra învãlmãºelii
de acoperiºuri ºi case din strada Kleinseitner, acropola lui Hraschin.
Într-una din acestea, în vechea piaþã Radetzki, locuia Brand.
Parterul casei forma un umbrar deschis, sub care vânzãtorii ambulanþi îºi þineau mãrfurile, obiecte de lut, mãturi ºi fel de fel de lucruri
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de uz casnic, pe care le vindeau cu preþuri mici. Tocmai ºi le strângeau,
deoarece începuse sã se întunece. În portalul bine zãvorât ºi bãtut în
fier era tãiatã o uºiþã, prin care se intra într-un coridor mucegãit,
neluminat încã. Acesta ducea într-o curte de formã pãtratã care, pe
o înãlþime de patru etaje, era înconjuratã cu balcoane întãrite cu grilaj
de fier, denumite în Praga Pawlatsche, ecou al arhitecturii baroce
italiene, Parvula Loggia. Din aceste balcoane se intra în camerele
de locuit ; ferestrele bucãtãriei ºi ale câtorva odãi dãdeau spre balcoane, locul bârfelor casei, unde erau situate ºi dependinþele comune
ale etajelor. Era una dintre acele case strãvechi, tipice în Praga, ale
oamenilor cu venituri mici, o clãdire-monstru, confortabilã ºi fantomaticã, din acelea care te înfioarã prin unele povestiri ºi romane ale
scriitorilor praghezi.
Din gang se ramifica, încã înainte de a ajunge în curte, o scarã de
lemn cu trepte abrupte ºi încovoiate, care scârþâie la fiecare pas ºi care
duce în sus, la etaje, la balcoane ºi la o mulþime inexplicabilã de alte
ganguri ºi coridoare ºi, în sfârºit, în pod, unde sforile de rufe, grinzile,
fel de fel de vechituri ºi de lãzi vechi îºi exercitau magia încurcatã,
suprarealistã ºi, cum bine se ºtie de pe atunci  justiþia lor specialã.
Dintr-un balcon, Brand a deschis o uºã ºi am intrat în bucãtãrie,
unde, sub un crucifix cu candelã, se afla ºi un pat de fier, al sorei lui,
care însã nu era acasã. Odaia lui Brand era dincolo de aceastã bucãtãrie ; dormitorul pãrinþilor era alãturi. Tatãl, muncitor în turã de
noapte, plecase. Mama, nu micã de staturã, dar încovoiatã de greutãþile existenþei, schiþã un zâmbet mut de bun-venit. ªi ne lãsã singuri.
Brand îºi aruncã redingota pe pat. Prin fereastra balconului pãtrundea, jucãuºã, lumina amurgului, abia atingând dulapul ºi capul
de ghips al lui Schiller, al cãrui nas era cam prãfuit. De pe o poliþã
de cãrþi cu picioare laterale rotunjite, Brand ridicã un teanc de
manuscrise.
 Doreºti sã asculþi poezii sau prozã ? întrebã el cu un acces groaznic
de tuse care umplu odaia cu un horcãit puternic. ªi, fãrã sã aºtepte
rãspunsul meu, ca ºi cum s-ar fi temut cã l-aº fi putut împiedica în
dorinþa lui arzãtoare de a-mi citi, începu imediat sã recite pe de rost
versuri, agitând manuscrisul în mânã ºi atât de grãbit, încât capul lui
Schiller se clãtinã în sus ºi-n jos, încoace ºi-ncolo, aprobând sau dezaprobând parcã.
 Sunt doar curbele febrei, spuse el la urmã aruncând hârtia, dar
aºteptând evident o contrazicere din partea mea, sunt numai notaþii
grafice ale febrei. Dar vroiam sã ºtii cum aratã o noapte de-a mea.
Un medic ar putea, cred, sã-mi stabileascã diagnosticul numai citindu-le.
Încercai un murmur de contrazicere ºi de laudã. Se aºezã. Între
timp se întunecase de tot.
 Iatã-mã deci trãind, dar în curând voi muri. Parcã asta aminteºte
de Ippolit din Idiotul, nu-i aºa ? Nu e nimic deosebit. Dar demn de
remarcat este cã eu, în acelaºi timp, ºi trãiesc. Trãiesc intens ºi ard.
ªi asta trebuie sã aibe un anumit sens. Iatã-mi tatãl. El pleacã seara
la lucru ºi se întoarce dimineaþa. Apoi se culcã. Dupã-masa se trezeºte,
mãnâncã ºi pleacã din nou sã munceascã. Þelos ! Þel ºi scop ? Chiria,
mâncarea ºi medicamentele. Iar aceasta e mama. Ai vãzut-o adineaori.
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Lucreazã cu ziua ºi spalã rufele altora. Þel ºi scop ? Chiria, mâncarea,
medicamentele. Iat-o ºi pe Maria, sorã-mea, e mai tânãrã decât mine,
cred cã e ºi drãguþã. Toatã sãptãmâna se speteºte muncind. ªade
într-un birou avocãþesc, aplecatã deasupra unei maºini de scris, ºi
bate la maºinã pânã-ºi bãtãtoreºte degetele. Splendidã soartã pentru
o fiinþã tânãrã ! Þel ºi scop ? Chiria, mâncarea, medicamentele. Dacã-ºi
cumpãrã vreodatã o rochie nouã, pãrinþii privesc neliniºtiþi în jur.
Probabil  umblã ºi ea cu un tânãr. Dar aici nu l-a adus niciodatã.
Din cauza mea, ºtiu asta. Tusea mea l-ar putea speria. Toþi lucreazã
pentru mine, eu sunt parazitul care consumã banii ce ar trebui puºi
de-o parte sau folosiþi cu rost. Zac sau mã târâi încoace ºi încolo, ca
ploºniþele sau gândacii, ºi la nimica bun ! Un acces groaznic îi tãie
vorba ºi-i scuturã întreg trupul, apoi se transformã într-o tuse mai
uºoarã, pânã ce se stinse cu totul. ªi totuºi, continuã el, totuºi trebuie
sã fie ceva care sã-mi justifice existenþa, un þel, un scop, un sens, o
valoare, altfel nu s-ar fi risipit în van o asemenea imensã energie. Eu
însã nu-mi pot descoperi un alt rost decât scriind. Cãci altceva nu
existã. Ceea ce scriu eu deci nu poate, nu are voie sã fie total lipsit
de valoare. Asta ar fi împotriva naturii.
 Bineînþeles, îmi scãpã, ºi mai întâi de toate e foarte important
pentru dumneata însuþi. Mã ºi speriasem cã am redus importanþa
operei lui la persoana sa. ªi apoi  am continuat eu repede , doar
rudele dumitale te iubesc. Dumneata n-ai face acelaºi lucru pentru
ei ? Am simþit îndatã cã nici aceastã remarcã nu era la locul ei.
 Pentru ce mi-ai publicat în ziar unele din lucrãrile mele ? întrebã
el tãios. Din purã milã ?
 Cum crezi asta ? Pentru aºa ceva n-aº tipãri un rând. Conduceam
pe atunci o micã revistã lunarã. Rostul ei era sã fie un mijloc de
informare ºi sã slujeascã celor mai noi creaþii poetice. Era în timpul
rãzboiului. Umanitate ! Dar din milã n-aº publica un rând.
 Nu-i adevãrat, spuse Brand. ªi totuºi, mai e ºi Werfel. ªi el crede,
adicã aºa cel puþin a afirmat, cã este ceva de capul lucrãrilor mele.
Dar dumneata, pe dumneata vreau sã te întreb ceva acum. ªi anume,
dacã mor, ai putea sã alegi din aceste manuscrise mãcar o plachetã
ºi sã te îngrijeºti de publicarea ei ? Numai o culegere modestã, ca sã
rãmânã ceva. Un sens ºi un scop.
 Sã mori ? De ce sã mori ? Nu mai fi atât de prãpãstios. Existã
acum metode noi. Pneumotorax, de pildã, ºi...
 Mi s-a fãcut. Nu. E în zadar. Uneori mã întreb : de ce tocmai eu
sunt condamnat la moarte ? ªi-mi rãspund : tocmai eu, fiindcã mi-a
fost hãrãzitã, ca în derâdere, ºi puterea de a crea. De n-ar fi asta, m-aº
resemna mai uºor. E cumplit sã-þi imaginezi totala dispariþie a fiinþei.
Vei avea grijã sã rãmânã ceva ?
 Sigur c-o voi face. Vorba cãzu ca o piatrã în întunericul încãperii.
Nu mai îndrãzneam sã adaug un cuvânt de consolare sau îmbãrbãtare.
 De fapt, mai voiam sã-þi citesc ceva. Dar mai bine îþi povestesc.
Nu trebuie sã aprindem lumina. Se vorbeºte mai lesne pe întuneric.
De altfel, ºtiu aproape totul pe de rost.
Lãsã puþin timp sã treacã. Apoi începu, ºi acestea sunt propriile
sale cuvinte :
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 Dupã o existenþã bolnãvicioasã de 21 de ani, moartea s-a cuibãrit
în plãmânii sãi, mãcinîndu-i, ºi, cuprins de o febrã îngrozitoare, simþea
cum sângele vuieºte în el ºi cum îi îngheaþã saliva pe buze. Patul alb
gemea sub tremurul mãdularelor sale putrede. Ochii albaºtri se împãienjeneau de un cenuºiu opac, pe fruntea încinsã vinele se umflau ca
funiile, în inimã i se revãrsa un torent de foc. ªed lângã bolnav ºi-i
þin mâna în mâna mea. Vocea lui se fãrâmiþeazã la primul strigãt, ca
porþelanul fin, subþire, ºi rãsunã pe urmã sec, asemenea unui huruit.
Tusea sfâºietoare îi tãia, ca un fluierat, gâtlejul, rãtãcea prin odaie,
aluneca pe pereþi ºi apoi se pierdea.
Mama stinse lumina ºi aprinse o alta, micã, verde, pâlpâitoare,
acel paznic singuratic al nopþilor de zbucium. Eu nu mã miºc de la
patul lui, voi rãmâne pânã dimineaþa, arãt cu mâna spre divan. Femeia
nu înþelege. Bolnavul zace aici, toropeala îi apasã pleoapele fierbinþi.
Mama a plecat ºi uºa s-a închis fãrã zgomot. Îl vãd în patul alb, în
lumina verde de veghe în noapte, cum deschide ochii împãienjeniþi ºi
cum mã sfredeleºte cu privirea, simt, ºtiu cã sunt prizonier în sufletul
lui, simt durerea tusei ºuierânde ºi mã afund în somn. În somn, însã,
sunt treaz. Mii de fãpturi se schimbã hidos în lumina verde. Afarã
plouã, o ploaie intermitentã. Sunt treaz în somn ºi ºtiu tot ce se
întâmplã afarã. Va dura veºnic aceastã ploaie care mã mistuie ºi mã
þine ferecat în odaia asta strâmtã ? Norii imenºi, învãlmãºiþi, n-or sã
disparã de pe cer ? Vor sã ºteargã toate, toate zilele prin curgerea lor,
vor sã spele tot ceea ce e strãlucitor pe strãzi ? E noapte. Din trupul
meu vlãguit, putred de boalã, se naºte un altul, sãnãtos. M-am nãscut
din nou deci, cu noua mea fiinþã cutreier strãzile.
Plouã de ceasuri întregi. Veºnice ore care se pierd în neant. Dar
forþele cerului încep sã se epuizeze. Potolirea ploii mã învioreazã.
Nedumerit trec prin întuneric. Arareori fereastra unei crâºme strãluceºte, dar nu aud nici un zgomot. Casele par vii pe dinãuntru, însã
chipul lor e mort. Nici un sunet, ºi totul în mine tânjeºte dupã sunet
ºi cuvânt. Ploaia a încetat. Mergând înainte, privesc în jurul meu în
întuneric. O, stradã strãinã, nesfârºitã ºi niciodatã strãbãtutã ziua !
E strada morþii oare ? Drumul mã chinuie. În întunericul unei porþi,
pe scãri, stã ghemuitã o fiinþã. Mã aplec sã-i vãd chipul. Un om fãrã
nas, cu ochiul stâng scurs, cu ochiul drept înfipt în cer, pe genunchi
cu o armonicã. Degetele cântã, dar nu scot nici un sunet. Fug, întunericul îmi strãpunge ochii ; mã cuprinde o spaimã cumplitã cã aº putea
orbi ºi eu. Câte ore s-au scurs ? Sau poate numai minute pe care
creierul meu biciuit le amplificã ?
De pe streaºina caselor, o pisicã neagrã îmi þâºneºte printre picioare. Caut cu privirea animalul nocturn. Îl vãd în mijlocul strãzii,
blana neagrã ºi de obicei moale este acum udã ºi rãvãºitã. Ochii pisicii
ard ºi strãlucesc, iar ai mei se fixeazã în ei. Tot privesc în focul acestor
ochi pânã ce ei încep sã vorbeascã în creierul meu : Vino ! Urmeazã-mã ! Te duc acolo unde veºnic se naºte ceva nou din ceea ce a fost,
unde uimirea te va cuprinde, în imperiul pãsãrii Phoenix, al dreptãþii
eterne.
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Trebuie sã urmez animalul, care se îndepãrteazã cu spatele înainte,
ca un rac. Neîncetat, privirea mea e pironitã în ochii de parã. Mã duce
repede înainte, încep aproape sã gâfâi ºi un ºuierat straniu îmi strãbate printre dinþi. Mã clatin de obosealã, dar iatã cã pisica se opreºte
în faþa unei case care mi-e cunoscutã din vis ! Cunosc aceastã casã
pustie ale cãrei ferestre sunt toate zidite ºi a cãrei uºã neagrã de fier
pare a fi gâtlejul întunecat al unui Moloch. În afundul ei arde licãrind
o candelã cu lumina verde care mã atrage ca un magnet. Urc scãrile.
Din loc în loc, ard lãmpi ciudate. ªi iatã-mã în gangul ultimului etaj.
Aici simt însã cã-mi lipseºte ceva : pisica, animalul cu ochii de foc.
Am rãmas singur. Coridorul lung n-are ieºire. Par captiv. Aº dori
sã fug, dar nu mai gãsesc scara. Bâjbâi de-a lungul pereþilor, luminile
ard din orbite adânci ºi goale. Palmele îmi sunt aproape zdrelite. Mi-e
inima torturatã de spaimã. În cele din urmã, gãsesc o uºã ce duce
într-o încãpere întunecoasã. E rotundã ca o cãldare cu sânge clocotind
în ea, din care se ridicã aburi. E viaþa ? Închid ochii.
Mã trezesc din nou pe o stradã strãinã. ªtiu cã e ziuã. Mã furiºez
peste pavajul strãzii. Abia mai umblu. Acolo e casa în care locuiesc.
De-acolo pleacã un tren. Vãd un giulgiu cu litere albe. Ele alcãtuiesc
numele meu. Mã îngroapã, ºi eu sunt aici ºi trãiesc. Apoi se deschid
doi ochi. ªed lângã bolnav ºi-i þin mâna încinsã. Îl iubesc.
Dar ºtiu cã va muri în curând. Mâna lui mi-a spus-o.
Aceasta era o parte din testamentul lui Brand.
 Aºa va fi, spuse el, dupã o tãcere mai îndelungatã. Atunci a intrat
mama. A aºezat pe o noptierã o lampã cu abajur verde. Pe când fãcea
aceasta, cu mâini nesigure, i-am surprins privirea iscoditoare ºi deznãdãjduitã alunecând peste chipul fiului ei, peste mine, peste lucrurile
din odaie, ºi pe urmã stingându-se în ea însãºi. [...]
În româneºte de IV. MARTINOVICI
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Italo Svevo  pseudonimul lui Etore Schmitz, nuvelist ºi romancier
triestin, una dintre cele mai importante figuri literare ale Italiei
contemporane. Nãscut la Triest, în 1861, într-o familie aparþinând
burgheziei industriale, Svevo urmeazã cursurile Academiei de Comerþ,
pe care le întrerupe în 1880, atunci când fabrica tatãlui sãu intrã
în stare de faliment, dupã care devine funcþionar de bancã. Contracteazã o cãsãtorie extrem de avantajoasã, care îl propulseazã în postura
de antreprenor al unei importante întreprinderi din Triest, permiþându-i sã se dedice literaturii. Destinul sãu literar este, în perspectiva literaturii italiene, unul dintre cele mai spectaculoase, datoritã
mai ales complicatelor avataruri ale receptãrii. Recunoaºterea operei
lui Svevo a fost tardivã ; pe deplin, ea s-a impus abia la câteva decenii
dupã moartea scriitorului (1928). Primele texte, nuvela de facturã
naturalistã Lassasino di Via Belpaggio (Asasinul din strada Belpaggio),
1890, sau piesa neterminatã Ariosto governatore (Ariosto, guvernator)
trec aproape neobservate ; la fel de puþin prizate vor fi ºi celelalte
lucrãri ale scriitorului, Una vita (O viaþã), 1892, Diario per la fidanzata (Jurnal pentru logodnicã), 1896, Senilità (Senilitate), 1898, sau
chiar capodopera La conscienza di Zeno (Conºtiinþa lui Zeno), 1925,
ori alegoria eticã La novella del buon vecchio e della faciulla (Romanul bãtrânului de ispravã ºi al copilei), 1929, iar asta mai cu seamã
din cauza autoritãþii pe care canonul verist o exercita asupra sensibilitãþii italiene de la începutul secolului XX. Opera sa, neinteresantã
la început pentru criticii ºi publicul din Italia, începe sã fie exploratã
în strãinãtate, mai întâi în cercurile italieniºtilor francezi ; însuºi
James Joyce, cu care scriitorul ia lecþii de limba englezã, se declarã
entuziasmat. Circulaþia din ce în ce mai mare a romancierului în
strãinãtate nu rãmâne fãrã urmãri : lecturi ulterioare din perimetrul
italian descoperã în Svevo un artist de mare profunzime ºi originalitate, a cãrui operã, inspiratã de noile, pe atunci, descoperiri ale
psihanalizei, devanseazã în modul cel mai radical gustul epocii. Abia
dupã ultimul rãzboi, reputaþia de precursor a romancierului devine
din ce în ce mai solidã ºi importanþa operei sale pentru istoria literaturii italiene se prezintã în fine într-un chip desluºit.
Fragmentul de faþã, deºi redactat la persoana a treia, cu o obiectivitate deliberatã, parodicã, este, totuºi, un profil autobiografic,
prilej de rememorare a unei genealogii, a unui spaþiu ºi timp care
se revendicã, toate, destinului comun al Europei Centrale de la finele
veacului trecut ºi începutul celui de-al XX-lea. (Dorian Branea)
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Italo Svevo

Profil autobiografic*

Spre a înþelege raþiunea unui pseudonim care vrea sã înfrãþeascã
stirpea italianã cu cea germanã, trebuie sã avem în minte rolul pe
care, de aproape douã secole, îl împlineºte Triest la Poarta Orientalã
a Italiei : rol de creuzet, ce asimileazã elemente eterogene pe care
comerþul ºi dominaþia strãinã le-au atras în vechiul oraº latin. Bunicul
lui Italo Svevo a fost funcþionar imperial la Treviso, unde s-a ºi cãsãtorit cu o italiancã. Tatãl sãu, aºadar, deoarece a trãit la Triest, se
considerã italian ºi se cãsãtori cu o italiancã, de la care avu patru
fetiþe ºi patru bãieþi. Pseudonimul de Italo Svevo a fost determinat
sã ºi-l aleagã nu de la îndepãrtatul sãu strãbun german, ci de la
îndelungul sãu popas, în adolescenþã, în Germania.
Tatãl lui Italo era de mult asimilat când, încã tinerel, înfiinþa la
Triest un întreprinzãtor ºi profitabil comerþ de sticlãrie. Nu se putea
trãi la Triest izolându-te de miºcarea ideilor, care, în acest oraº laborios, a fost totdeauna foarte activã ºi fecundã. În multe circumstanþe,
alãturi de numele celor mai zeloºi patrioþi italieni liberali, se poate
gãsi ºi numele tatãlui lui Italo. Mai târziu, se va vedea, în locul sãu,
cel al fiului. Italo fu director al Ligii Naþionale, al Societãþii
Triestine de Gimnasticã ºi al Societãþii patriotice. În 1918, în ajunul
revoluþiei din 30 octombrie, fu vãzut în adunãrile pregãtitoare în casa
deputatului Edoardo Gasser.
Nãscut la 19 decembrie 1861, Italo Svevo avu parte în casa pãrinteascã de o copilãrie foarte fericitã. Cu toate acestea, mama sa având
o fire blândã ºi lipsitã de autoritate, pãrintelui i s-a pãrut necesar sã-i
ia povara de a educa singurã droaia de copii : la 12 ani, Italo, împreunã
cu alþi doi fraþi, fu dus într-un colegiu de lângã Würtzburg, unde
trebuia sã se pregãteascã pentru cariera care tatãlui i se pãrea cea
mai fericitã, aceea de comerciant. Învãþãmântul din acel colegiu nu
era, desigur, dintre cele perfecte, dar, învãþând în câteva luni limba
germanã, tânãrul, ajutat de câþiva profesori ºi împreunã cu alþi colegi
de ºcoalã ºi, mai ales, cu unul dintre fraþi, Elio (mort la 22 de ani),
se dedicã cu pasiune studiului literaturii. Cunoscu clasicii germani cei
mai mari ºi, în primul rând, îndrãgi romanele lui Friedrich Richter
*

Text apãrut în Secolul 20, 1979, nr. 1-2-3.
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(Jean Paul), care avurã negreºit o mare influenþã în formarea gustului
sãu literar. În afarã de clasicii germani, putu cunoaºte în traduceri
desãvârºite pe Shakespeare ºi câþiva scriitori ruºi, mai ales Turgheniev.
Întors la Triest, la vârsta de 17 ani, frecventã timp de doi ani
Institutul Superior de Comerþ, fondat în 1868 de baronul Pasquale
Revoltella (care avea sã devinã nucleul actualei Universitãþi de ªtiinþe
Economice). Furã doi ani de activitate intensã, care avurã darul, în
acelaºi timp, a-l face sã se cunoascã mai bine, înþelegând cã nu era
nãscut pentru comerþ. Omul acela nobil care era tatãl sãu i-ar fi
îngãduit sã-ºi reia studiile, dar, pe neaºteptate, se petrecu o catastrofã.
Pentru a-ºi întreþine afacerile, tatãl înfiinþase o mare industrie de
sticlã, care sfârºi prin a-i absorbi toatã averea, ºi Italo fu nevoit sã
intre imediat mãrunt funcþionar responsabil cu corespondenþa la sediul
triestin al Bãncii Union din Viena. Era plãtit prost, conform obiceiurilor de acum 40 de ani, dar tatãl sãu, îmbãtrânit deodatã prematur
în urma eºecului, nu mai ºtiu sã-ºi readucã afacerile la înflorire, lucru
ce impunea ca toþi membrii din familie sã caute de lucru.
Viaþa lui Italo Svevo la Bancã e povestitã cu grijã într-un fragment
din primul sãu roman, O viaþã. Partea aceea e cu adevãrat autobiograficã. ªi sunt descrise acolo ºi cele douã cursuri serale frecventate
asiduu la Biblioteca Civicã. Se putea spune cã, în sfârºit, începea sã
acumuleze puþinã culturã italianã. Petrecu câþiva ani în compania lui
Machiavelli, Guisardini ºi Boccaccio. Apoi, descoperirea operelor lui
Francesco de Sanctis aduse în studiile sale oarecare disciplinã. ªi
contemporanii, Carducci mai ales, exercitarã o mare influenþã asupra
sa. ªi poate, sub influenþa lui Carducci  mai târziu mãrturisi cã
regreta amarnic , nu iubi în acea perioadã, când se simþea destul de
tânãr spre a mai învãþa ceva, pe Manzoni.
Dar nici pasiunea pentru romanul francez nu-i lãsã timp. O viaþã
e cu siguranþã scrisã sub influenþa veriºtilor francezi. Citi mult Flaubert,
Daudet ºi Zola, atunci, aprofundã mult opera lui Balzac ºi, într-o
oarecare mãsurã, pe cea a lui Stendhal. În lecturile sale dezordonate,
se opri îndelung asupra lui Renan. Dar autorul preferat deveni curând
Schopenhauer ºi poate cã se datori marelui filosof pseudonimul de
Italo Svevo, care apãru pentru prima datã pe coperta romanului O
viaþã. Alfonso, protagonistul romanului, avea sã fie tocmai personificarea afirmãrii schopenhaueriene a vieþii, atât de apropiatã de negarea ei. De aici, poate, concluzia romanului, rece ºi asprã ca termenul
unui silogism.
Triest era pe atunci terenul cel mai propice pentru o cât mai completã educare spiritualã. Aºezat la rãspântia mai multor popoare,
ambientul triestin era impregnat de culturile cele mai diverse. La
Minerva (societate literarã triestinã) nu se luau în discuþie numai
argumente literare, rurale sau naþionale. Persoanele culte din oraº
citeau mult autori francezi, ruºi, germani, scandinavi ºi englezi. ªi,
în micul mediu, se cultivau cu asiduitate muzica ºi pictura. Italo Svevo
fu atras în mod firesc de toate cenaclurile artistice ºi literare din
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tinereþea sa. Un pictor cu ºase ani mai tânãr decât el, Umberto Veruda,
ce ajunsese celebru, se legã de el printr-o prietenie adevãratã, care
avea sã dureze pânã la moartea sa. Silvio Benco (Piccolo della Serra,
8 sept. 1927), fãcând recenzia celei de a doua ediþii a romanului Senilitate,
face consideraþii asupra figurii sculptorului Balli (Benco îi cunoscuse
bine pe Svevo ºi pe Veruda), în care recunoaºte pe Veruda, sintetizând
modelul ºi copia, cu urmãtoarele cuvinte, care explicã perfect influenþa
decisivã pe care pictorul ar fi exercitat-o asupra scriitorului, încã de
pe vremea când era copleºit de nenorociri (moartea fratelui, ruina
financiarã ºi, curând dupã aceea, moartea pãrintelui) : Figura sculptorului Balli (care în roman e oarecum mitul solar al artei), inimoasã,
aventuroasã, scepticã, refractarã oricãrei vieþi morale, dar capabil de
orice act de caritate ºi, chiar, de orice înþelepciune... Cartea nu descrie
decât acel portret robust al lui Veruda, dar îi redã modul de a vedea
lucrurile ºi o anumitã justeþe ºi corectitudine a conºtiinþei de artist.
ªi dacã Svevo învãþã de la pictor arta de a râde de viaþã în loc sã
moarã, la rândul lui, Veruda fu rãsplãtit : într-adevãr, capodopera sa,
Portretul sculptorului (Galleria DArte Moderna, Palazzo Pesaro,
Venezia), reproduce cu fidelitate o scenã din Senilitate.
Italo Svevo fu ani de zile colaborator asiduu la Indipendente.
Înainte de a publica O viaþã, se bucurã de un oarecare renume de critic
literar în micul mediu citadin. Putu fi onorat de prietenia lui Riccardo
Pitteli, Cesare Rossi ºi chiar Attilio Hortis. În «Indipendente» publicã
ºi o lungã nuvelã pe care, apoi, o considerã de interes minor.
O viaþã, pe care Crémieux o socoteºte cã ar fi corespondenta italianã
a romanului flaubertian Éducation sentimentale, fu publicatã în 1893
de editorul Vram din Triest, epuizatã apoi, dar autorul considera cã
nu venise încã momentul sã scoatã o a doua ediþie. Desigur, autorul,
deºi avea 30 de ani, dovedea o anumitã imaturitate. Eugenio Montale
(LEsame din nov.-dec. 1925) spunea : E un mare roman, dominat
ºi strãbãtut de unele teme fundamentale, pe care se pare cã nimeni
nu le aprofundeazã : existã aici o educaþie sentimentalã doublée de un
eseu asupra unui caz nenorocit de urbanizare. Dar mai e, totodatã,
difuzã, o analizã fidelã a vieþii funcþionarilor. Ca ºi cum asta n-ar fi
de ajuns, autorul ne mai redã, pe lângã interiorul unei familii sãrace
mic-burgheze, ºi un amãnunþit tablou cu întoarcerea fiului risipitor
în satul sãu natal. Dacã adãugãm cã protagonistul, Alfonso Nitti, e
dominat de lucruri care-l depãºesc, care-l duc la ruinã, apare clar
cã O viaþã e, înainte de toate, o carte curajoasã.
Desigur, pentru autor, legãtura lui Alfonso cu Annetta, bogata fiicã
a bancherului Maller, e partea cea mai importantã a romanului, care
la început purta titlul Un inapt, fiind apoi modificat în urma refuzului
lui Emilio Treves de a publica un roman cu un asemenea titlu.
Dovadã, desigur, de marele bun-simþ al unui editor atât de important !
Alfonso e, de bunã seamã, frate cu protagoniºtii din celelalte douã
romane ale lui Svevo. Abulic precum Brentani ºi Zeno. Numai cã aici,
dincolo de analiza unei slãbiciuni atât de mari, e evidentã încercarea
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de a o încadra într-o teorie oarecare, de a o sublima într-un fel. Enrico
Rocca (La Stirpe, anul V, sept.) scrie : Neliniºtile, suferinþele ºi
obsesiile lui Alfonso Nitti sunt motive prea familiare lui Svevo pentru
ca acum ele sã nu fie enunþate cu naturaleþã ºi cu forþã. Pe de altã
parte, cenuºiul vieþii birocratice ºi mizeria financiarã ºi moralã a bietei
familii decãzute sunt exprimate cu un relief care ne recompenseazã
pentru multele inexpresivitãþi romantice. O viaþã avu un oarecare
succes, deºi nu atât de larg, ºi lipsit de ecou. Domenico Oliva spunea,
în Corriere della Sera, cã acest roman nu era datorat primului
venit. Cu oarecare asprime, reproºã titlul, care i se pãrea luat de la
capodopera lui Maupassant, pe care Svevo nu-l cunoºtea atunci. Presa
triestinã fãcu o primire frumoasã noului roman, dar ediþia de o mie
de exemplare fu încet epuizatã în darurile pe care autorul le fãcu
prietenilor ºi cunoscuþilor. (În acelaºi an apãrea ediþia a doua, la Casa
Montreale din Milano). De altfel, puþinii critici care se ocuparã de
roman dedicarã multe cuvinte (din pãcate, îndreptãþite) unor reproºuri
aduse sãrãciei limbii, plinã cu solecisme ºi forme dialectale. Scuza lui
Svevo constã în însãºi povestea destinului sãu propriu. E fãrã îndoialã
cã, dacã O viaþã ar fi fost primitã mai favorabil, Svevo ar fi avut
puterea sã abandoneze încã de atunci afacerile sale atât de prost
retribuite ºi sã-ºi reia, încet-încet, educaþia literarã, atât de neglijatã
între timp.
Senilitate fu publicatã, aproape dupã ºase ani, de acelaºi editor,
Vram (apoi, în 1927, ediþia a doua, de editorul Montreale). Este povestea aventurii amoroase pe care tânãrul, în vârstã de 30 de ani,
Emilio Brentani ºi-o îngãduie, culegând-o, cu bunã ºtiinþã, pe strãzile
Triestului. Emilio, un mic funcþionãraº, care se bucurã în cercurile
orãºeneºti de un oarecare renume literar, suferã cã a irosit (ºi cã nu
a folosit) mare parte din viaþa lui. Ar vrea sã ducã aceeaºi viaþã ca
sculptorul Balli, prietenul sãu, care e recompensat de insuccesul artistic printr-un mare succes personal, în special la femei. Pânã acum, lui
Emilio i se pare cã n-a ºtiut sã-ºi imite prietenul din cauza marii
rãspunderi care apasã pe umerii lui, destinul sorei sale, Amalia, care
trãieºte lângã el aceeaºi inerþie, fãrã tinereþe ºi lipsitã de farmec. În
schimb, sora e neliniºtitã profund vãzându-ºi fratele cum, fãrã nici o
reticenþã, se aruncã în jocul periculos ºi interzis al dragostei, dar
convingându-se curând, prin exemplul fratelui ºi al teoriilor lui Balli,
cã ea este cea amãgitã, ºi cã, în fond, iubirea e dreptul tuturor. Pentru
Emilio, între timp, mica aventurã în voia cãreia se abandonase devine
importantã, deºi invers proporþionalã cu calitãþile morale ale Angiolinei.
Cãci fiecare descoperire a josniciei sau trãdãrii Angiolinei n-au alt
efect decât sã-l lege ºi mai mult de ea. El simte ataºamentul ºi subjugarea sa faþã de acea femeie ca pe un delict. Neputând sã-l imite pe
Balli, îi cere ajutorul. Intervenþia lui Balli între cei doi îndrãgostiþi,
ca ºi între frate ºi sorã, duce la rezultate dezastruoase. Amândouã
femeile se îndrãgostesc de el. Zadarnic Emilio încearcã sã-l îndepãrteze
de Angiolina, deoarece aceasta îl iubeºte, dar nu-i este greu sã o facã
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cu sora sa, care acum e nevoitã sã se întoarcã la inerþie, dar obþinând,
pe ascuns, uitarea, în eter. Într-o zi, Emilio îºi gãseºte sora în delirul
pneumoniei. Apeleazã la Balli din nou ºi cei doi bãrbaþi, ajutaþi de o
vecinã, vegheazã împreunã la capul muribundei. Pentru a doua oarã,
descoperind o nouã trãdare a Angiolinei, Emilio îºi pãrãseºte sora, dar
se întoarce apoi la ea ºi rãmâne alãturi pânã ce închide ochii.
Acest roman nu a fost conceput iniþial pentru a fi publicat. Cu ºase
ani în urmã, multe din capitolele sale fuseserã scrise cu intenþia de
a pregãti educaþia Angiolinei, la fel cu cea de care se vorbeºte atât
de des în roman. Angiolina, a cãrui protagonistã era, a fost printre
primii care au cunoscut romanul. De altfel, în Triest se cunosc numele
tuturor celor patru protagoniºti din Senilitate. Aici nu mai e nici o
intenþie de a filosofa, iar slãbiciunile umane, ca cea a lui Brentani,
în primul rând, nu sunt sublimate în teorii. ªi mai ales, în legãturã
cu Senilitate, publicatã pe când Proust, cel pe care-l cunoaºtem noi,
nu se nãscuse încã, se rosti numele acelui autor excepþional. Se descoperi chiar o oarecare analogie între legãtura lui Emilio cu Angiolina
ºi cea a lui Swann cu Odette. Fireºte, comparaþia între cei doi scriitori
nu trebuie sã fie împinsã prea departe. O demonstrã unul de talia lui
Marcel Thiebaud, în Revue de Paris (din 15 nov. 1927) : Existã
într-adevãr în cãrþile lui Proust multe elemente strãine romanului
însuºi, reflecþiile filosofice ºi psihologice, care dominã povestirea, atestã întinderea semnificaþiei sale ºi afirmã în fiecare clipã existenþa
unui Proust filosof, situat atât de categoric ºi atât de evident deasupra
tuturor genurilor, încât pare destul de arbitrar sã alãturãm de el un
scriitor, fie el excelent, a cãrui activitate intelectualã se exercitã
într-un domeniu mai puþin întins. Adãugaþi la aceasta faptul cã Svevo
e pe linia tradiþiei romancierilor din secolul al XVIII-lea  lucid, sec,
uscat... Romanul lui Svevo nu e nedemn de a fi apropiat, din anumite
puncte de vedere, de unele mari opere ale lui Dickens ºi Tolstoi, care,
prin densitatea atmosferei lor, numãrul, varietatea, intensitatea vieþii
personajelor care se miºcã în ele, dobândesc în spiritul nostru valoarea
unor universuri autonome veritabile. Trebuie sã amintim ºi faptul cã
fraza care este cu totul proprie lui Proust, cu intercalãrile sale luminoase ºi complicaþiile savante, care amintesc de o sintezã germanicã,
nu gãsesc nici o corespondenþã în fraza scurtã, bruscã ºi neîmpodobitã
a lui Svevo. Sã amintim aici, fãrã maliþie, nici faþã de Proust ºi nici
faþã de Svevo, cã amândurora li se imputã incorectitudini de limbã.
Fãrã îndoialã, se poate afirma cã Senilitate, dupã ce s-a publicat
ediþia a doua, e preferatã chiar ºi Conºtiinþei lui Zeno. Însuºi Montale,
în articolul amintit din Essame, Omagiu lui Italo Svevo, pe când
ediþia a doua nu exista încã, îºi exprima clar o asemenea preferinþã.
I se asocia Umberto Morra di Lavriano (Baretti, din iunie 1926) ºi,
recent, Sergio Solmi (Convegno, din ian. 1928), care considerã demne
sã stea alãturi de Senilitate doar puþine pasaje din Conºtiinþa lui
Zeno. Multe alte articole elogioase furã nu de mult publicate în Italia
despre Senilitate, în special din partea generaþiei tinere de critici. Ar
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fi interesant de studiat motivul unei atari preferinþe, care nu e conformã cu gustul criticilor francezi. Cert e cã Senilitate este, în textura
lui, un roman  cum a spus Montale  aproape perfect. Fiecare parte
a lui se aflã într-un echilibru desãvârºit legatã una de alta, dupã cum
fiecare zi din viaþã e unitã cu cealaltã.
Dar, reîntorcându-ne pentru o clipã la 1898, trebuie sã povestim
cã succesul romanului a fost cu totul inexistent în Italia. Nici un ziar
italian nu se ocupã de el, în afarã de Indipendente, care-l publicase
în propriile foiletoane. Pânã ºi gazeta cea mai importantã din Triest
refuzã sã scrie despre el, deoarece romanul fusese publicat în paginile
unui ziar rival.
Cu puþini ani înainte de a publica Senilitate, Italo Svevo se cãsãtorise ºi avusese o fiicã. Romanul, care lui îi plãcea încã de atunci,
se nãscuse aproape fãrã efort ºi-l publicã animat de o ultimã speranþã.
A scrie altceva era destul de dificil, pentru cã, spre a putea face mai
bine faþã propriilor îndatoriri, Svevo ocupa trei funcþii : banca, apoi
funcþia de profesor de corespondenþã comercialã la Institutul Revoltella
ºi, în sfârºit, mai lucra o parte din noapte în redacþia unui ziar pentru
a despuia ziarele strãine.
De aici izvora ºi necesitatea renunþãrii. Tãcerea care îi întâmpinase
opera era prea elocventã. Seriozitatea vieþii îl obliga. Luã o hotãrâre
de fier. Îi fu cu atât mai uºor sã o respecte, cu cât în acel rãstimp fãcea
parte din conducerea unei mari industrii, dedicându-i nenumãrate ore
în fiecare zi. În general, sfârºi prin a avea o viaþã mai uºoarã decât
îi fusese teamã. În mare parte, se vãzu eliberat de munca plicticoasã
de birou ºi trãi, laolaltã cu muncitorii, în fabricã. Întâi la Triest, apoi
la Murano, lângã Veneþia, ºi, în sfârºit, la Londra. Îi rãmâneau desigur
ore libere, ºi Svevo povesteºte cã nu se putea dedica plãcerii de a scrie,
fiindcã era de ajuns un singur rând spre a-l face mai puþin apt pentru
munca practicã de care trebuia sã se ocupe zilnic. Urmarã apoi plictiseala ºi proasta dispoziþie. Gãsi modul de a umple ºi acele ore, eliminând astfel orice pericol. Se dãrui cu mare fervoare studiului viorii,
la care în tinereþe cântase mediocru. Curând apãrurã iremediabile
impedimente pe care organismul sãu, care nu mai era tânãr, le opunea
progreselor sale de interpret. Aceste impedimente sunt descrise cu
tristeþe în Conºtiinþa lui Zeno. Dar pe atunci ele nu-l întristau, deoarece, fireºte, el nu cerea de la vioarã mai mult decât îi era îngãduit.
Gãsi un loc la vioara a doua într-un cvartet de diletanþi buni ºi, cel
puþin, fu rãsplãtit cunoscând pe larg muzica clasicã de cvartet.
Amicii sãi pot sã mãrturiseascã faptul cã el nu admisese niciodatã
cã romanele sale erau fãrã valoare. Le cunoºtea bine defectele, dar
nu se hotãra sã le atribuie insuccesul lor. Socotea, de aceea, zadarnic
un nou efort. Crezuse întotdeauna cã ºi celui care are darul sã scrie
i se cuvine o viaþã demnã de a fi trãitã. ªi dacã pentru a o dobândi
era nevoie sã renunþi la munca pentru care erai nãscut, trebuia sã
te resemnezi. Pe de altã parte, ºtia bine cã limba sa nu se putea
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împodobi prin cuvinte pe care el nu le simþea. Nu poþi fi expresiv decât
într-o limbã vie. ªi limba sa vie nu putea fi alta decât graiul triestin,
pentru care nu fusese nevoit sã aºtepte anul 1918 spre a se simþi
italian. Sentimentele sale îºi gãseau corespondenta în expresii asemãnãtoare care-i veneau din alte provincii. Îºi amintea cu generozitate
ºi gratitudine de un Faldella (senator al regatului), care scria într-o
italianã în care înþelegea sã punã o parte atât de mare din dialectul
piemontez, pe înþelesul lui. E de sperat ca dialectul triestin sã se mai
rafineze în timp  sau sã disparã chiar. Svevo nutrea cu tãrie o astfel
de speranþã, dar se gândea cã, mai înainte de a se împlini, romanele
sale vor fi uitate. Urmaºii sãi de pe þãrmul acelei margini extreme a
Adriaticii vor ºti sã le înlocuiascã din belºug, cu un efort mai mic ºi
fãrã suferinþã. Între timp, la ora actualã, douã dintre romanele sale
sunt citite ºi apreciate pretutindeni în Italia. Ceea ce nu era de pus
la îndoialã într-o þarã în care orice micã poveste care e dãruitã publicului aduce  vrând-nevrând  ºi o mostrã de limbã vie.
Svevo continuã sã trãiascã între vioarã ºi fabricã, pânã la izbucnirea rãzboiului. Dar viaþa îi aduse, nedorite de el, douã evenimente
cu adevãrat literare, pe care le întâmpinã nebãnuindu-le semnificaþia.
În jurul anului 1906, simþi nevoia, pentru meseria pe care o avea,
de a se perfecþiona în limba englezã. Luã de aceea câteva lecþii de la
un profesor cu renume, ce locuia în Triest : James Joyce. James Joyce
se bucura de pe atunci de succese literare (dar nu multe) mai mari
decât acelea ale lui Svevo. Mult mai mari în satisfacþii sufleteºti :
Joyce se simþea în plinã explozie creatoare, în timp ce Svevo se înverºuna sã o împiedice pe a sa. Era chiar refractar ideii de a vorbi despre
trecutul sãu literar, ºi Joyce fu nevoit sã stãruie spre a i se încredinþa
sã citeascã cele douã romane mai vechi. O viaþã îi plãcu mai puþin.
În schimb, fãcu numaidecât o mare pasiune pentru Senilitate, din care
ºi azi ºtie câteva pagini pe dinafarã. Despre îndelungile sale legãturi
dragi cu Joyce, Svevo vorbi la Convegno din Milano, în 1927. O
spunem în treacãt aici cã numai un singur ziar din Milano a scris
despre aceastã conferinþã : Secolo.
Al doilea eveniment literar, care lui Svevo i se pãru atunci cã este
ºtiinþific, fu întâlnirea cu operele lui Freud. La început, le înfruntã
doar pentru a le aprecia ca posibilitate a unei cure, recomandatã unei
rude. O vreme, Svevo citi cãrþi de psihanalizã. Îl interesa sã înþeleagã
însemnãtatea unei perfecte sãnãtãþi morale. Nimic altceva. În timpul
rãzboiului, în 1918, spre a face plãcere unui nepot al sãu medic, care,
bolnav, locuia la el, începurã sã traducã împreunã opera lui Freud
despre vis. Tovãrãºia eruditului medic (care nu practica psihanaliza)
fãcu acea traducere mai interesantã. Atunci Svevo încercã (singur,
ceea ce e cu totul în contradicþie cu teoria practicã a lui Freud) câteva
ºedinþe de psihanalizã asupra sa. Întregul mecanism al procedeului
îi rãmase necunoscut, lucru de care toþi pot sã-ºi dea seama citindu-i
romanul.
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Din 1902 ºi pânã în 1912, din cauza unor îndatoriri profesionale,
Svevo se stabili în fiecare an, timp de câteva luni, într-o suburbie a
Londrei. Pânã ºi o astfel de întâmplare îi ajutã destinul ºi îl întãri
în hotãrârile sale. În general, i se pãru cã, în þara marilor aventuri,
aventura era respinsã mai mult decât oriunde. Fiecare om, în suburbia
aceea, muncea nestingherit la locul lui, încorporat în propria clasã,
în care se acomoda mai mult sau mai puþin activ, fãrã a fi atras spre
rebeliuni sau aventuri. ªi crezu a descoperi cã forþa unei þãri era
datoratã mai curând unor astfel de elemente ºi cã, dimpotrivã, isprãvile
unui lord Clive sau ale unui Rhodes sau Nelson n-ar fi rodit atâta
bogãþie dacã aventura n-ar fi în popor un fapt excepþional, un altoi
care vine sã înnobileze vechiul trunchi cu o trudã de fiecare zi, paºnicã
ºi uniformã. Aventura literarã pe care el o încercase nu era oare
diminuarea forþei sale de cetãþean de rând ºi folositor ? Fãrã îndoialã,
viaþa pe care o duse în fabrica englezã deveni o curã, un tonic pentru
Svevo, ºi astfel resemnarea sa  mai fericitã.
La izbucnirea rãzboiului italian, Svevo se afla blocat în Triest. Ca
supus austriac (ºi cetãþean italian), fusese însãrcinat de proprietarul
fabricii sã apere bunurile sale ºi sã continue activitatea fabricii. Dar
fabrica se închise din ordinul autoritãþilor ºi, în anii aceia teribili
pentru toþi, Svevo, îndeosebi la începutul lui 1917, se bucurã de o mare
pace, întreruptã doar de bombele care plouau zilnic asupra districtului
industrial din Triest. În acei ultimi doi ani de rãzboi, fu chiar uitat
de cãtre Poliþia imperialã regalã.
Nu mai exista, aºadar, fabrica, iar vioara rãmânea abandonatã,
deoarece cvartetul dispãruse. Era imposibil sã o mai atingi de-a lungul
zilei, gândindu-te la nervii vecinilor, ºi aºa atât de încercaþi de rãzboi.
ªi Svevo se apucã sã scrie o operã aproape literarã, un proiect de pace
universalã sugerat de operele lui Schücking ºi Fried. Fireºte, pe lumea
asta nu poþi medita niciodatã la nimic fãrã sã ajungi la pãrintele
literaturii, Alighieri. Cu oarecare neplãcere, Svevo se adaptã condiþiei.
Opera care a luat naºtere nu mai existã.
Vine eliberarea. Adunãrile care pregãteau primirea trupelor italiene hotãrârã ºi apariþia unui ziar cu adevãrat italian : La Nazione.
Ca director al unui astfel de ziar fu desemnat Giulio Cèsari, un vechi,
intim prieten de al lui Svevo. Cu adevãrat prieten literar, un autodidact
care, datoritã studiilor pe care le fãcuse cu sacrificii reale, se ridicase
din postul de tipograf (el, care e unul din puþinii în vinele cãrora curge
sânge de vechi nobil triestin) la cel de ziarist. În entuziasmul imediat,
Svevo promise colaborarea sa. La început, dori sã se ocupe de politicã,
dar numaidecât se dovedi ca pana lui sã-ºi depãºeascã mãsura : fu de-a
dreptul o operã literarã, o satirã împotriva tramvaiului din Servola
(cel mai lent tramvai din lume), ºi cele opt mici articolaºe avurã ca
rezultat, într-adevãr, îmbunãtãþirea liniei. Îndatã dupã aceea urmarã
ºi alte articole, mai lungi, despre Londra dupã rãzboi. Maºina a funcþionat bine. În 1919, însã, colaborarea sa scãzu considerabil. Începuse
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sã scrie Conºtiinþa lui Zeno. O clipã de impetuoasã inspiraþie. Nu
exista nici o posibilitate de scãpare. Romanul trebuia scris. Desigur,
se putea lipsi de publicarea lui, spunea el. În fine, locatarii casei erau
salvaþi de la sâcâitorul scârþâit al viorii sale aritmice.
Zeno e, evident, fratele lui Emilio ºi Alfonso. Se deosebeºte de ei
prin vârsta mai înaintatã ºi prin bogãþie. S-ar putea lipsi sã se zbatã
pentru existenþã, stând liniºtit ºi contemplând cum ceilalþi luptã. Dar
e nefericit cã nu poate lua parte ºi el la ea. E poate chiar mai abulic
decât ceilalþi doi. Trece neîncetat de la hotãrârile cele mai eroice la
înfrângerile cele mai surprinzãtoare. Se cãsãtoreºte ºi chiar iubeºte
fãrã sã vrea. Îºi petrece viaþa fumând mereu ultima þigarã. Nu munceºte
când ar trebui, ci atunci când ar fi mai bine sã se abþinã. Îºi adorã
tatãl ºi-i face viaþa ºi moartea profund nefericite. Se apropie mult de
o caricaturã aceastã reprezentare ºi, pe drept, Crémieux îl pune alãturi
de Charlot, cãci, ca ºi el, Zeno se poticneºte în toate. Dar, abandonându-l pe Zeno dupã ce l-am vãzut miºcându-se, e vãditã impresia
de efemer ºi inconsistent în ce priveºte voinþa ºi aspiraþiile noastre.
ªi acesta e destinul tuturor, de a se amãgi pe ei înºiºi asupra naturii
propriilor dorinþe, pentru a atenua durerea dezamãgirilor pe care viaþa
le aduce cu ea. ªi descoperind atât de imprecisã personalitatea noastrã, mai mult întunecatã decât luminatã de intenþii care nu reuºesc
sã ne exprime, sfârºim râzând de activitatea umanã în general. Dar
Zeno se crede un bolnav excepþional, suferind de o boalã de duratã.
Iar romanul rãmâne povestea vieþii ºi a tratamentelor.
Acest roman apãru în 1922 (se pregãteºte retipãrirea). Dincolo de
Triest, întâmpinã o absolutã neînþelegere ºi o tãcere de gheaþã. În
Triest, se ocuparã de el Benco ºi DOrazio. Profesorul Ferdinando
Pasini, într-un ziar din Trento, îi dedicã numaidecât elogii atât de
generoase cum romanul nu a mai avut decât dupã succes. Trebuie s-o
spun aici spre onoarea lui Pasini, ºi a criticii italiene în genere.
Svevo mãrturisea cã, în ciuda îndelungii sale experienþe, insuccesul
acesta îl uimi ºi-l îndurerã atât de adânc încât se îmbolnãvi. Avea 63
de ani ºi descoperea cã, dacã literatura e întotdeauna nocivã, la vârsta
aceea era de-a dreptul periculoasã. Îi scrise lui Ettore Janni, de la
Corriere della Sera, rugându-l sã citeascã cartea, care, deºi defectuoasã, trebuia sã conþinã ºi ceva bun, ceea ce, pentru un critic ca el,
se putea dovedi important. Janni nu rãspunse. În 1924, un prieten
comun îl recomandã pe Svevo lui Giulio Caprin, de care fu primit cu
amabilitate la Milano. Caprin declarã însã atunci bãtrânului domn cã
ziarul nu dispunea de suficient spaþiu spre a se ocupa de cartea sa.
Cu toate acestea, mai târziu, Caprin îi rezervã douã rânduri la rubrica
Cãrþi primite, spre a nota cã romanul era destul de interesant, dar
dezlânat. Acum nu mai era tãcere, ci adevãratã ostilitate. Fu pentru
Svevo un act de revoluþie acela de a apela la Joyce. Cu mici speranþe.
În anii urmãtori, cei doi vechi prieteni pãstraserã între ei o bunãvoinþã
reciprocã, care însã nu se mai manifesta decât prin schimbul de urãri
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de Anul Nou. Svevo urmãrea cu simpatie uluitorul succes al lui Joyce,
dar cine ºtie dacã artistul, atât de diferit de el, avea sã gãseascã în
propria inimã puþinã simpatie pentru un confrate fãrã noroc.
....................................................................................................................
Restul cazului Svevo a fost povestit cu lux de amãnunte în prefaþa
la a doua ºi recenta ediþie a romanului Senilitate.
În româneºte de ªTEFAN DELUREANU
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Carolus L. Cergoly

Fragmente dintr-un jurnal intim*
Pentru a-mi învinge aceastã timiditate ambiþioasã, Eu, spiriduºul
Hinzelman, bat toba.
Altceva nu-mi rãmâne de fãcut.
Rataplan, rataplan, rataplan.
E o tobã mare, aceastã tobã a mea cu intonaþie baritonalã.
Rataplan, rataplan, tobã din piele de antilopã.
Halali, halala, o, dragã, frumoasã, elegantã ºi zveltã antilopã, cu
coarne concave care nu cad.
O, animal graþios ºi blând.
Ca sã nu uite nimeni, am sã spun încã o datã cã numele meu e Hinzelman.
Liniºtit aº putea sã mã numesc ºi spiriduºul Multenume.
În Italia, Folletto, în Franþa, Lutin, iar în Marea Britanie, Goodfellow.
În Marea Rusie, Domovoi.
Nume pentru toate latitudinile, nume pentru toate longitudinile,
în sfârºit, nume pentru sosurile tuturor bucãtarilor din lume.
Eu, Hinzelman, am stat câteva zeci de ani la domnul conte Zichy,
în palatul sãu din Varadin.
Mã aºezasem pe primul portic al palatului, chiar între cele patru
coifuri ºi cele opt colþuri ale blazonului nobililor Zichy. [...]
Aici se explicã de ce domnul Hinzelman, spiriduºul, a hotãrât sã-ºi
pãrãseascã locuinþa dintre coifurile ºi colþurile de pe porticul baroc
al palatului nobililor Zichy ºi chiar Varadin-ul cu împrejurimile sale.
Capul domnului Hinzelman era ca o camerã goalã în care rãsuna un
singur gând : Departe de palat, departe de Varadin ºi de împrejurimile lui.
Dupã suspinele îndelungi, ºi mai ales dupã ultimul, cel care, ieºind
cu graþie din gura-i uºor dispreþuitoare, l-a transformat pe domnul conte
Zichy în cadavrul domnului conte Zichy, însã un cadavru tot uºor dispreþuitor.
Dupã dispariþia, cum zic cei ce gândesc puþin ºi înþeleg puþin, a
contelui Zichy, inima ºi ochii ºi gândurile spiriduºului Hinzelman luarã
culoarea neagrã a doliului.
A muri, spunea Hinzelman, este, din punct de vedere biologic, un
lucru stupid ºi odios ºi dacã, din întâmplare, am sã mor, voi fi un rãu
muribund.
Hinzelman, gata sã plece, îºi ridicã bagheta ºi, imediat, se simþi
un vânt puternic, în rafale, care îl împinse în sus ºi iatã-l pe domnul
Hinzelman cu bagheta lui cãlãtorind în aer ºi înãlþându-se ca ºi cum
ar fi fost ºoimul de vânãtoare Modus, cel mai drag contelui Zichy.
Domnul Hinzelman cãuta un loc stabil într-un oraº mare, un oraº
pe post de centru al lumii, un oraº deasupra cerului senin ºi sub marea
cea albastrã, cu spuma ºi scoicile Afroditei.
Un oraº cu mirodenii de dincolo de mare, un oraº cu case mirosind
a frânghii, gudron ºi nave plutind în seu.
*

Carolus L. Cergoly, Il complesso dell Imperatore (Collages di fantasie e memorie di un mitteleuropeo), A. Mondadori Editore, Milano, 1979 (fragmente).
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Un oraº cu acoperiºuri cãrãmizii, cu ferestre din sticlã lucitoare
ºi cu obloane de culoarea aripilor de îngeri albi.
Domnul Hinzelman, spiriduºul, tot cãlãtorind în aer, cãuta un oraº
care sã fie paratrãsnetul lumii.
Capul sãu era ca o camerã goalã în care rãsuna un singur gând :
Sã gãseascã punctul cel mai apropiat de centrul Europei.
Hinzelman ridicã bagheta ºi aceasta, prin voinþa divinã, însemnã
latitudinea 45° ºi 38 ºi longitudinea 2° ºi 20 la vest de Viena.
Spiriduºul simþi mirosul amestecului de alge, sosuri ºi frunze de
tei, în trei colþuri.
ªi simþi ºi parfumul strugurilor de Samos, ºi al piperului, ºi al
sfeclei de zahãr de Havana, ºi al tutunului galben ca barba sultanului
Selim cel crud ºi cu suflet ingrat.
ªi Hinzelman planã deasupra oraºului Triest  coº plin de flori
proaspete ca o primãvarã ce se sprijinã pe o stâncã, la þãrmul mãrii.
Hinzelman înþelese imediat cã oraºul era mai puþin vechi decât Rhodosul,
dar cu siguranþã mai modern decât Varadin. Fereastra spre Adriatica
a Europei Centrale.
Cãpitanul fenician Phlebas îl numi bucuria cãlãtorului. Pastorul
Stojan din Villa Sclavorum, trestie de baltã.
O, zeu solar, Tergeste, dã domnului Hinzelman, spiriduºul, onorul
ospitalitãþii.
ªi Fazio degli Uberte a vãzut Triestul cu coasta sa.
Triest, oraº de viþã ºi comercial.
Stadt Triest, vulgo Trieste, oder Térést.
France Militaire, Trieste di Buellemier.
Vedere Meridionalã a Oraºului ºi Porto Franco al Triestului, dedicat
Respectabililor Comercianþi din Triest.
View of Triest, drawn by Allason.
Lui Hinzelman îi plãcurã imediat locuitorii, toþi oameni înalþi,
simpatici ºi inteligenþi.
Lui Hinzelman îi plãcurã mai ales femeile, splendori solare, toate.
Aceºtia sunt, gândea Hinzelman, triestinii din ºirul generaþiilor,
în naþiunea lor, ºi de la ei au coborât pe pãmânt, dupã potop, feluritele
neamuri.
Hinzelman a vãzut pentru prima datã marea.
Vântul împotriva naturii, marea împotriva vântului ºi una împotriva celeilalte, ºi diguri ºi stãvilare, ºi hornuri dispuse ca un steag
faþã de vânt.
E frig, ºi Hinzelman îºi schimbã pãlãria. Gata cu Nissehat-ul cu
boruri largi. A sosit vremea pentru gluga caldã ºi roºie precum garoafele roºii de pe pervazul de piatrã.
Lui Hinzelman începu sã-i fie fricã.
Fricã de valurile care, ca niºte pisici cu nouã cozi, clatinã bãrci ºi
carene, fricã de borã ºi de rafalele borei, de aceastã suflare a vântului,
de o mie de ori, de o sutã de mii de ori mai puternicã decât vântul
suflând în roþile morilor din Varadin.
Lui Hinzelman îi era fricã, ºi atunci se îndreptã în grabã spre
oraºul cel mai fidel ºi mai apropiat Imperiului ºi Împãratului, mic
soare îmbrãcat în patalonii roºii ai ordinului cavaleresc al Lânii de Aur.
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ªi Împãratul trãieºte între colane de argint, pernele lui sunt de
aur, cerul lui e de purpurã ºi gâtul lui seamãnã cu Turnul lui David,
construit pentru exerciþii cu lãncii, cu spade ºi cu cai cu cozile zbârlite
ca niºte steaguri fluturate de vânt.
Acest oraº este al Împãratului, Tatã ºi Stãpân al Triestului.
Hinzelman, întovãrãºit de bagheta sa, se afla pe o stradã care purta
numele episcopului Tommaso Chrön, Apostol de Cragno ºi elegant poet
de limbã latinã.
Hinzelman nu se mai simþi Hinzelman, nu se mai simþi spiriduº,
nu se mai simþi nimic.
Fãcu un pas înainte ºi se opri. Voi sã facã doi paºi în spate ºi se opri.
ªi atunci se auzi vocea Marelui Pan.
O voce tinereascã, o voce încurajatoare, o voce tocmai pentru
Hinzelman, de la Marele Pan pentru Hinzelman.
Spuse : Ridicã-te !
Hinzelman mã aude ? Halali, halala, sunt Marele Pan ; nu te afunda
în melancolie, nu te lãsa cuprins de disperare ºi ipohondrie.
Vei rãmâne la Triest. Dacã o sã vrei, vei gãsi un loc al tãu definitiv
în acest oraº care este centrul lumii, în Triest.
Poziþie geograficã : 45° 38 5 latitudine nordicã, 11° 26 17 longitudine sud-esticã ºi, dintre toate oraºele Mediteranei, cel mai apropiat
de centrul Europei.
Hinzelman, continuã vocea Marelui Pan, priveºte, uitã-te la ceea
ce vreau sã fac pentru tine.
Pentru tine, ca spiriduº, ca Hinzelman, ca onorat aventurier.
De-a lungul strãzii Chrön, un neîntrerupt du-te-vino de inºi din
toate categoriile sociale.
Lume din înalta societate, lume de condiþie medie, joasã ºi foarte
joasã.
Dar nimeni nu vedea ceea ce i se arãta privirii, în acest moment,
dragului domn Hinzelman.
El vede trei stindarde mari de culoare galbenã, toate încadrate de
triunghiuri negre.
Fluturând pe un câmp paºnic.
ªi splendoarea acestor stindarde se desfãºoarã sub ochii lui, ca
niºte cãrbuni aprinºi.
Cele trei stindarde poartã trei înscrisuri. În trei alfabete diferite.
Unul cu caractere latine, unul în goticã, ºi celãlalt în foarte pitoreasca, decorativa chirilicã.
Pe primul stã scris Borgo Franceschino, pe cel de al doilea, Borgo
Teresiano, ºi pe cel de al treilea, Borgo Giuseppino.
Arãtându-le, Marele Pan demonstreazã cã Triest e cu adevãrat
centrul lumii, ºi nu numai în ceea ce priveºte semnele grafice ale
alfabetului. Ale celor trei alfabete.
Din ce în ce mai interesant, din ce în ce mai divers, acest Triest,
aºezat într-o poziþie într-adevãr privilegiatã.
Oraº ridicat de zeul solar Triopa, între est ºi vest.
Oraº adriatic, oraº mediteranean, oraº rãscruce, oraº viu, chiar
foarte, cu al sãu Hinterland, Mitteleuropa.
În româneºte de AFRODITA CIONCHIN
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Ziarist ºi scriitor austriac, Joseph Roth (1894-1939) se naºte la
Brody (Galiþia), studiazã germanistica la Viena, participã la primul
rãzboi mondial, cãzând prizonier pe frontul rusesc. Lucreazã ca ziarist ºi apoi trãieºte ca scriitor liber profesionist în Viena pânã în
1933, când ia, ca evreu, calea exilului. Se stabileºte la Paris, dar nu
se poate adapta condiþiei de emigrant. Moare într-un spital al sãracilor.
În ciuda eforturilor de a se asimila modernismului, atât în stil,
cât ºi ca ideologie, Joseph Roth rãmâne, prin romanele sale, funciar
legat de tradiþie, de Imperiu. Parte din fiinþa sa nu supravieþuieºte
lui 1918, iar prin scris va încerca mereu sã regãseascã acest paradis
pierdut. Dar, trebuie spus, Imperiul lui Roth nu înseamnã Viena,
Opera, Ringstrasse, marile cafenele, valsul ºi confruntãrile politice,
ci existenþa discretã, patriarhalã, egalã cu sine, aproape ritualizatã,
a micului burghez de provincie. În afarã de Radetzkymarsch (Marºul
lui Radetzky), 1932, ºi Die Kapuzinergruft (Cripta capucinilor), 1938,
romanele sale, tot mai preþuite cu trecerea anilor, nu au fost încã
traduse în limba românã : Der stumme Prophet (Profetul fãrã glas),
1929, Hiob (Iov), 1930, Geschichte der 1002 Nacht (Povestea celei
de-a 1002-a nopþi), 1938.
Roth nu a lãsat în urma sa volume autobiografice. Prezentul
fragment cuprinde memoriile unei cãlãtorii în oraºul Lvov (Lemberg),
capitala Galiþiei. Aceste însemnãri combinã, ca ºi romanele sale,
entuziasmul regãsirii unui spirit nealienat al lumii de ieri, aici, la
marginile fostului Imperiu, cu suspinul neurastenic datorat faptului
cã acest spirit nu-ºi mai gãseºte obiectivarea politicã. (Tinu Pârvulescu)
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Joseph Roth

Lvov*
E o mare cutezanþã sã descrii oraºe. Oraºele au multe feþe, capricii,
mii de direcþii, puncte terminus dintre cele mai diverse, secrete întunecate. Oraºele ascund multe, dar ºi dezvãluie pe mãsurã. Fiecare
oraº e o unitate, fiecare oraº e o multiplicitate ; are mai mult timp
decât un reporter, decât o fiinþã omeneascã, decât o comunitate, decât
o naþiune. Oraºele supravieþuiesc popoarelor cãrora le datoreazã
existenþa, precum ºi limbilor în care ºi-au vorbit întemeietorii lor.
Naºterea, viaþa ºi moartea unui oraº cad sub incidenþa a nenumãrate
legi, legi ce nu constituie însã o schemã. Sunt legi ale excepþiei.
Aº putea sã descriu case, strãzi, pieþe, biserici, faþade, portaluri,
parcuri, familii, stiluri arhitectonice, comunitãþi de locuitori, autoritãþi
seculare, monumente. Esenþa oraºului ar ieºi la ivealã cum se deduce
temperatura unei regiuni din cifra gradelor Celsius. (În Berlin se
tremurã de frig la + 15° C.) Ar trebui sã fii înzestrat cu darul de a
exprima în cuvinte culoarea, parfumul, densitatea, amabilitatea aerului ; anume a acelui lucru care, din lipsa unei denumiri potrivite,
trebuie exprimat cu termenul ºtiinþific de atmosferã. Existã oraºe în
care miroase a varzã acrã. Barocul de orice fel nu poate face nimic
împotrivã. Ajung, într-o searã de duminicã, într-un mic oraº din Galiþia
rãsãriteanã. Are o stradã centralã, cu case absolut neutre. În acest
oraº locuiesc comercianþi evrei, meseriaºi ruteni, funcþionari polonezi.
Trotuarul e plin de gropi, iar drumul, neregulat precum crestele unui
lanþ muntos. Canalizarea e ºi ea deficitarã. Pe micile strãzi lãturalnice
sunt întinse rufe la uscat, unele în dungi roºii, altele în carouri albastre.
Trebuie neapãrat sã miroasã a ceapã, a gospodãrie prãfuitã, a putregai ?
Nu ! Pe strada principalã a acestui oraº s-a dezvoltat inevitabilul
Corso. Îmbrãcãmintea bãrbaþilor e de o fireascã ºi realã eleganþã.
Tinerele fete roiesc precum rândunelele, cu o graþie sprintenã ºi încrezãtoare. Un cerºetor volubil îmi cere de pomanã cu un vizibil regret
 îi pãrea rãu cã trebuie sã mã inoportuneze. Auzeai vorbindu-se rusa,
poloneza, româna, germana, idiº. Te aflai într-o micã filialã a marii
lumi. Cu toate acestea, nu existã în acest oraº nici muzeu, nici teatru,
nici ziar. Existã, în schimb, o ºcoalã Talmud-Tora, una dintre acele
ºcoli din care ies învãþaþii Europei, scriitori, filosofi ai religiilor, mistici,
rabini, antreprenori.
În acest oraº am cunoscut întâmplãtor un profesor de gimnaziu.
El m-a întrebat : Sunteþi din Germania ? Dacã da, explicaþi-mi acea
descoperire a profesorului care extrage aur din mercur. Ce rãmâne ?
*

Fragment publicat în : Vermittlungen. Texte und Kontexte Österreichischer
Literatur, Residenz Verlag, Wien, 1990.
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Ce altceva mai conþine mercurul ? Mã gândesc mereu la acest lucru.
Trebuie sã ºtiþi cã am foarte mult timp liber. Dacã aº avea suficienþi
bani, m-aº duce pânã în Germania ca sã mã informez. Nu îmi dã pace !.
Astfel mi-a vorbit omul. Va mai aºtepta lãmuriri încã doi ani, pânã
mai trece din nou pe acolo cineva din Germania.
Oameni de acest fel vieþuiesc în oraºele Galiþiei de Rãsãrit. Ar trãi
probabil ºi în cele mai mari. Dar cele mai mari nu existã. În Galiþia
de Rãsãrit, existã doar unul singur : oraºul Lvov.
Am poposit în acest oraº de douã ori în viaþã, oarecum cu sentimentul unui învingãtor, iar lucrul acesta nu s-a dovedit chiar nepericulos.
Pentru multã vreme, Lvovul fusese o Etappe, o reºedinþã a unui comandament militar austriac, a unui ziar de profil, a multor funcþionari din
armatã, a unui centru de personal k.u.k., a unui Offiziersmenage.
Existau o poliþie militarã, un centru de informaþii ºi de ºtiri, un comandament austriac ºi german, spitale, epidemii ºi reporteri de rãzboi.
Rãzboiul îºi fãcuse casã aici, ºi mai ales efectele sale, mai rele, pentru
cã erau mai de duratã. Pentru acest oraº, s-au dat lupte grele dupã
prãbuºirea Imperiului, între polonezi ºi ruteni, ºi tot aici s-a petrecut
pogromul din noiembrie. ªi astãzi, Lvov aratã ca o Etappe.
Strada principalã purtase odinioarã numele de Karl-Ludwig-Straße,
în semn de loialitate faþã de casa imperialã. Astãzi, ea se numeºte
Strada Legiunilor. Referinþa se face la legiunile poloneze. Aici se
afla odatã Corso-ul ofiþerilor austrieci. Azi, pe el se plimbã cei polonezi.
Aici puteai auzi vorbindu-se ploneza, germana, ruteana. În apropierea
teatrului, care marcheazã capãtul de jos al strãzii, oamenii vorbesc
idiº. Ei au vorbit întotdeauna aºa în aceastã regiune. Probabil nu vor
vorbi niciodatã altfel. Împotriva acestui plurilingvism ia astãzi pe
nedrept poziþie conºtiinþa naþionalã polonezã, legitimatã de fãgaºul
pe care a luat-o în ultimii ani istoria. Naþiunile tinere ºi mici sunt
sensibile. ªi cele mari sunt uneori la fel. Monocromia naþionalã ºi
lingvisticã pot întãri un stat, pluralitatea o va face întotdeauna. În
acest sens, Lvovul reprezintã o bogãþie a statului polonez. O patã de
culoare în Estul Europei. Acolo unde ea, de multã vreme, nici cã
începuse sã prindã contur. Oraºul este o patã coloratã : roºu-alb, albastru-galben, un pic negru-galben. Nu ºtiu cui ar putea sã-i dãuneze.
O astfel de policromie nu iritã, nu orbeºte, nu face vâlvã, nici nu
existã prin propria sa voinþã, precum pestriþul oraºelor balcanic-orientale ; Budapesta, spre exemplu, mai balcanicã decât Balcanul. Cromatica
poliglotã a oraºului Lvov se aflã, ca în primele ceasuri ale dimineþii,
într-o stare de toropealã, dar e deja pe jumãtate treazã. Ca ºi cum ar
exista o primã tinereþe a culorilor. Tinere þãrãnci, cu coºuri, trec în
care þãrãneºti pe strada principalã, mirosind a fân. Un flaºnetar cântã
un cântec popular. Paie ºi cositurã împrãºtiate pe strada pietruitã.
Doamnele care merg la cofetãrie poartã ultimele toalete pariziene,
haine ce se pretind a fi creaþii. Pe strãzile lãturalnice, se bat covoarele.
Adam Mickiewicz, marele scriitor polonez, troneazã în mijlocul
strãzii. Evreii, în caftane, patruleazã la picioarele sale, santinele ale
comerþului. Un bãrbat cu un sac pe umãrul drept strigã, cu o voce
melodioasã ºi plângãreaþã, cã vinde ºi cumpãrã. Asta nu deranjeazã
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pe niciunul din suplii ºi marþialii ofiþeri de cavalerie, care-ºi bat sãbiile
mari ºi încovoiate ºi zãngãnesc muzical din pinteni. Zãngãnesc, pãcãnesc, îºi fac apariþia cu o graþioasã bãrbãþie dintr-un nor de muzicã
rãzboinicã, dar sunt, cu toate acestea, oameni paºnici, de parcã n-ar
purta la ºold o sabie mare ºi periculoasã, ci doar o umbrelã, astfel îi
vezi împingându-se în mulþimea formatã din grupuri de comercianþi
care discutã politica mondialã ºi încheie o afacere sau fac amândouã
lucrurile deodatã. Cât de democraticã este aici Armata ! Am vãzut un
locotenent major cu multe decoraþii de rãzboi ºi panglici colorate pe
piept. Ducea un borcan în mânã ºi îi þinea coºul de piaþã soþiei. Acest
plonjon în eternul uman, în privat, în gopodãresc se împacã totuºi cu
norul rãzboinic, cu strãlucirea decoraþiilor. În alte oraºe, un bãiat poartã, la trei paºi în urma domniei sale locotenentul major, borcanele pentru
iarnã. Câteodatã e bine de constatat cã ºi locotenentul major este om.
Oraº democratic, mai simplu, mai umanizat  pare cã aceste trãsãturi, cu conotaþia lor cosmopolitã, îºi aparþin una alteia. Tendinþa
privirii de la distanþã corespunde întotdeauna ºi dorinþei de o fireascã
obiectivitate. Nu poþi sã fii sãrbãtoresc dacã nu eºti multilateral.
Sacrul însuºi este aici popular. Bisericile, marile ºi bãtrânele biserici,
îºi ies din rezerva misiunii lor ºi se deschid cãtre popor. Comerþul de
stradã evreiesc înfloreºte în preajma marii sinagoge. De zidurile acesteia se sprijinã comercianþii. În faþa porþilor de bisericã ºed cerºetorii.
Dacã Domnul Dumnezeu o sã vinã la Lvov, el va veni pe jos, pe Strada
Legiunilor. Strãzile, pieþele, edificiile a cãror destinaþie ºi datorie
este sã se arate distinse, castelele din spatele gratiilor, clãdirile publice
de care te apropii urcând trepte, toate sunt populare. Forma severã
devine aici mai laxã, mai pe gustul oamenilor. Îmblânzirea formei
severe se aseamãnã cu dezordinea, cu o distrugãtoare încetinealã, cu
o sinucigaºã dezorientare. Legile sunt foarte multe la numãr. Încãlcarea lor e legea supremã, deºi nescrisã. Vechea nepãsare austriacã
îºi gãseºte o adecvatã prelungire în indolenþã, care e slavã ºi e un
companion al melancoliei.
Existã ºi o cafenea literarã ; se numeºte Roma. O frecventeazã
bunii burghezi. Aici se ºterg graniþele dintre plãcerea de a sta la masã
ºi boemã. Fiul unui binecunoscut avocat este, în acelaºi timp, client
de bazã, regizor ºi literat. La masa de lângã ar putea sã se aºeze un
altul asemenea lui. Toate liniile despãrþitoare sunt mai slabe, sunt
trase cu o cretã greu observabilã.
Este oraºul graniþelor lipsite de fermitate, mlãdiþa rãsãriteanã a
vechii lumi chesaro-crãieºti. Dupã Lvov, începe Rusia, o altã lume.
Mult mai apuseana Cracovie e mai puþin austriacã. Ea a rãmas întotdeauna un muzeu naþional. Între Viena ºi Lvov se produce azi, ca
întotdeauna, un viu schimb cultural. Li s-a adãugat ºi Bucureºtiul.
Prãbuºirea Imperiului a mutat deci toate oraºele galiþiene cu câteva
mile mai la rãsãrit. Poate spre binecuvântarea Rãsãritului...
În româneºte de TINU PÂRVULESCU
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Czes³aw Mi³osz este unul dintre cei mai cunoscuþi scriitori contemporani de limbã polonezã. Poet, memorialist ºi eseist prolific,
Mi³osz ilustreazã prin viaþa ºi traiectoria sa intelectualã un destin
exemplar pentru Mitteleuropa. S-a nãscut în 1911 la eteinai, într-un
spaþiu revendicat, geografic, politic ºi cultural, când de Polonia, când
de Lituania sau Rusia, atras centripet ºi de lumea occidentalã, ºi
de spaþiul rus. Studiazã dreptul la Universitatea ªtefan Báthory
din Vilnius ºi debuteazã, la doar 22 de ani, cu o plachetã de versuri
marcate de interesul pentru tematica socialã. Cu doi ani înainte
înfiinþase, împreunã cu Teodor Bujnicki ºi Jerzy Zagórski, grupul
literar agary (Surcele) ºi revista literarã cu acelaºi nume.
Aceastã iniþiativã marcheazã naºterea curentului catastrofist în
literatura polonezã, a cãrui esteticã evidenþia un amestec destul de
paradoxal de influenþe marxiste ºi referinþe metafizice explicite. În
1934 pleacã în Franþa, unde-l întâlneºte pe Oscar-Venceslas Mi³osz
de Lubicz, aristocrat, poet ºi animator excentric al boemei artistice
pariziene. ªi sub influenþa celui din urmã, în al doilea volum de
versuri, Trzy zimy (Trei ierni), 1936, se distanþeazã de radicalismul
avangardist al primilor tovarãºi. În timpul rãzboiului, dupã un foarte
scurt refugiu la Bucureºti, se întoarce la Varºovia, unde editeazã o
antologie de poeme antinaziste. Prin antologia Ocalenie (Salvare),
1945, inaugureazã, alãturi de scriitori ca Wa yk, Jastrun sau
Przybo, o preocupare pentru asumarea literarã a tragediei istorice
a rãzboiului. Dupã încheierea rãzboiului, intrã pentru scurtã vreme
în diplomaþie ; în februarie 1951 îºi pãrãseºte postul de ataºat cultural la Ambasada Poloniei la Washington ºi alege sã rãmânã în exil.
În Statele Unite, a funcþionat ca profesor de literaturã la Universitatea din Berkeley  California. În 1965, publicã la New York
antologia Postwar Polish Poetry (Poezie polonezã postbelicã). Exilul
american a însemnat o perioadã foarte fertilã ; citãm dintre volumele
publicate : Miasto bez imienia (Oraºul fãrã nume), 1969, Gdzie
wschodzi stoñce i kêdy zapada (Unde rãsare soarele ºi unde asfinþeºte),
1974, Ziemia Ulro (Þinutul Ulro), 1977, Ogród nauk (Grãdina ºtiinþelor), 1979. I se decerneazã, în 1980, premiul Nobel pentru literaturã, pentru intransigenþa ºi claritatea cu care a expus condiþia
umanã într-o lume a conflictelor necruþãtoare.
Volumul Rodzinna Europa (Europa natalã), publicat în 1959, e
document biografic ºi cultural deopotrivã, o carte despre destinul
unui scriitor marcat de catastrofele veacului, mãrturia elegantã a
unui aristocrat din inima Europei. Memorialistul parcurge cu suveranã distincþie locurile natale  Vilnius , cele ale formãrii ºi maturizãrii  Varºovia , traverseazã Europa întreagã ºi-ºi încheie periplul
peste Ocean. Privirea retrospectivã este seninã, însã nu detaºatã,
iar performanþa cea mai de seamã a autorului ni se pare aceea de
a fi putut conserva, dincolo de anecdotica localã, un spiritus loci
cuprinzãtor ºi inconfundabil. (Marius Lazurca)
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Czes³aw Mi³osz

Oraºul tinereþii mele*
Nedreptate... Un parizian nu e obligat sã-ºi scoatã oraºul în fiecare
clipã din neant ; când îl descrie, el poate recurge la o infinitate de
aluzii, fiindcã oraºul este deja prezent în opere scrise, pictate sau
sculptate ºi, chiar dacã ar dispãrea, ar putea fi reconstruit din memorie. Eu însã, când revin cu mintea pe strãzile unde s-a derulat
partea cea mai importantã a vieþii mele, trebuie sã recurg la descrierile
cele mai minuþioase ºi sunt condamnat sã rezum, de fiecare datã când
trebuie sã includ totul, în doar câteva fraze, de la geografie ºi arhitecturã pânã la culoarea cerului. Existã, fãrã îndoialã, un anumit
numãr de gravuri, de fotografii ºi de memorii, însã ansamblul este
aproape necunoscut în afara unui cerc foarte limitat. În plus, indigenilor le lipsea distanþa ºi, cel mai adesea, nu acordau atenþie lucrurilor care astãzi îmi par remarcabile.
Puþini au fost strãinii care s-au aventurat pânã în aceste zone
îndepãrtate ale Occidentului. G.K. Chesterton a fost primit solemn în
oraºul nostru. Se pare cã s-a lãsat fermecat de miracolul acestui exotism continental, în vreme ce clopotele neobosite ale zecilor de biserici
scoteau un sunet familiar pentru urechile lui de catolic. Strãzile strâmte
cu pavajul plin de gropi ºi exuberanþa nebunã a barocului : un oraº
iezuit din America Latinã. Comparaþia este cu atât mai îndreptãþitã
cu cât, într-o vreme, iezuiþii au avut aici unul dintre punctele de sprijin
cele mai solide din aceastã regiune a Europei.
Existã oare multe oraºe ale cãror nume sã fie o sursã de dispute ?
Polonezii îi spun Wilno ; lituanienii  Vilnius ; germanii ºi bieloruºii
 Wilna. Fluviul care-l scaldã are ºi el douã nume : cel de Wilia ºi altul,
mai armonios, de Neris, evocând nu se ºtie ce Nereidã. Se uneºte cu
un mic afluent la poalele unui munte conic, unde se gãsesc ruinele
castelului Marilor Duci : este amplasamentul capitalei strãvechi a
Marelui Ducat ; când cetatea îºi schimba stãpânul, cuceritorii se grãbeau sã-ºi ridice stindardul pe vârful bastionului. Un al treilea râu,
misterios, e subteran. Cursul sãu, aproape necunoscut, ca ºi pasajele
ºi tunelurile prin care, se spune, se putea pãrãsi oraºul în caz de
asediu au nãscut poveºti ºi legende. Alte teme de legendã erau hrãnite,
în primul rând, de enormul turn circular al catedralei, foarte vechi,
ridicat pe locul unde preoþi pãgâni întreþineau cândva o flacãrã veºnic
aprinsã, dar ºi de alte descoperiri fãcute din când în când. S-a gãsit,
de pildã, sub Biserica Dominicanilor, o stivã de cadavre pe care atmosfera
pivniþelor le-a uscat în mod straniu ºi care purtau urmele unor lovituri
*

Czes³aw Mi³osz, Une autre Europe, Gallimard, 1981, (traducere din polonezã de Georges Sedir ; fragmente).
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violente. Aceste manechine acoperite cu veºminte de acum câteva
secole erau trupurile orãºenilor uciºi probabil de o invazie rusã.
Wilno : aproximativ douã sute de mii de locuitori ºi tone de acte,
de note, de stenograme în arhivele Societãþii Naþiunilor. Oscar Mi³osz1
a contribuit de altfel substanþial la înmulþirea acestor documente.
Puþini îºi mai amintesc astãzi cã, în 1921, s-a încercat o experienþã
federativã prin crearea unui canton sau chiar a unui Stat autonom.
Am lipit în albumul meu timbre ale acestei Lituanii Centrale, devenite astãzi raritãþi filatelice. Acest mic stat a fost repede anexat de
Polonia. Republica lituanianã a protestat fãcând apel la istorie, în
vreme ce polonezii invocau voinþa populaþiei. E greu de spus cine avea
dreptate în acest conflict ; probabil cã nimeni, fiindcã o problemã prost
pusã nu poate avea soluþii. Locuitorii oraºului vorbeau sau poloneza,
sau idiº ; celelalte limbi, lituaniana, bielorusa ºi rusa, nu erau vorbite
decât într-o micã proporþie. Dacã, totuºi, s-ar fi ales un criteriu pur
lingvistic, ar fi trebuit creat un teritoriu la fel de neînsemnat ca ºi
cantonul Genevei. Sã tragem o linie verticalã ºi sã trasãm în mijlocul
ei un cerc înconjurând Wilno ºi împrejurimile ; în nordul ºi sudul
cercului, linia verticalã ar reprezenta frontiera etnicã dintre lituanieni
ºi bieloruºi. Era vorba aºadar de o enclavã, ca multe altele în Europa.
Or, principiul Statului-naþiune nu este bun decât în anumite condiþii,
precum în Franþa, unde bretonii ºi provensalii se considerã francezi,
fapt care nu decurge deloc din natura lucrurilor, cãci ar putea sã fie
altfel. Mozaicul nostru de naþionalitãþi care se luptã între ele constituie o trãsãturã europeanã siderantã, de pildã, pentru americani.
ªi totuºi, nu este vorba doar de limbi diferite, ci de culturi, iar la
toate acestea se adaugã adesea chestiunea religioasã.
La Wilno, preponderent era catolicismul roman, urmat de iudaism.
Alte grupuri religioase mai puþin importante adãugau o marcã de
pitoresc. La ºcoalã aveam colegi karaiþi. Se pretindeau urmaºi ai sectei
esenienilor, cea ale cãrei manuscrise vechi de douã mii de ani au fost
gãsite pe malul Mãrii Moarte. Aceºti meridionali cu pãrul de un negru
metalic, de un tip foarte arab, se ocupau mai ales cu agricultura ºi
grãdinãritul ; templul lor se numea Knesa. Miºcarea calvinistã, odinioarã foarte puternicã în aceste locuri, supravieþuia graþie unui mic
numãr de protestanþi evanghelici. Între prietenii mei erau ºi mahomedani ; descindeau din tãtari, fie prizonieri, trataþi destul de bine
în acea perioadã, fie rãzboinici intraþi în solda Marilor Duci. M-am
întrebat mereu ce se petrecea în moschee, fãrã sã fi avut vreodatã
ocazia sã mã lãmuresc. În fine, lunga dominaþie rusã, în afarã de
strãzile rãu pavate ºi de extrema neîncredere a cetãþenilor în preceptele de igienã, a lãsat moºtenire douã enorme biserici ortodoxe cu
cupole umflate, amintind solicitudinea þarismului pentru sãnãtatea
moralã a funcþionarilor sãi.
Populaþia catolicã se distingea prin fanatismul sãu, la fel ca în
toate zonele de frontierã. Era conºtientã cã reprezintã unul dintre cele
1. Oscar Mi³osz, unul dintre veriºorii autorului, poet ºi diplomat, primul
ambasador al Lituaniei la Societatea Naþiunilor.
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mai îndepãrtate avanposturi ale Vaticanului în Est. Ataºamentul ei
pasional faþã de Polonia catolicã se explica într-o mare mãsurã prin
nevoia de sprijin ºi de protecþie. În ochii ei, Lituania era micã ºi slabã ;
în plus, faþã de populaþia lituanianã, compusã în proporþie de 90 %
din þãrani, ea manifesta doar dispreþ  sentiment care ar cere, el
singur, o întreagã expunere. În schimb, polonezii ºi lituanienii se
uneau într-o aversiune comunã împotriva religiei ortodoxe ºi a credincioºilor ei. Ura lor se dirija aºadar asupra bieloruºilor, cunoscuþi pentru pasivitatea, stângãcia ºi resemnarea lor. [...]
La Wilno, cauza bieloruºilor nu prea interesa pe nimeni. Þãranii
în haine lungi din piei de oaie care îºi aduceau marfa la piaþã vorbeau
un dialect greu de definit, ceva între bielorusã ºi polonezã. Spre disperarea fraþilor lor mai evoluaþi, nu pricepeau sensul cuvântului naþionalitate ºi, întrebaþi, rãspundeau în general catolic sau ortodox.
Regiunea era presãratã de coline ºi de pãduri. Iarna, oraºul lua
un aspect polar. Deplasãrile se fãceau în sãnii minuscule, dominate
de silueta birjarului, un centaur cu cãciulã de blanã. Autobuzele îºi
tãiau cu greu calea printre grãmezile de zãpadã. Pe mijlocul strãzilor
în pantã, copiii alunecau la vale, cel mai adesea pe burtã ºi cârmind
cu picioarele ; sau fãceau ski. La venirea primãverii, birjarii înhãmau
trãsuri desuete. Cam pe la 1930, grijulii sã þinã pasul, au început sã
punã pe roþi pneuri de automobil.
Nu trebuie totuºi sã exagerãm pitorescul provincial. Cartierele
comerciale evreieºti aminteau de cele asemenea din lumea întreagã
ºi ascultau de legile publicitãþii : faþadele caselor se împodobeau cu
numeroase firme colorate, reprezentând lei ºi tigri, iviþi parcã din
tablourile lui Rousseau Vameºul, dar ºi mãnuºi, ciorapi ºi sutiene.
Pentru reclamã, cinematografele utilizau rânduri de lãmpi electrice
ºi tablouri cu scene amoroase în culori þipãtoare. Puþin înainte de
începutul celui de-al doilea rãzboi mondial, chiar ºi neonul ºi-a fãcut
apariþia. [...]
Tinerilor, anumite filme le erau permise, iar altele interzise. Pentru
a-i îndepãrta de filmele interzise ºi pentru a facilita controlul, edilii
au deschis într-o salã imensã un Cinematograf municipal foarte
ieftin. Lupta pentru locuri era feroce. Scaunele cele mai poftite erau
cele de la balcon, aproape de balustradã, fiindcã puteai sã zãreºti
chelia muzicantului ascuns dupã paravan ºi sã-i strigi mãscãri. Mai
puteai de asemenea sã scuipi în capul celor de la parter. În momentele
de liniºte, se auzeau asemenea dialoguri : Tony !  Hî ?  Scuipã ! 
Nu scuip, bã !. Aparatele nu fãceau multe parale, iar pelicula se rupea
des ; dar, cel puþin, era o distracþie autorizatã ºi ne permitea sã nu
fim prinºi de profesori în flagrant delict altundeva.
Polonia, constat astãzi, avea teatre mai bine organizate decât multe
þãri occidentale. În opoziþie cu principiul trupelor constituite pentru
a juca o singurã piesã, a fost adoptatã ideea teatrului de repertoriu,
iar activitatea regizorului ºi a actorilor era consideratã ca un fel de
serviciu social. Direcþiunea Teatrului mare din Wilno colabora strâns
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cu ºcolile ºi cu Universitatea. O regie ºi decoruri de avangardã, de o
concepþie antinaturalistã, ne iniþiau de timpuriu în magia scenei. Se
reprezentau piese clasice (n-am putut nicicând sã disociez personajul
Cidului de actorul care-l interpreta), drame fantastice ale romantismului polonez (putând fi considerate printre operele cele mai extraordinare ale teatrului) ºi chiar reportaje brutale din Germania de la
Weimar. [...]
Ca ºi filmele sau teatrul, ºi cãrþile ne fãceau contemporani cu þãrile
occidentale. Se traduceau ºi se publicau în grabã succesele internaþionale, luându-se în calcul mai degrabã snobismul lucrurilor strãine
decât calitatea lor. Treceam de la Jack London ºi Kipling la Joseph
Conrad, pentru a eºua într-o amestecãturã în care se învecinau Emil
Ludwig, Stefan Zweig, Ilya Ehrenburg (pe atunci în exil), Upton Sinclair,
Thomas Mann, precum ºi autori sovietici ca Boris Pilniak, Babel sau
Kataiev. Mici editori din Varºovia, descurcãreþi, aruncau pe piaþã o
grãmadã de romane de doi bani, traduse într-un fel incalificabil. [...]
ªcoala a reprezentat, bineînþeles, o schimbare brutalã, fiindcã nu
cunoscusem încã gustul amar al regulilor sociale. Pânã atunci, studiul
nu fusese pentru mine decât o activitate strict individualã. În timpul
frecventelor noastre cãlãtorii, mama m-a învãþat sã citesc, sã scriu ºi
sã socotesc. A fost nevoie doar de câteva luni pentru a atinge nivelul
examenului de admitere : era primãvarã ºi treceam în fiecare zi pe sub
poarta grãdinii înverzite în care locuia învãþãtoarea.
Am intrat la liceul de bãieþi, instituþie publicã de opt clase. Oraºul
numãra multe alte licee publice sau particulare unde se preda sau în
polonezã, precum în liceul meu, sau în idiº, în ebraicã, în lituanianã,
în rusã ºi bielorusã. Liceul meu era plasat sub patronajul lui
Sigismund August, figurã legatã strâns de regiune, fiindcã fãcea parte
din dinastia lituanianã a Jagellonilor. Câþiva ani dupã sosirea mea,
un portret al acestui monarh a fost expus în sala de ceremonii. Era
o realizare a profesorului nostru de desen, un uriaº vesel, iubit de
elevi pentru înjurãturile pe care le lansa corectând lucrãrile.
Sigismund August, rege al Poloniei, Mare Duce al Lituaniei, Ruteniei,
Prusiei, Samogitiei, Moraviei, Livoniei ºi al altor provincii, avea umeri
foarte largi, dupã moda Renaºterii, ºi picioarele alungite de ciorapii
care urcau pânã la coapse. Ne privea cu chipul sãu triunghiular þinând
în mânã un sul de legi, semnul vocaþiei sale, fiindcã a fost mai mult
diplomat decât rãzboinic, legislator ºi arbitru între catolici ºi protestanþi. Profesorul de desen, pictor destul de cunoscut de altfel, a
fãcut mai mult decât un simplu portret realist : compoziþia maselor
ºi jocul culorilor întunecate dãdeau lucrãrii sale multã forþã ºi valoare.
În timpul acelei epoci de adaptare la viaþa în grup, trebuia sã
înfrunt, pe cât puteam, probleme noi, cum ar fi cea a tiraniei. Întrucât
eram unul dintre cei mai tineri din clasã, mã gãseam la nivelul cel
mai de jos al ierarhiei noastre tribale, bazatã pe respectul pumnilor.
La nivelul de sus domneau voinicii de cincisprezece ani, cãrora rãzboiul
le-a întârziat studiile, dar care ºtiau foarte bine sã spargã câte un nas
pentru a-ºi menþine autoritatea. Impresionabil, timid, am remarcat cã
în timpul cursurilor îmi puteam rãzbuna toate umilinþele ºi cã puteam
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cuceri o poziþie superioarã în ochii tribului : am devenit curând premiantul clasei ºi chiar favoritul profesorilor. Doar mai târziu am renunþat la reputaþia mea de tocilar pentru a deveni încrezut ºi certãreþ.
Cu toate astea, sala de gimnasticã mi-a lãsat întotdeauna impresia
unei camere de torturã, prin rãceala palierelor ºi a aparatelor ºi datoritã comenzilor fluierate ºi disciplinei militare a antrenamentului. Nici
un obuz nu m-a fãcut atât sã tremur ca perspectiva de a îmbrãca o
þinutã sport, ºi mi-a trebuit multã vreme sã învãþ sã chiulesc de la
aceste ore detestate. [...]
Clãdirea impozantã a ºcolii noastre numãra mai multe încãperi,
renumite fiecare din diverse motive. Sala profesoralã, spre care nu
puteam decât sã aruncãm câte o privire prin uºa întredeschisã ºi unde
erau cântãrite destinele noastre, a rãmas pentru mine un simbol al
secretului. Toaletele, unde bãieþii mai mari fumau povestindu-ºi mãscãri
cu voci pe care le vroiau virile, erau marcate de o atmosferã de scandal
teribil de excitantã. Laboratorul atrãgea prin animalele împãiate ºi
prin mirosul produselor chimice ; era condus de bãtrânul Jan, un grãsun rãmas din timpul liceului þarist ºi al cãrui nas se înroºea pe
mãsurã ce se epuizau rezervele de alcool ale laboratorului.
Aveam pãlãrii regulamentare, chipiuri bleu marine, foarte asemãnãtoare cu cele ale poliþiºtilor francezi. La mare modã era sã le scoþi
cartonul ºi sã le transformi în ºepci. Am fost obligaþi vreme de câþiva
ani sã purtãm uniforme de un gri metalic cu însemne purpurii ºi
pantaloni prinºi sub genunchi. Fuseserã create de un alt profesor de
desen. Adesea ironizat, el purta pelerine artistice ºi o pãlãrie cu panã
care-l fãcea sã semene cu un cocoº ; trecea drept protectorul echipelor
de cercetaºi ºi era un temut pederast. Afecþiunea mea pentru el (primea
în fiecare joi la ceai, dãdea lecþii de scrimã ºi se întreþinea pe subiecte
artistice cu câþiva aleºi) a dispãrut într-o dupã-amiazã când, aºezându-se alãturi de mine pe canapea, mi-a pus mâna pe pãrþile genitale
ºi a început sã tremure. Dupã aceea, a început sã mã urascã.
Viaþa ºcolarã, o locuinþã mediocrã într-o casã de raport, lecturile
haotice care mã absorbeau pânã la a-mi da un aer absent când mergeam pe stradã, toate acestea nu epuizau evenimentele existenþei
mele. Oraºul era înconjurat de pãduri ºi de lacuri, fapt care îþi permitea
sã rãmâi în contact cu natura ; tatãl meu îºi descãrca în pasiunea
vânãtorii preaplinul de energie neutilizat dupã mutarea noastrã. Mã
lua aºadar adesea cu el în expediþiile sale. Am fost curând iniþiat în
obiceiurile fiarelor ºi ale pãsãrilor, în caracteristicile arborilor ºi ale
plantelor, mai ales cã mã foloseam ºi de manuale de botanicã ºi de
ornitologie.
Tot aºa, aventurile mele militare sau, în orice caz, paramilitare nu
se încheiaserã. ªi asta din cauza mamei. Mãnunchiul de contradicþii
descoperit în mine se manifestã ºi mai limpede când încerc sã înþeleg
principiul intim care a guvernat-o pe aceastã femeie pânã la moartea
sa, întâmpinatã cu calm, în timpul unei epidemii de tifos din vremea
marilor deplasãri de populaþii din 1945. Fragilã ºi nepãsãtoare în
aparenþã, ea folosea manierele frivole ca pe un soi de mascã : îi plãcea
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ca, prin acest joc, sã-i înºele pe ceilalþi, prezentându-le nu imaginea
sa realã, ci pe cea pe care ei o aºteptau, fapt care îi permitea sã-i
frecventeze fãrã sã facã nici un efort. Acest mimetism decurgea poate
dintr-o lipsã de încredere în propria sa valoare ºi dintr-o incapacitate
de a porunci, dar ºi din orgoliu : Ceea ce ºtiu nu mã priveºte decât
pe mine. Sub aparenþe se ascundeau încãpãþânarea, gravitatea ºi
convingerea profundã cã suferinþele care ne copleºesc sunt hotãrâte
de Dumnezeu ºi cã trebuie rãbdate cu seninãtate. O altã trãsãturã a
mamei era patriotismul : simþea o mare rezervã faþã de patriotismul
ataºat naþiunii sau Statului, însã mi l-a insuflat pe cel al casei, adicã
al provinciei natale. [...]
Casa noastrã, cu miracolele sale familiare, era în strãinãtate. La
fel de aproape de Wilno precum Dijon de Paris, ea aparþinea unui alt
stat : Lituania. Din pricina absenþei de relaþii diplomatice între acest
stat ºi Polonia, din punct de vedere legal ne era imposibil sã ne întoarcem acasã. O piedicã de acest fel, ca ºi toate celelalte prostii ale
oamenilor politici, nu pãrea prea importantã în ochii mamei mele. Pe
noi doi însã nu ne putea împiedica sã plecãm. Trebuia mai întâi sã
ajungem în cãtunul, pierdut în inima pãdurii, unde locuiau cãlãuzele.
În bordeiul lor fãceam planul de operaþiuni : sã-i mituim pe grãniceri
sau sã ne furiºãm pe lângã posturile lor. O vreme, cele douã state au
fost separate printr-o zonã neutrã, a cãrei caracteristicã era cã acolo
toatã lumea trãgea în toatã lumea. Cãlãuzele care ne însoþeau luau
cu ele arme pentru a-i lichida în caz de nevoie pe indezirabili. Într-o
zi, þãranul care ne conducea puse brusc genunchiul la pãmânt ºi-ºi
descãrcã puºca într-un tufiº ; groaza noastrã luã sfârºit doar dupã ce
cãlãuza mumurã : o cãprioarã. Momentele de groazã nu m-au ocolit.
Nu e plãcut sã fii arestat la zece ani de gãrzile lituaniene ºi sã fii
închis o zi întreagã într-o cocinã. ªi totuºi, aceste expediþii mi-au adus
ºi multe victorii pline de veselie, iar mama îmi transmitea gustul sãu
pentru risc. ªi am învãþat, mai ales, sã iubesc încã ºi mai mult pãdurea,
unde eºti nevãzut ºi în siguranþã. [...]
Wilno era aºadar departe de a reprezenta pentru mine centrul
lumii. Puteam sã-l compar, fiindcã vara treceam în alt stat. Acolo,
caracterul desuet al obiceiurilor era ºi mai vizibil, însã înflorea neîndoios acel gen de civilizaþie þãrãneascã ce, pentru a nu se prãbuºi,
trebuia sã uneascã un regim de kulaci2, cum am spune astãzi, ºi un
minimum de bunãstare. Acest fanatism naþionalist de clasã era poate
deplorabil, însã demonstra cel puþin cã þãrãnimea ºtia citi ºi scrie ºi
cã ideile ajungeau pânã la ea. Lipsitã de mari elanuri spirituale, ea pãstra
trãsãturile unei Flandre îngreunate. Este curios cã aceastã dragoste,
în întregime flamandã, pentru materie a apãrut peste tot unde s-a
pãstrat elementul etnic lituanian, care, de altfel, s-a subþiat progresiv
de-a lungul secolelor. Spre deosebire de aristocraþie, care a adoptat
cultura nobiliarã polonezã, þãrãnimea nu s-a polonizat, deºi a fost
supusã unui proces de deznaþionalizare în doi timpi. Teritoriile pe care
2. De la kulak, pumn în rusã ; termenul este peiorativ ºi desemneazã chiaburul
hrãpãreþ ºi avar, îmbogãþit dupã reforma agrarã din 1861 (nota trad.).
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le locuia au fost progresiv acaparate pe la est ºi sud de cãtre bieloruºi,
ca o mlaºtinã înghiþind puþin câte puþin pãmântul tare. Þãranii lituanieni au primit influenþele poloneze abia dupã ce au adoptat dialectul
slav al bieloruºilor. Neînþelegerile în legãturã cu Wilno provin din
faptul cã oraºul a fost cândva înconjurat de o populaþie lituanianã,
dupã cum o demonstreazã numele localitãþilor.
Descopeream aceastã situaþie încurcatã în mod practic, ºi nu prin
teorie. În perioada aceea n-aº fi putut-o defini, însã cel puþin diversitatea naþionalã îmi inspira numeroase reflecþii în timpul cãlãtoriilor
mele. Cât despre þara de care aparþinea Wilno, adicã Polonia, nu o
cunoºteam absolut deloc.
Într-un anumit fel, pot sã mã consider un exemplar tipic al europeanului din Est. Mi se pare cã differentia specifica a acestuia s-ar
putea rezuma la o absenþã de formã  de formã exterioarã ºi, în aceeaºi
mãsurã, interioarã. Calitãþile sale  aviditate intelectualã, pasiune în
conversaþie, simþ al ironiei, prospeþime a sentimentelor, imaginaþie
spaþialã ºi geograficã  derivã toate dintr-un defect fundamental :
rãmâne întotdeauna la stadiul de schiþã, supus fluxului ºi refluxului
haosului sãu interior. Doar în societãþile stabilizate poþi adopta o
formã. Cazul meu este suficient de grãitor în privinþa efortului necesar
pentru a asimila tradiþii ºi norme diferite, impresii prea vii sau pentru
a le pune în ordine. Lucrurile care înconjoarã copilãria noastrã se
înþeleg de la sine : dacã încep însã sã se învârtã ca într-un caleidoscop,
schimbându-ºi neîncetat poziþia, trebuie sã cheltuieºti multã energie
pentru a-þi înfige picioarele în pãmânt ºi a nu cãdea. Ce este normal :
cãrþile ºi filmele sau o realitate complet diferitã, starea de rãzboi sau
pacea, trecutul sau prezentul, obiceiurile de altãdatã sau defilãrile cu
drapele roºii, punctul de vedere al anumitor ºovini sau cel al adversarilor lor ? Impunerea unei forme necesitã un anumit numãr de postulate general admise, un anumit fond de conformism, împotriva cãruia
te poþi, desigur, revolta, dar care defineºte totuºi cadre mai puternice
decât conºtiinþa individualã. În mediul meu nu existau nici atitudini
uniforme, nici cod social, nici reguli clare despre þinuta la masã.
Aproape fiecare om întâlnit avea un stil diferit de ceilalþi, nu datoritã
unei originalitãþi proprii, ci ca reprezentant al unei comunitãþi, al
unei clase sau al unei naþiuni diferite. Unul trãia în secolul XX, altul
în XIX, un al treilea, în XIV.
Ajuns la adolescenþã, purtam în mine un întreg muzeu mobil ºi
grotesc. Serghei însângerat, un matelot înarmat cu un cuþitaº, comisari
politici în haine de piele, Lena, un feldwebel neamþ dirijând o orchestrã,
lituanieni din grupuri paramilitare, toþi se amestecau cu o mulþime
de þãrani, fie vânãtori, fie contrabandiºti, cu Mary Pickford, cu vânãtorii din Alaska ºi cu profesorul meu de desen. Se zice cã civilizaþia
contemporanã genereazã o plictisitoare uniformitate ºi distruge individualul : în ceea ce mã priveºte, nu am putut sã mã plâng niciodatã
de acest inconvenient.
În româneºte de MARIUS LAZURCA
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Miroslav Krlea (1893-1981), autor de formaþie enciclopedicã,
poet, nuvelist, romancier, dramaturg, eseist, cea mai importantã
personalitate a culturii croate din acest secol. Dupã ce absolvã liceul
din Zagreb, oraºul sãu natal, ºi ºcoala maghiarã de cadeþi (honvezi)
din Pecsuj, se înscrie la Ludoviceum, Academia militarã din Budapesta,
pe care o pãrãseºte în 1913 pentru a se dedica gazetãriei. Debuteazã
în plin rãzboi, cu douã volume de versuri : Pan (Pan), 1917, ºi Tri
Simfonie (Trei simfonii), 1917 ; în 1922 îi apare culegerea de nuvele
Hrvatski Bog Mars (Zeul Marte la croaþi) ; cele mai importante romane
sunt : Povratak Filipa Latinovicza (Întoarcerea lui Filip Latinovicz),
1932, Na rubu pameti (La hotarele raþiunii), 1938, ºi Banket u Blitvi
(Banchet în Blituania), 1938, toate traduse ºi în limba românã ; ca
dramaturg, a scris Golgota (Golgota), U agoniji (În agonie), Areteus
ili legenda o svetoj Ancilli, rajskoj ptici (Areteus sau Legenda sfintei
Ancilla, pasãrea paradisului). În eseuri, s-a ocupat mai ales de Rilke,
Kleist, Ady, Shaw, Proust, Baudelaire, Thomas Mann, Stefan George,
Hofmannsthal. Între 1919 ºi 1939, Krlea fondeazã patru reviste
literare : Flacãra, Republica literelor, Azi ºi Pecetea. Din 1950,
se aflã în fruntea Institutului Lexicografic Iugoslav din Zagreb, unde,
sub conducerea lui, se vor tipãri opere de cea mai înaltã þinutã
academicã. Jurnalul lui Krlea, o adevãratã fiºã de observaþie în
care aceastã personalitate complexã îºi urmãreºte cu obstinaþie evoluþia încã din tinereþe, este, poate, cea mai adecvatã formã de manifestare a unui temperament exploziv, gata sã se exprime polemic cu
privire la toate chestiunile cu care vine în contact : de la receptarea
operei sale ºi evenimentele politice, pânã la problemele istorice,
estetice sau chestiunile mondene. (Ioan Peianov)
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Miroslav Krlea

Pagini de jurnal*
12.01.1958
Duminicã. Cinã la restaurantul Palace, cu Krsto.
Excursie pe o vreme însoritã pânã la Novi dvori. Oncle Pepi und
Tante Sophie, geborene Comtesse de Napayedl 1925. Mokuka Simai
(Irma), nãscutã contesã Schaffgotsch, a murit în rãzboi. Mama ei,
nãscutã baronesã Jelai, a dãruit o casã cu trei etaje, pe strada
Haulikova 4, societãþii Filantropul croat. Cinstiþii patrioþi croaþi,
filantropii, au montat sub poartã, în amintirea ei, o placã de marmurã, comemorativã, cu o inscripþie care menþioneazã cã aceastã Casã
a fost dãruitã Filantropului croat de baronesa Schoffgotsch.
Novi dvori lasã o impresie apãsãtoare. ªi palatul, ºi parcul, ºi
cavoul banilor, totul este ºofgotacizat. Ceþuri, stãncuþe, sirocco, griuri.
Palatul lui Jelai 1 nici mãcar nu e o clãdire reprezentativã ; e mai
degrabã o curie zagoreanã mãriºoarã, cu aulã la etajul întâi, o reºedinþã mai acãtãrii de jupan, fãrã farmec sau valoare. Þinând cont de
documentaþia istoricã abundentã ºi de numeroasele mãrturii grafice
pãstrate la Viena ºi Pesta, referitoare la ban ºi la rolul lui în anul
1848, casa lui Jelai ar fi putut fi transformatã în muzeu cultural-istoric. Destul de mult norod rãsculat a mãcelãrit ºi a spânzurat
cârmuirea banului în 1848-49, ºi totul s-a dus în vânt ºi nimeni nu
mai ºtie nimic despre asta. Aici ar putea fi reînviatã amintirea nu
numai a victimelor de la paºopt, ci ºi a victimelor lui Khuen2 de la
*

Fragment tradus din Forum, revistã a secþiunii de literaturã contemporanã a Academiei Iugoslave, Zagreb, nr. 1, 2, 3/1973.
1. Josip Jelai (1801-1859), ban al Croaþiei, Dalmaþiei, Slavoniei ; studii la
Viena. În 1848, numit ban ºi comandant al armatei în Croaþia ; iniþial,
conducãtor al miºcãrii naþionale democratice croate ; trimis de Viena sã
înãbuºe revoluþia maghiarã, este înfrânt ºi se refugiazã în Austria ; împreunã cu generalul Windischgrätz, înfrânge rãscoala vienezã din octombrie,
apoi, sub comanda aceluiaºi general, participã la campania austriacã în
Ungaria ºi Voivodina. În perioada absolutismului lui Bach, contribuie la
supunerea ºi germanizarea Croaþiei. (Notele aparþin traducãtorului.)
2. Khuen-Héderváry (1849-1918), conte, politician maghiar. Ban al Croaþiei
între 1883-1903. Preºedinte al guvernului maghiar în 1903 ; 1910-1912.
Fondator al Partidului Naþional al Muncii. În calitate de ban croat, încearcã o politicã de maghiarizare forþatã.
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Zaprei (1903), aici ºi-ar putea gãsi un ultim refugiu þãranii aceia
masacraþi, ca un memento urmaºilor. Cu un bun comentariu istoriografic însoþitor, reºedinþa aceasta bãneascã ar putea sã ofere mai multe
informaþii decât aºa, transformatã într-o cârciumã oarecare, unde,
nota bene, fluierã vântul.
Plimbare pânã la ruinurile Januevac. Se depun eforturi în conservarea Januevac-ului, ca sã-l salveze pe Felbinger3. Nu cred cã asta
este atât de important. Sãrmanul Corberon4 se aciuise, ca un naufragiat al Januevac-ului, la Bisaga, dar l-au scos din mormânt ºi de
acolo. Carillonka din Bistra e casã de copii. Asta este cuminte. În
Lunica lui Rauch locuiesc acum cãlugãriþele. Jankomir-ul a fost renovat de cumnatul banului, când se cânta Jankomire, frunzã verde, tu-l
vei bãga pe Rauch la rãcoare. Kerestinec-ul celui din urmã ban croat
a sfârºit-o în 1941 ca abator. Cu astfel de gânduri mã întorc, pe lângã
cazarma lui Rudolf, acasã.
Ferestrele lui Julije, dinspre Piaþa Iliricã, de-un gri funerar. A
plecat ºi el, dupã Stanko Vraz, care a murit aici, în vecini. Nimeni nu
ºtie cã Ljudevit Gaj5 a locuit pe Opatika 11 (azi, strada A.G. Mato).
Acolo au uitat sã monteze o plãcuþã de marmurã. E camera de la
parter, dreapta, pe care o descrie Gjalski în Rãsãritul.
Noapte grea, cu sirocco. 6° C. Scriu despre Apocaliptici. Apatrizii
în Areteus.
13.01.1958
Scrisoare la Sarajevo despre Hasan Kiki. A ieºit un mic eseu. Nu
am copie.
Alexander Petrovi îmi cere textul definitiv despre Petar Dobrovi,
pentru film. Astã-searã, Anul Nou sârbesc, pe rit vechi.
Concertul pentru pian în E-mol al lui Chopin, noapte cu lunã. Îmi
plãcea Gustav Mahler, e mult de atunci, azi nu-mi mai spune mare
lucru. Mahler a fost marea iubire a lui Zvonko Richtmann. Dupã felul
în care dispãrea Mahler din repertoriul concertistic, Zvonko aprecia
gravitatea situaþiei politice. Scoaterea lui Mahler din programe era
pentru el cel mai sigur barometru al penetraþiei naþional-socialismului.
Amrouche, în Le Monde, despre civilizaþia francezã ºi conºtiinþa
naþionalã cabilianã. Ce înseamnã a fi cetãþean francez de rangul doi ?
Plouã. Barometrul a cãzut în fundul fântânii. Soseºte Bela, dupã
Grãdinã, toamna, de Hellman. Cinã la miezul nopþii. An Nou fericit !
3. Bartolomej Felbinger (1785-1871), inginer constructor de origine cehã ;
din 1809, arhitect principal al oraºului Zagreb. Promoveazã un stil clasicist ; construieºte multe palate, edificii importante, contribuind la dezvoltarea arhitecturii noi în Croaþia.
4. Edgar Corberon (1807-1861), conte, diplomat francez. ªi-a petrecut o bunã
parte din viaþã în Croaþia, despre care a ºi scris.
5. Ljudevit Gaj (1809-1872), proeminent conducãtor al miºcãrii ilirice de
renaºtere naþionalã.
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Pe la miezul nopþii, telefon : Yvonne Gomez ºi Zdenka, Vlado ºi Joe
Torbarina, toþi cu urãri pentru Anul Nou pravoslavnic.
23.01.1958
[...]
Ervin inko6 : Falangele. Minunat exemplu al felului cum conºtiinþa
naþionalã se menþine încã în sfera fenomenelor magice, care nu pot
fi descifrate nici prin asemenea vrãjitorii cum ar fi teoriile despre
mijloacele de producþie, despre mediu sau ambianþa socialã. Ciudatul,
deseori misteriosul sentiment al apartenenþei naþionale nu se lasã
încadrat în nici un fel de tipare, nici lingvistice, nici sociologice.
Ervin inko nu e maghiar, dar se simte emigrant maghiar, nu e
sionist, dar se simte evreu rãtãcitor, nu e slav, nici iugoslav, dar se
considerã un bun cetãþean al acestei þãri, pentru cã, la capãt de drum,
a gãsit un acoperiº primitor aici, la noi în þarã. Însã, oricât n-ar fi
inko maghiar, el este totuºi numai asta, pentru cã maghiara este
singura limbã pe care o stãpâneºte la perfecþie, încã din copilãrie, ºi
pentru cã Ungaria este singura þarã în care s-a dezvoltat el ca fiinþã
gânditoare, ca socialist, în linia lui Bela Kun. A devenit emigrant
politic dupã cãderea Comunei ºi, oricât ar suna asta de paradoxal,
dacã ar rãmâne fãrã acel climat specific budapestan, liberal de stânga,
intelectual estetic ºi politic, din jurul lui Jászi, din jurul Nyugat-ului
ºi al lui Ady Endre, fãrã acea ciudatã, persistent barocã atmosferã
austro-ungarã  ante bellum franciskojosephinum, fãrã tot ceea ce
purta numele de monarhie, de dreapta sau de stânga, ºi constituie ºi
azi încã singura lui sursã de inspiraþie ºi singurul lui sistem de coordonate, E.. ar muri ca un fluture în viscol.
[...]
12.03.1958
7 dimineaþa. Deschid fereastra ºi peste pãdurea Tukanec bântuie
viscolul ºi frânge crengile. Fluierã vântul în jurul casei noastre cântecul lui nebun, ninge, în valuri, zãpadã de martie, decorul e însã de
decembrie, fãrã nici o speranþã, la un post italian, Berlioz. Nimeni nu
bubuie atât de demonic ca Berlioz. Într-o discuþie cu Branko, n-am
reuºit sã-l conving cã tunurile acelea din Galiþia, care se aud în depãrtare ca sã dea o culoare sonorã de culise, se aseamãnã cu tunetele
timpanelor din Fantastique a lui Berlioz. Dupã Berlioz, Liszt. Rapsodie
hongroise II. Liszt, admirator al geniului lui F.J. I (compune pentru
Împãrat cantata la încoronarea ca rege al ungurilor), organist al Sfântului
6. Ervin inko (1898-1967), literat de origine maghiarã. Fiind activ în timpul
lui Bela Kun, este silit sã emigreze în Austria (expulzat ca militant
comunist). Peregrinând între Viena, Paris ºi Moscova, revine în þarã abia
la 1938. La Viena, scoate gazeta Testvér (1922). Scrie în limba maghiarã,
apoi în croatã, poezie ºi prozã.
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Pãrinte, trubadur al reginei Erzebet, acest paraleu de salon plânge
dupã Rákóczi ºi revoluþia lui eºuatã împotriva casei habsburgilor, iar
la Viena, asta produce entuziasm. Maestru.
[...]
21.05.1961
[...]
Bjelovar, dupã cincizeci ºi ºase de ani (1905, de Sfântã Mãria mare).
Excursie la tante Adela, care, încã tânãrã, în al douãzecilea an al sãu,
a rãmas vãduvã ºi s-a recãsãtorit la Bjelovar. Cântam la pian cu
nepoata ei, vara mea, improvizând un potpuriu din Zrinjski : Iubea
un porumbel o porumbiþã albã ºi alte cântecele de suflet, De-ar ºti
acele roze durerea mea din piept, rãsfoiam solida ediþie-minune, în
limba germanã, a Infernului lui Dante, ilustratã de Doré, am fost chiar
în excursie pânã la Ivanska ºi Sfânta Treime cu fiacrul, în nori de praf,
cu mantii de mãtase aruncate pe umeri, a fost unic ºi minunat, de
neuitat.... Toate astea le scrisesem lui Pavle Gregori, pe o carte
poºtalã cu uliþa principalã ºi biserica în chenar eliptic, garnisit cu
floricele ºi o panglicã ondulatã pe care era caligrafiat Salutãri din
Bjelovar !.
În timpul lungilor seri de la Pecsuj, cadeþi fiind, aducându-ºi aminte
de zilele sale la gimnaziul de la Bjelovar, prietenul meu Branko
Vlaisavljevi din Krievci, ne povestea cum toatã clasa lor era îndrãgostitã de vara mea, Jelka.
Strãzile pustii pânã la deznãdejde ale vechiului oraº grãniceresc,
acum sforãindu-ºi sãrbãtoreºte somnul de dupã-amiazã, iar în faþa
cazarmei mariatereziene se plimbã un planton cu jambiere albe ºi centiron alb al unei salopete de aviator, precum cele de la US Navy. Nicãieri,
þipenie de om. Dintr-o cârciumã grohãie voci bete. În afarã de bisericã,
n-am reuºit sã reînvii în minte nimic din Bjelovarul meu de basm, nici
casa Jelkãi, nici gimnaziul, nimic. A fost ºi nu mai este. [...]
ªed pe Gvozd, e trecut de miezul nopþii, iar eu rãtãcesc prin de mult
uitatul cimitir din Bjelovar. Morminte cât vezi cu ochii. În faþa cazarmei imperiale grãnicereºti, pãzesc aviatorii care apãrã cerul socialist
al acestei patrii, nu mai sunt grenadirii împãrãtesei, nu mai sunt
fluºturaticii austrieci care, galbeni ca niºte canari, îºi zãngãnesc sãbiile
de-a lungul promenadei de parcã toþi am sãrbãtori un veºnic maialis...
Am luat la cercetat Anuarul Armadei chesaro-crãieºti pe anul 1911,
sã mã dumiresc cum a fost cu Regimentul nostru, al ºaisprezecelea
de Bjelovar, ai cãrui recruþi se mândreau cã sunt Zehzeneri.
Citesc :
16. UNGARISCHES (KROATISCHES) INFANTERIEREGIMENT,
Regimentsstab : Belovar 1. Batstab : Belovar 2. Belovar 3. Nevesinje
4. Belovar. Ergänzungsbezirkskommando : Belovar.
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1703 errichtet, Virmond, Damian Hugo Gf.v., FZM. (Feldzeugmeister) ;
1722 Livingstein, Alano Gf.v., FZM. ; 1741 Königsegg-Rothenfels,
Christian Mauritius Eugen Gf.v., FM. (Feldmarschall) ; 1778 Terzy,
Joseph Freich v., FZM. ; 1802 Rudolf Erzherzog, Oberst ; 1806 Lusignan,
Franz Marq., FZM. ; 1833 Kinsky zu Wchinic und Tettau Christian Gf.,
FML. (Feldmarschalleutnant) ; 1835 Ertmann, Stephan v., FML. ; 1835
Friedrich Erzherzog, Vizeadmiral (FML.) ; 1848 Zanini, Peter, FML. ;
1855 Wernhardt, Stephan Freih v., FLM. ; 1870-1881 Wetzlar v.,
Plankenstern, Gustav Freih, FML. ; 1887-1905 Giesl v. Gieslingen,
Heinrich Freih, FZM.
(Zweite Inhaber waren : von 1802-1806 Lusignan, Franz Joseph
Marq., FML. ; von 1835-1837 de Lort, Joseph, FML. ; von 1837-1845
Pausch v. Werthland, Carl Ritt, FZM. ; von 1845-1846 Hauer, Ferdinand
Anton Freih v., FML. ; von 1846-1847 Zanini, Peter, FML.)
(Mit 1. Jänner 1972 wurde der bischerige Regimentsergänzungsbezirk (Szombathely) aufgelassen und das Regiment mit dem 1871 auf
dem Gebeite der aufgelösten Warasdiner Grenzinfanterieregimenter
Nr. 5 und 6 neufermierten Warasdiner Linieninfanterieregimente
verschmolzen.)
Doi Arhiduci, doi membri ai Înaltei Curþi, un Feldmareºal, patru
Feldzeugmeisteri, cinci Feldmarschalleutenanþi, un marchiz Feldzeugmeister, la acest nivel era constituit corpul de comandã al gloriosului
Regiment grãniceresc, care se bucura în capitala Monarhiei tricefale
de o simpatie deosebitã. Nai deki krioveki, nai sinci varadinci
nu erau mai puþin populari decât soldaþii lui Trenk, din al cincizeciºitreilea autohton.
Culoarea dolmanului, albastru-închis, culoarea gulerului ºi a manºetelor de paradã ale Regimentului ºaisprezece chesaro-crãiesc de
infanterie, galben-verzui, iar butonii, auriþi, din miere galbenã. Chiar
în preajma rãzboiului din 1914, Batalionul al treilea de Zehzerneri
a fost transferat la Viena, ºi garnizoana Curþii din Viena a fost
ultimul gest generos al dinastiei, ca recompensã pentru nepreþuitul
sânge pe care cei din Bjelovar l-au vãrsat pentru Înalta Curte de-a
lungul veacurilor.
În operaþiunile de rãzboi din 1915-1916, în armata generalului
Pflanzer-Baltin au murit la Zehzeneri cu zecile de mii. Singurii doi
membri ai corpului ofiþeresc (dupã Anuarul din 1911) pe care i-am
cunoscut în carne ºi oase sunt locotenentul în rezervã Marijan Salopek
ºi cãpitanul Lujo afranek, care va deveni, în Regatul SHS, compozitor
de operã ºi despre care ani la rând presa va menþiona cu insistenþã
deosebitã cã a fost cãpitan în comandamentul general austriac.
În româneºte de IOAN RADIN
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Scriitorul maghiar Sándor Márai (1900-1989), cãlãtor, jurnalist,
un obiºnuit la vremea sa al cercurilor de pe Montparnasse, reface,
în romanul autobiografic Egy polgár vallomásai (Confesiunile unui
burghez), apãrut în 1934, o lume în care amintirea strãmoºilor, bogaþi
artizani de origine saxonã sau moravã, tradiþiile pãrinþilor ºi micile
lor istorii deschid tot atâtea itinerarii ce cautã originea ºi reconforteazã memoria. Evocând viaþa unui mic orãºel maghiar de la începutul secolului nostru, locuit laolaltã de unguri, germani, slovaci ºi
evrei, romancierul îºi mãrturiseºte fidelitatea ºi nostalgia faþã de o
lume pe care nu o mai poate regãsi decât confesiv. Cãci, scris în
ajunul teribilelor evenimente ce vor încerca sã instaureze în realitate
utopia, romanul sãu poate fi citit ca un refuz, în numele libertãþii
individuale, al oricãrei tentative de anulare a diferenþei.
Bucurându-se de un mare succes de public  volumele sale, cum
ar fi de pildã Bébi vagy az elsõ szerelem (Bébi sau prima iubire),
1928, A zendülõk (Revoltaþii), 1930, Vendégjáték Bolzanoban (Reprezentaþie la Bolzano), 1941, au fost traduse în numeroase limbi  Sándor
Márai este astãzi o figurã aproape miticã a literaturii maghiare.
(Cãtãlin Lazurca)
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Sándor Márai

Confesiunile unui burghez*
[...] Domnea pe atunci în Ungaria un soi de opulenþã. Viaþa era
ieftinã ºi banii nu lipseau, cu totul altfel faþã de perioada ce a urmat
rãzboiului, când mizeria ºi concurenþa i-au obligat pe negustori sã-ºi
vândã marfa la preþuri de nimic. În acea epocã de pace, fiecare ºtia
sã se descurce bine. O viaþã confortabilã, aproape seniorialã. Chiar
micul dejun semãna cu o sãrbãtoare în familie, cu o adevãratã petrecere. Ieºind, proaspãt ras, din baie, rãspândind un miros discret de
apã de colonie ºi briantinã, îmbrãcat în halatul sãu de culoarea tutunului,
tatãl meu se aºeza în capul mesei, drept ºi îngrijit, lua ziarul local 
eram, aºa cum se cuvenea, abonaþi la cotidianul clerical Felvidéki Ujság,
finanþat de cãtre episcop ºi imprimat la tipografiile episcopale  ºi
parcurgea ºtirile, în aºteptarea ceaiului pregãtit într-un ceainic din
porþelan de Meissen, împodobit cu motive în formã de furnicã.
Momentul era solemn : fixe-moustache-ul, instrument pe care nu-l
scotea decât atunci când trebuia sã mãnânce, stãtea încã sub nasul
capului de familie. Mai apoi, cu ajutorul unei mici perii de buzunar,
îºi despica în douã mustaþa strãlucind de briantinã ºi o netezea cu
cea mai mare grijã. Mama era aºezatã în faþa lui, în timp ce, de fiecare
parte a mesei, doi ºtrengari aºteptau nerãbdãtori sãrbãtoarea micului
dejun. Copiii nu cãpãtau de obicei decât cafea ºi câteva felii de pâine
cu unt, înlocuite, iarna, de o supã cu mult rântaº. Dar contemplarea
micului dejun pãrintesc ne consola în privinþa frugalitãþii propriei
noastre mese ºi, pentru a spune lucrurilor pe nume, ne înãlþa sufletele
pânã la înãlþimi de nebãnuit. Pater familias începea ritualul cu o
distincþie inimitabilã : halatul sãu de culoarea tutunului ºi cãptuºeala
de mãtase, miºcãrile delicate ale mâinii sale mici ºi efeminate, împodobitã de un inel cu sigiliu, calmul ºi bunãtatea sa ne fermecau de fiecare
datã. Îºi bea ceaiul auriu ºi înmiresmat, asortat abundent cu obiºnuitul
rom, la care se mai adãugau jambonul, un ou fiert moale, mierea ºi,
pe pâinea prãjitã special pentru el, puþin unt unguresc (subiect de
nesfârºite conflicte cu mama, care, din raþiuni de economie sau dintr-un motiv oarecare, numai de ea ºtiut, cumpãra uneori unt danez ;
îmi amintesc ºi acum de o dramã matinalã în timpul cãreia tata,
mirosind subterfugiul soþiei sale, s-a ridicat de la masã pentru a arunca
apoi untul strãin direct în WC). La drept vorbind, eu n-am reuºit
sã mã satur vreodatã de aceastã idilã matinalã ce aducea a spectacol
monden ºi a cult burghez totodatã. Anticipând munca de peste zi,
aceste gesturi maiestuos reþinute revelau mãreþia unui om conºtient
de propriul sãu statut, la adãpost de orice fel de umilinþe. De fapt,
*

Sándor Márai, Les confessions dun burgeois, Albin Michel, Paris, 1993
(traducere din maghiarã de Georges Kassai ºi Zéno Bianu ; fragmente).
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în acea epocã, tatãl meu nu-ºi câºtigase încã un statut, dar, în mod
vãdit, clasa din care fãcea parte poseda unul. ªi tocmai conºtiinþa
apartenenþei la aceastã clasã conferea celor mai neînsemnate gesturi
ale sale aparenþa demnitãþii. Membrii acestei burghezii, care se bucurau cu toþii de o reputaþie onorabilã, erau efectiv în stare sã-ºi proiecteze cu cel mai desãvârºit calm desfãºurarea zilei ce avea sã înceapã.
Pentru a se apuca de muncã, drumul era dintre cele mai scurte.
A ocupat mai întâi o camerã vecinã apartamentului nostru, apoi, afacerea prosperând, a închiriat trei camere la capãtul culoarului, amenajându-ºi aici un birou spaþios. De acum, familia se rãsfãþa în cinci
camere ale apartamentului ; între salon ºi sufragerie, tatãl meu a
amenajat un fumoar rezervat bãrbaþilor, în care a mutat biblioteca.
A comandat mobilier nou, cu forme stranii, mobilier modern, fabricat
la oraº ºi care suscita admiraþia tuturor vizitatorilor. Dar salonul,
camerã lipsitã în epocã de o funcþie precisã, a rãmas dezafectat de-a
lungul anilor. Burghezia provincialã ignora încã efervescenþa atât de
îndrãgitã în saloanele occidentale. La noi acasã, dupã ce luau cina,
oaspeþii rãmâneau uneori la masã pânã în zori. Cu toate acestea,
salonul era mobilat cu cea mai mare grijã : un mobilier de acaju, placat
cu sidef, se învecina cu o oglindã uriaºã ºi o masã acoperitã de furnir
negru, pe care se aflau un port-cart din argint conþinând cãrþile de
vizitã ale tuturor invitaþilor noºtri de marcã, cu titlurile ºi funcþiile
lor, un album, enorme cochilii marine ºi, într-o cutie de sticlã, coroniþa
de mirt pe care mama mea o purtase în ziua nunþii. Pe o consolã, o
Afroditã de bronz, þinând, Dumnezeu ºtie de ce, o fãclie în mâini, ieºea
din valurile unei scrumiere... Se mai aflau acolo statuia în bronz a
unui basset, în mãrime naturalã, copie fidelã a câinelui favorit al
familiei, mort mult prea tânãr, ºi alte obiecte din argint, marmurã
sau bronz, fãrã a mai vorbi de o piatrã cu margini tãioase, relicvã a
cutremurului de la Messina. În biblioteca împodobitã cu vitrine de
cristal înrãmate în lemn negru, se aliniau cãrþile mamei mele, cele
din vremea adolescenþei ºi cele pe care, mai târziu, i le dãruise tata.
Evident, bronzurile ºi lemnul de acaju strãluceau de curãþenie. Cu cât
utilizam mai puþin aceastã încãpere, cu atât mai vrednic erau ºterse
de praf obiectele ºi mobila. Aceasta din urmã, provenind din fabrica
bunicului matern, chiar ºi dupã ce apartamentul a fost redecorat, a
fost conservatã în virtutea unui soi de pietate filialã. Veritabile
capodopere ale gustului sfârºitului de secol, piesele îmbinau cu mãiestrie lemnul de acaju ºi sideful ; fotoliile ºi picioarele de scaun, ale cãror
ornamente pãreau inspirate de o colonadã ionicã sau doricã, îºi fãceau,
ca ºi restul pieselor de mobilier, un titlu de glorie din a-ºi disimula
destinaþia originarã. Astfel, rostul scaunului nu era defel acela de a
te aºeza pe el, ci acela de a-ºi manifesta în mod estetic prezenþa. Aºa
era salonul nostru. Faþã de celelalte saloane burgheze pe care am
putut sã le vizitez pe când eram copil, el prezenta totuºi o variantã
destul de moderatã a gustului epocii : mobilierul modern, atât de
caracteristic sfârºitului de secol, ale cãrui modele, oferite de Viena,
erau copiate în fiecare an în atelierele bunicului meu, ca ºi în cele din
întreaga Ungarie, intoxicase într-adevãr douã generaþii. Trecuserãm,
fãrã nici o etapã intermediarã, de la stilul Empire, întâi de toate sobru,
la acei monºtri de pluº ºi palisandru care alcãtuiau mobila timpului.
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Sufrageria noastrã bãtrânesc nemþeascã numãra ºi piese funcþionale
ºi de bun-gust, cel puþin în comparaþie cu bufetele supraîncãrcate
de ornamente, cu scaunele decorate cu ciorchini de struguri, cu dulapurile de sticlã din dormitoare ºi cu fotoliile de pluº roºu care se fabricau
pe scarã largã la sfârºitul secolului. Sã adãugãm acestor monºtri fãrã
suflet ºi fãrã întrebuinþare precisã inevitabila cohortã a obiectelor
aºa-zis decorative : palmieri aºezaþi în colþurile camerelor, abundenþa
perniþelor de pe divane, de pe fotolii ºi chiar de pe parchet, unde le
foloseai ca sã-þi odihneºti picioarele, tocuri pentru perii îmbrãcate în
tapiserii înfãþiºând scene de vânãtoare, cerbul de argint cu coarnele
slujind ca toc penelor de scris, bufniþa de bronz servind drept cãlimarã,
prespapirul de marmurã imitând o mânã de om, perdele din perle
multicolore, vãtraie cu mâner amintind de copita unei capre, berze de
porþelan cu aripile încãrcate de plante verzi, egrete din fier forjat
suflate cu argint, þinând în cioc cãrþi de vizitã, fãrã a mai vorbi de
nenumãratele piese de pluº, de fetru ºi de tul ce acopereau ferestrele,
pereþii ºi mobila, tot atâtea cuiburi de praf ºi obstacole în calea luminii.
Acesta era cadrul în care trãia ºi se ridica o întreagã generaþie de
burghezi. Acasã, bunul gust al tatãlui meu reuºise, de bine, de rãu,
sã apere apartamentul de o astfel de invazie, dar terorismul epocii a
lãsat totuºi ºi aici câteva urme : unul sau doi cocori de bronz, ca ºi
o broderie muralã încadratã în piele ºi înfãþiºând cerbi la pãscut.
Aceastã ars vivendi nu era altceva decât varianta central-europeanã
a prostului gust îndrãgit de mic-burghezii erei victoriene. Veºmintele,
lecturile, conversaþia  toate erau dupã chipul ºi asemãnarea mobilierului. Cât despre mobila epocii trecute, cu formele ei pure ºi nobile,
ea trecea în ochii burgheziei liberale ºi luminate drept o vechiturã
numai bunã de aruncat în debara. La drept vorbind, acest prost-gust
era împãrtãºit, dacã nu chiar dictat, de cãtre puternicii lumii : mobilierul din încãperile împãratului Wilhelm ºi ale regelui Eduard al
VII-lea nu diferea cu nimic de cel din sala de aºteptare a unui dermatolog berlinez. Oare nu instalase împãratul, în apartamentul pe care-l
ocupa la Achileion din Corfu, o ºa de piele peste scaunul turnant al
biroului sãu ? Faptul cã, în anticamera unui burghez dintr-o provincie
maghiarã, broderia ce acoperea tocul pentru perii înfãþiºa o scenã de
vânãtoare nu trebuie nicidecum sã ne mire. [...]
Cuvântul acasã îmi evocã vasta curte a clãdirii situatã pe strada
principalã, lungile culoare suspendate ºi mãrginite de grilaje, bãtãtorul de covoare ºi puþul dotat cu motor electric. În fond, era o clãdire
informã ºi fãrã personalitate, locuitã de necunoscuþi ce nu legau niciodatã prietenii ºi nu se vizitau mai deloc. Altfel decât în casele vechi,
fãrã etaj, populate de familii ce întreþineau între ele raporturi de
prietenie... sau de ostilitate, dar, oricum ar fi fost acestea, erau totuºi
legãturi veritabile, locatarii imobilului nostru aparþineau, înainte de
toate, unor caste, unor clase, pe scurt, unor Biserici.
Îmi amintesc mai cu seamã de douã familii de evrei. Cea dintâi,
familie de neologi, progresiºti, bogatã, mondenã ºi îmburghezitã
în acelaºi timp, închiriase la etajul al doilea încãperile care dãdeau
cãtre strada principalã ; orgolioasã ºi închisã, ea se arãta puþin comunicativã faþã de ceilalþi locatari. Cea de-a doua, alcãtuitã din imigranþi
polonezi, locuia la parter, într-un colþ al curþii. Ortodoxã, cu o droaie
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de copii, sãracã ºi extraordinar de prolificã, era mereu vizitatã de tot
felul de rude ce se înghesuiau în trei încãperi întunecoase. În unele
zile de sãrbãtoare, domnea în acele locuri o animaþie demnã de acele
reuniuni febrile în timpul cãrora se iau marile decizii. Aceºti evrei
sãraci  dar erau ei cu adevãrat astfel ?  îmbrãcaþi ca în Galiþia,
provincia polonezã de unde erau originari, respectau cu mare rigurozitate prescripþiile religioase, iar asta fãcea ca ei, faþã de bogaþii neologi,
sã fie mai bine vãzuþi de cãtre locatarii creºtini. Din când în când, unii
evrei sãraci, renunþând la coafura lor stranie, îºi tãiau pãrul, abandonau caftanul ºi toca din piele de vulpe, se bãrbiereau ºi se îmbrãcau
dupã moda zilei  metamorfozã ce se sãvârºea destul de repede la cei
mai mulþi dintre ei. Sfârºeau prin a-ºi trimite odraslele la ºcoli publice,
chiar ºi la liceu, iar eu nu-i mai puteam deosebi de ceilalþi copii ce
locuiau în imobil. Dupã zece ani, evreii cu caftan au dispãrut cu desãvârºire nu doar din casa noastrã, dar aproape din întreg oraºul. Mai
târziu, capul familiei le va maghiariza numele în Jonap, iar familia
Jonap întreþinea acum cu locatarii creºtini raporturi cu mult mai
amicale, chiar mai fraterne, decât cu cealaltã familie, a neologilor.
Toatã lumea vorbea despre familia Jonap cu bunãvoinþã, pe un ton
protector ºi aproape înduioºat. Într-un cuvânt, ei erau neevrei, oameni
tare de treabã ºi dintre cei mai cinstiþi. ªi eram aproape mândri sã-i
avem colocatari  faptul acesta dãdea o marcã de originalitate imobilului nostru mare ºi modern. Cât despre israeliþii distinºi ce locuiau
la etajul doi, pe ei îi întâlneam rareori. Trãiau pe picior mare, cãlãtoreau mult, iar copiii lor urmau liceul catolic. Mama, o femeie tristã
ºi slabã  sãrmana, era cardiacã  cânta excelent la pian ºi-ºi comanda
rochiile la marii croitori din capitalã, lucru care nu putea sã nu stârneascã
invidia burghezimii feminine din întregul imobil. Cu alte cuvinte,
toaletele ei întreþineau bârfele, ºi am fost eu însumi surprins sã constat
cã familia Weinreb, care, totuºi !, nu erau decât niºte evrei, trãia mai
luxos decât noi, cã doamna Weinreb se îmbrãca mai bine, lua mai des
birja ºi cânta mai des la pian decât propria mea mamã : Existã totuºi
niºte limite ce nu trebuie depãºite , mã gândeam eu. Noi ne înþelegeam mai bine cu familia Jonap, adulþii, ca ºi copiii. Departe de a
adopta acele umilitoare practici de asimilare, ei îºi asumau pe deplin
iudaitatea ºi pãreau chiar cã o cultivã : bucãtãria, veºmintele, obiceiurile
lor religioase cu totul aparte, limba lor misterioasã, împodobitã de
cuvinte din germanã ºi idiº, pe scurt, stranietatea lor liber consimþitã,
chiar revendicatã, ne fãceau sã-i asemuim unor membri ai unui trib
exotic, pe care, ca buni ºi miloºi creºtini ce eram, trebuia sã-i protejãm
ºi sã le acordãm respectul cuvenit de obicei imigranþilor dezrãdãcinaþi.
Din când în când, mama îi trimitea câteva prãjituri de casã doamnei
Jonap, care naºtea în fiecare an, în apropierea Paºtelui. Ei ne întorceau
politeþea oferindu-ne, învelitã într-o frumoasã pânzã albã, pâine nedospitã, pentru care ne exprimam curtenitori mulþumirile. Examinam
întotdeauna obiectul cu cel mai mare interes, dar niciodatã vreunul
dintre noi, socotind ºi slugile din casã, n-a îndrãznit sã-l atingã. Deºi
îi acceptam pe cei din familia Jonap, manifestam faþã de ei un soi de
compasiune ºi îi tratam aproape ca pe niºte sãlbatici aclimatizaþi.
Mama mai schimba uneori câteva cuvinte cu doamna Jonap. În zilele
de curãþenie generalã, ea îi adresa amical, de la înãlþimea primului
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etaj, câte un Ei bine, dragã doamnã Jonap , la care aceastã femeie
uzatã, care purta perucã ºi alãpta mereu câte un þânc, rãspundea invariabil : Respectele mele, doamnã !. Nu cred cã mama, apostrofând-o
atât de blând pe doamna Jonap, dorea prin asta sã-ºi facã simþitã
superioritatea în faþa bietei evreice. De altfel, nu avea deloc nevoie
de aºa ceva. Perfect conºtienþi de distanþa care ne separa pe plan
social, celor din familia Jonap nu le-ar fi trecut niciodatã prin cap sã
întreþinã cu noi chiar ºi cele mai firave raporturi de familiaritate. Mi-a
trebuit ceva timp sã înþeleg cã, poate chiar mai mult decât familiile
creºtine, încercau sã pãstreze o anumitã distanþã, eschivând în maniera lor stranie, amestec de orgoliu ºi rezervã, orice tentativã de
apropiere. Totuºi, aceºti evrei sãraci se bucurau de simpatia generalã, iar noi þineam cu bunãvoinþã seama de sãrbãtorile ºi obiceiurile
lor ieºite din comun. Cei din familia Weinreb nu respectau prescripþiile
religiei lor, nu înãlþau cortul în curte, nici mãcar nu mergeau la sinagogã ; într-o zi, tata ne-a povestit cu uimire amestecatã cu indignare
cum, cãlãtorind în acelaºi compartiment cu familia Weinreb, îi surprinsese pe aceºtia din urmã mâncând, deºi eram de-abia la sfârºitul lunii
martie, struguri de provenienþã meridionalã, înveliþi în vatã  am
vorbit apoi despre asta întreaga searã, cu un soi de neliniºte, aproape
cu spaimã ; mai cu seamã mama se arãta în mod deosebit revoltatã
de aceastã necuviinþã.
Cele douã familii evreieºti nu se vizitau. Cu siguranþã, familia
Weinreb trãia pe o altã planetã. Chel ºi mult prea gras, tatãl conducea
o sticlãrie ºi-i vindea produsele în regiune ; aºadar, cãlãtorea des ºi
profita de aceste absenþe pentru a-ºi înºela soþia, tristã ºi prea devreme
îmbãtrânitã, cu diverse casieriþe ; evident, întregul oraº era la curent
cu aceste pozne. Soþia lui îºi îndura nefericirea cu o resemnare romanticã, cântând la pian îndelung ºi ostentativ, în faþa ferestrei deschise.
Toatã casa ºtia cã cei din familia Weinreb nu mâncau coºer, consumau
jambon ºi gãteau cu osânzã, lucru pe care locatarii imobilului îl gãseau
oarecum agasant. În aceastã casã locuitã de mic-burghezi, chestiunea
evreiascã, dacã exista cumva, nu îi privea pe cei din familia Jonap ;
purtând caftane ºi papiote, aceºti galiþieni suscitau mult mai multã
simpatie decât fabricantul de sticlã ºi familia sa perfect civilizatã.
Eleganþa burghezã a familiei Weinreb ne fãcea geloºi ; ei reprezentau
în ochii noºtri o ameninþare cãreia n-am fi fost capabili sã-i definim
obiectul. Prin contactele sale, reduse la minimum, tatãl mãrturisea
faþã de creºtini o indiferenþã politicoasã, deºi, în faþa evreilor sãraci
de la parter, se arãta mândru ºi condescendent. Cu totul diferiþi,
pãrinþii noºtri nu ne-ar fi interzis niciodatã sã-i frecventãm pe copiii
familiei Jonap, sã ne jucãm cu acei puºtani palizi, exoftalmici ; îmbrãcaþi în hainele lor ciudate, pãreau ca loviþi de o bãtrâneþe precoce.
Aceºti adulþi în miniaturã mergeau pânã la a-ºi pãstra pãlãriile pe
cap în timpul jocului ºi, nedovedindu-se prea toleranþi, uneori, furaþi
de frenezia jocului, nu ezitau sã-i numeascã pe ºtrengarii creºtini goi
de sabat, lucru de care aceºtia nu se formalizau, cu atât mai mult
cu cât nu înþelegeau sensul acestei expresii. Tinerii Jonap  sã tot fi
fost vreo ºase-ºapte  se zbenguiau cu plãcere laolaltã cu micii catolici
în curtea în care ne-am petrecut o bunã parte a copilãriei, însã familia
Weinreb veghea cu grijã ca nu cumva vlãstarele ei, pe care o guvernantã
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nemþoaicã le conducea în fiecare zi la ºcoalã ºi cãrora mai mulþi preceptori particulari le acordau meditaþii, sã se amestece cu aceºti proletari
evrei. Niciodatã n-au binevoit sã participe la jocurile noastre. Morga
lor mi-a jignit simþul de echitate pânã într-atât încât, într-o dupã-amiazã,
l-am ademenit în beci pe cel mai mare dintre copiii familiei Weinreb,
pe atunci în vârstã de vreo zece ani, l-am închis în cabina cazanului,
iar apoi, pe deplin liniºtit, am urcat la mine fãrã sã suflu nici un
cuvânt despre nelegiuirea mea. Alertatã, poliþia l-a cãutat pe copil
întreaga noapte ; þipetele înnebunite ale doamnei Weinreb i-au împiedicat pe toþi sã doarmã. A fost descoperit de abia a doua zi dimineaþã,
de cãtre fochist : lucru ciduat, acest copil stângaci, cu ochii stinºi, nu
mi-a demascat niciodatã rãutatea ºi a refuzat cu încãpãþânare sã ofere
cea mai micã informaþie în privinþa împrejurãrilor sechestrãrii sale.
Mai târziu, când am devenit prieteni, nu a încercat niciodatã sã-mi
reproºeze acel ciudat act de rãzbunare ; fãrã îndoialã cã, într-un fel,
îmi dãdea dreptate. Copiii judecã succint, iar verdictul lor este fãrã
drept de apel.
Încetul cu încetul, copiii familiei Jonap au renunþat la îmbrãcãmintea lor, dar nicidecum la obiceiul de a înãlþa în curte, în fiecare an,
de sãrbãtoarea Tabernacolelor, un cort confecþionat din preºuri ºi
aºternuturi ; ºef de trib straniu ºi taciturn, bãtrânul Jonap se retrãgea
aici întreaga dupã-amiazã pentru a se ruga, dupã cum spuneau fiii
lui. Într-o zi, spionând printr-o spãrturã, l-am zãrit aºezat pe un scaun
în mijlocul cortului, privind în gol cu un aer trist ; pãrea cã se plictiseºte. Într-o altã zi, casa a fost trezitã de o agitaþie neobiºnuitã ce
pusese stãpânire pe locuinþele de la parter ; evrei în caftan intrau ºi
ieºeau fãrã încetare, o mulþime de strãini se înghesuiau în interior.
Ieºind din mulþime, încolþit de întrebãri, Lajos, unul din fiii lui Jonap,
în vârstã de nouã ani, ne-a declarat, cu o minã preocupatã ºi mândrã
în acelaºi timp :
 Tata a murit azi-noapte. Ce neplãcere !
S-a purtat toatã ziua cu o morgã pe care pânã la urmã nu am mai
suportat-o. Aºa cã, la cãderea nopþii, i-am administrat, fãrã vreun
motiv anume, o chelfãnealã zdravãnã. [...]
La acelaºi etaj cu noi se afla banca, ocupând trei încãperi lungi ºi
întunecate : biroul directorului, care dãdea înspre scarã, o încãpere
alãturatã, rezervatã casierilor, ºi cea care dãdea spre curte, a contabilitãþii. Doar un perete subþire despãrþea biroul tatãlui meu de cel al
directorului ; fusese amenajatã aici o uºã secretã din tablã, folositã
de director de fiecare datã când dorea sã-i înmâneze tatãlui meu un
document oarecare  scrisoare, chitanþã sau poliþã neonoratã. Timp
de decenii, banca a fost administratã în acest stil patriarhal, fapt ce
nu o împiedica sã prospere. Douã domniºoare bãtrâne þineau contabilitatea. Casier, un fost cãpitan de cavalerie pensionat înainte de termen
ºi care suporta destul de greu aceastã schimbare survenitã în cariera
sa. Figurã posomorâtã, se rãstea la þãranii veniþi sã împrumute bani
sau pentru a-ºi plãti datoriile, de parcã s-ar fi aflat încã într-o cazarmã.
Demisionase din post pentru a se cãsãtori cu o institutoare fãrã avere,
de care se îndrãgostise, dar acest proiect s-a soldat cu un eºec. Suferind
de nostalgia vremurilor de altãdatã, s-a apucat de bãut, blestemând
aceastã lume nedreaptã ºi josnicã în care cãpitanii de cavalerie se
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trezeau degradaþi pânã la rangul de casier, profeþind cu tãrie ºi în
termenii cei mai miºcãtori evenimentul care avea sã schimbe toate
astea. S-a numãrat printre cei mai fericiþi oameni în ziua în care,
izbucnind rãzboiul mondial, a putut sã-ºi îmbrace din nou uniforma
ºi, arborându-ºi cu mândrie sabia, s-a înfãþiºat la bancã pentru a-ºi
lua la revedere de la superiorii sãi. La cuvintele reverenþioase ale
acestora din urmã, el rãspundea laconic, netezindu-ºi mustaþa ºi arãtându-se fericit cã, în sfârºit, se întâmplase ceva.
Însã, în epoca în care, instalatã în localul sãu rãu luminat de la
primul etaj, banca noastrã reuºea sã prospere, nimic nu pãrea sã
anunþe rãzboiul mondial. Cu traista în spate, îmbrãcaþi în sumane,
clienþii aºteptau pe scarã sã li se hotãrascã soarta. Erau în cea mai
mare parte þãrani sãraci veniþi din nord, din regiunea în care recoltele
erau mereu slabe, unde un fermier care exploata cinci hectare trecea
drept un cultivator înstãrit ºi unde chiar ºi moºiile mari de douã sute
de hectare se dovedeau insuficiente pentru a asigura proprietarului
o viaþã de lux, într-atât erau pãmânturile de rele ºi livezile de sãrãcãcioase. Slovaci, de-abia vorbind ungureºte, îngãimau, ca toþi servitorii
noºtri, un dialect maghiaro-slovac. Stãpânii lor, în cea mai mare parte
imigranþi de origine germanã, foloseau în timpul reuniunilor mondene
maghiara, dar, în familie, vorbeau în dialectul german zipser, fãrã nici
un fel de intenþie revendicativã, totuºi. Deºi atmosfera oraºului era
tipic maghiarã, seara, dupã ce luau cina, chiar ºi burghezii bogaþi, în
papuci de casã ºi fãrã veston, începeau sã vorbeascã în germanã. [...]
La Racul roºu n-am fost niciodatã, însã cunoºteam legenda acestui loc. Inaugurat în anii 80 ai secolului trecut, acest restaurant era
socotit teatrul unor adevãrate orgii, unde, dacã e sã dau crezare unchiului
meu, notabilitãþile oraºului se dedau unor practici cu totul speciale.
Încã ºi mai misterios decât localul din strada Bastionului sau decât
taverna de la parterul casei noastre, Racul roºu era un soi de han,
aºezat la câþiva kilometri de oraº, pe drumul naþional. Dornici sã
petreacã un moment agreabil, bãrbaþii din înalta societate, rãmânând totuºi, asemenea unchiului meu, excelenþi taþi de familie, îºi
dãdeau întâlnire acolo. Faptul cã la Racul roºu se petreceau orgii
era un secret al lui Polichinelle, dar, în ce priveºte natura exactã a
acestora, niciodatã nu mi-a fost furnizatã nici o informaþie precisã. În
mod sigur, nu era vorba de jocuri nevinovate ; unchiul meu  un om
cu totul incapabil sã-ºi þinã gura  a evocat într-o zi, pe când eram
ºi eu de faþã, unele partuze, botezate seri ale oamenilor primitivi,
pe parcursul cãrora domnii, însoþiþi de tinere þãrãnci pe care avuseserã
grijã sã le dezbrace dinainte, se cãþãrau în arborii din grãdina învecinatã, unde se jucau de-a urangutanii... Zbenguindu-se goi puºcã printre
ramuri, aceºti bãrbaþi respectabili ofereau fãrã îndoialã un spectacol
dintre cele mai curioase. Din nefericire, atunci când ajunsesem la
vârsta când puteam pretinde sã mã bucur de acest soi de distracþie,
restaurantul nu mai era decât o mizerabilã cafenea de þarã, cu totul
dãrãpãnatã.
Acesta era deci cadrul, mai degrabã modest, al sexualitãþii extraconjugale. La drept vorbind, pentru a-þi potoli setea, nu-þi erau oferite
decât aceste ape tulburi. Legãtura, decãderea ºi alte anomalii specifice femeilor mãritate aparþineau numai universului romanelor. Copil
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fiind, n-am auzit vreodatã nici cel mai neînsemnat can-can cu privire
la vreo nefericitã ce ar fi întreþinut relaþii vinovate ; în rest, actriþele companiei teatrale municipale fãceau obiectul unei severe supravegheri, ºi cel mai mic pas greºit le era sancþionat printr-un boicot
nemilos. [...]
Ferestrele sufrageriei noastre dãdeau cãtre hotel, unul dintre cele
mai impozante din regiune, hotel care avusese onoarea de a-l adãposti
odatã pe împãratul Franz Josef, venit sã asiste personal la niºte
manevre militare. Ferestrele apartamentului imperial erau chiar
vizavi de cele ale sufrageriei noastre unde, graþie scarlatinei de care
suferea unul din fraþii mei, am avut ocazia sã petrecem o noapte. E
inutil sã vã spun cã, din pricina emoþiei, n-am dormit toatã noaptea.
Restaurantul hotelului era condus de un hangiu roºcovan, care, dupã
plecarea augustului oaspete, n-a ezitat sã prezinte o notã de platã
foarte încãrcatã : scandalizat îndeosebi de preþul peºtelui, intendentul
imperial îl va convoca pe impertinent mustrându-l pentru lãcomia sa
care, spunea el, nu face cinste oraºului. [...]
Tot de la fereastra sufrageriei puteam privi ºi spre marea piaþã
pavatã cu piatrã unde se strângeau în fiecare dimineaþã cãrãuºi ºi
negustori de pretutindeni, oferind spectacolul pitoresc al unui adevãrat bazar. În fiecare zi, cãtre prânz, puteai auzi, în câte un colþ al
pieþei, intonat de cortegiile funerare, Circumdederunt me sau, cu prilejul înmormântãrilor militare, câte un marº funebru, interpretat de o
orchestrã de alãmuri. Prin acest loc trecea preotul, însoþind pedestru
morþii oraºului, pentru a ajunge acolo unde se binecuvânta sicriul.
Apoi, cei ce duceau lumânãrile ºi familia îndoliatã urcau în trãsuri,
iar caii, cu harnaºamentul lor de mare pompã ºi purtând pe capete
pene de struþ, porneau la trap cãtre cimitirul municipal. Pe întreaga
perioadã a copilãriei mele, la ora douã dupã-amiaza, chiar în momentul
în care bona ne aducea desertul, eu aºteptam ca, exact sub fereastra
noastrã, marºul funebru, melopeea lãcrãmoasã a preoþilor, psalmii în
latinã ai liturghiei ºi sunetele cavernoase ºi sparte ale orchestrei
militare sã înceteze brusc  în fiecare zi, la aceeaºi orã, o tristeþe
amestecatã cu neliniºte îmi cuprindea inima. Nu atât din pricina
misterului crud ºi absurd al morþii, cât din cauza intransigenþei manifestate de mama mea, care, în numele nu ºtiu cãror principii pedagogice,
ne interzicea sã ne ridicãm de la masã pentru a asista la înmormântarea unui oarecare, a unui mort strãin ºi pentru totdeauna necunoscut. În timpul înmormântãrilor militare, orchestra reapãrea la
fereastra noastrã, interpretând de data asta melodii vesele ºi pline
de antren, pentru a ilustra  cel puþin aceasta a fost explicaþia pe care
ne-a oferit-o unul din preceptorii noºtri  triumful vieþii asupra morþii.
În rest, pompa cuvenitã înmormântãrilor militare îi împingea pe mulþi
infanteriºti la sinucidere ; în scrisorile lor de adio, aceºti tineri þãrani
sentimentali mãrturiseau cã fuseserã impresionaþi, chiar seduºi, de
onorurile oferite camarazilor lor, camarazi originari din acelaºi sat ca
ºi ei ; hotãrâþi sã-i urmeze în moarte, ei cereau familiei ºi prietenilor
sã-i însoþeascã, împreunã cu orchestra, pe ultimul lor drum. A existat,
la un moment dat, o adevãratã epidemie de sinucideri : foarte mulþi
soldaþi veterani îºi puneau capãt zilelor, cu arma din dotare, doar
pentru ca aleasa inimii lor, vreo tânãrã þãrancã, sã-i poatã vedea
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conduºi spre cimitir cu orchestra. Ceva mai târziu, atunci când autoritãþile militare au interzis orchestrelor sã participe la funeraliile infanteriºtilor care-ºi luaserã singuri viaþa, epidemia s-a domolit. La ce bun
sã te laºi înmormântat fãrã muzicã ?
Instalat la o margine a pieþei, într-o casã fãrã etaj, hanul La visul
de aur servea cãrãuºilor, cât era ziua de lungã, un formidabil vin sec.
Locul acesta reprezenta un adevãrat paradis pentru copii, ai cãror
ochi nu se sãturau niciodatã de spectacolul pe care-l oferea [...]. Aici
îºi înãlþau corturile circurile ambulante ºi tot aici s-a instalat într-o
bunã zi primul cinematograf din oraºul nostru, Biograful, care se
muta dintr-un sat în altul cu un program prost, cu generatorul sãu
particular ºi propriul sãu afiº. Regele Solomon îºi ridicã braþul drept
stãtea scris pe acesta, într-un ungher întunecat al sãlii, ºi pe ecran
apãrea, într-adevãr, o siluetã vagã miºcându-ºi mâna. Filmul acelei
epoci, care încã nu se sacrificase cultului vedetelor, nu se preocupa
mai deloc de decoruri  ºi încã mai puþin de mizanscenã. E adevãrat
cã nici publicul nu era prea exigent, mulþumindu-se sã contemple, cu
gura cãscatã ºi þinându-ºi rãsuflarea, punerea în miºcare a unei imagini fixe. Marea piaþã rectangularã oferea mereu un spectacol pasionant : aici se produceau saltimbancii, funambulii ºi prestidigitatorii,
aici se instalau, pentru câteva zile, hipodromuri ºi muzee Grévin
ambulante ce prezentau evoluþia embrionului ori efigia, în mãrime
naturalã, a papei Leon al XII-lea agonizând pe patul de moarte  un
dispozitiv ingenios ridica ritmic dosul pontifului livid. (Trebuie sã
mãrturisesc cã imaginea acestui bãtrân în agonie mi-a bântuit multã
vreme nopþile.) Tot aici am vãzut pentru prima datã o menajerie.
Faptul cã cineva a putut zãvorî vieþuitoarele în spatele gratiilor m-a
întristat profund, cãci priveliºtea mi-a zgândãrit simþul dreptãþii ; ca
urmare, am fondat, laolaltã cu ceilalþi copii din imobilul nostru, o
miºcare pentru libertatea animalelor. Chiar în aceastã piaþã, mi-a
fost dat sã asist pentru prima oarã la lupta de clasã sau cel puþin la
una din variantele ei primitive ºi spontane : într-o dupã-amiazã de
duminicã, câþiva sãpãtori l-au atacat pe un antreprenor zidar care-i
înºelase la platã. Alertaþi, poliþiºtii au luat de îndatã apãrarea patronului, dupã care câþiva militari ce hoinãreau ºi fãceau ochi dulci fetelor
i-au atacat pe poliþiºti. Pe datã, sângele a început sã curgã ; au scânteiat sãbiile, cuþitele ºi baionetele, fãrã ca nimeni sã ºtie prea bine
de ce, de parcã acestei izbucniri de furie nu i-ar fi lipsit decât pretextul... Noi priveam de la înãlþimea balconului aceastã stranie revoluþie,
înãbuºitã în cele din urmã de intervenþia unui detaºament de jandarmi : cu mãnuºile lor albe, cãºtile cu pana de cocoº, s-au apropiat
cu baioneta la armã ºi simpla lor apariþie a fost suficientã pentru ca
piaþa sã se goleascã, chiar înainte ca ei sã fi îndrãznit sã atace. În
acea dupã-amiazã de neuitat, am descoperit cã oamenii nu se înþelegeau unii pe alþii, cã îi separa o urã implacabilã, urã pe care, de bine,
de rãu, reuºiserã s-o ascundã o bucatã de vreme. Da, am descoperit
cã tot ceea ce se petrecea înaintea ferestrelor frumosului nostru apartament nu era decât o iluzie. În acea dupã-amiazã, lumea îºi ridicase
vãlul ºi-mi arãtase adevãratul ei chip.
În româneºte de CÃTÃLIN LAZURCA
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Lucian Blaga (1895-1961)  poet, filosof, traducãtor. Volume de
versuri : Poemele luminii (1919), Paºii profetului (1921), În marea
trecere (1924), Lauda somnului (1929), La cumpãna apelor (1933),
La curþile dorului (1939), Nebãnuitele trepte (1943). Teatru : Zamolxe,
mister pãgân (1921), Tulburarea apelor (1924), Daria, Fapta, Ivanca,
Învierea (1925), Meºterul Manole (1927), Cruciada copiilor (1930),
Avram Iancu (1934), Arca lui Noe (1944), Anton Pann (1964). Hronicul
ºi cântecul vârstelor, text memorialistic, apare abia în 1965, deºi
fusese scris cu douã decenii mai devreme. Sistemul filosofic al lui
Lucian Blaga include patru trilogii (a cunoaºterii, a culturii, a valorilor ºi cea cosmologicã). I-au mai apãrut câteva volume de eseuri
ºi de aforisme. Traduce Faust pentru prima oarã în limba românã.
Fragmentele selectate pentru aceastã antologie surprind anii de
agonie ai Imperiului Austro-Ungar, ani priviþi cu mare speranþã, dar
ºi cu o satisfacþie pe mãsurã, de cãtre tânãrul Blaga, care, animat
de un accentuat sentiment naþional, asemeni celorlalþi români ardeleni,
aºteaptã cu înfrigurare ieºirea Transilvaniei de sub tutela imperialã.
Demn de remarcat cã, la douãzeci de ani, dupã izbucnirea celei dintâi
conflagraþii mondiale, Lucian Blaga are conºtiinþa deplinei sale valori,
trãieºte deja cu imperativul operei ce va sã vinã, fapt care îi imprimã
un suflu vital sub protecþia cãruia va traversa timpurile neprielnice.
De aici detaºarea ºi chiar umorul notaþiilor sale, un adevãrat exemplu
de ceea ce astãzi s-ar putea numi o gândire pozitivã. (Sorin Tomuþa)
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Lucian Blaga

Hronicul ºi cântecul vârstelor*
Întoarcerea la Sebeº îmi rezerva o surprizã. O seamã de entuziaºti
luaserã de vreo câteva sãptãmâni iniþiativa înfiinþãrii unei trupe permanente de teatru românesc transilvan. Încercarea, subvenþionatã ºi
de-un fond anume, administrat de Astra sibianã, prindea contur sub
conducerea lui Nicolae Bãilã, actor, care fãcuse o carierã din cele mai
lãudate pe la teatrele nemþeºti din Austria. Sosiserã în orãºelul nostru
ºi douã tinere absolvente ale Conservatorului de Artã Dramaticã de
la Bucureºti. Repetiþiile erau avansate. Oareºicare pasiune pentru
teatru se trezise în mine, cu ani mai înainte, în condiþiile modeste ce
le oferea mica noastrã urbe. Îmi aminteam cu duioºie ºi cu un zâmbet
de vara anului 1909 (nu aveam decât paisprezece ani), când, timp de
patru sãptãmâni, o trupã germanã, cãlãtoare din loc în loc, a dat
reprezentaþii, searã cu searã, în orãºelul nostru. Trupa era excelentã.
Calitatea actorilor te fãcea sã treci cu vederea lipsurile tehnice ºi
neajunsurile decorului. Se reprezentau piesele mari ale repertoriului
german ; Schiller, Grillparzer, Gerhardt Hauptmann, Sudermann. Nu
dispuneam de mijloacele bãneºti sã-mi procur biletul de intrare la
fiecare nouã reprezentaþie. Dar simþeam cã mã prãpãdesc dacã s-ar
fi întâmplat sã-mi scape vreuna din piese. Neavând încotro, am recurs
atunci la potlogãria de a-mi face loc printre spectatori ºi fãrã biletul
de rigoare. Unul din foºtii mei colegi de pe vremuri, la ºcoala germanã
din localitate, descoperise calea spre o întreagã serie de bilete pentru
un loc în picioare. Acestui coleg de altãdatã i-am impus un aranjament,
de pe urma cãruia el nu avea nimic de pierdut, iar eu, totul de câºtigat.
La fiecare reprezentaþie, dupã primul act, amicul ºvab urma sã iasã
din salã pe coridor pentru a-mi ceda biletul sãu. Când se da semnalul
pentru actul al doilea, intram ºi eu. Fostul coleg nu era expus sã fie
controlat, cãci cerberii de la uºã îl cunoºteau, iar eu mã legitimam cu
biletul de împrumut. Înþelegerea dintre mine ºi prietenul meu se
desãvârºea în amintirea unei vechi întâmplãri, cãci ºvabul era acel
bãiat roºcovan care mã pârâse cândva lui Herr Lehrer Roth cã i-am
uzurpat locul. Trupa româneascã ce se înjgheba sub ochii noºtri urma
în toate exemplul trupei germane de odinioarã. ªi, cum teatrul mã
*

Lucian Blaga, Hronicul ºi cântecul vârstelor, prefaþã ºi bibliografie de
Ioan Holban, Editura Minerva, Bucureºti, 1990 (fragmente).
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pasiona, luai tot mai adesea drumul spre repetiþii. Ca simplu spectator,
fireºte. ªi dintr-un interes plin de ardoare ce-l acordam actriþelor,
fireºte. Îmi fãceam tãcut ºi liniºtit apariþia în fiecare dupã-amiazã,
la anume orã, în sala unde aveau loc caznele actoriceºti. Îmi fãceam
în cursul repetiþiilor obiecþiunile mele, dar numai pentru mine. Mã
socoteam prea novice ca sã le comunic ºi celorlalþi. ªi apoi ieºeam, în
grup, la plimbare. Tinerele actriþe aduceau, în aerul provincial medieval al orãºelului, ceva din vioiciunea, din eleganþa ºi din sprinteneala
degajatã a vieþii bucureºtene. Nu mã mai gândeam la rãzboi.
Pe la sfârºitul lui iulie, trupa noastrã de teatru ieºea din faza
problematicã. Se fixa cu nervozitate itinerarul turneului în perspectivã. Dupã clocotul tulbure al repetiþiilor, spectacolele din retorta
noastrã spiritualã luau înfãþiºarea purã a unui nobil precipitat. Dar,
în acelaºi timp, creºtea de la o zi la alta îngrijorarea obºteascã din
pricina situaþiei internaþionale. O faþã crispatã ne aduse într-o zi
vestea despre probabilitatea unei mobilizãri parþiale. Dar panica se
evaporã repede. Prea puþini luau în serios sunetul zarurilor ce se
aruncau pe tabla de joc a diplomaþiei. Înfiorarea ne încingea o clipã,
ºi-apoi dispãrea. Apreciam cã ar fi într-adevãr prea stupid ca teatrul
nostru sã fie zãdãrnicit de-un rãzboi.
În preajma ultimelor bãtãi de ceas ale lui iulie, ameninþarea ce
plutea peste omul european lua accente din cale afarã de grave. Într-o
noapte de început de august, apãrurã pe strãzile orãºelului afiºele
vestind starea de asediu ºi mobilizarea generalã. Un vânt uscat ºi
fierbinte sfâºia afiºele, împrumutându-le un sunet metalic.
24 de ore mai apoi, conduceam pe Lionel, sublocotenent în rezervã,
la regimentul sãu, la Alba-Iulia. Aci, Lionel fu informat cã va mai
rãmâne vreo câteva sãptãmâni pe loc ºi cã nu avea sã îngroaºe chiar
rândurile celor dintâi batalioane ce plecau spre hotare. M-am întors
la Sebeº cu atâta consolare, singura ce puteam s-o aduc Mamei. Intrând
în curte, dau cu ochii de fratele Longin. Sosea tocmai în momentul
acela de peste Carpaþi. Funcþionar de vreo doi-trei ani la o fabricã din
Bucureºti, el venea sã-ºi facã datoria de ostaº al împãratului. Pâlpâia
în mine nu ºtiu ce poftã sã-l iau la bãtãi, cã a fost atât de imprudent
sã dea urmare ordinului de chemare. Sã fi rãmas mai bine dincolo !
Sã te fi înrolat în armata românã ! Dacã þi-e scris sã cazi, am ºti cel
puþin pentru ce ! Îl muºtruluiam cã nu ºtia bietul de unde sã se adune.
Ne cãdea în curte ca un neghiob, încredinþat cã e vorba de simple
demonstraþii ºi cã nu se va ajunge la rãzboi. Ei, ai sã vezi demonstraþii, cã þi-i muºca unghiile !, îi zic eu, ºi mã reped fãrã întârziere la
poºtã ca sã dau o telegramã celuilalt frate, lui Liciniu, care se gãsea
la Constanþa, sã nu alunece ºi el pe calea ordinelor chesaro-crãieºti.
Telegrama am conceput-o în termeni camuflaþi. Îi comunicam cã nu
ne pârjoleºte dorul sã ne calce ºi el. Nu. Liciniu n-avea sã vinã !
Dupã declaraþiile de rãzboi schimbate ca niºte sinistre saluturi
între popoare, dupã dezlãnþuirea ostilitãþilor, o singurã întrebare ardea
în cãmara cea mai lãuntricã a inimilor noastre : ce va face România ?
Un început de rãspuns veni când factorii, în cari s-a întruchipat pentru
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o clipã însuºi destinul, au hotãrât ca românii sã nu intre în rãzboi
alãturi de Austro-Ungaria. Era aceastã hotãrâre, pentru noi, ardelenii,
cari o aºteptam cu aprigã încordare, un indiciu precis cã România îºi
cautã, mai presus de orice contingenþe, drumul intereselor sale, cari,
în acelaºi timp, erau ºi ale tuturor românilor, de pretutindeni. Decepþia
puterilor centrale, cari invocau un anume tratat de alianþã, era vãditã.
Sãptãmânã dupã sãptãmânã, cât a þinut luna august, plecam, în
fiecare duminicã, cu Mama la Alba-Iulia, sã-l vedem pe Lionel. Avea
loc de fiecare datã o întâlnire pe care o credeam cea din urmã ºi o
despãrþire la fel. Lionel ne privea îndelung din albastrul lui domolit
de bunãtate. Îºi curma vorba, parcã s-ar fi întrebat ce se alege de noi
dupã plecarea lui ! Dar se stãpânea ºi nu aºtepta nici o consolare de
nicãieri.
Izbucnirea rãzboiului trezi în mine, cu putere, instinctul de conservare, care pânã atunci nu-ºi ridicase niciodatã capul din zona sa vegetativã. Se ridica nu atât voinþa existenþei ca atare, cât a existenþei
pentru ceva. Hrãneam încã de mai de mult, aproape de totdeauna,
convingerea cã aº putea sã înfloresc cu folos mai înalt în viaþã, încât
dãruirea mea, oricât de egocentricã ar fi pãrut, sã dobândeascã o
legitimitate depãºind sfera individualã. În faþa primejdiei de proporþiile unor continente încãierate, convingerea mea se înteþea de la o
zi la alta, luând uneori forma primarã a unui þipãt vital : trebuie sã
ies teafãr din acest rãzboi ! Cu orice preþ ! Faþã de împãrãþia al cãrei
cetãþean tolerat mã ºtiam, nu aveam conºtiinþa vreunei datorii. Mai
precis, faþã de împãrãþie aveam conºtiinþa cã trebuie repudiat orice
gest ce ar fi putut contribui, într-un chip sau altul, la supravieþuirea
ei. Mã miram uneori cã imperativul acesta nu alinia pe toþi românii
ardeleni în front compact. Dezorientarea era însã sporadicã.
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Illyés Gyula (1902-1983)  poet, prozator, dramaturg ºi eseist
maghiar, nãscut la 2 noiembrie 1902 în localitatea Ráczegrespuszta,
descendent al unei familii de þãrani. Îºi face studiile la Budapesta
ºi la Paris (între 1921 ºi 1926), unde pãtrunde în cercul suprarealiºtilor. Dupã întoarcerea la Budapesta, lucreazã ca redactor-ºef adjunct
al importantei reviste culturale Nyugat (Vestul). În 1941, dupã
moartea lui Babits Mihály, preia, pânã în anul 1944, conducerea
revistei, care îºi continuã apariþia sub numele de Magyar Csillag
(Steaua maghiarã). În 1946, se retrage în idilica localitate Tihany,
de pe malul lacului Balaton. Moare la 15 aprilie 1983 la Budapesta.
Identitatea sa poeticã este marcatã de douã surse distincte : universul pustei ºi literatura francezã avangardistã. Se impune ca figurã
reprezentativã a filonului popular al literaturii maghiare prin romanul Puszták népe (Oamenii pustei), publicat în 1936. Autor prolific,
ale cãrui texte au devenit cunoscute prin numeroase traduceri, publicã romane : Petöfi Sándor, 1936, Kora tavasz (Primãvarã timpurie),
1941, Mint a darvak (Precum cocorii), 1942, Hunok Párizsban (Huni
la Paris), 1946, Ebéd a kastélyban (Prânz la castel), 1962 ; drame
istorice : Fáklyaláng (Torþa), 1953, Dózsa György (Gheorghe Doja),
1956, ºi volume de poezie : Nehéz föld (Pãmânt greu), 1926, Szálló
egek alatt (Ceruri în miºcare), 1935, Rend a romokban (Ordine printre
ruine), 1937, Külön világban (Într-o altfel de lume), 1939, Új versek
(Poeme noi), 1961. (Gabriel Kohn)
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Illyés Gyula
Illyés despre Illyés *

[...] ªcoala era privitã cu ochi rãi de toatã lumea. Cheltuielile erau
suportate, conform legii, prin munca pe moºie, dar cu ce folos ? Existã
munci agricole  cum ar fi sortarea fasolei ºi lintei  care, spun experþii,
pot fi fãcute doar de cãtre copii. Pentru strângerea gongilor de sfeclã
e potrivit tot trupul lor firav ºi mlãdios. Deci, în loc sã înveþe, copiii
sunt trimiºi la câmp...
Când nu ne însoþea nea Hanák, misiunea lui era îndeplinitã de
alþii, care ne tratau fãrã nici un fel de menajamente, de parcã am fi
fost oameni în toatã firea. Umblau cu bãþul în urma noastrã ºi ne
altoiau peste pantalonii mult prea strâmþi, îndemnându-ne cu vorbe
aspre. Ciudat lucru, când nea Hanák ne atingea uºor cu vergeaua,
rezultatul era un urlet infernal ce ne scutura toatã fãptura. Acum, nu
se auzea nici pâs. [...]
În general, ºcoala n-o sufereau nici mãcar pãrinþii, ºi temele erau
luate drept cicãleli. Copiii erau trimiºi la ºcoalã ca la munca voluntarã.
Cei care împlineau 910 ani erau puºi de-ndatã sã munceascã. În orice
caz, nu primeau de mâncare. De cele mai multe ori, nu primeau nici
dacã cereau. Nu se putea. Cam jumãtate din elevi veneau din cele
patru zãri ale pustei. ªcoala era atât de departe, încât între orele
de dimineaþã ºi cele de dupã-amiazã nu le mai rãmânea timp sã ajungã
pânã acasã. Ce mâncau ? Pãi, nu mâncau nimic. Cel care îºi aducea
cu sine o felie de pâine sau un pumn de orez fiert îi avea pe toþi ceilalþi
la cheremul sãu. Pe lângã toate astea, ºcoala din pustã era un loc
mizer, sãrãcãcios. Bogaþii nu-ºi trimiteau copiii acolo. Intelectualitatea
pustei prefera oraºul.
S-a vorbit ºi în familia noastrã mult despre acest lucru, nu pentru
cã doream sã facem parte din elitã, ci pentru cã bunica spunea cã
*
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e important ca toþi aceºti copii sã ºi înveþe câte ceva, sã nu se zbenguie
doar, boþindu-ºi hainele. Aºa cã a început sã cutreiere satele ca sã afle
unde-ar fi mai bine sã mergem la ºcoalã. Dar s-a întors cu veºti
proaste : metoda învãþãtorului era mereu aceeaºi  îºi încãrca
dimineaþa cãruþa cu bãlegar, se oprea în faþa ºcolii, plesnea toatã
clasa, dupã care pleca la câmp. Gospodar de frunte... Se întorcea pe
la 11, dar pierdea timpul ; de predat, nu preda decât dacã ploua afarã.
În decembrie, fiecare copil trebuia sã aºeze un braþ de lemne lângã
catedra învãþãtorului ; cine aducea douã scãpa de orice trudã a minþii.
Situaþia era, în mare, aceeaºi peste tot.
Duminica, viaþa se dovedea ceva mai veselã. Dupã-masa, pe la douã,
se instala o atmosferã de sãrbãtoare, învãluind totul. Cãruþaºii,
grãjdarii îºi terminau treburile ce nu sufereau amânare. Îºi mãturau
grajdurile, ºoproanele, mulgeau vacile, þesãlau caii, cãrau apã, trãgeau
o fugã pânã la câmp, mai dãdeau cu sapa pe o bucatã de pãmânt, mai
pliveau.
Prânzul dura cel mai puþin.
În ferestre atârnau deja curelele de bãrbierit, briciurile scânteiau
ameninþãtor. Apãreau de-ndatã ºi micile oglinzi rotunde, de buzunar,
iar bãrbaþii îºi rãdeau fluierând barba de pe feþele osoase, barbã veche
de o sãptãmânã, înmuiatã în apã cu sãpun de casã.
Cine avea îºi scotea din ladã cizmele noi, cine nu, le lua pe cele
purtate ºi le lustruia cu scuipat. Fetele se dichiseau ºi ele. Purtau
haine pestriþe, dar nu vechile costume populare, ci lucruri pe care le
gãseau de-a gata în prãvãlie. Un albastru strident, fuste verzi ºi
roºii-bordo deasupra poalelor dantelate. Când ieºeau pe poartã, þineau
în mâini batiste colorate, în formã de romb. Femeile dãdeau la ivealã
negrul de sãrbãtoare  greu procurat  doar dacã era vorba de vreun
eveniment familial, o nuntã sau o înmormântare. Dupã prânz, ieºea
ºi soarele, de parcã pânã atunci ar fi fost mereu înnorat.

* * *

Parisul a fãcut din mine ceea ce sunt !
L-am cunoscut pe când împlinisem 19 ani ºi l-am pãrãsit pentru
întâia oarã la 23. Acesta este, deci, cãminul tinereþii mele, iar dacã
vârsta maturã înseamnã izgonirea din tinereþe, atunci eu voi rãmâne
mereu un exilat din Paris. Acolo am înþeles ce înseamnã libertatea.
Acolo am înþeles lecþia luptei purtate în numele libertãþii. N-am urcat
niciodatã în turnul Eiffel : întorcându-mã, mi-am dat seama cã fusesem
pe culmi. De acolo am putut vedea adevãrata dimensiune a Europei.
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Eram pe deplin convins cã aceasta era altitudinea necesarã. Iatã
perspectiva care a generat cosmopolitismul meu. De-acolo am descoperit adevãrata aºezare a Ungariei : moment ameþitor, plin de vrajã,
piatrã de încercare a sufletului.
În româneºte de MARGARETA TASI
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Ion D. Sîrbu (1919-1989)  prozator, dramaturg, eseist, socotit
în timpul vieþii ca fãcând parte din eºalonul doi valoric al literaturii
române, ºi-a luat, prin romanele sale postume Adio, Europa !
(1992-1993), Lupul ºi catedrala (1993), dar mai ales prin scrierile
confesive Traversarea cortinei (volum de corespondenþã cu Virgil
Nemoianu, Ion Negoiþescu, Mariana ªora) ºi Jurnalul unui jurnalist
fãrã jurnal (vol. I ºi II, 1993), o binemeritatã revanºã. Pânã în 1989,
publicase atât prozã scurtã (Povestiri petrilene, 1973, ªoarecele B ºi
alte povestiri, 1983), cât ºi romane (Dansul ursului, 1988, De ce
plânge mama ?, 1973) sau teatru (Arca bunei speranþe, 1982, Bieþii
comedianþi, 1985).
Ironia, autoironia, sarcasmul, aforismul, disperarea însoþesc
aproape fiecare rând al jurnalului sãu. Exilat literalmente la Craiova,
Isarlîk în traducerea folositã cu umor de I.D. Sîrbu, scriitorul are
posibilitatea de a diferenþia între o mentalitate de tip balcanic ºi,
la polul opus, profilul spiritual transilvan. Fãrã a-l idiliza pe cel din
urmã, cea dintâi este culpabilizatã. Nu trebuie omis un amãnunt :
paginile sunt scrise de-a lungul celui mai întunecat deceniu din
istoria contemporanã a României, fapt care motiveazã elocvent
amãrãciunea scriitorului. (Sorin Tomuþa)
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I.D. Sîrbu

Exerciþii de luciditate*
Numai Transilvania mea  ºi cea a dascãlilor ºi camarazilor mei
de arme, muncã ºi puºcãrie  a aparþinut (organic, spiritual, moral)
de ceea ce astãzi începe a se contura drept Europa de Mijloc sau
Mitteleuropa. Vechiul Regat, dupã ce ºi-a pierdut, foarte uºor ºi repede,
smalþul sãu bonjourist, a rãmas tributar, ingenios ºi inteligent, spiritului bizantin, fanariot, balcanic. Nu vãd nimic ruºinos sau total-rãu
în acest buchet de defecte, urmare tristã a ocupaþiei turceºti ºi a unei
paralele izolãri, tot foarte lungi, de Europa marilor valori, ºcoli, curente.
Lichelismul, de pildã, vine cu o serioasã dozã de inteligenþã practicã,
semidocþia apare deodatã cu o întreagã recuzitã de teatru, iar succesivele ocupaþii ºi înrobiri ne vindecã de utopii, dogmatisme ºi prietenii
veºnice. Noi, românii, trecem prin ideologii, religii ºi convingeri ferme
ca raþa prin apã. La noi, nimeni nu a crezut definitiv în nimic, nici
la 23 August ºi nici astãzi. Nu apuc sã contrazic un ministru sau
redactor-ºef, cã a ºi trecut cu toate armele ºi biografia de partea mea.
Balcanii alcãtuiesc (poate, nu sunt sigur deloc !) sângele proaspãt-leneº, mincinos, fantezist ºi hoþesc al acestei prea cinstite ºi cuminþi
(azi !) Europe de Mijloc, plinã acum de melancolie ºi sinucigaºi, plinã
mai ieri de fasciºti, anarhiºti ºi revoluþionari în stare larvarã. [...]
Plimbare tristã pe uliþa copilãriei, în Petrila. Doamne, cât de sãraci,
de curaþi ºi de fericiþi am fost noi, în casa asta proletarã de pe Uliþa
Zorilor (fostã Malinovschi) numãrul 6.
Am avut trei limbi materne (corect româneºte am învãþat la grãdiniþã ºi primarã), am avut o moralã paternã teribilã, ea fiind ºi azi
zestrea din care mã hrãnesc. Chiar dacã, din cauza ei, mi-am nenorocit
cariera ºi viaþa. Nu am avut ogradã, pãmânt, proprietate ; dar am avut
o curte, o casã, o grãdinã. Petrila nu era nici sat, nici oraº, nici comunã,
era colonie. Problemele ei sociale mi-au þinut loc de peisaj ºi folclor,
mina a fost þarina, accidentele ºi grevele erau marile evenimente
istorice ale vieþii noastre, iar idealul socialist  naiv ºi romantic  al
tatãlui meu a constituit religia pe care am respirat-o alãturi de rugãciunile catolice ale mamei mele.
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Am pierdut ºi clasa muncitoare  nu mai pot spune : am rãmas
un fiu credincios al clasei muncitoare, sunã fals, ridicol, vetust sau
compromis. Nu mai pot scrie despre mineri ºi minã  acest orizont
moral ºi social mi-a fost total naþionalizat ºi chiar militarizat. Dacã
scriu o piesã despre contabili, curve sau birocraþi, ea poate sã treacã
de cenzurã ; dacã scriu una adevãratã despre mineri, se gãsesc imediat
o sutã de deºtepþi care ºtiu totul despre minã ºi minerul de tip nou.
A trebuit sã caut alt cer, alt peisaj, altã patrie sentimentalã ºi politicã.
Am pierdut ºi Ardealul-mumã, ºi Bucureºtiul în care începusem sã mã
simt acasã. Încet, încet, din jale s-au întrupat Oltenia ºi Craiova asta,
pe care o detest din tot sufletul meu, fiindcã o iubesc pentru defectele
ei atât de teribil de valahe ºi de fanariote.
În Petrila, dorm în cimitir nu numai pãrinþii, moºii ºi strãmoºii
mei, dorm ºi toate temele, dramele, eroii din romanele ºi piesele pe
care nu le-am putut scrie, pe care am fost obligat sã le uit. [ ]
* * *
Bucureºtiul nu mai este o Capitalã. Este doar centrul politic ºi
administrativ. Provinciile nu se mai uitã spre el cu invidie, admiraþie,
respect. Ci cu fricã, oroare, profund dispreþ. Iaºul, Clujul, Timiºoara
încep sã-ºi redoreze blazonul uitat, prind contur cultural independent,
descentralizat. (De altfel, prima mãsurã politicã a viitorului perestroica
la noi, cred eu, va trebui sã înceapã cu autonomizarea regiunilor
istorice spre a limita ºi slãbi puterea acestei Capitale devenite haoticã,
absurdã ºi, mai ales, profund ridicolã ºi laºã.)
Mã întâlnesc cu un bãtrân cãrturar transilvan. Îmi mãrturiseºte
cu mare durere : Nu ne-a fost uºor, ne-au trebuit multe sacrificii de
conºtiinþã ca sã acceptãm Marea Unire ; din punctul de vedere al
civilizaþiei ºi al moralei publice, Vechiul Regat era cu mult în urma
Banatului ºi Ardealului, unde se simþea spiritul de organizare, corectitudine ºi cinste caracteristic Europei de Mijloc. Regatul avea în schimb
o limbã literarã, cultã, un învãþãmânt ºi o intelectualitate occidentale
pe care noi nu le aveam. Clujul, Sibiul, Aradul, Timiºoara nu au avut
niciodatã complexe de inferioritate, s-au topit corect în avântul ºi
tinereþea României Mari... Dar, mai nou, Capitala a încetat sã mai
lumineze ; ea întunecã ºi dezorganizeazã. Banatul ºi Transilvania se
gãsesc galopând politic dupã exemplul judeþului Olt  iar Clujul, Sibiul,
Timiºoara, Oradea ºi Iaºii primesc lecþii de urbanitate ºi culturã de
la Scorniceºti....
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Milo Crnjanski

Itaca*

Timiºoara, în vremurile mele (1892/1912) era o urbe somptuoasã,
cu bulevarde largi, cu parcuri întinse, cluburi de canotaj, dar ºi cu
periferii industriale. Avea uriaºe terenuri de instrucþie ºi cimitire. Era
poreclitã Mica Vienã.
În inima oraºului se aflau multe clãdiri construite în stil baroc :
marea catedralã catolicã, vestitã pentru concertele din Bach care se
organizau aici, mãnãstirile fraþilor catolici, între care una, cea a piariºtilor, a fost ºcoala mea.
Peste drum de catedrala catolicã se aflau Biserica soborniceascã
sârbã, palatul episcopal, placat în întregime cu marmurã, ºi micuþa
ºcoalã sârbeascã a învãþãtorului Beria, la care am urmat primele clase.
Biserica noastrã era vestitã prin iconostasul lucrat de Daniil. Curtea
bisericii era o grãdinã, sub potop de iasmin ºi tei.
În piaþa din centru, înconjuratã de terasele restaurantelor ºi ale
cofetãriilor cânta în fiecare duminicã, dacã vremea era frumoasã, o
orchestrã militarã. Lumea se plimba aici aºa cum vezi numai în Italia.
În faþa cofetãriei, ºedea un grup de crai de salon ºi ofiþeri, ba chiar
câte-un grup de cãlugãri pravoslavnici, sub camilafce.
Între aceºtia, pe lângã singhelul Zupkovi, viitorul episcop al
Budimului, bãrbat foarte frumos, pe lângã arhimandritul Doen, cel
cu voce de stentor, atrãgea privirea îndeosebi episcopul Lukijan
Bogdanovi, viitor patriarh, cu chipul de o frumuseþe romanticã, vestit
crai, care a sfârºit luându-ºi zilele la Gastein, din cauza unui sifilis.
Cel mai frumos atelaj pe care-l puteai zãri era cel mânat de soþia
baronului Rajai, cel care, mai târziu, în timpul rãzboiului  ºi asta
poate sã parã de necrezut  a salutat din Parlamentul ungar Revoluþia
din Octombrie. Soþia lui învârtea trãsura ca pe un evantai. Concertul
începea de obicei cu uvertura la Norma.
Eu am fãcut ºcoala, mai întâi, cu Beria  care nu scãpa nici o ocazie
sã ne aminteascã de drepturile istorice ale sârbilor. Când locuiam la
el, ne aduna pe toþi, seara, sã ne povesteascã. Sã ne facã reprezentaþii.
Era un mare cunoscãtor de literaturã, în special de romane, ºi avea
*
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talent actoricesc. În amintirea mea, el a rãmas întruchiparea lui Jean
Valjean.
Era ºeful opoziþiei în comunitatea bisericeascã ºi expert în dreptul
naþional ºi bisericesc. Când, la Verdun, încorporat fiind într-un regiment de artilerie austriac, fiului sãu i-a fost amputatã o mânã ºi când,
tot pe atunci, Serbia pãrea aproape învinsã, Beria s-a aruncat în cap,
pe pavajul curþii, de la înãlþimea etajului trei. Dintre toþi cunoscuþii
mei, era cel mai bun ºtiutor de literaturã.
Gimnaziul l-am fãcut la fraþii catolici, la piariºti, ordin deloc obscurantist, chiar mason. La ei, sãrbãtorirea zilei naþionale a Ungariei (Idele
lui Marte) începea cu Marseieza.
Piariºtii editau pe atunci douã reviste literare. Una în limba maghiarã,
care se numea Drapelul nostru (Zászlónk), ºi cealaltã în latinã,
numitã Tineretul (Juventus). Cea dintâi avea tendinþe catolice ºi
publica articole vizând Constituþia Serbiei lui Petru I, dar ºi caricatura
prinþului Gheorghe abdicând sau a japonezilor împãrþind þigãri rãniþilor ruºi. Sau caricatura noastrã, a sârbilor care, de dragul unor false
privilegii, luptam împotriva lui Rákóczi.
În legãturã cu drepturile sârbilor am avut pe atunci multe discuþii
cu profesorii mei.
Revistei amintite i-am trimis o prozã scrisã în limba latinã, despre
uciderea lui Julius Caesar, ºi niºte versuri, în strofe alcaice. Când
aveam cincisprezece ani, am tipãrit în ziarul pentru copii Porumbelul
de la Sombor o poezie cu titlul Destinul. În poezia aceea, în prima
strofã, o navã iese în larg. În a doua strofã, se stârneºte furtuna. În
cea de-a treia, la mal ajunge doar epava.
Era, îmi pare azi, destul.
Pânã la moartea tatãlui meu, spre sfârºitul clasei a cincea de liceu,
am fost un elev mediocru. Dupã aceea, am decis sã fiu printre primii.
Am fost printre primii.
Timiºoara se dezvolta pe atunci rapid, cãruþele alergau prin oraº
pe roþi de cauciuc, iar printre ele se vedeau, deja, primele automobile.
Femeile se îmbrãcau dupã ultima modã de la Paris, adusã prin Viena,
iar deasupra pãlãriilor ample am urmãrit zborul celui dintâi aeroplan.
Teatrul, cel în limba maghiarã, stãtea sub semnul lui Henry Bernstein,
iar cel sârbesc sub cel al Împãrãtesei Balcanilor, de Nicolae I Pisãlogul.
Odatã am beneficiat ºi de vizita circului american Barnum.
Tatãl meu plecase, deja de un an, la þarã, la Ilana. Pânã atunci,
obiºnuia sã mã aºtepte în faþa teatrului, chiar ºi pe ninsoare.
Cu melonul pe cap ºi cu ghioaga de viºin în mânã, mã conducea
prin noaptea de iarnã acasã, punându-mi tot felul de întrebãri despre
spectacol. Aprecia strãdaniile mele literare. Când a fost ales preºedinte
adjunct al Comunitãþii bisericeºti, mi-a dat sã vãd discursul lui ºi m-a
întrebat cum îmi place. Eu i-am rescris în întregime acel discurs ºi
el l-a citit aºa la adunarea festivã. I-a spus mamei : Scrie mai bine
ca mine, Mia !.
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Când am fãcut scarlatinã, mi-a adus Rãzboi ºi pace, în traducere
sârbã (sau maghiarã), ºi eu am citit fãrã oprire o zi ºi o noapte, cu
toate cã mama susþinea cã de la asta se poate orbi.
Tata s-a reîntors de la þarã, pentru operaþie, la Timiºoara, dar a
renunþat sã meargã la spital. Mi-a spus cã ºtie cã va muri ºi cã mama
nu trebuie sã afle acest lucru. Zicea cã nu vrea s-o neliniºteascã.
Trebuie, zicea, sã ºtii sã mori. Îºi cerea iertare de la mine pentru cã
îmi adãugase o grijã în plus, acum, când am început sã învãþ elina.
ªi asta nu e uºor, el ºtie. M-a sfãtuit sã învãþ bine ºi sã mã port frumos
cu mama. A plecat din Timiºoara calm, ºi nu l-am mai vãzut niciodatã.
Se întorsese la Ilana. Deºi bolnav, a mai participat la o nuntã, a Danei
Crnjanski, la Itebej, unde a dansat ºi a sãrit peste focuri, cu tinerii
ºi fetele. Pe urmã, i-a fãcut o vizitã prisãcarului, ce slujea în acelaºi
timp ºi de potcovar ºi de dulgher de sicrie. Tata ºi-a ales singur coºciugul, ciocãnind în el cu ghioaga lui de viºin.
Pentru mama a comandat miere.
A murit în ziua urmãtoare.
Nu a permis sã fiu chemat la înmormântare, fiindcã asta ar fi
însemnat sã lipsesc de la ºcoalã.
Rãmasã vãduvã, mama s-a înapoiat mai târziu la Timiºoara ºi a
locuit în clãdirea Comunitãþii. Ferestrele locuinþei noastre priveau
spre curtea bisericii. În perioada aceea, pânã la aºa-numitul examen
de maturitate, am locuit acolo împreunã cu mama. Trãiam aºa cum
pe vremea aceea trãiau toþi copiii de la oraº. Prieteni mi-erau fiii
nobililor catolici ºi surorile lor parfumate, împreunã cu care luam ore
de francezã. Nu era în asta nici un fel de snobism. În vremurile acelea,
astfel îþi ocupai dupã-amiezile. Luam ºi ore de englezã, de la un profesor care, dupã ce trenul i-a retezat picioarele, s-a apucat sã prepare
elevi în particular. Cum îi erau picioarele, aºa ºi engleza. (Dar nu e
defel adevãrat ce s-a spus despre mine mai târziu, în 1929, când
traduceam sonetele lui Shakespeare, cã n-aº ºti chiar deloc engleza.)
Am învãþat ºi pictura, tot în particular.
Un tablou al meu, în ulei, intitulat Un craniu de mort, a participat
la o expoziþie interºcolarã.
De la prietenii mei mi-a rãmas doar amintirea numelor : Kalinfalvi
Jurka Gyula, Kapdebo Elemér, Gicã. Unde or fi fiind ºi dacã mai
trãiesc, asta nu mai ºtiu. Gyula mi-a dat un semn ultima datã înainte
de primul rãzboi mondial, de la Academia de Export din Köln, dar am
auzit cã, dupã rãzboi, a ajuns antrenor de cai pe undeva prin Indonezia.
Tatãl lui avea ediþia completã a operelor lui Shakespeare, în englezã
ºi în maghiarã.
Nu e adevãrat cã amintirile mele sunt amintirile unui snob. Am
trãit eu, la Timiºoara, ºi printre proletari. Mai întâi am jucat în selecþionata ºcolii, apoi la clubul de gimnasticã al Timiºoarei (TTK) ºi, în
sfârºit, începând din clasa a ºaptea, la clubul feroviarilor (Kinizsi).
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Acesta era un club profesionist de fotbal, ºi prietenul meu cel mai
bun de aici era lãcãtuºul Sidon. În compania lui am cunoscut eu ºi
limba, ºi casa, ºi viaþa de familie a muncitorilor. Când cãlãtoream la
meciuri, Sidon mã instala în plasa de bagaje de deasupra bãncilor. M-a
trezit o datã, în miezul nopþii, sã-mi citeascã din ziar despre scufundarea Titanicului. Acest lucru era socotit pe atunci o catastrofã fantasticã. ªi mai surprinzãtor decât faptul cã trãiam printre proletari este
acela cã, prin Sidon, începeam sã mã familiarizez cu literatura socialistã. ªi nu numai atât : am participat ºi la demonstraþiile socialiºtilor,
la teatru, cu prilejul reprezentaþiei cu Hoþul lui Bernstein. Am fost
chiar printre cei interogaþi de poliþie.
Dar, pe lângã aceastã Timiºoarã a nobilimii maghiare ºi a proletarilor, mai exista o alta, cãreia, pe atunci, familia mea îi aparþinea trup
ºi suflet. Era Timiºoara sârbeascã, rãmãºiþele rãmãºiþelor, oraºul vechi,
muribund, religios pânã la fanatism. Diaspora semãnând cu Timiºoara
evreilor.
Aceastã Timiºoarã era totuna cu Timiºoara strãinilor, ca doi fraþi
siamezi, lipiþi spate-n spate. În aceastã Timiºoarã, fiecare casã sârbeascã trebuia apãratã, ca o baricadã. ªi, în felul ei, aceastã luptã nu
era scutitã de implicaþii sociale.
În orice caz, în vremurile acelea toþi locuitorii de origine sârbã erau
devotaþi cauzei noastre, luptau pentru recunoaºterea statutului nostru
ca naþiune ºi pentru drepturile care decurgeau de aici. Renegaþi se
gãseau numai printre cei avuþi. Ubi bene, ibi patria !
Timiºoara mea a fost un fel de Alsacie ºi Lorenã, o nebunie, cum
nu gãseºti decât în cãrþile pompierului Barrès.
În aceastã Timiºoarã, de Rusalii bunãoarã, toþi ne duceam la bisericã, unde presãraserã iarbã ºi mirosea a câmp proaspãt cosit. Îngenunchiaþi, împleteam cununi ºi le puneam deasupra uºilor, ca pe un
semn conspirativ.
De Paºti, la miezul nopþii, Timiºoara era strãbãtutã de procesiuni.
Ca un fel de Rond de noapte al lui Rembrandt, timiºorenii purtau pe
braþe Cerul bisericesc, cu lumânãri cu tot  senatori, avocaþi, cãmãtari,
meseriaºi, calfe, negustori ºi ucenici, toatã lumea.
În mijlocul bisericii, de Vinerea Mare, mormântul lui Christos,
acoperit cu flori, era pãzit de o gardã de soldaþi ai regimentului Timiºoara,
al douãzeci ºi nouãlea, compus 80% din sârbi.
În momentul cel mai solemn al slujbei, când era scos epitaful, în
bisericã nãvãleau comandantul cu doi soldaþi, sub chivãrã, sã schimbe
straja. Izbeau cu tãlpile bocancilor în podea.
Treaba era tâmpitã, dar timiºorenilor le pãrea mãreaþã. La miezul
nopþii, când procesiunea era în toi, în faþa bisericii era aliniat batalionul, în aºa fel ca parada sã fie cât mai impresionantã. Batalionul
punea capãt procesiunii cu o salvã. Mai întâi, scâncea subþire vlãdica
Letia, cu o voce venind parcã din pustie. Apoi se pornea sã tune
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cumplitul bas-bariton al arhimandritului Doen. Dupã care, în noapte,
rãsuna comanda maiorului Dragojlov, care învârtea batalionul ca pe
o moriºcã. Sabia lui sclipea ca un fulger, iar vãzduhul, dupã salva
plutonului, mirosea a praf de puºcã.
Noi, copiii, ne strãduiam sã punem mâna pe cartuºele goale.
Acest ofiþer elegant a ajuns general, sub Paveli.
În româneºte de IOAN RADIN
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Camil Petrescu (1894-1957)  romancier, dramaturg, poet, eseist,
gazetar  s-a remarcat, mai cu seamã, prin modernitatea scriiturii
din romanele sale Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de rãzboi
(1930) ºi Patul lui Procust (1933). Nu abandoneazã cu totul formula
tradiþionalã, însã moartea îl împiedicã sã ducã la bun sfârºit amplul
proiect Un om între oameni (1953-1957). Debutul editorial se
consumã în 1923 cu volumul de poeme Versuri. Ideea. Ciclul morþii.
O altã carte de poezie, Transcedentalia, îi apare în 1931. Camil
Petrescu e ºi un reputat autor dramatic, semnând : Jocul ielelor, Act
veneþian, Suflete tari, Danton, Mioara, Iatã femeia pe care o iubesc
ºi comedia Miticã Popescu (1916-1945). Ca eseist publicã Teze ºi
antiteze (1936), Eugen Lovinescu sub zodia seninãtãþii imperturbabile
(1933), Husserl  cu o introducere în filosofia fenomenologicã (1938).
Chiar dacã asupra perioadei bãnãþene a scriitorului s-a aºternut
mult prea devreme uitarea, aceasta s-a bucurat de un puternic ecou
în epocã, fie ºi pentru cã energia investitã de Camil Petrescu în cei
trei ani petrecuþi la Timiºoara ºi Lugoj a impulsionat asemeni unui
catalizator viaþa culturalã a celor douã urbe. Momentele sunt delicate, cãci coincid cu efortul de înlocuire a administraþiei habsburgice
cu cea româneascã : în ciuda lamentaþiilor care însoþesc imaginile
fostei dominaþii strãine, scriitorul remarcã frumuseþea exoticã a
Timiºoarei ºi setea de instruire a þãranului bãnãþean. Dacã în ceea
ce priveºte civilizaþia, misiunea noilor autoritãþi e inexistentã, racordarea europeanã a regiunii în genere ºi a capitalei ei în special fiind
unanim recunoscutã, din punct de vedere cultural mai rãmân suficiente lucruri de fãcut la 1919. (Sorin Tomuþa)
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Camil Petrescu

Itinerar*

Spre Timiºoara
Prin mai, dupã miezul nopþii, în cea mai frumoasã cofetãrie a
Bucureºtilor : Riegler. Oglinzile rãsfrâng strãluciri ºi multiple profiluri
de femei frumoase, toalete luxoase. Afarã, valuri de lume trec pentru
câteva clipe în lumina uriaºelor vitrine. Te simþi bine, privirea are la
îndemânã linii ºi nuanþe. E un farmec de care cu greu te poþi lipsi ºi
cu care sunt obiºnuit de atâþia ani. La aceeaºi masã cu mine, un singur
bucureºtean, restul sunt trei bãnãþeni refugiaþi. Oameni necãjiþi, privesc cu amãrãciune în jurul lor ºi toatã risipa asta le e strãinã, de
neînþeles. ªi-au pus în gând sã mã aducã în Banat. Haide cu noi,
domnule, haide sã cunoºti Banatul ºi n-ai sã te mai desparþi de el.
Sã vezi acolo viaþa sãnãtoasã, ca vegetaþia munþilor. Sã cunoºti oameni
muncitori ºi deschiºi la suflet ca niºte primitivi.
Aºezat bine în scaun, trag din þigarã privind în jurul meu. Dar sunt
hotãrâþi sã mã ia. Nu au cuvinte sã-mi descrie ce e la ei acasã. Sã
vezi domnule, ºi-mi înºirã cu glas fanatic nume de localitãþi scumpe
lor.
Dar nu pot decide sã plec. Trei ani de campanie aproape, fãrã odihnã
ºi fãrã liniºte, m-au predispus spre o viaþã calmã ºi confortabilã, mi-au
infiltrat în suflet oroarea de cãlãtorie ºi de aventurã. Te simþi atât de
bine, anonim ºi ascuns într-un oraº mare. Toþi trei sar sã-mi doboare
ºi acest argument. Dar bine, domnule, dumneata nu cunoºti Timiºoara.
Dumneata nu ºtii cã e cel mai frumos oraº al românilor. Oraº cu peste
o sutã de mii de locuitori, clãdiri ºi bulevarde moderne, viaþã intensã
de capitalã. ªi multe altele, atât de multe, cã aceastã Timiºoarã a
luat în imaginaþia mea proporþiuni fantastice.
A doua zi eram în tren, peste alte câteva zile la Lugoj. ªi iatã cã
toate câte mi le-au spus despre acest colþ minunat de þarã sunt aci
aievea. Câte gânduri nu am schimbat din arhitectura de idei cu care
pornisem. Am impresia cã mã gãsesc aci de ani, din timpuri uitate.
Dar anonim ºi ascuns, liniºtit în Lugoj. Zâmbeºte cine citeºte rândurile
acestea. Îmi zic mereu. Voi avea liniºte la Timiºoara ? Oraº mare, cu
*
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viaþã intensã, aspect de capitalã. ªi zi de zi gândind la el, oraºul acesta
a cãpãtat pentru mine farmecul priveliºtilor dorite, visate, dar nespuse
vreodatã. Urmãresc zi de zi comunicate, tot mai haíne, ale conferinþei
de pace, ziarele strãine, pe cele din Timiºoara. Nici un semn cã nãdejdea mi se va împlini curând.
Dar iatã cã lucrurile se precipitã, ai noºtri se pregãtesc sã intre
acum de-a binelea. Spre Timiºoara. Pe un petec de hartã, zâmbind cu
nerãbdarea mea, comandantul batalionului de jandarmi îmi traseazã
strãzi, cartiere, parcuri, un teatru. Pe sãptãmâna viitoare... în Timiºoara.
(Banatul, Lugoj, I, nr. 46, miercuri, 30 iulie 1919, semnat Grãmãtic)

Timiºoara... impresii întrerupte...
Cafenelele cu dublul lor aspect, de zi ºi de noapte  de gheºeft
ºi de petrecere , în care se acumuleazã toatã viaþa liberã a Timiºoarei
ºi care înlocuieºte aproape complet pe cea de stradã ! Cafenelele cu
masivitatea eleganþei lor, alternând între confortabil ºi luxos, cu mesele intelectualilor, notabililor ºi ale celor neetichetaþi, cafenelele
sunt un sfert din oraº...
Timiºoara cu Corso-ul tixit... dupã orele de birou, pe care unguroaica menyecske, cu toaleta-i modernizatã  tocuri înalte, rochii
scurte, mãtase, ºi blãnuri scumpe  sfideazã oarecum pe modesta
bãnãþeancã, cu pasul ei mare ºi pãlãria pe ceafã...
Timiºoara, în care puþina viaþã de stradã moare de tot dupã 9
seara...
Apoi, Timiºoara cu strãzile ei largi, curate, bine pavate, luminoase
ºi neisprãvite, pe alocurea închise între firme pretenþioase ºi vitrine
largi, câteodatã cochet împestriþate... Timiºoara cu magazinele-i zárva*
dupã ºase seara, cu tramvaiele cuminþi, lustruite, ºi adesea incomode
sau prea aglomerate, cu înfãþiºarea-i petecitã de oraº à la mode,
închipuieºte în inima Banatului o hartã desenatã de un geograf cu
lapsus-uri în memorie... Timiºoara, cu ogoarele de porumb dintre
douã instituþii culturale, a fãcut pe un notabil sã scrie cu convingere :
ªi cu toate astea Timiºoara nu e un oraº... arabil (sau agricol)... !
Coºurile fabricilor, cu siluetele lor elegante, din care azi nu mai
iese decât rar câte un firicel de fum, care parodiazã... viaþa... se zice,
altãdatã intensã... podurile ce leagã cele cinci orãºele... Lloyd, Palace,
Löffler, Ferdinand ºi un tribunal înfipt pe patru strãzi, cu peste
200 de camere ºi 13 coridoare... Climã indulgentã... ploaie ºi... doctori.
Iatã o Timiºoarã cu aspecte exotice pentru cãlãtorul din regat,
pe care oraºul, cu înfãþiºare de operã a unui inginer, îl izbeºte imediat.
Viaþa de stradã...
Bucureºteanul e veºnic pe trotuar...
*

Închis, în lb. maghiarã (n. ed.).
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Cizmarul... croitorul... unul fãrã tãieturã, altul fãrã calapod... ªi
unde e faimosul cauciuc al sergentului bucureºtean, tiranul automobilelor nervoase ?
ªi ce e cu statuia aceea ecvestrã din colþ de la Ferdinand ?
Poliþie cãlãreaþã ?
Te duci, vii, îl vezi veºnic acolo : cinci metri la dreapta, cinci metri
la stânga... Din când în când, statuia ecvestrã cu un notes în mânã
înseamnã un numãr de automobil...
Plouã, bate vântul (în Timiºoara nu ninge nici de revelion). Cãlãreþul nu se intereseazã de nici o schimbare meteorologicã...
Din când în când calul, roºu sau alb (poliþia nu dispune de prea
multe eºantioane) schimbã plictisit... piciorul. În ochii lui de animal
sprinten, care e forþat sã stea de piatrã, vezi o dorinþã nãstruºnicã,
care (probabil din severitatea poliþiei locale) nu se manifestã decât
prin gesturi nervoase din... coadã. Ar vrea acum... uite acum... ce ar
trebui ?
O smuciturã, când gardistul cocoþat acolo sus noteazã un numãr
de automobil isteric...
ªi... apoi liber, galopând peste miriºtile... Bastionului de la
Sud-Vest... Dar asta nu s-a întâmplat niciodatã pânã acum, într-un
oraº unde nici animalele de tracþiune n-au momente de independenþã
spontanã... La dreapta cociaº !... Mehet !...
(Þara, II, nr. 10, duminicã, 16 ianuarie 1921, semnat Ceaslov)

Bocºa-Montanã
De la Jidovin2 în sus, trenul pãtrunde în gâtlejul din ce în ce mai
îngust al vãii Bârzava. Din marginea imediatã a cãii ferate pornesc
spre deal pãduri de fagi, care prevestesc imensul codru al cãrui întuneric frumos aleargã peste dealuri încãlecate, peste sute de mii de
jugãre, pânã în malul stâncos al Dunãrii.
E o regiune asemãnãtoare pãrþii muntoase a judeþului Buzãu, dinspre
Cãiuþi în sus spre Oneºti, Târgu-Ocna, Oituz. Într-atât, încât, cum
pãmântul este îngheþat ºi cârpit în tot locul cu petece de zãpadã, am
impresia, întãritã încã de seara care se lasã tãcutã ºi parcã tristã, cã
sunt într-un tren care, printre dealuri împãdurite, ne duce spre front.
Dupã a doua staþie, înconjurãm cu trenul Bocºa-Românã, lãsãm pe
mâna dreaptã curþile, înghesuite dupã obiceiul nemþesc, de unde cete
de copii ºi grupuri de þãrani ne privesc fãrã nici un fel de curiozitate.
Se însereazã tot mai mult, o searã rece ºi transparentã de munte
prin care pãtrund vii, ici ºi colo, scânteierile geamurilor, luminate ca
niºte ochi de foc ai cãsuþelor de pe dealuri.
Coborâm la Vasiova, un fel de suburbie a Bocºei-Montane. Nici o
cocie la garã, ºi suflã un vânt tãios de rece din susul vãii, cã trebuie
2. Berzovia (n. ed.).
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sã pornim în marº forþat ca sã ne dãm iluzia cã nu-l simþim.  Poate
am mers o jumãtate de orã pe un trotuar îngust ºi cârpit, având în
dreapta o ºosea largã de þarã, ºi în stânga un lung ºir de cãruþe
înghesuite, ici ºi colo prãvãlii micuþe, dar cu vitrine luminate dupã
toate regulele stilului urban.
În Bocºa-Montanã tragem la unicul hotel, mi se pare Cerbul de
aur, care cred cã se deosebeºte de celelalte hoteluri de provincie numai
dupã aceea cã, în loc sã aibã intrarea prin vreun gang, îºi obligã
pasagerii sã treacã încãrcaþi de bagaje printr-o spaþioasã salã de
biliard, cu imense mese rotunde în dreapta ºi stânga ºi cu tejgheaua
în fund. Trebuie sã ai imaginaþie ca, în loc sã intri cu geamantanul
în spinare în restaurant, s-o iei pe o uºã aproape mascatã care te
duce la etaj (ºi totuºi Cerbul de aur are, am aflat evident mai
târziu, o altã intrare pe gang, dar nu mai puþin complicatã). Nici n-ai
bãnui cã la etaj e un hotel cu 14-15 camere, toate spaþioase ºi luminoase, plus sala de dans, mai nelipsitã la hotelurile din provincie decât
firma chiar.
Coborâm, defilând iarãºi prin faþa clienþilor care ne privesc curioºi,
în cafenea, ºi de acolo în restaurant. Acum înþeleg mai bine ce gospodãreascã ºi plãcutã clãdire este hotelul Cerbul de aur, cu încãperile
lui largi ca niºte interiori, pe care scena Teatrului Naþional din Bucureºti
nu le permite mai mici. Pãcat cã oberul nu ni se aratã de la început
tot atât de primitor ca ºi edificiul.
 Cam ce aveþi de mâncare ?
 Nimic.
Rãspunsul acesta este de regulã lista de mâncare a restaurantelor
nemþeºti. Trebuie diplomaþie ca sã poþi cãpãta ceva.
 Vreo douã-trei ouã, nici asta n-aveþi ?
 Asta da !
ªiret, fac semn prietenului.
 Ascultã, domnule ober, da aºa, întâmplãtor, nu s-ar putea face
vreun ºniþel vienez ?
 ªi asta se poate !
În timpul acesta, la o masã vecinã un domn savura niºte cârnaþi,
care rãspândeau un delicios miros de usturoi.
 ªi poate chiar niºte cârnaþi, nu ?
 Ba da !
 Atunci ne-am înþeles, câteva mere ºi trei deþi de vin.
Dupã o cãlãtorie obositoare, puþin vin prinde totdeauna bine.
Suntem dispuºi sã citim chiar afiºele roze pe care profesorul Rubin
le-a lipit pe toate uºile. Anunþã o mare reprezentaþie cu magie din
o mie ºi una de nopþi, cu cadâne, care toate vor apãrea pe scenã
ºi vor uimi publicul bocºãnean la un simplu gest fascinator al teribilului domn. Mai sunt ºi alte stele care îºi dau concursul pentru ca
fericirea spectatorilor sã fie desãvârºitã. Pãcat cã n-am putut lua un
anunþ de acesta, pentru deliciul seriozitãþii lui.
Întrebãm pe ober, care deodatã a devenit extrem de prietenos,
unde se întâlnesc intelectualii bocºeni ºi ne spune cã alãturi este
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cazina românã. Am vrea sã întâlnim un prieten ºi colaborator al
nostru, cunoscutul publicist bãnãþean, protopopul Mihai Gaºpar.
Domnul de alãturi, care terminase masa, se oferã în mod gentil sã
ni-l aducã, ºi pânã atunci stãm de vorbã cu primpretorul, un tânãr
de altminteri tãcut, pe care îl cunoºteam de prin Lugoj. E cam îngrijorat de alegerea care vine. ªi are dreptate bietul bãiat. Candideazã
acolo chiar secretarul general de la interne, fost, pânã acum vreo
douã-trei zile, girant în prezent ºi viitor dacã va cãdea. Nu e uºor
sã ai pe cap rãspunderea unei astfel de alegeri, mai ales cã se zice
cã partidul guvernamental ar fi foarte ºubred în cerc.
Dar iatã pe protopop. Este unul dintre cei mai vioi intelectuali
bãnãþeni, autor al mai multor romane ºi nuvele. E desigur cu mult
mai bãtrân decât aratã.
ªi, pânã târziu spre miezul nopþii, cu protopopul, cu primpretorul
ºi amabilul vecin de masã (despre care am aflat mai târziu cã este
secretarul unei comune vecine), am pus cu hotãrâre þara la cale.
Când ne-am despãrþit, n-am mai lãsat în urma noastrã în cafeneaua
somnoroasã decât câþiva jucãtori de cãrþi ºi steaua, puþin cam corpolentã ºi destul de terestrã, care se juca cu un mic cãþeluº.
A doua zi, sâmbãtã, e zi de târg la Bocºa. E o dimineaþã clarã ºi
rece de iarnã, în care formele ºi culorile dealurilor, pãdurilor, vãilor
ºi caselor apar cu o netezime de cristal.
Cât þine strada, stau dejugate care, cu boi roºii de Elveþia, ºi e o
forfotealã de români zdraveni în cojoace miþoase de toatã frumuseþea.
E un spectacol nespus de pitoresc, pe care îl oferã într-o zi de târg.
Bocºa este un orãºel dintre cele mai româneºti.
De-a lungul trotuarului s-au înºirat zeci ºi zeci de românce de la
þarã care vând unt, ouã, smântânã, mere ºi tot felul de fructe, pãsãri
etc. Abia ai loc sã treci. Dar cea mai interesantã aglomeraþie este
împrejurul vânzãtorilor de calendare. Nici nu mi-am închipuit vreodatã patima cu care þãranul bãnãþean citeºte.
Câte trei, patru, bãrbaþi ºi femei, se tocmeau odatã cu vânzãtorul.
Câte un uncheaº, cu mustaþã albã tãioasã ºi faþa smeadã, ia volumul
tacticos în mânã, îºi pune ochelarii ºi îl examineazã.
Dar iatã un lucru într-adevãr extraordinar : o cunoscutã casã de
editurã a tipãrit câteva broºuri de Pagini alese din scriitori români,
mici cãrþulii cu coperte galbene, care cuprind povestiri din autorii
noºtri mai cunoscuþi : Alecsandri, Caragiale, Vlahuþã, Brãtescu-Voineºti
etc. Costã un leu exemplarul. Vânzãtorul lacom, însã, a scris cu creionul, peste cifra 1, cifra 5. Cinci lei un volumaº mic.
Am întrebat un românaº voinic, cu mustaþã tunsã, bãlan, care
învârtea în mânã o broºurã cu gând s-o cumpere.
 Nu-i prea scump, prietene ?
 Ei, parcã eu îi dau ! Mi-l lasã el cu trei lei.
I-am explicat, evident, cã ºi aºa este speculat. Oare nu se gãseºte
nimeni sã intervinã pentru înfrânarea unei specule atât de dãunãtoare
culturii româneºti ? Mai ales cã se vând destule volume. Într-o jumã-
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tate de ceas, cât am stat noi acolo, nu-i mai rãmãseserã vânzãtorului
decât trei volume dintr-un teanc întreg.
Ne strecurãm cu greu prin mulþimea de cumpãrãtori ºi ajungem
în sfârºit la casa protopopialã. Gãsim aci pe cea mai mare parte dintre
intelectualii locali ºi chiar strãini de localitate. Sunt figuri interesante,
care ar sta cu cinste în paginile unui roman. Figuri cãrora viaþa de
provincie închisã ºi cu posibilitãþi restrânse le pãstreazã caracterul
lor original. Un notar public glumeþ, un primar tânãr ºi grav, un pictor
cu cioc, entuziast ca un descendent al ºcoalei italiene, ºi alte figuri
originale...
Tot golind pãharele de rãchie, se amestecau glumele voioase cu
pãrerile grave. Evident, este vorba tot de viitoarea alegere. ªi cu cât
discuþia este mai înflãcãratã, cu atât graþioasa noastrã amfitrioanã
are grijã sã înlocuiascã sticlele goale.
Câþiva rãmânem la masã, ca sã ne înfruptãm, dupã ªtefanie-Braten-urile ºi caré-urile indigeste de la restaurantele din Timiºoara,
cu delicioasa mãmãliguþã româneascã cu unt ºi brânzã ºi alte bunãtãþi.
(Þara, Timiºoara, II, nr. 30, vineri, 18 februarie 1921,
ºi nr. 32, duminicã, 20 februarie 1921, nesemnat)

Am petrecut într-un sat românesc
Prietenilor mei din Ciclova-Românã

Am petrecut duminica trecutã câteva ceasuri într-un sat românesc3.
E înviorãtor, cu un aer sãnãtos de pãdure, te renaºte ca apa limpede
ºi rece de izvor cu care îþi rãcoreºti faþa dupã o noapte de zbucium.
Am trãit câteva ceasuri într-un sat românesc cu case de piatrã, tãiatã
din rãdãcinile munþilor.
Am vãzut oameni cu feþe înnegrite de vântul primãverii, feþe pe
care le va dogorî din plin soarele de varã, dar cu inimile noi ºi primitoare ca florile fragede.
Dupã sãptãmâni de zile în care m-am istovit la masa mea de scris,
dupã luni de zile de frecãturã ºi muncã în aerul acru ºi înecãcios al
tipografiei, am respirat adânc, câteva ceasuri, aerul pe care îl limpezesc stâncile, aerul tare ca apa vieþii.
Dupã ce am vãzut zvârcolirile neputincioase ºi am auzit sâsâiturile
de gângavi negri în cerul gurii, de la oraº, luni de zile, am vãzut în
ziua aceasta de primãvarã câþiva oameni care gândesc drept cum creºte
bradul ºi te lasã sã-i priveºti în ochi, ca în fundul unui lac limpede.
Am schimbat niºte vorbe ºi, ca niºte ape liniºtite, inimile lor au
tremurat adânc. Mã priveau tãcuþi, cu ochii iluminaþi, ºi eu pricepeam
din zâmbetele lor primitoare cã vorbele cãdeau ca niºte pietricele în
fundul apei. Cã vor veni alþii sã tulbure, sã murdãreascã apa curatã
3. 27 martie 1921 (n. ed.).
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în care m-am oglindit câteva clipe, ce-mi pasã mie... A mai fost, ºi aºa
va fi ºi în viitor.
Cei buni  aºa cum sunt oamenii mei cu obrajii aspri ºi inimile
fragede  cred în toate. Pentru cã, dacã n-ar crede în toate, nici n-ar
fi buni.
Veniþi deci cu grabã, negustori de marfã ieftinã...
Veniþi de arãtaþi sticluþele voastre colorate, oglinzile voastre strãlucitoare ºi podoabele voastre false... ªi faceþi gãlãgie multã... Veniþi,
cãci iatã obraji aspri, dar inimi fragede ºi crezãtoare...
Eu voi privi cu pumnii încleºtaþi, cu dinþii strânºi de mânie... din
umbrã. ªi voi veni iarãºi la anul, sã privesc în apa care se va fi limpezit
încã o datã.
(Þara, II, nr. 62, miercuri, 30 martie 1921, semnat Grãmãtic)

Literatura þãrãneascã
Este un lucru neîndoios cã dintre toþi þãranii români de pretutindeni, bãnãþenii sunt cei mai citiþi ºi mai cunoscãtori de carte. Aici
în Banat se desfãceau cu sutele ºi miile revistele româneºti ºi broºurile
diferitelor biblioteci. Dar nu numai atât. Þãrãnimea bãnãþeanã dã
dovadã de un extraordinar simþ artistic. Nu vorbim numai de arta
casnicã, ci mai ales ne gândim la talentul cu care cei mai mulþi dintre
ei joacã piese de teatru, de ai crede de multe ori cã ai în faþa ta actori
adevãraþi. Nu mai vorbim, de asemenea, de atâtea coruri  cãci nu
este sat sã nu aibã un cor sau douã, dirijate de multe ori chiar de
þãranii înºiºi. Ba, cele mai multe sate au ºi fanfarã proprie, de te fac
sã te mândreºti cã eºti român. Ceea ce vrem sã ºtie cititorii noºtri este
marele numãr de scriitori þãrani pe care îi dau satele bãnãþene. Am
auzit de multe ori poeþi de aceºtia de þarã declamând la diferite ocazii
poezii întregi compuse de dânºii. Banatul, care tot el e fruncea, are
nu numai compozitori þãrani, dar ºi þãrani ziariºti, þãrani scriitori.
Se ºtie cã în cercul Oraviþei a apãrut primul ziar românesc scris
chiar de þãrani : Þãranul, redactat de N. Vucu-Secãºeanu ºi I. Moca.
Negreºit cã nu puteam fi prea pretenþioºi faþã de aceastã modestã
foaie, dar lucrul era foarte frumos. De altminterea, ambii aceºti þãrani
au piese de teatru ºi poezii destul de frumoase compuse de ei înºiºi
ºi pe care le vom tipãri cu timpul.
Acum vrem sã prezentãm publicului un alt scriitor þãran din Banat
ºi anume pe þãranul Ion Pela din Izvin, care ne-a fãcut o foarte frumoasã impresie ºi facem atenþi pe cititori asupra limbii corecte pe care
o scrie acest þãran4 .
(Þara, II, nr. 5, vineri, 7 ianuarie 1921, nesemnat)

4. Ion Pela din Izvin publica în acelaºi numãr versuri originale (n. ed.).

172

PARADISUL CA UNIVERS BAROC

Între douã trenuri
Timiºoara
Drumul nostru de iarnã duce ºi prin Timiºoara, atât de apropiatã
inimii noastre, din anii deschiderilor de orizont. În primele zile ale
lui februarie, zãpada cãzutã în neºtire câteva sãptãmâni, dupã geruri
de minus douãzeci ºi cinci de grade, a prins sã se topeascã pripit ºi
trotuarele sunt mãrginite de pâraie tulburi, care curg de-a lungul
strãzilor, cu confluenþe de mlaºtini la rãspântiile mai mari...
Totul rãsare parcã murdar din neaua care se topeºte, dar nespus
de proaspãt ºi însorit din amintire. Au fost parcuri îmbãtate de miresme ºi culori, de-a lungul acestui canal care, pe vremuri, în anii tinereþii
noastre, mãrginit de cealaltã parte de un bulevard atât de orgolios
pentru timpul sãu, pãrea, sub razele oblice ale crepusculului, o neverosimilã Senã  ºi nu era decât Bega. Pretutindeni erau pe atunci flori
ºi fete tinere îmbrãcate în alb, care, cu rachetele de tenis în mânã,
veneau ºi plecau, spre reþele prezente în tot oraºul ca niºte porumbei
albi... Era compensaþia mea pentru anii de studenþie visaþi la Heidelberg.
Fãceam sã aparã acolo Banatul românesc, apoi Þara ºi revista
Limba românã. Ars de soarele malurilor nisipoase ºi obligat sã stau
în casa plinã de rãcoare ºi de leacuri pentru arsuri, terminam într-o
sãptãmânã ciclul Versurilor de rãzboi ºi apoi, într-un an întreg, Suflete
tari, odihnindu-mã dupã orele de lucru pe terasele imense ºi înþesate
ale cafenelelor create cu elan dupã modele vieneze, cu orchestre care
noaptea întreagã trimiteau jerbe de melodii spre stele.
Acum nu mai întâlnim nimic parcã din ceea ce a fost... Acolo unde
toate figurile îmi surâdeau sprinten ºi familiar, trimiþându-mi în treacãt câte un cordial servus, nu pot sã desluºesc, sub ghebul paltoanelor
ºi din înfofoleala fularelor, nimic. Prin faþa vitrinelor golite, privirile
trec aþintite pe gheþuºul periculos al trotuarelor. Sunt hotãrât sã smulg
trecutului, cu orice preþ, o figurã cunoscutã cu care sã vorbesc despre
ceea ce a fost... Dar toate apelurile din pâlnia telefonicã sunã undeva
în nevãzut ºi pustiu. Rãspunde doar vechiul nostru Zoltán Franyó,
care însã, venit mai târziu în lumea aceea, cunoaºte prea puþin, cãci
trãia ºi pe atunci în norii de ficþiune ai poeziei... În sfârºit, unul dintre
cei vechi, Ion Conciatu, cu care, pe atunci în tabere opuse, polemizam
în gazete potrivnice... Acum îl regãsesc cu bucurie, pe el ºi al sãu
Curierul Banatului, care împlineºte un sfert de veac de apariþie când
celelalte foi au dispãrut... Facem împreunã apelul celor care au fost
ºi rememorãm frumuseþile de mai an, desfoliate din timp ca trandafirii ; grãbind apoi seara devreme acasã.
Câþiva tineri confraþi, grupaþi în jurul revistei Vremea, au prins
de veste de venirea noastrã ºi ni se dã întâlnire la vechea masã de
la Palace. Foaia lor o cunoºteam cu intermitenþã, o voi cunoaºte
amãnunþit la Bucureºti, unde mã va ajunge întreaga colecþie trimisã,
o datã cu numeroasele caiete de poezie ºi eseuri. Sunt acum în jurul
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nostru, la masa mare ºi ovalã ca de consiliu, numeroºi scriitori tineri,
tot atât de intimidaþi ca ºi noi de bruscheþea acestei întâlniri, atât de
puþin pregãtitã cã ºovãim punând pe figurile pe care le privim numele
bãnuite. Deºi e ora la care altãdatã vestita pe vremuri cafenea era
plinã, acum e pustie, lãsatã în pãrãsire, nu mai sunt alþi clienþi decât
cei de la masa noastrã. Numai din faptul cã astãzi Timiºoara are
pentru teatrul sãu atât de fastuos o operã proprie, un conservator de
artã dramaticã ºi muzicã de mare reputaþie, un muzeu organizat cu
erudiþie, o ºcoalã politehnicã ºi una dintre revistele cele mai bine
scrise ºi mai înaintate din câte apar în româneºte, ar putea fi destul
ca sã-mi împrãºtie norii nostalgici. Timiºoara e poate cea de totdeauna... totuºi Heidelbergul nu mai e cel de altãdatã.
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Cora Irineu (1888-1924)  ca studentã la filosofie, discipolã a lui
Constantin Rãdulescu-Motru, face parte dintre colaboratorii de seamã
ai revistei Ideea Europeanã, apãrutã la Bucureºti în anul imediat
urmãtor Unirii. Autoare a unor eseuri filosofice, promotoare a feminismului în România, cãlãtoreºte mult, ocazie cu care ajunge în
Banat, regiune cãreia îi dedicã cele mai bune pagini ale sale. Din
nefericire, decesul prematur reteazã posibilitãþile de deplinã afirmare scriitoriceascã. Rãsfoind singurul ei volum (Scrisori bãnãþene),
potenþialul creator al Corei Irineu iese numaidecât la ivealã. Spaþiu
aproape necunoscut în 1920 pentru românii de peste munþi, Banatul
e descoperit de cãtre autoare cu un nedisimulat entuziasm. Succesul
cãrþii a fost asigurat, dincolo de talentul Corei Irineu, ºi de revelaþia
pe care a provocat-o în rândul cititorilor bucureºteni. Civilizaþia
multi-etnicã ºi inter-culturalismul, bunãstarea ºi, de ce nu, seninãtatea locuitorilor de aici nu aveau cum sã nu impresioneze vizitatorul.
Autoarea remarcã atât diferenþele care fac din Banat o zonã distinctã
pe harta þãrii, cât ºi specificul naþional românesc nealterat de convieþuirea alãturi de celelalte etnii. (Sorin Tomuþa)
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Cora Irineu

Scrisori bãnãþene*

Timiºoara
Sunt în sfârºit într-o casã mare ºi singuraticã, curatã ºi liniºtitã.
Nimeni pe coridoarele lungi ale internatului. Pe fereastrã aud vântul
ca-n vecinãtãþi de mãri sau de pãduri  ºi goarnele cetãþii. Tãcerea
ºi pãrãsirea asta îmi mulþumesc visul meu de sihãstrie ºi de surghiun
voluntar. Parcã m-aº închina pentru totdeauna de acum reculegerii
ºi evlaviei. Prin locuri frumoase am umblat ; dar tovãrãºiile nu sunt
întotdeauna plãcute. Naivitatea, ba chiar prostia te obosesc sã le tot
zâmbeºti în silã.
Oraºul e cu adevãrat frumos ; mai ales în partea Cetãþii, unde se
aflã ºcoala mea, e încântãtor. Sunt de partea asta numai palate ºi
cazãrmi mãreþe zidite pe vechile întãrituri, încã de pe vremea Mariei
Tereza. A fost straºnicã aceea ; pe unde mã duc dau de isprãvile ei.
Sã vezi ce palat e internatul în care mã aflu, deosebit de ºcoalã, într-un
corp vecin. Asearã, o noapte cu lunã, bãtând în ziduri ºi-n grãdinã,
ºi murea sunetul goarnei în ison de greieri, ºi eu singurã priveam de
pe coridoarele lungi ºi pustii. Era un romantism de te îmbolnãvea.
Am fost ieri la ºtrand  o plajã artificialã pe canalul Bega, unde
am zãbovit toatã ziua. Sunt bãi mixte unde se bãlãceºte tineretul de
ambele sexe, dar nu se lasã mai jos nici babele ºi moºnegii ºi, printre
nimfe brune ºi blonde în costume care mai aþâþãtoare, efebi bronzaþi
sau albi, se amestecã bãtrâni pleºuvi ºi uscãþivi, cu ochelari, în costumaºe de copii, matroane de mãsuri catastrofale, unele sculptate într-o
coajã de burduf sau de harbuz, de nu le lipseºte decât o codiþã rãsucitã
la spate. Stau la mese, aºa, goi, de parcã ai fi în carnaval sau aiurea.
Cu coif de aviatoare, îmbãierat pe sub bãrbie, mãsoarã în lung ºi
în lat plaja în urme uºoare de sandale ce stau sã zboare, pe când
tovarãºa îºi ascunde pielea trandafirie sub pelerina albã, miþoasã, ºi
vorbesc iute, iute ºi iar se plimbã. Vin aºa, zilnic, frumoasele aviatoare,
dar nu se scaldã niciodatã. ªi nici cã te prea ademenesc undele turburi
*

Cora Irineu, Scrisori bãnãþene, ediþie îngrijitã, text ales, tabel cronologic,
notã asupra ediþiei, date bibliografice, iconografie de Petre Pascu, Editura
Facla, Timiºoara, 1975.
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ale Begãi, în care lumina trãdeazã mâlul galben de pe albie. Am luat-o
ºi cu luntrea încolo, cãtre maluri verzi de trestiºuri, ºi l-am vãzut
venind din depãrtãri, din pustã, braþul curgãtor de canal.
Azi am ascultat un Gospodi po milui la biserica sârbeascã. Cea
mai frumoasã slujbã ºi cor pe care le-am pomenit pe aci, ºi chiar
interiorul e mai simpatic decât episcopia lor din centru. Un Sf. Gheorghe
dulce ºi zâmbitor se luptã cu un balaur, jucându-se distrat, de parcã
se hârjoneºte cu o javrã. În schimb, la biserica româneascã slujba e
ruºinos de proastã ; nici cor, un popã fonf ºi nãtâng, iar lãuntrul vãruit,
poleit, zugrãvit, ca de Doamne ajutã.
O bãtrânã adusã, cu ochelari, îmi deschide poarta grea a ºcolii.
Cobor prin grãdinile înmãrmurite în tãcere, semãnate cu gânduri albe,
copilãreºti, ºi lumea toatã a rãmas dincolo de gardurile de fier. Aºa
doream odatã, când eram copil, sã fiu uitatã, într-o ºcoalã mare, departe.
Caransebeº
Am poposit în hotelul La pomul verde, în inima Caransebeºului.
Între munþi, strãbãtuþi de Timiº, numai alei ºi grãdini cu case oblonite,
cu porþi mari, nici arcuite, nici vechi ca la Braºov. Seninãtate, liniºte
reculeasã, întreruptã de cântec de clopote. Auzi ºi tãlãngi, cãci trec
mereu vitele mãreþe ale Banatului, care pasc pe sub podurile înalte,
prin grãdini, în vaste curþi gospodãreºti. Toatã casa e o gospodãrie.
Nu umbli mult sã dai de margini ºi vezi  valuri, valuri  munþi ºi
dealuri. Oraº de meseriaºi ºi de þãrani. Casele ºi curþile lor, cele mai
puþin înstãrite, sunt minunate. Le tot privesc, þãrancele înalte ºi drepte,
de la ceapþa din cap, pânã la opincile lor ciudate. Parcã ar fi niºte
ºtiuleþi, în cãtrinþele isprãvite cu ciucuri lungi în spate, de le zic ele
oprege (mi-am cumpãrat ºi eu un rând), ºi obielele înalte surii.
Dacã nu mãnânci ºi tu acum din papricaºul ãsta ! De n-ar fi decât
atâta, tot ai avea de ce sã te cãieºti cã nu eºti de pe aci. În faþa mea
e patronul în ulei, în mãrime naturalã  numai o datã ºi jumãtate cât
ciubucul lui, pe care-l þine cochet pe umãr, pe un fond care începe prin
a fi niºte nori ºi sfârºeºte în draperie.
Stau de vorbã cu þãrani, þigani, meseriaºi. Sunt tare deºtepþi oamenii pe aci. Acuma în urmã mã întâlnesc cu frumosul bãtrân, cu o barbã
albã de patriarh, om al lui D-zeu ºi dat dracului, prea cuviosul F.M.,
nu-l iei cu una, cu douã. Din optzeci de ani ai lui, cincizeci i-a trãit
în Caransebeº. Dar ce nume e ãsta, Cora, cã am pomenit de tot felul,
dar de ãsta nu ?
 E pãgân, pãrinte, dar nici al dumitale nu e de tot creºtinesc, îi
zic. ªi mã dor picioarele, dar popa nu-mi dã drumul, sã-mi spuie fel
de fel, ºi ce mã priveºte ºi ce nu. Cãtre un moº care-l opreºte : Ia
lasã-mã cu bãtrâneþea d-tale, ea am cu tineret acuma !.
Sunt tare obositã. Bunã seara.
...............................
Mã deºteaptã din stradã un plâns de bivol. Aerul e proaspãt, e frig.
Sunt ceasurile ºapte, mã dau jos, în cafenea. Trec cãruþe mari, cu saci,
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cu legume, cu mãrfuri. E Joi, zi de târg. Adunare împestriþatã de
cãmãºi albe, sarici, oprege roºii, verzi, albastre. Bãrãci ºi mãrfuri
rânduite. E pitoresc de-mi fericeºte ochii mei încântaþi. Un toboºar.
Ce priveliºte ! Se adunã toþi. Unii glumesc. Sunt nespus de sceptici.
ªtiri de la stãpânire : sã aducã vitele la examen medical ; sã nu cumpere
pãmânt supus expropierii, cã li se va împãrþi. Voci din mulþime : La
a treia venire !.
N-ai spune cã oraºul acesta liniºtit, legãnat în cântec de clopote,
pe care hojma-l strãbat turme ºi pãcurari din munte, ciurde ºi cocii
cu rod ºi marfã, e opidul vechi ce înãlþa odatã ziduri de cetate, de
atâtea ori pustiit de rãzboaie, stãruind cu cele cinci bastioane pânã
mult încoace în istorie. Nu s-au durat palate regeºti ca în Timiºoara
ºi magnaþii n-au desfãºurat pe aci strãluciri feudale. Clãdiri ce vor
fi fost s-au surpat cu alte urme ale trecutului ºi nu se mai vãd, de
la dãrâmarea cetãþii, ziduri ori grohote, deºi se cunosc locurile unde
au stat. Dar viaþa era învioratã în acest târg unde curgeau bogãþii în
drumul Balcanilor, când regele Ladislau petrecea în cetatea Sebeºului
cãtre sfârºitul veacului al XIII-lea, când, din pricina rãzboaielor cu
turcii, îl aflãm adesea aci pe Sigismund. A luptat din greu cu arma
ºi cumpãtul, fãrã larmã ºi fãrã de nimbul cruciatelor, aºa cum luptã
omul pentru casã. Iancu Huniadi se pregãtea sã cucereascã Belgradul.
Îºi aºezã primprejur lagãrele albind câmpul de corturi ºi porunci saºilor sã se adune aci într-o zi de Sânziene ; dar se pare cã numai bãnãþenii i-au venit în ajutor. Huniadi învinse fãrã de sprijinul magnaþilor.
Documentele pãstrate ºi azi dovedesc cã sebeºenii au fost ades
rãsplãtiþi pentru vitejia lor.
Când cercetezi mai în amãnunte, te încolþeºte o îndoialã despre
vrednicia cu care pretind magnaþii cã s-au împotrivit nãvãlirilor turceºti. Sebeºenilor, în ajunul luptei de la Mohaci, li s-a refuzat un ajutor
de nimic. Regele nu avea în folosinþã nici venituri îndestulãtoare, nici
oaste regulatã. Seimenii erau o întocmire de neorânduialã ºi netrebnicie.
Dacã ar fi sã credem zvonurile, Ludovic al II-lea însuºi mergea cu
ghetele rupte !
Cât despre magnaþii chitiþi în zale ºi coifuri, pare cã se îndeletniceau mai mult a gorgãni cerbii ori mistreþii în pãdurile Carpaþilor ori
cu petreceri în castelele lor mãreþe. De aceea vedem adesea Caransebeºul
împreunã cu banul Severinului luând hotãrâri de politicã neatârnatã,
îngrijindu-ºi singur de armatã ºi, când nu mai poate face altfel, învoindu-se a plãti turcilor birul, ca sã scape de pustiire. Aceasta nu i-a
scutit de a ajunge mai târziu, timp de treizeci de ani, sangiac al
Sultanului, ºi de alte nãvãliri cu ruinã ºi bãjenie. Treizeci de ani spahiii
ºi beii lor au stors aruncul prãdalnic, muftiul judeca în divane
pricele creºtinilor, hogea chema, de pe geamii, la rugãciune lumea
lui Mohamed, care stãpânea de un veac ºi jumãtate Buda ºi Timiºoara,
înecând toatã pusta într-o mare de fesuri ºi turbane. Au jucat sub luna
nouã a Bairamului, încinºi cu brâie late ºi în ilicuri, când se vãitau
manélele ºi se tânguiau surlele lor ascuþite cu ison lung izbit de
buciumãri de tobã.
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Dacã treci bisericile, clãdirile înalte înconjurând o piaþã rotundã,
ca o uºoarã amintire de burg, înãlþimea zidurilor coboarã curând spre
vile ºi case mãrunte þãrãneºti, ce scriu uliþi mici cãtre bariere, zâmbind
cu livezi ºi cuprinsuri largi de bãtãturã, pe când gãini mari trec þanþoº
drumul, printre care cu boi roºii. Nu lipsesc porumbiºti pe locurile
dezvelite. Cam aceeaºi înfãþiºare va fi avut-o odinioarã aceastã civitas
regia, când în jurul zidurilor locuitorii îºi duceau traiul liniºtit de
târgoveþi ºi agricultori, cu ogoare ºi vii întinse în chiar aretul oraºului.
Ostãºia n-a fost întocmire de simbriaºi rupând legãturile cu pãmântul ;
iar politica sebeºenilor nu trãdeazã nici o ºovãialã ori înstrãinare, deºi
s-au aflat ºi pe aici neamuri amestecate. Dar românii au fost mai în
numãr ºi au avut protimia, dovadã numãrul covârºitor al judecãtorilor
lor trecuþi în documente. I-a ajutat poate ºi faptul cã n-a înflorit pe
aci o viaþã largã nemeºeascã, dat fiind cã locurile erau prea expuse
încãlcãrilor de ordii pãgâne.
Valul catolicismului, ordinele cucernice ale Sf. Francisc n-au putut
rupe zãgazurile acestor eretici de o împotrivire neclintitã. Doar în
nobilimea de frunte întâlneºti ici colo nume rãzleþe, un Iacob Mãciucaº
(Macsukás)1 , Ion, Mihaiu de Mãtnic, bani ai Severinului, cu neamurile
lor, trecuþi în rândurile papistaºilor.
Despre îndârjirea cu care îºi apãrau datinele vorbeºte urmãtoarea
întâmplare a episcopului Vichentie Popovici, al Vârºeþului. Bãnuind
cã vrea sã facã unire cu biserica romano-catolicã, o mare mulþime se
adunã în faþa reºedinþei. Dupã liturghie, nu primirã anafora ºi-l urmãrirã pe episcop cerându-i socotealã, strigând furioºi. Strâmtorat, acesta
zadarnic le aduse calendarul, fãgãduindu-le a nu schimba nici sãrbãtori, nici chipul de îngropãciune al morþilor. Târât în curte, era ameninþat cu moartea ºi nu folosirã nici rugãminþile iereilor, care cãutau mai
apoi sã se mântuie pe dânºii. Unul sãri pe fereastrã. Mulþumitã unor
tineri curajoºi, episcopul scãpã cu zile, mai mult mort decât viu de
fricã ºi de mâhnire. O companie de husari veni în grabã, dar þi-ai aflat
sã-i potoleascã ! Se luarã cu ei de piept ºi se spune cã au cãzut câþiva
morþi ºi mulþi rãniþi. Numai în urmã se liniºtirã gloatele, când aflarã
cã nu aveau de ce se teme, ºi îºi cerurã iertare de la cel batjocorit.
Strãzile lãturalnice sunt tãcute, casele : neamuri ce se-mbrãþiºeazã
cu grãdini verzi. Pe marginea drumului curge domol un canal limpede,
ieruga oraºului ce-i zicea odatã apa monahilor ; viseazã pe sub ºtoboare
ºi pe sub ziduri, pe când mai departe moara doarme de o vrajã ce i-a
înþepenit roata bãtrânã.
Chipeºa cetãþuie a liceului Traian Doda stã înaintea mea în front.
Se împlinesc tocmai o sutã de ani de la naºterea inimosului ºi luminatului bãnãþean al cãrui nume îl poartã. A dus departe, în slujba
împãratului, tocmai între zidurile Veneþiei, dupã alte isprãvi de seamã,
cinstea neamului, pânã-ºi putu sluji de-a dreptul oraºul ºi provincia.
Când se retrase la pensie, general de brigadã, tocmai se desfiinþaserã
hotarele militare, pe care se rezema întocmirea grãnicereascã.
1. Macsukás (nume maghiarizat).
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Grãnicerii fãceau un brâu de pazã împotriva încãlcãrilor turceºti,
a ciumii, a contrabandelor, având, în schimbul nepreþuitei lor slujbe,
folosinþa pãdurilor de hotare. ªi iatã cã, desfiinþându-se aºezãmântul,
cincizeci ºi patru de comune numai în cercul Caransebeºului rãmâneau
cu picioarele-n desagi. Atunci le veni în ajutor Doda, fiu de grãnicer
ºi dânsul, al regimentului româno-banatic de fericitã pominã, ºi înfiinþã Comunitatea de avere, ca sã oblãduiascã bunurile de hotare
pentru înlesnirea urmaºilor acelor vrednici grãniceri. Fu ales deputat
al judeþului militar desfiinþat ºi, în urma curentului ºovinist, rãmânând singurul deputat naþional în dietã, adresã senzaþionala declaraþie vestind cã poporul român este scos de sub cadrul constituþiei
ºi cã el nu mai ia parte la deliberãrile dietei, nici nu renunþã la
mandatul sãu de deputat. Învinuit de uneltire, e judecat în lipsã, cãci
era bolnav, ºi condamnat la doi ani temniþã de stat, de care numai
graþia împãratului îl scapã.
......................................
Multe hanuri, mulþi breslaºi. E sâmbãtã ºi, pe la chindie, maistorul
ºi-a slobozit ºegârþii. Nu se mai aude ciocanul covacilor, nici bãrdaºii
nu mai dãrãbuie. Maistorul întâmpinã îndatoritor pe strãina care-i
cinsteºte curtea primitoare.
 Mã ierte doamna cã nu mi-s cu straiele de duminecã, dar cer voie
s-o cãlãuzesc.
Un miel alb, o pãlãrie, o franzelã, o cheie  firme tãiate frumos în
tablã se leagãnã în vânt ºi pilarul stã în faþa tejghelei cuvios ca în
îndeplinirea unei sfinte misiuni. Copii cu buchete de flori adaugã o
notã gingaºã tabloului bãtrânesc. Tovarãºul îmi tot cere iertare cã nu-i
dichisit ºi nu ºtiu cum sã-l încredinþez de stima mea. E pãtruns de
nivelul mai ridicat al meseriaºului de aci, deºi vorbeºte cu respect de
Regatul Bãtrân. ªtie mai multe limbi ; e cãlãtorit ; citeºte Biblia. Parcã
ar avea ºi un mic cusur... dar a cui e vina dacã sunt vinuri bune în Banat ?
Spre rãsãrit, se urzesc sub ceaþã munþii Varului ; dupã Zãrveºti,
Turnu ºi Rueni ; mai departe, munþii Lugojului ; în susul Timiºului,
munþii Orºovei. Acolo, în depãrtãri, între culmile care se întrec ºi se
pierd unele în altele într-un vast amfiteatru, e ºi muntele Mare ºi
muntele Mic ºi Varagos, ºi plecând spre miazãzi se înalþã masivul
Þarcului cãtre Godeanul, cãtre Regatul Bãtrân.
Sebeºul vine încet dinspre colibele fãrã palancã ale Mehalei. Parcã
nu e cel care curgea ieri zgomotos pe drumul Borlovei. Zlãtarul bãtrân
stã beteag dohãnind din luleaua deºartã.
 Hei doamnã, când eºti bãtrân te þipã toþi !
Sub umbrã de salcã, lângã unchiaº, un paure ºi o pãuriþã traserã
carul la odihnã.
 Cum stau câmpurile prin Regat ? Ce gând are stãpânirea ? Au
fost mãrese pe aci ºi ne-au îmbiat la nãdejde de pãmânt.
Pãmânt, pãmânt... dar de unde sã-l iei pentru bieþii muntenii aceºtia,
în areturile Caraºului, atât de puþine în ºesuri ?  Cocia porni la vale.
Numai unchiaºul zlãtar, cu chip frumos de Rabindranath, chip subþire
ºi ochi de gânduri, rãmase lângã apele ce se pierdeau într-o pirotealã
visãtoare. [ ]
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Prin Torontal
Umblu din Banat în Torontal, spre Sânnicolaul Mare, ºi aºteptând
trenul mã opresc în Periam, sat ºvãbesc locuit de pauri milionari,
vizitez gospodãriile lor care desfid conacele ºi fermele boierilor noºtri,
cu câte douã-trei odãi de musafiri, cu luminã electricã, cu armate
întregi de slugi pe care, în vremea prânzului, le vãd ospãtându-se cu
gãini ºi plãcinte ! Pe lacuri ºi pajiºti, cotropesc stoluri de gâºte ca o
recoltã bogatã de flori albe. Dar nici frumuseþe, nici gust la ºvabii
ãºtia greoi ºi ºovini. Pe acestea le afli la bietul român, sãracul.
În satul românilor te întâmpinã, cum intri, pitorescul strãzilor în
alei, nu ºtiu ce poezie rãspânditã în tot ce-þi atinge vederea. Aºa e
Pesacul între vii ºi pãduri, cu pauri isteþi ºi bogaþi ale cãror fete,
frumoase, tot cu zestre de milioane se mãritã cu ofiþeri ºi funcþionari.
Ce vãd în curþile ºi casele lor e o poveste. Tipul este ce avem mai simpatic.
Simþi o intenþie de artã când strãbaþi concurile zugrãvite pretenþios
cu priveliºti dupã naturã, cu chiliile curate, cu paturi înalte ca niºte
altare, de pe care coboarã lipedeul în spumã de madeirã, de sub poniave
înflorite ºi perne ce stau sã zboare din volane fluturate, ºi garderoabe,
sobe de teracotã cât cetatea, iar în chilia însurãþeilor, pe un cuier lung,
zestrea de trup a miresei, o expoziþie de duºanguri ºi poale în mãtãsuri,
ºtãfirãturi, pruslucuri în dantele ; dar nici ii înflorite, nici fote, nici
oprege, nici brãciri ºi brâuri bãtute-n zimþi ºi-n fireturi, cãci cele de
aci au þipat portul, adoptând moda sârbeascã. Bãrbaþii poartã izmene
largi ºi-nvoltate, ca niºte fuste creþe, ºi ºorþ dinainte.
Am adunat în jurul meu inteligenþa : un profesor de ºcoalã medie
(sã vezi ºcoalã !), un doctor tânãr  ambii studiaþi la Roma , un tânãr
notar, al doilea notar, ne-am dus la dascãlul-director, un bãtrân, sã-i
zic, care nicicând n-o sã-mbãtrâneascã, ne-am dus cu toþii la uica Ion,
paur bogat, iubit de ceatã, ambiþionând sã se aleagã chinez, am ciocnit
ºi am închinat ºi în jurul mesei pornirã cântecele bãnãþene de nu-i
chip sã te rupi de ele. Uica Ion a îmbrãcat haine nemþeºti, uica Ion
ne-a dus la vie ºi ne-a umplut cãlesele cu poame ºi lubeniþe.
Praful îneacã drumurile Torontalului ºi seceta ridicã nouri de pulbere, de sunt cenuºii bãgrinii, au albit inimile de iorgovan, iar mohorul
întinde însetat gâtul dupã apã. Aflã cã mi-am pierdut pãrãzolul ºi
umblu pân soare baº ca o pãuriþã. Am ajuns cu toþii la Periam ºi s-a
pornit o gostie cu lãutari, cu cântece ºi cu jocuri bãnãþene de nu le-oi
mai uita cât am sã trãiesc. Sã-l fi vãzut pe uica Ion cum scotea sutã
dupã sutã ºi o dãdea þiganilor, cu ce duioºie ºi aer blând-ºtrengãresc
privea feciorii, ce risipã de ospãþ fãcea uica Ion ! M-au cinstit ca pe
un gost împãrãtesc. Cum m-au vãzut, ca pe o fericire, cum mi-au
încredinþat sufletele acestea clocotitoare toate pãsurile, cum m-au
rugat sã spun fraþilor dorinþa de a-i cunoaºte, dar ºi revolta lor faþã
de nedreptãþi : Sã fii privighetoarea, filomela noastrã.  Spune-le
cã ne întoarcem ochii spre o nouã bisericã... Era o însufleþire, o înfrigurare, ca în ajunul marilor hotãrâri, ºi te asigur cã am pus tot tactul,
toatã cumpãtarea ca sã iau ceva din caracterul grav ce-i dãdeau sufletele
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acestea înfierbântate. Au vãzut în mine nu ºtiu ce simbol, învestindu-mã cu puterea unei misiuni care m-a uimit, m-a încântat, m-a
speriat. Le-am vorbit de voi, le-am spus cã nu suntem politici, nu
stãm în capul bucacelor, cã suntem în mijlocul interesaþilor o micã
insulã, baº cum sunt ei între strãini, dar cã servim ca ºi ei un ideal,
care ne apropie unii de alþii oricât s-ar deosebi vederile noastre. Am
trebuit sã le fãgãduiesc cã le mân goºti din Regat ca sã se cunoascã,
sã se înþeleagã.
Sunt de o elocinþã, de o ironie, sunt uimitori, minunaþi, fãrã pereche
bãnãþenii. Sã vezi bãieþi frumoºi, sã auzi cântece, sã vezi jocuri !
Cântecele lor iscodesc adâncimi de melancolie ºi de patimã, neºtiute,
sau ropotesc într-un ritm turbat de te smulg în puhoiul veseliei lor
irezistibile. [ ]
Am dormit într-o casã singurã, singurã, în noaptea ceea, ºi era o
noapte ninsã de era plinã de stafii albe hardughia enormã în care mã
gãseam. ªi-am plecat mai departe a doua zi.
Am ajuns lângã hotarele dinspre Iugoslavia, la Comloºul bãnãþean,
sat populat din nou acum un secol jumãtate de o colonie de olteni, care
vorbesc ºi acum graiul curat ºi au tipul adevãrat al craiovenilor noºtri.
Câte-am mai aflat aci din istoria satului, povestea grofului Nacu, al
cãrui castel îl mai locuieºte ºi azi un vlãstar de-al lui, bãtrâna principesã de San Marco, nu pot sã þi le spun pe toate aci. Privesc lacom
pe linia fatidicã ce-i zicem graniþã, de unde grãnicerii noºtri se salutã
cu patrula sârbeascã ºi lacul cu pãdurea de la douãzeci de paºi din
marginea satului e o lume de primejdii spre care roieºte miraculosul
ºi toate poveºtile, zvon fãrã formã purtat de gura satului. Umblu pe
drumuri prãfoase, într-o arºiþã ºi zãpuºealã care te scaldã în apã fiartã.
La douã ceasuri ºi jumãtate dupã miezul nopþii, strãbat satul adormit,
cãtre garã. Soarele rãsare dupã pãduri, plopii ºi bãgrinii se profileazã
pe zãri, viile se ridicã, copãcel, pe cârje de araci, ºesurile se-nneacã
în mãri de cucuruzi. La orele nouã de dimineaþã sunt în Arad, dupã
trei zile de la plecare.
Arad
...Nu þi-am scris despre fortãreaþa bastionatã a Aradului, care a
fost întâia mea curiozitate aci. E neatinsã, aºa cum a fost ziditã, sub
Maria Tereza, între anii 1764-1779, cu pereþi ce ajung aproape cinci
metri de grosime, cãci opera aceasta, care a costat cincisprezece ani
de sforþare, s-a dovedit, ironia lucrurilor ! zãdãrnicitã de înnoiri neaºteptate, încã de la împlinirea ei.
Planul nu i-l poþi cuprinde cu vederea, atât e de vast, ci numai
ºanþuri ºi tãieturi de ziduri acoperite cu pãmânt ºi iarbã, strãbãtute
din colþ în colþ de înãlþimea de observaþie a bastionului, care comunicã
cu câte douã lunete baº cum se varsã, una în alta, ghindurile din cutele
nevãzute ale guºii noastre. Am strãbãtut galeriile ºi gangurile acestea
subpãmântene, nesfârºite, încolãcindu-se pe ele însele, cu o zare cât
un deget din ferestrele crenelurilor, unde s-au scurs, ca sobolii, atât
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amar de oaste ºi de dobitoace. Nici o întâmplare istoricã de seamã n-a
ilustrat-o, ºi doar de cazarmã ºi manevre au servit, ca ºi azi, chiliile
lungi, boltite, în care te rãcoreºti în ceasurile acestea fierbinþi de
dupã-amiazã. Nici chiar întâmplãrile de la 48, al cãror crunt epilog
s-a sfârºit aci, în partea de vest a cetãþii, n-au avut vreun raport tactic
cu dânsa. Am trecut aceastã memorabilã poartã.
Dincolo de podul Mureºului, care scaldã ocrotind din trei pãrþi
cetatea, pe o câmpie încinsã de livezi, se ridicã sumarul ºi mohorâtul
obelisc, monument de infamie, ridicat celor 13 generali executaþi aci
de sinistra reacþiune : patru împuºcaþi ºi nouã spânzuraþi. Ultima
rezistenþã, dupã capitularea revoluþionarilor, la ªiria, a fost în oraºul
Arad. Am vãzut în muzeul Palatului cultural pregãtirea lor, pe piaþa
Unirii ; am vãzut pe Görgey2 predându-ºi sabia lui Rudiger, cãlare, al
cãrui armãsar cãlca cu copita într-o tobã ºi, la câþiva paºi, uite toba,
toba ceea spartã de potcoava armãsarului lui Rudiger ! Cãscãtura cea
neagrã e o prãpastie care mã înghite cu minþile mele toate ! Împotriva
tratatului semnat între aceºtia doi, dictatorul Haynau, poreclit Hiena
din Brescia, a ordonat represiunea.
Multe zile am umblat sã aflu ceva despre evenimentul ãsta care
a mânjit cu roºu ºi cu negru una din cele mai dramatice pagini ale
istoriei. Cum vor fi stând, sub movila aceea umilã, cei treisprezece eroi
ºi martiri ai Ungariei, pe câmpul unde s-au înãlþat jur împrejur spânzurãtorile ? Aflai cã cei împuºcaþi sunt îngropaþi de o parte, deºi numele
lor e laolaltã, ºi vãd în noapte lumini ºi necrofori, care au izbutit sã
fure pe doi sau trei dintr-înºii. Am vãzut în adevãr trei din aceste mici
cufãraºe, sicriile lor, în bogata salã a revoluþiei. Fiecare din generali
îºi are galantarul cu documente, lucruri de preþ, amintiri. Am vãzut,
între tulburãtoarele aceste relicve, pintenii ruginiþi ai generalului
Lázár Vilmos, gãsiþi în sicriul deºert, ºi batista cu care a fost legat
la ochi ! ; cãmaºa cu care a fost împuºcat Kiss Ernö ; sabia lui Damjanich3,
conducãtorul suprem al revoluþionarilor, ºi scena execuþiei lui ; un
potir mare de argint în care mâna iubitoare a strâns inima unui altuia.
 Sã vezi ºirurile de spânzurãtori, sã vezi atâtea ºi atâtea amãnunte
ale grozãviei ! Sãlile aceste douã ale revoluþiei, cu multe piese din
istoria româneascã, în ce-l priveºte pe Iancu mai ales , sunt din cele
mai emoþionante pe care le-am vãzut.
Palatul e impunãtor, ca construcþie, cu coloanele mari ale intrãrii
sub frontonul întrecut de o cupolã monumentalã, ºi cuprinde, pe lângã
sãli de expoziþie, spectacol, coridoare largi de marmurã trandafirie ºi
atâtea altele  o bibliotecã bogatã, dar ce folos ? toatã ungureascã.
Între pânze, sunt trei sau patru bucãþi ale lui Munkácsy, aduse acum
în urmã, aud. Trebuie sã fie un mare meºter, dar, îþi mãrturisesc, nu-l
gust în chip deosebit. Este o trilogie, cât peretele, Înmormântarea lui
2. Görgey Artur (1818-1916), general ºi om politic maghiar, care a semnat la
ªiria, în august 1849, actul de capitulare a armatei revoluþionare maghiare.
3. Damjanich János, general al revoluþiei maghiare de la 1848, executat la
Arad.
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Christ, pe care vulgul o atribuie lui Munkácsy, dar pe care eu o vãd
semnatã de Feszty Árpád. Nu-mi vine sã cred cã e o copie, cãci nu se
apropie nici în facturã, nici în concepþie, cu bucãþile lui Munkácsy.
Acesta e mai conþinut, mai interiorizat, mai migãlos în lucru. Bucata
lui Feszty e o operã exuberantã, cam teatralã, dar eroii sunt zguduiþi
de un vânt de puternicã tragedie. Exprimã un caracter de Orient, de
la florile vii, cerul adânc ºi mistic, cedrii, fãcliile negre pe zarea zbuciumatã, pânã la costumele ºi moda îngropãciunii, ai zice, niºte mahomedani. Dar Christ e un om care doarme un somn liniºtit de cearã sau
e zvârcolit ºi prãbuºit de durere pe calvar, fãrã de nimbul transfigurãrii. Scena din urmã însãºi nu exprimã nici mângâiere, nici nãdejde,
ºi Magdalena rãmâne întinsã, sfâºiatã în finalul pasiunii.
Este la Arad o stradã care-i zicea Petöfi  se pare cã poetul a fost
de aci sau din împrejurimi4. Acuma nu doar cã n-a fost ºi Moise Nicoarã
meritos, dar puteau sã-i lase lui Petöfi strada lui. Tot aºa, în Timiºoara,
strada Lenau ºtii cu ce au schimbat-o ? Cu Vlad Þepeº. Sãrmanul ºi
blândul poet5. A fost nãscut la Ceatad6 lângã Timiºoara, ºi la 13 august
i s-a serbat centenarul. Pe strada aceasta sunt ruinele vechii cetãþi
a Timiºoarei, locuite azi de ateliere ºi oameni sãraci. De dupã zaplazuri
rãsãreau capete mici, blonde ºi brune, veneau prietenoase cãtre mine,
ciupind câte o vorbã româneascã, ºi mergeam aºa dupã asfinþit prin
aleea mãrginitã de cucuruz, de floarea soarelui ºi de ruine.
Tot în Timiºoara
Sunt iar în Timiºoara. Întreb coloanele înalte de piatrã ale poºtei
degeaba. Nici o veste pentru mine. ªi mult preþuiesc câteva ºiruele
în depãrtãri ! Pe bulevarde largi, clãdiri monumentale. Peste drum de
cazarma ardeleanã, redutele vechi, cu hrube boltite, cu firizi adânci
ºi porþi grele de fier. Sfântul Ion Nepomuk îºi pleacã capul sub cununa
de stele, chip smerit în vecinitãþi de urgisite amintiri. În centru, prãvãlii aurite, în sticlã, în porþelan albastru. E un lux de ordine ºi o
ordine în plan, ºi-þi mângâie ochii pajiºti ºi parcuri întinse, livezi ºi
porumbiºti înconjurând clãdirile elegante cu verdele lor odihnitor, cãci
dupã întocmirea dintru-nceput, oraºul s-a zidit dinspre cartierele de
margini, dinspre fabrici, mahalalele orânduite, gãri  înspre centrul
cãruia s-au rezervat aºezãmintele mari ºi palatele.
Viaþa nu e înghesuitã la un loc, ci rãsfiratã, ºi aerul limpede ºi curat.
O minunatã împletire de artã ºi naturã e colþul fermecat care-ntinde
ca un giuvaier capela Piariºtilor. Turnul înalt, înaintând solemn, urmat
de douã mai micuþe, ce de-abia scapã din strânsoarea verde a iederii
ºi a plopilor, de nu le vezi decât pãlãriile ascuþite de þiglã, pare un preot
4. Greºit : Petöfi s-a nãscut (1823) în comuna Kiskörös, din comitatul Pestei.
Azi existã la Arad o stradã cu numele poetului Petöfi.
5. Azi, la Timiºoara, o stradã centralã poartã numele lui Nikolaus Lenau,
iar la Lenauheim s-a inaugurat un muzeu dedicat poetului.
6. Ceatad, azi Lenauheim (judeþul Timiº).
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urmat de copiii altarului, mistic ºi grav în sfintele-i atribuþii. Înãuntru,
atmosferã învãluitoare de umbrã ºi de tainã. Am vizitat ºcoala lor
ce-nchide cu capela un vast pãtrat, în mari ºi sigure proporþii. Piariºtii
sunt un ordin dintre sectele de dupã reformã, înfiinþat în Spania de
Calasans, în veacul al XVI-lea. În Timiºoara sunt de pe la 1750. Sunt
interesanþi prin îngãduinþa lor curioasã : se pare cã au tot atâþia elevi
între evrei ca ºi între nu importã ce altã confesiune, ºi nu luptã atât
pentru religie cât pentru ºtiinþã pe bazã religioasã. Sunt exclusiv
educatori ºi au dat un mare coeficient de universitari. Directorul
însuºi, în rasã neagrã, ne conduce. E tare curios, mi se spune. Prins
de o ploaie torenþialã la niºte prieteni, într-o searã, e convins, cu mari
stãruinþe, sã rãmâie la ei peste noapte. Deodatã se face nevãzut. Nu-l
gãsesc nicãieri. Trece puþin timp ºi se aratã iar, muiat leoarcã. Unde
a fost ?  ªi-a adus omul cãmaºa lui de noapte !
Crescãtoarea de copii te-ntâmpinã cu scãri albe dupã frãgari,
plopi, bãgrini. Pe sãli, îngrijitoare în ºorþuri lungi, miros de formol,
geamuri mari de luminã. Paturi cât cuibul, în care gânguresc sau
plâng pãrãsiþii ce-ºi sporesc zilele înstrãinate, aºteptând sã se întãreascã oscioarele moi, sã se limpezeascã ochii de lapte, sã se împodobeascã gingiile goale, sã se poatã întinde spre cãþelul îndopat, de
postav verde, sau spre paiaþa cu ochii de mãrgele. Un puradel, în
pãtucul alb, privea cu ochiºori mari, curioºi, la acest lux în care se
pomenise sãmânþa lui aruncatã pe cine ºtie ce drumuri sãlbatice ºi
bãtute de soare. Un altul, cu un cap de bãtrân, slab, cu fruntea zbârcitã, plânge cu pumnii la gurã. ªi ce veseli sunt grãmada de voinicei,
între trei ºi cinci ani, care se joacã încã acasã, tunºi la piele, cu
colþurile gurii arse cu lapis, în ºorþuleþe de deþinuþi, aºteptând ca
domniºoara mama sã le facã baie. Au multe mame, bieþii mititei.
Domneºte un suflet de familie în coridoarele ºi saloanele lungi, cu
lumina vie din ferestrele fãrã de perdele. Directorul, familia lui, fac
un cerc ocrotitor, pãrintesc. Doica, cu urechile lungi, de vânãtoare,
trezeºte chiote nesfârºite între neºtiutorii mulþumiþi, care mai au încã
puþin sã se joace acasã. În anul ce urmeazã sunt împãrþiþi pe la
gazde, rãmânând totuºi pânã la ºaisprezece ani sub aripa institutului.
Mã-ntorc cãtre casã ocolind pe partea Begheiului, pe alei, cu ochii
opriþi pe castelul roºu al lui Huniade, tivit cu crenele albe, cãruia
apusul îi aprinde ferestrele adâncite sub arcuri ºi-i cerceteazã turnul
colþurat al strãjii, peste care rãtãcesc amintiri feudale ºi se apleacã
umbre regeºti : Carol Robert, Ion Corvin, Matiaº...
Timiºoara, popas de desfãtãri ºi hodinã, teatru al dramelor de
coroanã, reºedinþã strãlucitã, adãpost nãpãstuit de urgii sângeroase,
schimbat în sãlaº de murdãrie orientalã când Islamul îºi chemã, timp
de mai bine de o sutã de ani, de pe minarete, credincioºii ce înecaserã
toate câmpurile Banatului, Timiºoara tuturor amintirilor o întâlneºti
dacã ocoleºti încetiºor strãzile liniºtite ce duc de la castelul roºu al
lui Huniade prin faþa cazãrmilor bãnãþene, a caselor vechi de piatrã,
cãtre ruine, cãtre porþile dãrâmate ale cetãþii. Casa unde a fost gãzduit
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Eugen de Savoia, cel care a smuls din mâna turcilor Timiºoara, încã
o poþi vedea. Dar eu nu vreau sã ascult poveºtile ruinelor astã searã.
Bate luna plinã pe aleile Begheiului ºi terasele ºi grãdinile pun
salbe de lumini pe-ntuneric. Directoarea internatului  surâs de dinþi
albi, sclipiri de ºuviþe argintii pe trandafirii obrajilor  îmi iese-nainte
ºi colindãm parcurile înnoptate, alei nesfârºite de brazi, tufiºuri, stafii
albe de flori fãrã nume, biruite de parfumul copleºitor al petuniilor.
Statura exoticã a gavei7 îºi întinde umbrele, rãtãcitã. E-n anul ei de
pe urmã când înfloreºte. Din inimã i-a crescut un lujer înalt, mustind,
mirositor, ºi ramurile îºi întind veºtede braþele fãrã putere, ºi moare
privindu-ºi florile galbene, ca o lebãdã ce-ºi cântã sfârºitul.
Mã-ntorc în ºcoala sãrutatã de glicine, îmi reiau popasul visãtor
în chilia albã ºi tãcutã. ªi luna îneacã iar grãdina ºi bate zidurile ca
o torþã palidã, ºi nucii înalþi privesc prin geamuri cu perdele albe ºi
prin vitralii, în clase ºi în dormitoarele mari, pustii. Din nucii ãºtia,
când îi desfrunzeºte toamna ºi iarna-i fulguie zãpada, pãsãrile Atenei
privesc cu ochii lor mari, cuminþi, în clase ºi în dormitoare, cum se
împãrtãºesc darurile Stãpânei. Acuma sunt plecate bufniþele, totuºi
simt cum mã urmãreºte, de departe, în noapte, privirea ochilor rotunzi.
Greierii torc fuioare de argint, ºi nu se mai sfârºeºte tortul de argint
al greierilor ºi nu mã mai slãbesc ochii aþintiþi ai celor care vãd în
noapte.
Dimineaþa. Cade valuri lumina pe grãdinã ºi pomii se pleacã sub
povara rodului. Mã aºez pe marginile de piatrã ale cisternei, sub caiºi,
unde vin albinele sã se adape, ameþind tãcerile cu zumzetul lor adormitor. Se amãgesc multe de cerul ºi de ramurile rãsfrânte pe oglinda
apei ºi se adâncesc, rotindu-se, în vâltoare. Mi-am aflat de lucru acuma.
Scap pe nefericite de la înec. Marius, un înþelept în vârstã de trei
aniºori, care a strâns în ochii lui toatã poezia încântãrilor, îmi þine
tovãrãºie cu precocitatea care ne uimeºte atât de des la generaþia
aceasta neliniºtitã ºi promiþãtoare.
Ci scrie odatã duce-n zmãi !

7. La Blaga citim agave.
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Méliusz József (1909-1996)  poet, prozator, traducãtor. Volume
de versuri : Cântec despre anul 1437, Cronicã în versuri (1945), Împreunã
cu lumea (1957), Cât cuprind cu ochii (1960), Convorbire pe chei
(1963), Arena (1968) ; roman : Oraºul pierdut în ceaþã (1982) ; teatru :
Hai sã jucãm teatru (1957).
Scriitorul este prezent în antologia de faþã cu un fragment dintr-un
jurnal de cãlãtorie (Destin ºi simbol sau romanul unei cãlãtorii transilvane, 1947, 1978) pe care autorul a întreprins-o prin Transilvania
anilor 40. Rolul memoriei este foarte important, întrucât ea proiecteazã pe ecranul naraþiunii, alãturi de imaginile prezentului, o serie
de secvenþe ale trecutului, scoase la suprafaþã, ca în demersul proustian,
de detalii ce par nesemnificative. Notaþiile sunt amare, tonul e lipsit
de orice condescendenþã. Sunt destul de rare cazurile în care un
scriitor îºi priveºte cu un mai acut sentiment al înstrãinãrii locul de
baºtinã decât o face Méliusz. Timiºoara este, în viziunea acestuia,
un oraº abandonat de slujitorii artelor frumoase, încãput pe mâna
rãzboinicilor ºi a aventurierilor. (Sorin Tomuþa)
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Méliusz József

Statui ºi umbre*
Ne tãiem drum prin beznã. Bezna învãluie câmpia Banatului.
Încerc sã vãd ceva dincolo de geamul compartimentului cufundat
în somn. Caut un punct de reper : pe unde trecem, unde ne aflãm ?
În zadar. Nu pot afla rãspunsul decât dacã mi-l închipui. ªi astfel
ajung sã recunosc satele pierdute în beznã, sã le desluºesc, adunate
în jurul turlelor unor biserici ce nu se pot vedea.
Pe undeva pe aici, dacã ai lua-o la dreapta prin noapte, ai da de
casa slujnicei noastre, Lidike.
De cum se crapã de ziuã o ia la picior spre oraº, pentru ca la ora
ºapte sã se poatã apuca de lucru la noi acasã, sã spele vasele rãmase
de cu searã, sã punã laptele la fiert ºi sã deretice locuinþa, pregãtind-o
pentru cotidiana viaþã burghezã. La ora asta s-a întors acasã la ea,
îl hrãneºte, îl schimbã pe Ferike, fiul ei de un an ; clipã aºteptatã de-a
lungul unei zile întregi. Eu voi fi ajuns deja la Aiud  îmi zic  când
Lidike o va porni iar spre oraº, ºi o vãd trecând ca prin vis prin
dimineaþa înrouratã, mergând de-a lungul ºinelor, purtând câteva
viorele culese de pe marginea drumului, flori ce vor înveseli mãsuþa
la care Klári îºi ia micul dejun, consolând-o parcã pentru absenþa mea.
Simt fãrã greº momentul în care ºinele de cale feratã o cotesc spre
dreapta, cunosc locurile ºi ºtiu cã prin apropiere se aflã o fermã strãjuitã de niºte salcâmi uriaºi. Acoperiºul clãdirii abia se mai þine,
zidurile sunt mâncate de vreme, o furtunã mai serioasã ar desãvârºi
aceastã ruinã. ªtiu ºi locul unde se aflã, printre copaci, cuptorul pentru
pâine, plin de crãpãturi, afumat. Am trecut de multe ori cu trenul pe
lângã ferma asta, dar n-am vãzut þipenie de om. Pe aici nu existã
castele cutreierate de fantome, pe aici, în câmpie, avem doar ferme
dintr-acestea, fantomatice. N-are sã le cânte nimenea, nu vor intra
niciodatã în baladã...
Poate însã cã la vremea asta de noapte, în bezna de nepãtruns,
se populeazã ºi ferma, ºi împrejurimile satelor, cu umbrele a tot felul
de viteji înfrânþi, zdrenþãroºi, umblând fãrã rost printre zidurile vechi,
siluete nedumerite ºi strãine în lumea noastrã de azi : tãlpaºii decapitaþi

*

Méliusz Jósef, Destin ºi simbol sau romanul unei cãlãtorii transilvane în
o mie nouã sute patruzeci ºi trei, povestit în douãsprezece capitole, Editura
Kriterion, Bucureºti, 1978, în româneºte de Paul Drumaru (fragmente).

188

PARADISUL CA UNIVERS BAROC

ai lui Doja, maghiari, români ºi sârbi, ºi poate ºi morþii aprigi ai unor
rãscoale de mai târziu. Sau poate cã sunt oºtenii lui Bem, înfrânþi sub
zidurile Timiºoarei, pomenindu-l încã pe Petöfi, cu aceeaºi emoþie,
evocând în ºoapte fierbinþi o scenã înãlþãtoare : aici, pe aceste locuri,
comandantul de oºti i-a acordat poetului, ignorat ºi jignit, gradul de
maior.
N-am îndrãgit niciodatã oraºul pe care abia l-am lãsat în urmã,
oraºul meu natal. Probabil din pricinã cã nu are istorie, cã a fost de
când se ºtie oraºul unor venetici. Oraº de conchistadori. Acum le
aparþine cuceritorilor naziºti, aventurierilor, tâlharilor, teutonilor. Un
oraº pe care poeþii, artiºtii l-au pãrãsit, fie cã au plecat, fie cã au
amuþit. Un oraº lipsit de dulceaþa limbii materne, cunoscând doar
amãrãciunea ei chinuitã, zbaterea deplorabilã a unor rãmãºiþe ale
limbii, un întreg organism atrofiat. ªi nu e vorba numai de limba
maghiarã. Sã fiu oare legat de acest oraº prin firele eterne ale copilãriei, prins între zidurile de ceaþã ale celor mai vechi amintiri ? Sau
prins în cercul magic al urii ? Câtã amãrãciune, câte jigniri ! ªi, cu
toate acestea, m-am reîntors. Poate mânat de instinct, ca jivinele ? Am
supravieþuit unui rãzboi între zidurile sale, poate cã voi scãpa ºi dintr-al
doilea. Cãci o ºtiam, o ºtiam amândoi, ºi Klári, ºi eu : rãzboiul nu se
va lãsa aºteptat. Am ºtiut-o dintotdeauna, ne-am spus cã trebuie sã
trecem teferi prin rãzboiul acesta, iar apoi vom pleca din mijlocul
conchistadorilor, cât mai departe ºi pentru totdeauna. N-avem nimic
de ocrotit, n-avem nimic de pãstrat. Conchista nu þine de istoria noastrã,
n-avem nimic de-a face cu conchistadorii, nu vorbim aceeaºi limbã.
Nefericit popor ! Nefericite popoare, fiinþe care trãiesc astfel, aici. Am
fi evadat cu inima uºoarã, am fi plecat în Elveþia fãrã a ne uita mãcar
în urmã, dar ne-am trezit cã eram niºte caraghioºi  nu numai în ochii
misitului, ci ºi în propriii noºtri ochi , cãci în dimineaþa aceea strãluminatã de iluzii, acolo, la cafenea, am înþeles fãrã umbrã de îndoialã
cã evadarea e imposibilã ºi mi-am dat seama cã nici nu meritã sã fugi.
Acest pãmânt însã, acest þinut de câmpie care aleargã spre zare
scãpat din strânsoarea oraºului, se aflã cuprins pentru totdeauna în
inima mea ; îmi aparþine, îmi va rãmâne, oriîncotro ar fi sã mã poarte
destinul. De aici s-a ridicat ºi familia mea, din mizerabilul sãlaº al
zilierilor câmpiei, cãþãrându-se prin persoana tatãlui meu pânã la
nivelul pãturii funcþionarilor, a slujbaºilor maghiari conchistadori, iar
prin intermediul surorilor, fraþilor lui, ajungând sã îngroaºe rândurile
proletariatului oprimat, aici ºi dincolo de marea cea mare, în jungla
oraºelor, proletari ºi mic-burghezi risipiþi în toate ungherele Pãmântului, dospind amãrãciunea celor fãrã de patrie. De altfel, nefericiþii
aºezãrilor mizere din câmpie resimþeau pãtrunderea lor în rândurile
proletarilor de la oraº ca pe un mare pas înainte. ªi, în ceea ce mã
priveºte, chiar dacã vrajba ºi neînþelegerea dintre mine ºi tatãl meu
dureazã de când mã ºtiu ºi de când am devenit conºtient cã mã ºtiu
 un rãzboi nutrit tocmai de faptul cã rotiþele din capetele noastre
funcþioneazã dupã principii diferite , cu bunicul, fiu al acestui þinut,
am încheiat o dreaptã alianþã, un legãmânt de nedesfãcut, deºi nici
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mãcar nu sunt sigur cã l-am întâlnit vreodatã în viaþa realã, ba parcã
l-am vãzut totuºi, acolo, în câmpie, la hodãi, pe vremea celei dintâi
copilãrii. Iar spusele mele nu au nimic de-a face cu aºa-zisa nostalgie
poporanã, rostul lor e cã în figura bunicului se întrupeazã istoria
mea personalã, o istorie care nu este una ºi aceeaºi cu a conchistadorilor, o istorie în afara Istoriei.
Dar, la urma urmei, ce este istoria ?
Poate faptul cã privirea aceasta pe care o întorc asupra nopþii ce
s-a înstãpânit fãrã drept de apel este privirea bunicului meu. Poate
faptul cã inima lui plinã de compasiune  era un om simþitor, aºa mi
l-a descris bunica  îºi reînvie în mine bãtãile, acum, când mã gândesc
la Lidike ºi la zecile de mii de truditori ce slugãresc de-a lungul ºi de-a
latul câmpiei încremenite, la ei toþi, în destrãmare ºi în risipire, acum,
în acest ceas neconsolat  când nici mãcar lumina lunii nu alinã speranþa
verde a grâului mijit ºi acoperiºurile surpate ale cãtunelor , acum, când
singura pavãzã a tuturor acestora, inima neliniºtitã, neputincioasã a
unui poet însingurat se întoarce asupra lor, aici, în acest tren de
noapte, care zdrãngãne, clãmpãne ºi înainteazã. Iar eu ºtiu cã aceastã
inimã pulsând în miezul teribil al întunecimii este menitã pierii, dimpreunã cu sãmânþa ºi rodul dragostei sale. Bântuie rãzboiul, iar
aceastã câmpie are dintotdeauna vocaþia dramaticã a bãtãliilor, flãcãrile istoriei trimiþându-ºi dogoarea dinspre oraº cãtre satele ºi cãtunele
ºi hodãile risipite, mesaj al terorii : te duci încotro vezi cu ochii, fugi
cât te þin picioarele. Aici nu aveai unde sã te ascunzi, ca ºi în munþii
bãtrâni ºi în codrii strãvechi. Aceasta e câmpia, ãsta-i ºesul, nu te þin
picioarele pânã unde vezi cu ochii. Aici ºi-a dus viaþa bunicul. ªtiu
duzii de la marginea drumului, ºi-i ºtiu ºi pe oamenii care, veniþi din
Alsacia, nutrindu-ºi prin sate zgârcenia, aviditatea, patima stãpânirii
pãmântului, se uitã azi la noi din nou ca la niºte strãini, trecând în
pas cadenþat, cu cizme în picioare, cu trupurile vârâte în uniforme
negre, cu capetele pitite sub ºepci negre, cu piepturile strãbãtute de
diagonale. Pe vremea bunicului meu aceste meleaguri mai cunoºteau
încã un simulacru de pace, care, chiar aºa efemerã cum era, mai mult
un armistiþiu, îþi îngãduia sã încerci sã-þi faci un rost, sã te înfiripezi
într-un fel oarecare, însã acum, în acest nou ev al conchistadorilor, sub
zodia noii dezlãnþuiri teutonice am ajuns pe treapta cea mai de jos a
umilinþei ºi aservirii. Ne aflãm în calea conchistei brune. Dacã aº sta
deci sã mãsor forþa noastrã ºi rolul ce-l avem cu etalonul înverºunãrii
lor împotrivã-ne, al suspiciunii ºi silnicei lor semeþii, ar trebui sã mã
las cuprins de voie-bunã, cãci s-ar pãrea cã noi  mizerabilii, neînarmaþii  mai avem încã destulã putere pentru a înãlþa în calea
planurilor lor de cucerire un obstacol în aceeaºi mãsurã de temut ºi
iritant, ºi asta cu atât mai mult cu cât cei sãrmani se vãdesc a fi, cel
puþin în faþa primejdiei comune, solidari. Existã oare de-a lungul ºi
de-a latul acestor meleaguri cineva mai sãrman decât poporul de sãrmani al românilor ºi ungurilor ? Cel mai sãrman e cel ce e sãrman,
scria acela care ne avertiza sã nu ne punem în slujba puterii strãine.
Nici el nu mai e în viaþã.
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Dar îi ºtiu ºi pe mai noii purtãtori de haine nemþeºti, pe noii
prinþiºori comunali care au luat locul celor vechi, ca ºi pe reprezentanþii Puterii, fanarioþi ai opresiunii. A fost înlaturatã o stãpânire a
domnilor, pentru a se pune în locul ei o nouã stapânire  a domnilor.
Nu s-a schimbat decât limba administraþiei, conchista îºi urmeazã
calea, clasa a rãmas aceeaºi, precum ºi politica, foarte curând intratã
pe fãgaºul concilierii cu conchistadorii rãzboiului.
Eu îi ºtiu pe strãvechii locuitori ai acestor munþi, îi cunosc pe
românii cumpãniþi ºi buni la suflet, îi cunosc ºi pe sârbii lipsiþi de
fãþãrnicie, dar aprigi când e vorba sã-ºi apere dreptul. Taicã-meu a
luat-o pe mama dintr-un sat sârbesc. Din partea lor n-avem a ne teme,
am putea trãi frumos alãturi ºi împreunã în acest spaþiu cuprins între
Mureº, Tisa, Dunãre ºi Munþii Semenicului. Tot împreunã s-a desfãºurat ºi existenþa de luptã pentru înflãcãratele utopii ale libertãþii.
Conchistadorii bruni þin ºi ei minte istoria aceasta a noastrã, istoria
noastrã pierdutã : bogomilii, Doja, Pero, Murgu, 1848, Bem. Încoace
fugeau în 1849 Kossuth ºi Bãlcescu, aici au izbucnit grevele muncitorilor agricoli, în 1918, demonstraþiile de Întâi Mai. Câte rãbufniri, tot
atâtea înfrângeri. Istoria s-a înlãturat pe sine însãºi ºi în cele din
urmã a rãmas fãrã memorie. Aceastã amnezie, mai bine zis sentimentul nostru de a fi lipsiþi de istorie este aliatul cel mai puternic
al noilor conchistadori împotriva noastrã.
Ori de câte ori am pãrãsit oraºul acesta, de fiecare datã când porneam cãtre locuri îndepãrtate, am strãbãtut aceastã câmpie care ºi-a
pierdut istoria, care a pierdut amintirea istoriei sale ; trenul mã poartã
pe aceleaºi ºine pe care m-a purtat de atâtea ori, cãtre zãri depãrtate,
spre a uita ceea ce s-a pierdut, istoria, spre a mã regãsi faþã în faþã
cu alte istorii.
ªi oriîncontro m-ar fi dus iluziile incandescente ale tinereþii mele
fierbinþi, supunându-mã unei neanalizabile legitãþi, unei porunci secrete,
ca înscrise în codul destinului meu, mã întorceam de fiecare datã ca
într-un blestem în oraºul duºmãnos, rece ºi urât, în provincia mutã
a solitudinii, în muþenia unei interminabile agonii, chinuit de remuºcãri ºi ºtiind cã e pãcat totuºi sã trãieºti astfel, singur, în izolare, aºa
cum trãiesc eu în vremea din urmã, în grãdina mea, printre cãrþile
mele, în micul magazin al lui Klári, de pe urma cãruia ne alegem cu
pâinea cea de toate zilele, pregãtindu-ne pentru plecarea definitivã
de dupã rãzboi. Cãci am sã plec odatã de aici pentru totdeauna
Acum vãd cu limpezime, ºezând în compartimentul întunecat ºi scrutând întunecimea de nepãtruns de dincolo de geam, acum ºtiu, sunt
convins, sunt sigur cã în bezna rãzboiului solitudinea aceasta e o mare
virtute, e o virtute capitalã : sã nu te amesteci cu conchistadorii, cu
Puterea, cu teutonii ºi cu slugile lor.
Pe vremea copilãriei mele acceleratul fãcea cinci ore pânã la
Budapesta.
ªedeam pe bancheta unui compartiment de clasa a treia, între tata,
mereu posomorât, încruntat, ºi mama, care-i arunca tot mereu priviri
temãtoare. Tata era îmbrãcat în costumul cel nou, pe cap purta o
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pãlãrie girardi  o, varã, anotimp al câmpiei ! , þinea în mânã ziarul
Pesti Hírlap1, iar între genunchi bastonul cu mãciulie de argint.
Mama purta o pãlãrie garnisitã cu flori. Pe dupã violetul voaletei,
chipul ei visãtor pãrea atât de misterios ! Niºte mãnuºi alb-gãlbui îi
cuprindeau mâinile ºi braþele pânã la coate. ªedeam în felul acesta,
cufundaþi fiecare în tãcerea propriilor sale vise, þepeni ca unii care-ar
fi înghiþit niºte beþe, dar, o datã trecuþi de Köbánya, emoþia ne copleºea, ne apucam sã mutãm bagajele, sã le grupãm, sã le regrupãm,
aferaþi ca niºte oameni de lume, tot mai înfriguraþi, simþindu-ne parcã
ameninþaþi de o primejdie necunoscutã, de parcã trenul accelerat n-ar
fi urmat sã staþioneze decât ºaizeci de secunde la Gara de Est, astfel
încât trebuia sã-i dãm zor, cãci ar fi putut sã ne ia ºi sã ne ducã în
lumea largã  sau sã ne lase pe noi ºi sã ne ducã bagajele, în timp
ce unchiul din Budapesta avea sã se agite deznãdãjduit pe peron, iar
soþia lui slovacã sã izbucneascã în lacrimi, tânguindu-se cu voce tare :
Boje moi, boje moi !. ªi nu existã nimic mai îngrozitor decât s-o auzi
tânguindu-se astfel.
Dar toate acestea se petrec undeva în trecutul aproape mitic al
copilãriei, amintirea ºovãie ºi mai cã-mi vine sã spun cã totul n-a fost
decât un vis. Din profunzimile celor douãzeci ºi cinci sau treizeci de
ani care au trecut de atunci, imaginea aceasta urcã pânã la suprafaþa
mohorâtã a prezentului. O cãlãtorie de odinioarã în vechea Europã de
Est. Boje moi, boje moi !...
Dar iatã cã zgomotul monoton al roþilor ºi întunericul nenuanþat
se pierd din nou, cãci o altã amintire, ceva mai apropiatã în timp,
se iveºte în prim plan. Tot pe aceastã linie, ºi anume la Arad, l-am
întâlnit  o singurã datã în viaþa mea ºi cu totul întâmplãtor  pe
Kosztolányi Dezsö2 .
El venea de la Budapesta. Eu  presupunând cã pot face aceastã
alãturare a fiinþelor noastre în amintire  veneam de la Cluj. Ne
îndreptam amândoi spre oraºul meu natal, oraºul de câmpie, originari
amândoi din sudul câmpiei. ªi am impresia cã nu greºesc spunând cã,
dupã 1918, Kosztolányi a fost ultimul mare scriitor ungur care a pus
piciorul în Timiºoara, acest centru neprietenos al rãmãºiþelor maghiare din Banat. Nici Móricz, nici Karinthy3 n-au trecut pe aici.
N-aveau de ce. Nici Németh László4, nici Déry Tibor5. A trecut o datã
1. Curierul pestan (n. ed.).
2. Kosztolányi Dezsö (1885-1936)  poet, prozator, eseist, reprezentant de
frunte al primei generaþii de scriitori cunoscuþi sub denumirea de cei de
la revista Nyugat. Veritabil maestru al expresiei literare, desfãºoarã ºi o
intensã acþiune de cultivare a limbii.
3. Karinthy Frigyes (1887-1938)  umorist, poet, prozator, traducãtor, unul
dintre cei mai multilaterali ºi fecunzi creatori maghiari din secolul XX.
4. Németh László (1901-1976)  mare prozator maghiar. Ideolog (între
1932 ºi 1936) al poporanismului.
5. Déry Tibor (1894-1977)  unul dintre cei mai mari scriitori maghiari ai
secolului nostru.
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Bartók. În oraºul vecin se aflã casa în care s-a nãscut. ªi, de asemenea,
Kodály6 ; pe vremea aceea, în acest oraº se mai cântau cântece de
Kodály. S-a interpretat Psalmus Hungaricus, în prezenþa compozitorului ºi sub bagheta unui tânãr dirijor român. Domnii politicieni
români l-au acuzat de trãdare de patrie. ªi-a tras un glonþ în cap.
Înmormântarea lui s-a transformat într-un ceremonial al fraternitãþii :
români ºi maghiari pãºeau alãturi în cortegiul funerar, nu-i puteai
deosebi. Se socoteau legaþi deopotrivã de cel pe care-l petreceau împreunã pe ultimul drum, naþionalitatea lui, naþionalitatea unora sau
a celorlalþi îºi lepãdase masca vindicativã... Da, înmormântãrile 
deputãþii ale împãcãrii. Hotãrât lucru, ne pricepem la îngropãciuni !
Îmi vine sã cred cã vizita lui Kosztolányi nu era doar un rãspuns
gentil la invitaþia cine ºtie cãror snobi literari, ci ºi împlinirea unei
dorinþe a inimii, cãci amintirile îl chemau, îl atrãgeau ºi-l legau, dincolo de Subotica, de întregul Sud, de zãrile generoase ale copilãriei
sale, de aceastã vastã cuprindere, un plein air în care dramele sufletului izbucnesc fãrã ecou în câte-un foc de pistol, iar morþii se mistuie
în pântecul gras ºi mãnos al pãmântului mai degrabã decât aiurea...
El ºtia, cãci cunoºtea ogorul gras ºi negru, cã acesta nu e numai
locul naºterii lui Bartók Béla, ci ºi acela al morþii lui Gozsdu Elek7 ,
acest geniu secesionist cu aripile frânte, ºi ºtia, de asemenea, cã fruntariile noastre înnegurate au pãstrat, încã din timpurile lui Doja, cea
mai veche notaþie a unei melodii populare maghiare, al cãrui text de
douã versuri : Bade, bade ! Încotro e Becicherecul ?/ Doamne ! doamne !
Încolo e Becicherecul ! îi indicã lui Doja direcþia în care sã se îndrepte
cu oºtirea sa de þãrani, încotro s-o ia de sub zidurile Timiºoarei, ºi
asta chiar în preajma prãbuºirii, a dezastrului. Meleaguri fãrã istorie ?
Fãrã memorie, poate.
Cu mult timp înaintea lui Kosztolányi  ºi poate cã aici se manifestã
interdependenþa unor forþe ce se resping reciproc  a trecut ºi Ady prin
oraºul acesta. Nu s-ar putea spune cã l-a îndrãgit. Îi era urât  cu
Szabolcska Mihály8 cu tot. A stat mai mult pe la Boul de aur, iar
în ceea ce priveºte oraºul, îmi închipui un singur loc unde ar mai fi
putut poposi, cugetând la cele trecute ºi întrezãrindu-i marele, tragicul
rol viitor, ºi anume în apropierea locului unde  conform unei tradiþii
eronate  se aflase Doja, cu coroana încinsã pe cap, ºi de unde, mai

6. Kodály Zoltán (1882-1967)  alãturi de Bartók, cel mai de seamã reprezentant al muzicii maghiare moderne.
7. Gozsdu Elek (1849-1919)  scriitor, gazetar, jurist. A scris câteva romane,
nuvele, piese de teatru, pline de compasiune faþã de cei obidiþi, în spiritul
marilor realiºti ruºi (puternic influenþat mai ales de Turgheniev).
8. Szabolcska Mihály (1862-1930)  reprezentant întârziat al liricii
naþional-populare, poet conservator, provincial. Simplitatea voitã a formei
ºi muzicalitatea versurilor sale îi asigurã un succes puþin obiºnuit la o
anumitã categorie de cititori.
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apoi, mâini neiniþiate au îndepãrtat acea statuie de lemn a Fecioarei
într-un stil gotic rural, o Marie þãrancã pe care poporul o aºezase acolo
întru iertarea pãcatului morþii lui Doja, înlocuind-o cu o Fecioarã de
piatrã bisericeascã pe un soclu de piatrã, o statuie în stil neoclasic
sau, mai degrabã, în maniera precarã, strãinã oricãrui stil, care-i
caracteriza pe acei funcþionari de religie habsburgicã, lateinerii de la
finele secolului trecut. Ce le pãsa lor de toate acestea ?
Poate cã aici, în aceastã piaþã, în acest oraº impregnat de mirosul
cãrnii arse, i s-a relevat lui Ady semnificaþia momentului istoric ce poartã
numele lui Doja, pentru a reveni apoi  motiv poetic încrâncenat  în
lirica sa. Poate cã aici, cãutând urmele destinului lui Doja ºi descifrându-le, a cunoscut ºi cele scrise de Taurinus9 : ...fruntea are parte
de cinstirea cuvenitã regilor, cãlãul împãrtãºind-o de gloria regalã a
coroanei înroºite în foc.. ªi poate cã l-a încercat ºi pe el dorul unui
sfârºit asemãnãtor, de vreme ce pãtrunsese adânc în istorie, într-o
istorie care-i pierde pe cei dedaþi strãdaniei spre mai bine, cãci memoria ei este oarbã.
Ady l-a vãzut pe conducãtorul celor o sutã de mii de rãsculaþi
maghiari, români, slavi : zãcea acolo, mort, cu trupul cumplit, decapitat, sfâºiat de colþii oamenilor ºi de limbile flãcãrilor, iar negura
serii cobora peste colbul nãclãit de sânge, potolit cu scrum. Stãruia
duhoarea cãrnii de om arse. Ev mediu barbar în rãsãritul Europei !
ªi oare ce s-a schimbat ? Stãpânii de atunci  nobili unguri : barbari.
Conchistadori. Stãpânii de acum  teutoni : barbari. Oºti de barbari
înzãuaþi din cap pânã-n picioare. Stãpânirea, armele. Puterea a stârpit
întotdeauna memoria istoriei. Le era teamã.
Îl zãresc ºi eu acum, cu ochii închiºi, visând învãluit de bezna
cãlãtoare a trenului, pe acela pe care nu l-am vãzut niciodatã, dar al
cãrui glas îl aud totuºi în sinea mea fãrã încetare. Îl vãd pe Ady, uite-l
colo, aºezat pe o bancã verde în scuarul din centrul oraºului de câmpie,
în zãpuºeala serii de varã, un bãrbat îndesat, cu capul puþin înclinat,
cu pãrul umbrindu-i fruntea. La picioarele de marmurã ale statuii,
câteva lumânãri aratã calea întunericului cu flãcãrile lor roºii, verzi
ºi gãlbui. Puterea vinului scapãrã în ochii adânci ai lui Ady, dar strãlucirea lor devine tot mai intensã ºi nu ºtiu ce anume hrãneºte intensitatea aceasta diavoleascã  ura mocnind în bolgiile a cinci veacuri ori
lacrimile de mânie care-l îneacã ? Nu, lacrimile ar îmblânzi privirea...
ªtiu, nu se poate pune pe seama întâmplãrii faptul cã acei scriitori
maghiari care s-au gãsit mereu de partea poporului oprimat  ei,
prietenii noºtri, singurii care au venit în Transilvania aflatã la grea

9. Taurinus István (Stieröxel) (1480 ?-1519)  poet umanist, de origine
german din Moravia. În opera sa principalã, epopeea în cinci cânturi
Stauromachia, id est cruciatorum servile bellum (Viena, 1519), descrie
rãzboiul þãrãnesc din 1514, privindu-l, în genere, din punctul de vedere al
clasei dominante.
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cumpãnã, s-au ferit  poate instinctiv, poate, mai degrabã, dintr-o
inconºtientã teamã, resimþitã în profunzimile sufletului naþional , au
ezitat sã treacã pragul pãrãginit al casei noastre de nefastã amintire,
în cuprinsul cãreia, de la eºecul ºi groaznicul sfârºit al lui Doja, destinul
a regizat una dintre tragediile cele mai teribile, încât nici pânã azi
n-am mai putut sã ne refacem cu adevãrat rãdãcinile, aici, în aceste
locuri. Cei reîntorºi la fruntariile de miazãzi n-au avut parte decât
de cazne ºi griji. Pieirea îi bântuie ºi astãzi. Furtuna barbarã stârnitã
de teutoni îi smulge din rãdãcini ºi-i risipeºte  acum poate definitiv
 pe cei din urmã rãmaºi, bruma colonizãrii din anii optzeci, cele o
sutã de mii de suflete scãpate din mreaja emigrãrii în America.
Scriitorii evitã acest þinut, avertizaþi parcã de instinctul poporului
cuprins în sufletul lor, îl ocolesc în mod reflex, aidoma animalelor pe
care stãpânii le-au bãtut cu sãlbãticie, le-au dat pe pãmânt ºi le-au
cãlcat în picioare. ªi nimeni n-a dat dovadã de mai multã mârºãvie
faþã de acest popor decât proprii lui stãpâni. Cine l-a ucis pe Doja ?
Strãinii ?
Însã Kosztolányi a trecut pe aici într-un alt fel, deosebit de scriitorii
generaþiei urmãtoare, acei lacomi cercetãtori ai istoriei ºi ai poporului
viu, amalgamându-ºi impresiile câteva zeci de leghe mai încolo, în
Ardeal. Aceºtia rãspundeau unei chemãri optimiste, care ne-a strãbãtut ºi învolburat tinereþea, încrederea în realismul istoriei, descoperirile noastre, mesajul nostru cum cã viaþa poate fi trãitã ºi ca
minoritate, deoarece trebuie trãitã, conºtiinþa faptului cã nu suntem
singuri, toate acestea i-au îndemnat sã se cufunde în vâltoarea existenþei maghiare minoritare. Probitatea, onoarea noastrã erau chezaºe
ale convingerii cã, unindu-ne, aºa cum o dorise cu ardoare Ady, pãtruns
de spiritul lui Doja, înþelegându-ne, împreunã ºi în alianþã cu popoarele surori, vom fi în stare sã þinem piept furtunii teutonice. Praful
s-a ales.
Kosztolányi era un înþelept încã de pe atunci. Nu vreau sã spun
cã era bãtrân, cãci poeþii nu îmbãtrânesc niciodatã, iar apoi Kosztolányi
era, dacã le dãm crezare celor ce l-au cunoscut, vanitos. ªi înþelept,
dar nu resemnat. El ºtia cã, în lupta pentru supravieþuire, limba
maternã este ultima citadelã. A venit aici, în acest oraº în care limba
maternã zãcea ca o urzealã destrãmatã, dar încã mai trãia. A venit
la noi cu vorbele sale frumoase, fãrã cusur, pildã pentru frumuseþile
desãvârºite ale limbii.
Cine a întrevãzut acest lucru  atunci ?
Miraculosul zeu al coincidenþelor m-a determinat ca, venind la Cluj,
sã mã sui tocmai în vagonul de Budapesta ºi sã intru tocmai în compartimentul în care se afla el. ªedea pe banchetã, în preajma lui o mulþime
de reviste ºi cãrþi, se fãcuse comod, dar cu graþie, aº spune : cu eleganþa
unui om de lume. Un ireproºabil pasager european.
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Nimic mai caracteristic pentru un scriitor decât modul în care
cãlãtoreºte.
Kosztolányi pãrea ºi aici, pe linia asta provincialã ce fãcea legãtura
între Arad ºi Timiºoara, un cãlãtor pur sânge, uºor, abia vizibil marcat
de plictis, cum sã zic eu, era ca un cãlãtor britanic sau ca un globe-trotter dintre cele douã rãzboaie, strãbãtând calm ºi familiar drumul
dintre  sã zicem  Pisa ºi Florenþa, pe deplin conºtient cã aceastã
lume îi aparþine ºi cu un fel de fireascã ºi permanentã dispoziþie de
a încorpora totul, de a afla, de a vedea, a cunoaºte ºi a lua în stãpânire.
Silueta lui elegantã, graþia fireascã a prezenþei sale acolo, în compartimentul comod, cu banchete de catifea, te ducea cu gândul la un
personaj al lui Valéry Larbaud, Barnabooth, poetul ºi cãlãtorul, definit
nu de milioanele ce le posedã, ci de nesaþul, aviditatea cu care soarbe
orice nouã nuanþã, care-l mânã sã cunoascã oameni, peisaje, aºezãri, sã
vadã ºi sã simtã tot ceea ce meritã vãzut ºi simþit în aceastã lume. [ ]
Mã gândesc iar la oraºul vecin, oraºul acela al nostru, abia lãsat
în urmã : existã oare cineva, printre spiritele luminate ale trecutului
culturii maghiare, pe care sã ºi-l poatã revendica îndreptãþit ºi cu
mândrie ? Vã vine în minte vreun nume ? Cred cã n-aveþi de gând sã
vã referiþi la acel Szabolcska Mihály, detractorul lui Ady. Gozsdu  de
ce reapare mereu, ca o obsesie ? , spiritul lui Gozsdu Elek a fost
sufocat de miasmele grele ale provincialismului domnesc maghiar. E
drept, Kaffka Margit10 a petrecut câþiva ani în tristul nostru oraº,
locuind într-o camerã mobilatã  pe o stradã care purta numele lui
Doja ºi pe care a ales-o poate tocmai din pricina numelui , ultimele
ei opere au fost concepute aici  ºi la Praga, în cursul precedentului
rãzboi mondial, dar, cât ºi-a dus traiul la Timiºoara, în umbra bãtrânelor ziduri austriece, n-a fost bãgatã în seamã ºi n-a fost descoperitã
de nimeni. A rãtãcit solitarã pe aleile de salcâmi colbuiþi, la fel ca,
mai de mult, mâhnitul ei prieten, admiratorul ºi marele mentor al
versurilor ºi prozei sale, Ady. Însã n-am mai putea scoate oare la
ivealã vreo relaþie, fie ea cât de vagã, cu literatura ? Dificilã încercare.
Poate doar dupã-amiaza aceea ºleampãtã de iarnã când, rãtãcind printre bordeiele de la periferia oraºului, l-am cãutat pe József Áron, sau,
dacã doriþi, pe Aron Iosif11, pentru a-i spune cã fiul lui, Attila, a murit,
ºi astfel, mort fiind, a ajuns ºi el om mare la Budapesta, acolo de unde

10. Kaffka Margit (1880-1918)  romancierã de importanþã majorã. Romanele
sale realiste dezbat douã mari probleme : dispariþia categoriei aºa-numiþilor gentry (nobili scãpãtaþi) ºi destinul femeii (Színek és évek  Culori
ºi ani , 1912 ; Hangyaboly  Muºuroiul , 1917 etc.).
11. Tatãl poetului József Attila (1905-1937) : Cumanã era mama, iar tatãl
meu secui/ un pic ºi-un pic român sau pe de-a-ntregul poate (La Dunãre,
trad. Veronica Porumbacu, E.T., 1961).
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bãtrânul fugise, nu fãrã un anume schepsis, cu douãzeci ºi cinci de
ani în urmã. ªi într-o manierã atât de misterioasã. Dar nu l-am gãsit.
Se mutase la cimitir, în parcela sãracilor, fusese îngropat chiar în
acele zile în care, la Budapesta, prietenii îl încredinþau pe poet pãmântului milostiv. Într-adevãr, poate cã oraºul meu nici n-are mai mult
de-a face cu literatura, mârâi în sinea mea, în garã la Arad, în beznã.
Deºi, dacã stãm sã ne gândim, nici Aradul nu reprezintã chiar
mediul ideal pe care-l întrezãrim noi aici, în trecere ºi purtaþi de
imaginaþie. În orice caz, existã un punct cert în favoarea lui, ºi anume
faptul de a fi fost cândva oraºul statuilor simbolice. Nu mai pot sã-mi
amintesc cu precizie dacã aceste statui reprezentându-i pe eroii naþionali erau, din punct de vedere estetic, bune sau proaste. Þin minte
doar o zi din copilãrie, când, fiind în trecere prin Arad, tramvaiul cu
cai ne-a dus pânã în centru, iar acolo tata m-a luat de mânã ºi m-a
cãlãuzit de la o statuie la alta ºi, cuvântând despre iluºtrii bãrbaþi
ai neamului, a schiþat în faþa mamei ºi a mea contururile unei istorii
încã vii. Urbea noastrã nu-þi înfãþiºeazã decât statuile a tot felul de
sfinþi, pãrãginite ºi ele, precum ºi câteva persoane de piatrã care nu
ºtiu dacã au vreo legãturã cu amintirile þinutului sau au fost aºezate
doar aºa, într-o doarã, pe fundalul parcului, ca niºte obiecte de recuzitã
pe o scenã provincialã improvizatã în pripã ºi care, prin însãºi aparenþa lor jalnicã, te fac sã te gândeºti la apropiatul sfârºit al piesei,
când ele vor fi luate, azvârlite claie peste grãmadã în magazie, pradã
colbului ºi uitãrii. Se apropie, trebuie sã vinã istoria nouã, mai dreaptã.
ªi va veni, în ciuda a tot ºi a toate.
ªi statuile celor treisprezece martiri de la Arad, ca ºi statuia lui
Kossuth ºi ale celorlalþi, au fost îndepãrtate din lumina zilei, date jos,
azvârlite undeva într-o ºurã, sau poate cã au încãput pe mâna monetãriilor, deºi însãºi natura lor le menea unei amintiri mai durabile decât
banul. Aceasta e natura dintotdeauna a statuilor, dar apoi vine istoria
ºi le dã la o parte ºi le surpã.
De bunã seamã cã explicaþia zace în natura celor cãrora li s-au dat
în grija statuile, cãci ei au uitat cã nu e de-ajuns sã împodobeºti soclul
cu flori ºi sã rosteºti tot soiul de cuvântãri, ci se cuvine sã pãstrezi
ºi spiritul pe care statuile îl simbolizeazã. Þi-ai gãsit cine sã-l
pãstreze...
Umbla vorba în acea vreme cã, fideli proastelor obiceiuri arãdene,
specialiºtii în demolarea însemnelor vizibile ale trecutului au vrut sã-l
înlãture pe Kossuth petrecându-i pur ºi simplu o frânghie pe dupã gât
ºi înjugând niºte boi la capãtul funiei. Dar statuia n-a cedat în faþa
forþei animalelor. Kossuth se opunea. ªi, puºi astfel la punct, mai noii
sãi inamici au fost obligaþi sã-i acorde onorurile ce i se cuveneau de
drept : fiinþa sa de bronz n-a putut fi surpatã decât de cãtre mâinile
unor fiinþe omeneºti. L-au scos cu soclu cu tot din pãmânt ! I-au retezat
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picioarele, iar apoi au zdrobit ceea ce prãbuºise. Însã dacã alãturi de
Kossuth, pe soclul acela menit veºniciei, s-ar fi aflat ºi Bãlcescu,
dacã ar fi stat umãr lângã umãr, aºa cum au fugit cot la cot dupã
înfrângerea de la Albeºti, atunci ar fi rezistat cu mult mai mare
îndârjire, maeºtrii demolãrilor ar fi trebuit sã arunce totul în aer
pentru ca sã-i îndepãrteze.
În româneºte de PAUL DRUMARU
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Andrei A. Lillin (1915-1985)  prozator, traducãtor, istoric literar,
ºi-a dorit în adolescenþã sã urmeze o carierã muzicalã ; student la
Cluj, însã, îºi schimbã opþiunea, intrând în spaþiul literaturii.
Romane : Jetzt da das Korn gemahlen (Acum, când grâul s-a copt),
1957 ; Die Zehnte Muse (A zecea muzã), 1962. Eseuri : Lamentoul
Ariadnei. Din preistoria jocului cu mãrgele de sticlã, 1983 ; Mitul
marelui vânãtor ºi alte eseuri, 1986.
Fragmentul autobiografic urmãtor surprinde în parte anii de formare ai tânãrului Lillin, într-o Timiºoarã suficient de darnicã în
manifestãri muzicale de prestigiu sau spectacole teatrale. Cu ajutorul
unui dulãpior fermecat  radioul  el se conecteazã la tensiunea
operelor ºi concertelor de la Viena ºi Budapesta. În anii 20, Bucureºtiul
se afla, socotind distanþa pe calea undelor hertziene, mult mai departe
de cele douã metropole mitteleuropene decât Timiºoara. (Sorin Tomuþa)
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Andrei A. Lillin

Carouri dintr-un film autobiografic*
Sã fi fost prin 1925, când am vãzut în Banat, la Biserica Albã,
prima antenã de radiorecepþie. Montate pe doi stâlpi înalþi, foarte
înalþi, trei fire paralele de cupru legate la fiece capãt de trei izolatori
de porþelan ºi apoi reunite între ele printr-un fel de cablu care conducea în jos, spre casa omului. ªi în casã, o nouã ciudãþenie : un dulãpior
negru, cu câteva butoane pe suprafaþã  unul dintre ele mai mare ºi
cu o scarã gradatã, iar sub masa pe care se afla dulãpiorul, un fel de
vas de sticlã cu douã despãrþãminte, în care, într-un lichid nedeterminabil încã de mine  mergeam doar în clasa a treia primarã , patru
plãci paralele de plumb. Apoi o a doua cutie, cu numeroase gãuri
metalice în capac, fiecare gaurã cifratã, în care din loc în loc erau
bãgate niºte ºtechere, unul roºu, unul negru, unul verde, unul alb 
ºi nu era voie sã te atingi de ele. În sfârºit, dacã proprietarul cutiei
miraculoase apãsa de un cliºet, învârtea de butoane ºi-ºi punea pe cap
un fel de arc, de care erau fixate douã cutiuþe rotunde, dupã o atentã
manevrã pe butoane, un surâs fericit. Asculta. Mai potrivea ceva la
ºtechere, la butoane, ºi atunci îþi aºeza arcul cu cãºtile pe cap : auzeai
muzicã.
Primul glas auzit de mine la Radio a fost al celebrei soprane Maria
Jeritza. Un glas cristalin, cu intonaþii foarte sigure  ca ale renumitului lãutar, prietenul meu, Cocoº Piºta, care, dacã era bine dispus,
mai cânta la Filka, în restaurantul din vecini, ºi arii de operã, când
cu glas ºoptit ºi cu lacrimi în glas ºi în ochi, când tunãtor ca un drac
închis într-un butoi. Acum îl imitã pe ªaliapin, se spunea când Piºta
tuna. Iar când eu mã aºezam la pian ca, dupã exerciþiile obligatorii
de game, arpegii, acorduri, sã trec la obositoarele Etude de Czerny ºi
Bertini, mai dãdeam exerciþiile la dracu ºi încercam ºi eu sã fac la fel
ca prietenul meu, lãutarul. Cãci prieteni am fost, de când îl ºtiam. El
slab, înalt, tuciuriu ºi ciupit de vãrsat, dar elegant când venea la Filka
sã cânte, în smoking ºi parfumat ºi cu niºte pantofi shimmy în picioare,
cu un vârf atât de ascuþit, încât nu puteai crede cã mai ascuþit s-ar
fi putut. Vioara n-o purta niciodatã la el. Sunt primaº, artist, spunea.
ªi avea un taraf formidabil, cu un secund, tot din Ciclova Bufanã, un

*

Text apãrut în Magazinul literar, Asociaþia Scriitorilor din Timiºoara,
1982.
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contraº, un begheº, la care se mai adãugau doi, unul cântând din
þimbal ºi unul din broancã  toþi raºi, tunºi, spãlaþi, în veºminte curate
ºi, mai ales, foarte prietenoºi cu noi, copiii, care ne adunam sã-i ascultãm. Cãci la Filka, înainte de a se prezenta clientela de searã, se
fãcea totdeauna întâi un fel de concert de reclamã, în timpul verii pe
terasã. A fost, desigur, momentul când Cocoº Piºta cânta mai inspirat
la vioarã  romanþe vechi, cântece de inimã albastrã, învârtite, sârbe ºi
ardelene. Într-o zi mi-a dãruit o notã cu un desen în sepia ciudat pe
copertã : o stradã dintr-un oraº strãin, cu un tânãr deasupra capului
cãruia scria : Deschide, deschide fereastra... iar la picioarele sale,
Bengescu Oardã. M-am aºezat la pian ºi am descifrat-o pe loc. Piºta
asculta atent. M-am aºezat la pian ºi am descifrat-o pe loc. ªi aºa, în
doi, m-a învãþat sã descopãr sufletul romanþei...
Când, în august 1927, tatãl meu mi-a explicat programul educativ
ce-l avea în vedere pentru întemeierea viitorului meu (altfel ºi l-a
imaginat decât l-am realizat), a rezumat : la liceu te dau la nemþi, cã
la ei se face ºtiinþã, la internat te dau la români, ca sã-þi înveþi bine
limba maternã, iar în ceea ce priveºte pianul... vom vedea...
O datã intrat la Regata, internatul Femeilor Române, condus de
Dr. Nicolae Ilieºu, ce mi-a fost dat sã vãd : un uriaº aparat de radio
cu haut parleur. La prânz ºi la cinã, în fiecare zi, ni se transmitea o
orã de muzicã. Pe vremea aceea, postul emiþãtor de la Bucureºti nu
se putea prinde încã la Timiºoara. Se auzea, în schimb, Radio Belgrad.
ªi într-o searã, în toamna lui 1928, dupã cinã, directorul ni se adresã :
Paltoanele ºi cãciulile  ºi hai la teatru !. Asistam la primul spectacol
de teatru românesc cu Pãianjenul lui A. de Hertz, jucat de Teatrul
naþional craiovean în turneu la Timiºoara. În primãvara anului urmãtor, într-o zi, tot oraºul era plin de mari afiºe galbene : Opera românã
din Cluj : Stagiune timiºoreanã : Boris Godunov de M.P. Mussorgski,
Aida, Trubadurul, Rigoletto de G. Verdi, Carmen de G. Bizet, Mignon
de A. Thomas, Nãpasta de Sabin V. Drãgoi.
Ne-a cuprins o febrã nemaipomenitã : cunoºteam, de la concertele
zilnice de la Regata, arii, duete, scene de ansamblu ºi coruri din
toate aceste opere. Acum ne va fi dat sã le auzim în întregime, ºi încã
de pe scenã, cu artiºti vii ºi în costume ºi decoruri frumoase. Ne-am
fãcut din timp rost de niºte bãnuþi  ºi apoi, hai la cucurigu. ªi acolo,
într-o searã, l-am cunoscut printre elevii de la liceul Diaconovici-Loga
pe Mircea Popa.
Era cu opt luni mai mare decât mine ºi, prin urmare, cu o clasã
înaintea mea. Tatãl sãu, de origine din Iam, îºi fãcuse militãria la
Biserica Albã, ca flautist al muzicii vechiului Reghiment de casã,
cum i se zicea, rãmas din fosta Graniþã bãnãþeanã. Pãrinþii noºtri
se cunoºteau, motiv în plus sã devenim în curând intimi.
Îl vizitam adesea în fosta casã ernoievi din Cetate, unde, la etajul
II, pãrinþii sãi  tatãl sãu se angajase dupã Unire la Timiºoara ca
grefier  aveau un apartament frumos, luminos, cu camere mari, aerate,
în care, în cea spre curtea casei, se afla ºi un pian bun. Ne cântam
pe el, reciproc, primele compoziþii  el, o tarantelã, transformatã mai
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târziu, când începuse sã ia lecþii de compoziþie la Conservatorul municipal în clasa lui Sabin V. Drãgoi, în Joc de copii, rãmasã mereu
needitatã, cãci aceasta este soarta lucrãrilor unor oameni exigenþi,
cum am fost noi doi. Mai pãstrez printre hârtiile mele tema, pe care
mi-o notase când între noi, în anii mai maturi, au avut loc nesfârºite
discuþii estetice. Ca elev al lui S. V. Drãgoi ºi, mai târziu, al lui Marþian
Negrea, Mircea Popa a împãrtãºit concepþia lor despre prioritatea
melodiei. Eu, dimpotrivã, care avusesem drept prim profesor de muzicã
pe A.V. Cekalov, din ºcoala lui Rimski-Korsakov, juram pe importanþa
ritmului, intervalelor, registrelor ºi culorilor instrumentale. Melodia
se nãºtea din ritm + intervale, iar registrele ºi culorile instrumentale
erau menite sã-i asigure melodiei ceea ce maestrul Cekalov numea
farmecul adevãrat. Dar concepþia mea mai fusese amplificatã ºi de
alte înrâuriri ºi puncte de vedere estetice nu fãrã importanþã.
Sprijiniþi în încercãrile noastre de Dr. Nicolae Ilieºu de a ne construi
aparate proprii de radio, un prieten vingan ºi cu mine ne-am meºterit
întâi câte un receptor cu cristal. Bobina ne-am fãcut-o singuri. Cristalul l-am luat pe un preþ mai de nimica de la un tânãr inginer neamþ
care, în strada Romulus, deschisese prin 1929 prima prãvãlie de piese
de radio. Scurt timp dupã succesul cu receptorul cu cristal, ambiþiile
noastre au crescut. Între timp, în fosta stradã Bonnaz, care ducea spre
Gara Mare, un alt tânãr inginer a deschis ºi el o prãvãlie de patefoane,
discuri ºi aparate de radio Philips. L-am vizitat, l-am consultat ºi, pe
baza schemelor ce ne schiþa în timpul explicaþiilor, ne-am construit
din piese cumpãrate rând pe rând : un condensator, un selector, un
transformator, o lampã ºi câteva rezistenþe  bobina am elaborat-o
din nou singuri , câte un aparat de o lampã care putea fi alimentat
din douã baterii legate în paralel în loc de acumulator ºi ºase baterii
legate în lanþ. Drept antenã ne-am folosit de antena internatului.
Legãtura cu pãmântul am fãcut-o cu o sârmã la robinetul de apã din
spãlãtorie. Cu aceste aparate, searã de searã, ascultam în pat, de la
nouã la unsprezece, reprezentaþiile de operã, concertele ºi conferinþele
de muzicã de la Viena ºi Budapesta. Erau anii primei efervescenþe a
ªcolii de la Viena, respectiv a rãsunãtoarelor succese ale lui Bartók
ºi Kodály. Se discuta în anii aceia în mod înfocat opera lui Arnold
Schönberg De azi pe mâine, în care, dupã afirmaþiile unui critic
muzical, dodecafonia, glasul uman ºi orchestra se întreþes într-un joc
continuu al ritmelor, dat fiind faptul cã din mãsurã în mãsurã acesta
se schimbã, seria în variaþiile ei infinite transformând totul într-o
atmosferã de continuã tãlãzuire. Tot acuma, am auzit ºi Concertul al
treilea, op. 30, ºi Piesa pentru pian, op. 33, de acelaºi. ªi din lucrãrile
lui Bartók, mai vechile Imagini ungare, cu acea tulburãtoare Melodie,
intonatã întâi de vioara solo, preluatã de clarinet, apoi mai lent de
oboi, ca, dupã intrarea flauþilor ºi harfei, totul sã se transforme într-o
diafanã stare de visare  de altfel numai prea scurtã ca orice vis feeric.
Compoziþii de aceastã naturã m-au întãrit în convingerile mele cã
muzica modernã trebuie sã devinã expresia cea mai fidelã a stãrilor
dispoziþionale ale omului contemporan. Când, apoi, în 1931, am avut
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ocazia sã ascult într-o transmisie de la Opera de stat din Viena
Idomeneo de Mozart, în transcripþia lui Richard Strauss ºi Lothar
Wallerstein, ºi în 1932, premiera operei comice Arabella de Richard
Strauss ºi Hugo von Hofmannsthal, cu Viorica Ursuleac în rolul titular,
în soarta mea ca muzician a început sã se sãvârºeascã o schimbare :
dacã iniþial modelele mele în arta muzicii au fost Claude Debussy ºi
Giacomo Puccini  îndeosebi dupã ce, între 1934 ºi 1938, ca student
la Cluj am fost suprasaturat de un repertoriu de operã din lucrãrile
lui Wagner, Verdi, Gounod, Massenet, Delibes, Dvoøak, Humperdinck
ºi Lehár  am hotãrât : mai bine mã consacru literaturii ºi esteticii.
Pe Mircea Popa, hotãrârea mea, întâi, l-a uimit. El, între timp, terminase clasa de compoziþie a lui Marþian Negrea, din care a ieºit cu o
Sonatã pentru pian, Sonatã pentru vioarã ºi pian ºi o Simfonie, toate
într-un stil foarte à la Max Reger. Am salutat totuºi cu entuziasm,
în revista Gând românesc, editatã cu mari sacrificii de inimosul Ion
Chinezu, premiera primei miºcãri din Simfonia lui Mircea Popa. Am
recunoscut în tema ei principalã intervalul de terþã coborâtoare din
Joc de copii. I-am împãrtãºit-o, iar el ºi-a continuat opusul orchestral
de debut folosind ca celulã ºi pentru celelalte trei miºcãri ale simfoniei
acelaºi interval de terþã  notându-mi temele una sub alta pe o foaie
în amintirea primelor noastre discuþii.
Apoi a intervenit Dictatul de la Viena, refugiul Operei române din
Cluj la Timiºoara, la care, între timp, Mircea Popa se angajase corepetitor ºi dirijor, ca, în toamna lui 1942, sã compunã muzica de scenã
pentru Cruciada copiilor de Lucian Blaga, în viziunea regizoralã a lui
Ionel Olteanu. Spectacolul a stârnit discuþii contradictorii în presa
timiºoreanã. Despre muzica de scenã, dacã îmi aduc bine aminte, am
scris numai eu. Nu ºtiu astãzi cât s-a pãstrat din ea. La un moment
dat, Mircea Popa vroia s-o dezvolte, ca sã scrie din Cruciada copiilor
sau Meºterul Manole  a oscilat între cele douã lucrãri  o dramã
muzicalã. Sub influenþa lui Romul Ladea, la un moment dat, ne-am
gândit la un Iovan Iorgovan, la care ar fi rãmas sã-i scriu eu libretul.
M-am ºi apucat de studiul folclorului sud-bãnãþean ; printre hârtiile
mele se gãsesc încã ºi azi, în schiþã, câteva scene pentru aceastã
lucrare. Brusc, însã, dupã succesul repurtat de Mircea Popa la premiera
operei Enoch Arden de Otmar Gerster, sub influenþa unor prieteni
comuni care s-au temut cã din colaborarea noastrã ar putea ieºi ceva
nou ºi inedit  premiera lui Enoch Arden o pregãtisem cu o avancronicã, ºi despre meritele tânãrului dirijor, cãruia la prima operã
dirijatã în premierã de el îi lipsea ca model orice tradiþie interpretativã, am scris tot eu , relaþiile între noi s-au rãcit, mai ales când
Mircea Popa, sub influenþa aceloraºi prieteni, a renunþat la Iovan
Iorgovan. Tot atunci, el s-a îndepãrtat ºi de Sabin V. Drãgoi ºi de
Gheorghe Pavel care, în mod dezinteresat, l-au sprijinit în cariera
sa de pânã atunci la Opera românã ºi cu care eu n-am vrut sã rup
bunele relaþii.
Dar precum toate în lumea aceasta, dupã un timp, se uitã, fie ca
sã rãmânã un trecut în care cândva s-a crezut, fie ca lucrurile sã se
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îndrepte, aºa ºi în relaþiile noastre s-au mai ivit unele momente luminoase. Într-o zi l-am întâlnit în stradã pe tatãl lui Mircea Popa. Pãrea
foarte îmbãtrânit ºi foarte amãrât. L-am apucat de braþ ºi, din vorbã
în vorbã, mi-a spus printre oftate : Altfel mi-am imaginat eu viitorul
bãiatului meu . M-am uitat lung ºi atent în ochii sãi. L-ai pierdut
pe celãlalt fecior în rãzboi, uicã Popa. Mai ai douã fiice. Mircea s-ar putea
sã pãºeascã ºi el din nou cu dreptul. Prim dirijor al filarmonicii Banatul
e, Simfonia i s-a cântat în întregime, urmeazã sã i se execute ºi Rapsodia
bãnãþeanã. Nici eu nu mã pot lãuda cu mare lucru. Câteva studii de
istorie literarã, un roman  asta-i tot. Iar de e vorba de greutãþi...
A doua sau a treia zi dupã aceastã întrevedere cu tatãl sãu, Mircea
Popa, întâlnindu-mã cu totul întâmplãtor pe Corso, m-a întâmpinat
cu un vesel Servus !. Apoi ne-am aºezat pe douã scaune la soare. Am
fost, ca în anii primelor relaþii prieteneºti, sinceri ºi deschiºi. Ne-am
amintit de vechii noºtri prieteni adevãraþi : Radu Urlãþeanu, George
Ciolac, Ernest Irtel. Ne-am amintit de primele noastre planuri de
creaþie : el de un Ovidiu, dupã Vasile Alecsandri, eu de Legenda funigeilor,
contrasã într-un singur act, cu o mare apoteozã în final ; ne-am întrebat
amândoi dacã am renunþat definitiv. Mai ales cã amândoi am avut ºi
planuri mai mature : el cu Patima roºie, eu cu Ilie Tãnþãdulã. Brusc,
apoi, mi-am adus aminte de entuziasmul sãu la micuþa scenã din André
Chenier de Giordano, când basul Gavrilescu a fredonat în rolul temnicerului cu glasu-i a doagã spartã începutul Marseiezei, iar Mircea
Popa a exclamat : Numai aºa înþeleg eu sã se foloseascã în operã
cântecele de masã !. ªi acuma, dupã un surâs ºtrengãresc, el s-a
confiat : Ai sã auzi Rapsodia. Aºa  nu altfel !  folosesc eu în ea Ana
Lugojana....
Când s-a mutat la Bucureºti, l-am întrebat : de ce o faci ? Nu mi-a
dat nici un rãspuns. Vroiam sã asist la primul spectacol cu Oedip
dirijat de el, dar din motive strãine de voinþa mea  era vorba de
protocol, dacã am înþeles bine, ºi eu nu pricep nici astãzi ce vrea sã
spunã acest termen  nu s-a putut. Dupã aceea a urmat tragedia. Am
avut dintr-odatã doi prieteni loviþi de aceeaºi boalã : pe Aurel Buteanu
ºi pe Mircea Popa. Amândoi au dat câte ceva culturii româneºti, dar
câte ar mai fi putut da...
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Virgil Nemoianu (1940)  eseist, teoretician, critic, profesor de
literaturã comparatã la Universitatea Catolicã din Washington.
Bogatã prezenþã editorialã, atât înaintea plecãrii în Statele Unite,
cât ºi dupã 1989 : în 1967 publicã volumul Structuralismul cu o
culegere de texte, în 1969, Simptome (texte de frontierã, dupã cum
însuºi le numeºte). Volumul de criticã intitulat Calmul valorilor
apare în 1971, în vreme ce anul 1973 marcheazã publicarea cãrþii
Utilul ºi plãcutul. Comentariu asupra literaturii ºi culturii. Studiile
cu adevãrat reprezentative, în opinia autorului, sunt traduse în limba
românã abia în anii postdecembriºti : Micro-Harmony : The Growth
and Uses of the Idyllic Model in Literature (Micro-Armonia. Dezvoltarea ºi utilizarea modelului idilic în literaturã), 1977, 1996, A
Theory of the Secondary. Literature, Progress and Reaction (O teorie
a secundarului), 1989, 1997. Arhipelag interior (eseuri memorialistice) ºi Surâsul abundenþei : cunoaºtere liricã ºi modele ideologice
la ªt. Augustin Doinaº, publicate în 1994, precum ºi Jocurile divinitãþii. Gândire, libertate ºi religie la sfârºit de mileniu (1997) întregesc
bibliografia semnatã de Virgil Nemoianu. De menþionat ºi activitatea
sa de traducãtor din Wilder Thornton (împreunã cu Anca Nemoianu,
ºi Hölderlin (în colaborare cu ªtefan Augustin Doinaº).
Virgil Nemoianu pãstreazã o strânsã legãturã afectivã cu spaþiul
bãnãþean, ca descendent al unor vechi familii din aria Banatului
montan (zonã care include o mare diversitate etnicã, întâlnitã adesea
în fostele provincii imperiale). El recupereazã într-un demers precis
ºi elegant caracteristicile acestui topos, ce se nutresc dintr-o filosofie
de viaþã marcatã de însemnele idilicului, sedimentate de-a lungul
anilor de influenþã chesaro-crãiascã. Ruralitatea lipsitã de excese,
pragmaticã, afinitatea cu valorile civilizaþiei burgheze, cosmopolitismul, toleranþa sunt tot atâtea elemente ale unei matrici spirituale
pe care Virgil Nemoianu le surprinde cu o vãditã simpatie. De fapt,
Nemoianu însuºi aderã la principiile ºi categoriile existenþiale central-europene, cãrora întreaga lui formaþie spiritualã ºi intelectualã
le datoreazã enorm. Cãrþile maturitãþii o certificã. (Sorin Tomuþa)
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Virgil Nemoianu

Familia mea*
[1690-1990]

I
Nu sunt român decât pe jumãtate, cãci, în vreme ce ambii bunici
sunt români curaþi ºi integrali (oricâte generaþii putem privi în urmã),
bunicele amândouã au altã descendenþã etnicã : una sârbeascã, cealaltã
germanã, cu sânge italian. Consecinþa este cã fiul meu, care vorbeºte
imperfect limba românã (în care nu ºtie citi sau scrie) ºi pe care îl
leagã de români o vagã, amuzatã ºi condescendentã simpatie, dar în
nici un caz o conºtiinþã a apartenenþei, este totuºi  strict etnic mãsurat  mai român decât sunt eu (pe trei sferturi român), mama lui
fiind româncã fãrã amestec. Tema aceasta, a ironiilor dialectice instalate în spaþiul dintre etnic ºi cultural sau, mai pe larg ºi mai bine spus,
între origine ºi existenþã, avea sã-mi modeleze cursul vieþii. Aºa se
explicã de ce, din dorinþã de exactitate, ca ºi din aderenþã sentimentalã, am preferat adesea sã mã prezint drept bãnãþean, iar nu drept
român, astfel subliniind ºi o anumitã opþiune central-europeanã.
Român numai pe jumãtate sunt ºi prin istoria vieþii mele. La vârsta
la care scriu, peste jumãtate din viaþa mea activã ºi conºtientã, peste
douã treimi din cursul carierei mele s-au plasat în lumea apuseanã.
Deci o definiþie mai exactã ar suna aºa : sunt un bãnãþean al cãrui
cadru de existenþã au fost întâi Bucureºtii, apoi continentul nordamerican. În ambele privinþe mã pot considera norocos. Bucureºtii anilor
50 ºi 60 erau (încã) un oraº plin de rezonanþele civilizaþiei interbelice,
cu dulceaþa ºi cu ironia lor inteligentã, un oraº cu varietate, cu o
mândrie a sa, cu o anume poftã de viaþã, un oraº în care se putea
creºte. La rândul ei, America a fost ºi pentru mine, ca ºi pentru ceilalþi
care s-au mutat acolo, nu o translaþie în spaþiu, ci mai ales o strãmutare în timp, un salt peste mai multe decenii, într-o lume ºi vreme
care  cu toate cele bune ºi cu toate cele rele ale ei  o precede ºi o
anunþã pe cea spre care se îndreaptã mai încet Europa, urmatã de
celelalte continente.

*

Virgil Nemoianu, Arhipelag interior, Editura Amarcord, Timiºoara, 1994
(fragmente).
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Astfel încât, dacã viaþa mea meritã povestitã, atunci poate mai ales
pentru neobiºnuita ei cuprindere istoricã : de la o copilãrie cu rãdãcini
(vitale încã) în modurile sociale de la 1840 ºi 1850, pânã la un univers
ºi la o ambianþã pe care meleagurile mele natale nu le vor cunoaºte
decât biniºor dupã anul 2000. Grosimea acestei experienþe  în plãcere,
în surprizã, în durere  formeazã chiar substanþa existenþei mele. Iatã
însã cã, tocmai în aceastã grosime, mã aseamãn din nou cu etnia în
care m-am nãscut ºi, vrând-nevrând, mã întorc la ea, cãci ºi lumea
româneascã, în ce are ea bun ºi rãu, se caracterizeazã prin coexistenþa
inconfortabilã a straturilor istorice multiple ºi prin neîncetatele fricþiuni dintre ele. Firesc ar fi aºadar ca individului astfel pornit sã-i fie
la-ndemânã sã împace ºi sã armonizeze în fiinþa sa atari multiplicitãþi
ale timpului, dar tare mã-ndoiesc cã eu unul am izbutit.
II
Familia Nemoianu era, ca ºi familia Boldea, originarã din zona
grãnicereascã a Banatului de sud-est, zonã de oameni liberi, dar vechimea celor dintâi se poate urmãri mai bine, datoritã strãdaniilor eruditului Uica Iosim, doctorul Iosif Nemoianu. În jurul lui 1700, atunci
când puterea habsburgicã îi izgonise pe turci de pe acele meleaguri,
prevãzãtoarea administraþie centralã vienezã avea planuri mari cu
Banatul, vroia sã-l colonizeze, sã-i dea o organizare raþionalã, sã-i
asigure o prosperitate ordonatã, potrivitã cu valorile social-economice
ale iluminismului timpuriu. Timiºoara a fost reconstruitã dupã planurile simetric-raþionale frecvente pe atunci în Europa ca ºi pe alte
continente, dupã cum stimulente, incentive ºi atracþii materiale erau
menite sã aducã (ºi au adus) pionieri din multe pãrþi ale Europei
Centrale ºi de Vest. Românii nu erau excluºi de la acest influx  nici
localnicii care vroiau sã iasã din vãgãunile ºi coclaurile în care se
ascunseserã sub otomani, nici cei din alte pãrþi. Oltenia, vreme de
câteva decenii parte a imperiului dunãrean, a oferit un bun contingent
de astfel de imigranþi.
Clanul Meriºescu (sau Mariºescu, sau Mereºescu) s-a decis sã nu
piardã ºansa unui nou început, plecând, pe la 1690, din satul Nemoiu
al judeþului Vâlcea (unul din cãtunele acestuia purta sau poartã încã
numele de Meriºeºti). Capul familiei era poate boiernaº sau, în orice
caz, om încãput : familia avea 80 de cai ºi 300 de oi, iar fiul sau nepotul
emigrantului, cneazul Manea Nemoianu, era Oberkinez peste vreo
ºapte sate, adicã ºef al administraþiei locale, în terminologia ei austrizatã. Coloniºtii se aºezaserã în pãrþile Caraºului, în satul numit Petrila,
între dealuri, unde râul Micoº se varsã în Nera. N-are rost sã le
urmãresc în amãnunt destinele schimbãtoare, câte se ºtiu. Un mãcel
turcesc la 1739 ar fi decimat familia, lãsând în viaþã numai un bãiat,
ªerban (1725-1817). Un dascãl Constantin ar fi fost executat la 1848.
Oricum, cei din Petrila au rãmas în genere þãrani pânã spre primul
rãzboi mondial, urmaºi ai lui Mihai (Meilã), Gheorghe ºi Constantin
(fraþii mai tineri ai cneazului Manea). În schimb, odraslele altui
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frate, Nicolae (dascãl în Petrila pe la 1784) ºi ale nepotului sãu, preotul
Avram Nemoianu din Agadici (nãscut în 1820), n-au mai fost sãteni,
ci mai toþi preoþi, comercianþi, notari, dascãli, botezându-ºi, pe la
mijlocul secolului, copiii cu nume cum ar fi Coriolan, Virgil, Fabius,
Felician, Valeria, Aurelia ºi Traian. Ca ºi în alte pãrþi ale Transilvaniei,
selecþia numelor era un joc menit sã contracareze înclinaþia funcþionarilor de stare civilã de a traduce numele ºi de a consemna Miklós
în loc de Nicolae, János în loc de Ion ºi aºa mai departe. Un nume
latin trebuia sã fie însã înregistrat ca atare : nu existau versiuni
alternative pentru Camil ºi Valeriu.
Chateaubriand scrie undeva cât de fericit se socoteºte cã i-a fost
hãrãzit a se naºte în una din acele familii care pot privi cu oarecare
mândrie îndãrãt fãrã ca, însã, condiþia lor socialã sau economicã sã-i
îndepãrteze prea mult de starea comunã a semenilor. Pãstrând proporþiile, pot spune acelaºi lucru. Un excelent istoric al Banatului din
generaþia tânãrã (N. Bocºan), care i-a urmat lui I.D. Suciu, a descris
sociologic, cu deplinã exactitate ºtiinþificã, categoriile acestea
pre-elitare  caracteristice Banatului  din care fãceau parte atât
familia Boldea, cât ºi familia Nemoianu. Unul din strãbunici, negustor
încãput, îºi alesese ca motto de viaþã în raport cu cei înconjurãtori :
casa-i a mea, uºa-i a ta. Se traducea astfel o enormã auto-încredere
faþã cu universul întreg, o îndãrãtnicã ºi þeapãnã afirmare burghezã
a eului, diferitã numai în raza ei de acþiune, iar nu în natura ei intimã,
de celebra semnãturã proþãpitã ostentativ de John Hancock în capul
actului de declaraþie a independenþei americane.
Bunicul meu Virgil Nemoianu, pe care nu l-am cunoscut, cãci a
murit înainte de naºterea mea, era medic la Mehadia, dupã ce studiase
la Budapesta. În anii universitari se împrietenise colegial cu medicinistul
pe atunci, apoi vremelnic doctor la Karlsbad în Boemia, Alexandru
Vaida-Voevod (familia noastrã era înruditã, dacã nu mã-nºalã memoria, dar nu ºtiu sã explic prea bine acum, cu cea a lui Aurel Vlad,
o altã figurã de frunte a politicii româneºti din dubla monarhie, ca
ºi  poate prin alianþã numai ?  cu familia istoricului Daicoviciu, cum
mi-a confirmat Hadrian în timpul unei vizite la Washington). Peste
multe decenii, în anii treizeci, Vaida, ajuns ministru ºi prim-ministru,
(se oprea adesea la Mehadia sã-ºi viziteze prietenul în timpul campaniilor electorale) i-a oferit bunicului meu un loc pe lista electoralã care
i-ar fi asigurat cu certitudine alegerea ca senator. Bunicul meu însã
l-a refuzat cu plictisitã nonºalanþã, preferându-ºi lucrativa practicã
medicalã localã, care acoperea Mehadia, Bãile Herculane, Topleþul,
Iablaniþa ºi mai era ºi dublatã de funcþionarea ca medic staþionar al
cãilor ferate. Poate cã pur ºi simplu nu era dispus sã se mute la
Bucureºti. Unica sa încercare de a vizita provinciile ciscarpatine reunite a cunoscut un sfârºit brusc atunci când doctorul Nemoianu a
observat, la o oprire a trenului, condiþiile igienice ale closetelor de
tip turcesc  s-a întors din drum fãrã sã-ºi mai încheie cãlãtoria.
Discrepanþele civilizatorii erau înregistrate intens de generaþia lui
care, totuºi, ideologic, fusese naþionalist-iredentistã. În 1916, doctorul
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Nemoianu a petrecut peste trei luni de arest preventiv în temniþa
maghiarã de la Seghedin, Festung, arestul pentru gentilomi, pe care
l-au trãit ºi zugrãvit în scris Slavici, Goga ºi Braniºte. Soþia ºi fiul
l-au însoþit, existau privilegii matrimoniale. Decizia arestãrii, una din
cele multe, aparþinea guvernului István Tisza care, la intrarea României
în primul rãzboi mondial, se temea de influenþa ostilã a liderilor naturali locali ai comunitãþilor româneºti, mai ales ai celor apropiate de
graniþa româneascã, aºa cum era Mehadia. (Doctorul Virgil Nemoianu
a fost apoi expediat în Albania ca medic, nemilitar, pe lângã unitãþile
staþionate acolo.) Printr-o picantã coincidenþã, l-am cunoscut peste o
jumãtate de secol pe nepotul ministrului de interne maghiar al acelor
ani, adicã al omului care, fãrã îndoialã, alcãtuise listele de proscriºi
ºi contrasemnase ordinele de încarcerare ; era, acest nepot, profesor
universitar în California, ca ºi mine, fugit de comuniºti, ca ºi mine,
iar între noi s-a închegat o legãturã prieteneascã durabilã. (La Berkeley,
în catedra de germanã instalatã pe un coridor paralel cu al meu,
funcþiona ºi fiul lui Oszkár Jászi, politicianul democrat care, la 1918
ºi 1919, fãcea eforturi zadarnice pentru a menþine într-o formã cantonal-elveþianã jumãtatea maghiarã a monarhiei.) Oricât de nedrept
ºi de persecutoriu a fost stagiul de temniþã al bunicului meu, nu mã
pot împiedica sã-l compar cu monstruozitãþile exterminatorii ale gulagurilor, auschwitzurilor ºi piteºtilor, care au urmat dupã numai câteva
decenii, ºi sã reflectez la decãderea catastrofalã a respectului pentru
demnitatea umanã în secolul nostru, cel atât de mândru de progresele
sale. (Chiar ºi paginile atât de spirituale ale lui Slavici, dupã mine
printre cele mai bune pe care le-a scris vreodatã, cele în care nareazã
experienþele sale de închisoare, sunt relevante în acest sens, cu toate
cã descriu numai Vãcãreºtii de dupã primul rãzboi mondial.) [ ]
În orice caz, intuiam de mic copil încã o antitezã de stilisticã socialã
între familia mea paternã ºi cea maternã, între un Banat iluminist
ºi unul gotic, între zona deschisã civilizaþiei de la Mehadia ºi ascunziºurile muntoase (sã nu zic coclaurile !) de la Borloveni. Mehadia (ad
mediam  cum nu osteneau sã tot repete cãrturarii locali), lipitã
aproape de latinele Bãi Herculane, se întindea de-a lungul vechii ºosele
romane, clãditã ea cu aproape 2000 de ani în urmã, pe fundaþiile cãreia
s-au construit toate ºoselele ulterioare, chiar ºi cele mai moderne, ºi
al cãrei traseu l-a urmat ºi calea feratã, atunci când a fost construitã.
Era un loc al curiozitãþii ºi al progresului, un sat care nu se deosebea
prea tare de un orãºel. Mie îmi sugera luminã, cãldurã ºi veselie.
Borlovenii erau un sat al tradiþiilor ºi al superstiþiilor, al duhurilor
nocturne ºi al miasmelor clisoase ale gliei, un loc în care natura tindea
sã copleºeascã ºi sã înghitã umanul, spre deosebire de Mehadia, unde
natura era clar sub controlul oamenilor. Cultura faþã-n faþã cu civilizaþia, cum aveam sã citesc curând în Spengler, sau, altfel, nostalgia
paradisiacã împotrivindu-se scepticismului sarcastic. Vizitând, în 1982,
Edinburg-ul, unul din oraºele mele favorite, am recunoscut acolo (la
scara semnificaþiilor istorice ºi estetice majore) o distincþie lãmuritoare. Centrul vechi al oraºului este alcãtuit din douã zone distincte.
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Una este cea goticã, înºiruitã de-a lungul unei râpe abrupte, lungã
de mai bine de 2-3 kilometri, cu clãdiri cenuºii ºi negricioase, strãjuitã
de un ameninþãtor castel fortificat ; cealaltã, faþã-n-faþã, este oraºul
nou, construit în prima parte a secolului XVIII, cu case luminoase,
deschise, în stil neo-clasic, exudând belºug ºi raþionalitate. (Toate
romanele principale ale lui Walter Scott, toatã ideologia lui atât de
chinuitã ºi de subtilã, pe conºtiinþa acestei tensiuni sunt construite.)
Întunecata profunzime ºi seninãtatea optimistã, umezeala ºi uscãciunea, nevoia de a confrunta astfel de deosebiri, însãrcinarea de a
le ºi armoniza cumva, iatã mesajele pe care le primeam (subliminal)
încã din copilãrie de la rãdãcinile mele familiale.

La Caransebeº
III
Într-adevãr, pânã spre 1948 oraºul rãmãsese biniºor încã în mâinile
patriciatului regional, ai cãrui membri, deºi împãrþiþi în partide diferite, pãstrau relaþii amicale, se întâlneau dupã-masa la Pomul verde
sã bea puþinã cafea sau bere, ba chiar sã joace biliard sau cãrþi (nu
însã bunicul meu). Privilegiile lor erau dintre cele mai mãrunte, dar
fãlos pãstrate. Astfel, colonel în retragere, bunicul meu avea dreptul
legal sã circule pe stradã în timpul alarmelor aeriene, iar obiectele
ºi posesiunile lui împãrtãºeau acest drept. Pâinea se fãcea la noi în
casã, dar era totdeauna dusã la brutar spre a fi coaptã acolo. Mai mult
decât o datã, când suna alarma, slujnica era trimisã cu pâinea la
brutar, cu o etichetã mare prinsã de cocã ; locotenent-colonel Romulus
Boldea. Soþia ºi fetele comentau ironic-maliþios aceste vanitoase prerogative. De altfel, alarmele aeriene s-au dovedit inutile, oraºul n-a fost
bombardat, în pofida ritoaselor asigurãri strategice ale bunicului meu,
care prevedea bombardarea acestui nod feroviar de oarecare importanþã.
Pentru un oraº atât de mic, de-abia 1012.000 de locuitori,
Caransebeºul era remarcabil de descentralizat. Exista, ce-i drept,
aceastã notabilitate de funcþii politice, origine socialã ºi educaþie. Dar,
separat de ea, erau oamenii bogaþi, proprietarii de mori, de abatoare,
de ateliere, mulþi dintre ei þãrãnoºi ºi din topor, separat de aceºtia
fiinþa ierarhia eclesiasticã, cu masivul palat diecezan al ortodocºilor,
bisericile unite, comunitãþile etnic-religioase ale germanilor, maghiarilor, evreilor ºi sârbilor, ce reprezentau aproape o treime din oraº,
bine înºurubaþi în propriile valori ºi ierarhii. Exista chiar ºi o suburbie
complet germanã, Caransebeºul Nou, lipitã de oraº, dincolo de arcuitul
pod metalic peste Timiº, care marca fruntariile locale. E greu de imaginat pentru oamenii de la sfârºitul secolului XX câte autonomii rezidau
într-o comunitate atât de mãruntã ºi câtã libertate sau micro-libertate
realã, azi pierdutã, putea fi încorporatã acolo, dincolo de superficialitãþile libertãþilor publice.
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Oraºul însuºi, ca atâtea altele din Transilvania, Banat ºi din toatã
Europa Centralã, era construit parcã dupã modelul ideal al Renaºterii
germane vãzute de autori romantici  de Arnim ºi Novalis, de Hoffmann
ºi chiar de Goethe. Clãdiri mai înalte de douã sau trei etaje nu-mi prea
amintesc. Una din ele era totuºi închisoarea, aproape de garã, pãtratã
ºi înconjuratã cu sârmã ghimpatã ºi cu militari înarmaþi în gherete ;
cu toate astea, am vãzut prin 1946 sau 1947 oameni din celule vorbind
cu alþii de jos, aruncându-ºi bileþele chiar, în vreme ce sentinelele erau
dupã colþ : deci închisoarea nu intrase încã sub zodia totalitarã. O altã
clãdire mai înaltã de acest fel, pe strada principalã, mi-o amintesc în
spectaculos incendiu, profilatã pe cer nocturn, cu lumea adunatã în
admiraþie tãcutã ºi contemplând eforturile ineficiente ale pompierilor.
Casele era încãpãtoare, comode, fãrã lux. Casa bunicilor mei, printre
ale oraºului, desigur mai curând opulentã decât sãrãcãcioasã, nu avea
parchet, ci podele de scânduri, iar apa curgãtoare era ceva intermediar,
era un sistem autonom, nu unul branºat ºi permanent. Nu aveam
frigider, ci numai gheþar, adicã o piesã de mobilã albã în care se putea
plasa un bloc de gheaþã cumpãrat dis-de-dimineaþã de la birjarul cu
o platformã trasã de cal, care trecea pe stradã anunþându-ºi cu strigãte
mari marfa sau o livra pe bazã de abonament. (Nici la Bucureºti, pânã
spre începutul anilor 60, nu am avut frigider, gheaþa achiziþionându-se
tot astfel  sau cumpãrându-se în plasã.) Oraºul avea la marginea sa
o gheþãrie producãtoare de blocuri standard, paralipipedice. Încãlzirea
era cu lemne, în cuptoare mari de tuci sau de teracotã. Lemnele se
cumpãrau în steri, în butuci lungi, din fag superb. Periodic venea un
om care-i tãia cu fierãstrãul în butuci mai mici, apoi erau crãpaþi cu
securea în surcele, asta câteodatã de cineva din familie. Aveam
electricitate ºi radio, dar telefon cred cã nu. E interesant cã a fost
Caransebeºul unul din primele oraºe europene în care s-a introdus
electricitatea (unii spun : primul ; alþii : al doilea ; e greu de verificat).
Oricum, era primar pe atunci, în ultimul sfert al secolului trecut, unul
din unchii mai îndepãrtaþi ai tatãlui meu, Ioan Nemoianu, fost seminarist, radical ºi admirator al lui Gambetta, pe care s-a dus, dupã
1871, sã-l asculte retorizând la Paris în parlament, derobându-se simultan serviciului militar (prostii de la K. und K.). Tatãl meu vorbea
despre el ca despre un încântãtor ºtrengar. Odatã, oprindu-se
Împãrãteasa Elisabeta (nefericita consoartã a lui Franz Josef) la Bãile
Herculane, unchiul respectiv a fost chemat în grabã spre a face conversaþie în italianã ºi în francezã cu suverana. Miratã de preþul ridicat
al unor alimente, aceasta l-a întrebat dacã pãstrãvii sunt atât de rari
în zonã. Pãstrãvii nu sunt rari, Majestate, i-ar fi replicat Unchiul
Ioan, în schimb împãrãtesele sunt ! Nu mult dupã aceste întâmplãri
a devenit primar la Caransebeº.
Foarte puþini oameni aveau automobile particulare : mai curând
trãsuri cu cai. Armata ºi poliþia aveau camioane, particularii foarte
rar. Bunicul a avut la dispoziþie, temporar ºi parþial, automobil cu
ºofer, în calitate de preºedinte al Comunitãþii de Avere. Tatãl meu
avea ºi el automobil cu ºofer în anii rãzboiului.
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Natura era o prezenþã continuã, dupã nici 10-15 minute de plimbare
comodã în orice direcþie, te gãseai în plinã naturã : dealuri, livezi,
munþii nu prea departe, locuri de plimbare la marginea oraºului, nu
numai Ieruga, dar ºi Dâlma, un soi de baraj înverzit de-a lungul
Timiºului, care traversa oraºul. Exista ºi un ºtrand municipal, dar mai
la-ndemânã erau locurile de scaldã neoficiale, care se gãseau pentru
oricine, oriunde. Mai toate casele aveau orãtãnii în curte, târgul sãptãmânal aducea nu numai abundenþele naturii în plin centrul oraºului,
ci ºi animale mari pentru schimb ºi vânzare. Ca în multe pãrþi ale
Banatului, diferenþa între sat ºi oraº era nu abruptã, ci o pantã linã.
Erau numeroase bisericile de tot felul, exista ºi o sinagogã. Noi
mergeam foarte rar la cele ortodoxe (poate numai de sãrbãtori), de
altfel toate construite în stilul rococo târziu (clasicizat ºi regularizat)
pe care îl generaserã Bavaria de Sud ºi Austria la sfârºitul secolului
XVIII, pentru ca de acolo sã se rãspândeascã în toatã Europa Centralã,
marcând stilistic foarte bine limitele acesteia ; albe ºi cu douã turle,
cu mici umflãturi : rococo þãrãnesc. Mai des mergeam cu bunica la
catedrala catolicã din centru, spre piaþã, frumos ornatã, caldã ºi
primitoare, deºi solemnã.
Tata iubea mult oraºul, începuse sã ºi investeascã bãneºte în el,
cumpãrând întâi un soi de fermã la Teiuº, mai apoi confiscatã de noile
autoritãþi socialiste, precum ºi o casã mare într-o zonã modernã a
oraºului. Vroia ca, aºteptând numai câþiva ani, sã-ºi instaleze acolo
cei doi feciori, fiecare într-o odaie, despãrþite printr-un coridor, iar
între ele garsoniera unui tutore iezuit sever ºi învãþat, care sã le
supravegheze educaþia. Acest plan, fireºte, nu i s-a realizat. (Ideea nu
era de altfel prea originalã. Destule familii mai înstãrite din România
veche, impresionate de prestigiul cultural catolic, recurgeau la astfel
de formule educative ; prietenul meu T.P. s-a bucurat de un Bruder
Florentin vreme de mai mulþi ani, pânã ce acesta a fost luat de comuniºti în Deltã, pentru a fi apoi salvat de ordinul sãu ºi rechemat în
Germania.) Întâi casa a fost închiriatã, iar apoi, dupã 1950, a fost
vândutã, pãrinþii mei reuºind mulþi ani dupã aceea sã-ºi completeze
sãrãcãcioasele lor venituri din anii 50 cu rezervele obþinute din vânzare ºi reinvestite în bijuterii, de teama monedei fluctuante. [ ]
VI
Nu eram supraponderal în anii aceia, ba chiar, judecând dupã
fotografii, eram perfect normal ºi mediu, dar mã socoteam teribil de
moale, gras ºi efeminat, suferind din cauza asta. Din fotografii mã
priveºte un bãiat cu trãsãturi regulate ºi inteligente, serioase ºi pãtrunzãtoare, a cãrui faþã nu este nici deosebit de frumoasã, nici urâtã.
Pãrul, foarte blond (de fapt, complet galben) în primii mei ani de viaþã,
devenise acum cãprui sau castaniu ºi avea sã rãmânã astfel tot restul
vieþii mele, asprindu-se dupã 20 de ani, rãrindu-se dupã 40. Iarna
purtam paltoane groase ºi pomenitele cãciuli înalte, identice cu ale
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fratelui meu. Un motiv în plus pentru care mã socoteam retardat ºi
umilit  ºi doream sã mã izolez de societatea copiilor de vârsta mea 
era felul în care eram îmbrãcat, influenþat decisiv de bunica mea, cu
ideile ei antebelice ºi cu experienþa ei de mamã de fete. De pildã, eram
nevoit sã port jartiere, care sã-mi þinã ciorapii lungi din bumbac
grosolan. Ideea cã acest secret ar putea fi descoperit mã îngrozea. Sub
cãmaºã purtam, în loc de maieu, laibãr, ceva ca o brasierã, care se
închidea în spate, altã chinuitoare feminizare. Eram pus sã port bretele : când în sfârºit am avut îngãduinþa sã trec la curea, mi s-a pãrut
o eliberare fãrã pereche ºi un autentic pas spre maturizare. Chiar ºi
materialele  molton, stambã, loden  din care erau cãmãºile, pantalonii sau alte articole de îmbrãcãminte mi se pãreau scârboase ºi
degradante. Abia ajuns la Bucureºti, în clasa a V-a, am reuºit nu sã
obþin o garderobã mai acceptabilã, dar mãcar sã scap de cele mai
urâcioase din aceste vestimentaþii. Tot umilitor, urât ºi grosolan îmbrãcat am rãmas pânã dupã terminarea facultãþii, adicã pânã dupã ce am
împlinit 2223 de ani.
Existã ºi circularitãþi aici. Astfel, în anii de la Caransebeº eram
nevoit sã dorm în lungi cãmeºoaie ; primele mele pijamale au venit
la Bucureºti : erau piese vechi, abandonate în jalnicã stare, ale tatãlui
meu ; iar pijamalele propriu-zise, personale, au venit ºi mai târziu.
Spre sfârºitul anilor 60, sosind în America, nu micã mi-a fost surpriza
constatând revenirea la modã a cãmãºii de noapte masculine, socotitã
lucru sprinþar, picant sexual, liberator ºi emancipat ! Se adevereºte
adagiul potrivit cãruia e de ajuns sã stai pe loc, pentru a ajunge din
nou în avangarda pãrerilor ºi a preferinþelor.
Mâncam lucruri sãþioase, nu duceam lipsuri, dimpotrivã, eram
mereu îndemnaþi sã mâncãm din plin, luând din abundenþã pâine cu
fiecare fel. Baza erau specialitãþile central-europene, în care Maica
era mare maestrã : gãluºte cu prune, supe de ficat ºi de chimion,
gulaºuri de tot felul, Schupfnudeln, ºtrudeluri, Krempitta ºi
Schaumpitta cu bogatele lor creme, sosuri vânãtoreºti ºi altele asemenea, toate fãcute în casã, ca ºi pâinea. Abia la Bucureºti am aflat
ce e pâinea de fabricã, dat fiind cã la Caransebeº se cumpãra cel mult
la rare ocazii, ca luxoasã distracþie, câte o chiflã. Un frecvent fel de
mâncare era ciorba de cartofi cu cârnaþi afumaþi : întâmpinatã cu
plictisealã pe atunci, azi aceastã banalitate sãþioasã ºi cãºoasã îmi
trezeºte nostalgii.
Deºi Maica ºtia sãvârºi când vroia splendide torturi de mare rafinament, în schimb cozonacii, deºi buni, nu îi egalau pe cei din Vechiul
Regat : mintea mea începea sã intuiascã realitãþile geografiei culturale
a bucãtãriei. Strâmbam din nas în faþa unor specialitãþi socotite prea
delicate (crema de zahãr ars, laptele de pasãre), pe care acum le
întâlnesc, aici în America, rar, în restaurante scumpe ºi pretenþioase,
în porþii minuscule. Baza deserturilor în economicoasa gospodãrie pe
care o conducea bunica rãmâneau însã rezervele permanent disponibile de keksuri (de la englezul cakes, pe care noi, în America,
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le-am numi cookies), mici prãjiturele de cocã uscatã ºi tãiatã în
forme. (Am regãsit forma ºi gustul acestor prãjiturele tocmai 40 de
ani mai târziu, în Carolina de Nord, la Winston-Salem ºi în alte aºezãri
ale menoniþilor, care le vindeau ca o specialitate a lor ; ei proveneau
din Boemia habsburgicã ºi pãstraserã fidel preferinþe ºi reþete aduse
ºi asemãnãtoare celor din Bosnia sau din Banat.) Altã constantã a
deserturilor era Kittenkas, un fel de pastã-jeleu din gutui, din care
se tãiau felii ; aici însã am tras linia : nouã, copiilor, consistenþa, aspectul, mirosul ne erau atât de antipatice, încât am refuzat sã ne atingem
de ea. Îngheþata nu era la mare cinste. Exista în casã o maºinã mecanicã de fãcut îngheþatã, care degurgita finalmente o îngheþatã de
vanilie gustoasã, dar semifluidã, ce nu inspira mare respect ºi cerea
o muncã disproporþionat de mare. Dar nici îngheþata de cofetãrie
româneascã, de atunci sau de mai târziu, nu era de fapt bunã, eu abia
în America descoperind îngheþata ca aliment semnificativ.
În bunã parte, alimentele erau aduse de la Borloveni : brânza, fãina
 dupã cum laptele era livrat zilnic de producãtor (de altfel ºi la
Bucureºti, pânã prin 1952, venea în fiecare dimineaþã la uºã o lãptãreasã mai vârstnicã, simpaticã, guralivã, slobodã la gurã) , slãnina
ºi ºunca (abundente, cãci legislaþiile medicale nu se schimbaserã încã
în acel colþ de provincie în care se continua secolul al XIX-lea, la fel
cum ºi sarea era consideratã lucru de folos ºi de cinste), iar în cãmarã
tronau nu numai borcane de magiun (picmiez) ºi dulceaþã (de prune
mai ales), ci ºi borcane de grãsime de porc sau chiar de gâscã, folosite
la gãtit sau chiar unse pe pâine ; în borcanele de unturã de porc se
mai introduceau bucãþi de cârnat prãjit sau de ºuncã afumatã, pentru
a se conserva gustul mai bine. Brânza era de oaie ºi se pãstra în
butoiaºe cu saramurã sau în gigantice borcane, asemãnãtoare cu cele
pe care le foloseam ºi pentru murãturi (mai exact spus, castraveþi ;
gogonelele le-am descoperit abia în Regat). Untul se cumpãra în calupuri mari de la þãrani.
Carnea ºi cârnaþii veneau de la porcul propriu, spintecat în noiembrie sau decembrie, defalcat de un mãcelar angajat cu ziua ºi pãstrat
cu grijã pânã în primãvarã, dupã ce o parte din sacrificatul animal
era vândutã sau datã de pomanã. Erau o zi sau douã hectice, pe care
le-am trãit ºi la Borloveni, ºi la Caransebeº, iar o datã sau de douã
ori ºi la Bucureºti (probabil în 1949 ºi 1950). Porcul uriaº ºi speriat
galopa guiþând sãlbatic prin curþile mari ; mulþi bãrbaþi, nu în ultimul
rând unchiul meu Cori, nepot de mãcelar, alergau dupã el, îl imobilizau
cu forþa, specialistul îl spinteca la gât. Scena era feroce ºi dramaticã,
o corridã mai mãruntã ºi mai vulgarã. În forme tâmpe, material-primitive, puteai recunoaºte tragicul ºi jertfa aici. Repede se ducea
cineva sã capteze sângele ce curgea proaspãt din beregata înjunghiatului într-o strachinã ; prãjit pe loc, cald încã, era socotit o delicatesã
foarte sãnãtoasã ºi binefãcãtoare copiilor mici. Porcul era apoi pârlit
ºi începea îmbucãtãþirea, aproape nimic nu se pierdea : picioarele ºi
pãrþi din cap serveau pentru piftii cu gelatinã proprie ; maþele se
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foloseau pentru cârnaþi de tot felul. ªoriciul avea un loc deosebit de
important în bucãtãria bãnãþeanã ºi central-europeanã în genere : se
fãceau jumãri (cramluri  pork rinds spun la noi negrii, singurii
care mai au gust pentru aºa ceva) care, prãjite, puteau fi consumate
toatã iarna, în bucãþi mici. Cârnaþii afumaþi, subþiri ºi uscaþi, constituiau
o temelie alimentarã, dar Blutwurst-ul (sângerete) ºi Leberwurst-ul
generos ºi bogat îi secondau, toba fiind o inovaþie marginal admisã.
Cel mai reuºit ºi mai distins produs gastronomic erau ºuncile afumate,
cu nimic inferioare unui prosciutto sau ºuncii westfalice. În cãmarã
atârnau sus totdeauna cel puþin 67 mari ºunci de acest fel (de regulã
mai multe), de câte o jumãtate sau 3/4 de metru, carnea roºu-închisã,
grãsimea solidã albã, marginea negru-afumatã, osul gãlbui înnegrit.
Se tãiau hãlci mari pentru uzul curent ºi se serveau în felii subþiri,
crude sau prãjite. Mã gândesc cu nostalgie la aceste bucate, care
pe-atunci nu mã tentau peste mãsurã.
S-ar putea spune aºadar cã, nicicând mai mult decât în primii mei
10 ani, nu am consumat alimente atât de perfect naturale, produse
naturale ale unui ciclu în care omul era numai inserat, iar nu factor
activ, manipulativ, substitutiv. Nu eram însã mulþumit, copil fiind, iar
ajuns adolescent, dispreþuiam net acest mod de alimentare, socoteam
mai modernã ºi mai progresistã, mai luminatã, producþia de fabricã 
igienicã, simplã, standardizatã, tinereascã, desprinsã de glodurile,
clisele ºi întunecimile chtonice ale alimentaþiei : sânge, luturi, grãsimi
ºi violenþe. Morcovul din grãdina proprie mi se pãrea suspect, agitaþia
gãinilor decapitate, curãþirea peºtilor de solzi îmi produceau o iremediabilã scârbã. Conserva ºi jimbla de la panificaþie, iaurtul în borcãnaºe mici (nu laptele acru din oala de acasã), apa de la robinet mi
se pãreau mai curate, mai nobile ºi mai dezirabile. Atracþia altor
animale mici sau insecte, intervenþia lor parazitarã ºi prãdalnicã în
vechile cicluri naturale mi se pãrea dovada concludentã a inferioritãþii
ºi inumanitãþii acestora.
Abia târziu, spre 20 de ani, am avut curajul sã-i contrazic fãþiº pe
bunici, sã combat filosofia culinarã a bunicii mele. Odatã am muºcat
dintr-o chiftea ºi am vãzut un vierme ; pofta de a vomita mi-am cenzurat-o cu o duºcã substanþialã de rom. În alte rânduri : ºoarece în
cãmarã, viespi ºi viermi în fructe, strecurarea pisicii. Astfel de adevãruri puteam arunca în faþa pãrþii adverse. Fãrã bagajul verbal sau
conceptual necesar, sãrmana mea bunicã, copleºitã, se lupta sã-mi
explice cã imperfecþiunile ciclului natural, parazitãrile ºi necurãþiile
legate de el au totuºi o inocenþã organicã, în vreme ce murdãria ciclurilor alimentare manufacturate ºi industriale este anorganicã ºi brutalã, poluantã ºi nocivã. Argumentele tinerilor ecologiºti de azi, aduse
de o femeie bãtrânã, ultra-tradiþionalistã ! În linii mari, aceste argumentãri ºi convingeri ale ei erau împãrtãºite ºi de generaþia urmãtoare
(a pãrinþilor ºi socrilor mei, a celor din cercurile lor), dar numai la
Maica erau ele înzestrate cu intensitatea ºi siguranþa unei credinþe
aproape religioase, care percepea opoziþia mea ca pe o dureroasã pãrãsire ºi trãdare.
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VII
Universul bãnãþean, urban/ rural, ilustrat prin Caransebeº, iar
puþin mai târziu prin Borloveni, era, fãrã îndoialã, idilic într-un sens
destul de real. ªi anume din douã unghiuri diferite. Pe de o parte era
vorba de atitudinea bunicilor mei, de orizontul existenþial în care erau
înscriºi : tihnit, tradiþional, lipit de ritmurile lumii ºi în seninã convieþuire cu ele. În casã domnea o ordine armonioasã, o anumitã încetinealã ºi predictibilitate, care proveneau din asimilarea legalitãþilor
francisc-iosefine, precum ºi din alcãtuirea lãuntricã a minþilor ºi sufletelor, iar nu din decizii rigide auto-impuse cu tenacitate. Regulile, câte
erau, porneau din convingeri, iar nu convingerile se plecau regulilor.
Echilibrul între soþ ºi soþie era atent definit, deºi totdeauna tacit,
pre-verbal. Prerogativele bãrbatului erau mari, dar formale. Stãpânã
pe administrarea casei, a gospodãriei, a bugetului rãmânea femeia.
La bunicii mei, la pãrinþii mei, bãrbatul avea dreptul sã fulgere ºi sã
mugeascã jupiterian, dar se mulþumea cu o alocaþie sãptãmânalã, dupã
predarea veniturilor : situaþia unui monarh constituþional. Deciziile
majore se luau împreunã, într-o unitate care, în bunã mãsurã, provenea din felul în care intimitatea sexualã era socotitã un mysterium
tremendum : o ultimã dezvãluire de vulnerabilitãþi, de ruºini ºi inadecvãri, de extazuri cenzurate în societate, o comunitate a iertãrilor mutuale, care astfel se dovedea aptã de a menþine o simbiozã. Adulterul,
ca o rupturã a acestor sacralitãþi, era tratat întâi de toate cu dispreþ :
un eºec, o imaturitate, o alunecare în jos pe scara evolutivã. Se stabilea
apoi o distincþie obscurã, neformulatã, dar extrem de puternicã, între
actul sexual ca joc (pe care ºi-l putea ocazional permite mai ales
bãrbatul, dar nu exclusiv el) ºi actul sexual sacralizat. Partenerul fixa
intuitiv clipa în care jocul devine adulter în sens propriu, deci o relaþie
cu adevãrat periclitantã ; pe câte ºtiu, nu fusese nicicând cazul la
bunicii mei, dar, oricum, acesta era cadrul gândirii lor.
Sigur, politica externã a familiei era dominatã, exprimatã ºi organizatã de bãrbat, dar nu înainte ca principiile ºi premisele ei informatoare, aluatul ei înseºi sã fi fost frãmântat împreunã, într-o unitate
care apoi era numai verbalizatã de bãrbat. Încã un mare avantaj avea
acest tip de tihnã interioarã, familialã, proprie secolului trecut : înþelegea rivalitatea prieteniei unisexuale cu conjugalitatea, polaritatea
ºi nevoia pentru sexul propriu, ºi-i crea locul necesar în ritmurile zilei
ºi ale sãptãmânii. Terapia convorbirilor lungi feminine, în tête-à-tête
sau în grup, nevoia convivialitãþii grupurilor virile era înþeleasã sans
phrase ºi acceptatã necondiþionat. (Tocmai introducerea sistemului
totalitar a spart, prin suspiciunea generalizatã, aceastã modalitate de
comunicare ºi a creat nevroze ºi violenþe necunoscute înainte.) Mã
socotesc foarte norocos cã, printr-o ciudatã cotiturã a soartei ºi a
scurgerii istorice, am putut trage cu ochiul în aceastã lume mentalã
ºi culturalã cu sistemele ei de semne : mobilurile, dietele ºi gesticulaþiile ei.
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Cealaltã laturã era, fireºte, cea obiectivã în sine : arhitectura banalã
ºi molcomã a orãºelului, demnitãþile ºi ritualurile sale, capacitatea sa
de inserare în naturã. Exemplul muncii era continuu. Bunicul pensionar îºi crea mereu activitãþi sociale ºi administrative, ocupaþii laborioase. Bunica lucra fizic cu adevãrat entuziasm, cãci activitatea ei
culinarã (aluatul de pâine, foile de ºtrudel, siropurile ºi grãdinãritul)
cereau energie muscularã. Maºina de cusut Singer era un instrument
pe care-l manevra cu virtuozitate. Amândoi se sculau pe la cinci dimineaþa. Masa principalã era la miezul zilei. Dupã masa de prânz se
odihneau vreo orã, iar apoi îºi petreceau timpul în activitãþi mai liniºtite, inclusiv vizite sau drumuri. Serile erau calme, ziua se topea
treptat ºi încet spre noapte, somn ºi inactivitate.
Bunicii mei nu erau oameni de culturã, dar citeau cu regularitate
romane de dragoste sau istorice, de interes mijlociu. Aveau rudimentele unei culturi clasice, germane mai ales, greco-romane mai vag. La
teatru nu i-am ºtiut sã meargã, poate merseserã în tinereþe, oricum
în Caransebeº nu era teatru. În casã (þinutã în camera a doua, cea
cu patul metalic galben) era o pianinã adusã de bunica mea din Bosnia
ei natalã. Cînta la ea, foarte bine, Mozart, Haydn, Beethoven, Schumann,
puþin Chopin. ªi eu am început sã învãþ sã cânt la acelaºi instrument,
transportat apoi la Bucureºti.
Nici Romulus, nici Otilia Boldea nu erau în fond prea severi : câte
o palmã moale a bunicii, câte o rarã bãtaie a bunicului, mai des era
suficientã ameninþarea. Exista ºi curioasa ameninþare cã pentru fapte
rele vom fi încuiaþi în baie, lucru ce nu i s-a întâmplat decât o datã 
sau de douã ori poate  lui Romi, iar mie niciodatã. Pãrinþii erau
încântaþi cã se vãd scutiþi de obligaþia educaþiei infantile. Bunicilor
nu le vorbeam la plural, nici nu le spuneam Sãrut mâna, de fapt nici
nu prea foloseam nici un salut, afarã de Servus la plecare. Sã spunem
aºa : structura era autoritarã, atât prin tradiþie, cât ºi prin educaþia
militarã a bunicului meu, dar funcþionarea structurii nu era severã,
ci îmblânzitã prin concesii ºi bunãtate naturalã. Oricum, aceastã casã
a rãmas în istoria mea intimã un tãrâm al ordinei.
Autonomia materialã (ºi, mai specific, cea alimentarã) dãdea tãrie
familiei ca redutã împotriva exteriorului. Urma târzie a vechilor autonomii locale medievale era (pe scurtã vreme încã) mai rezistentã împotriva puterii totale decât este, chiar ºi în liberala Americã, o ºcoalã
catolicã, un stat federal. Egoismul, teama paranoidã, îngustimea limitãrilor acþionau ca forþe existenþiale pozitive. Munca ºi proprietatea
cuiva izbuteau încã sã constituie castele medievale, detaºate de sistemul general, înconjurate ºi apãrate de ºanþurile ºi crenelele lor. Pentru
mine, tocmai presiunea politicã ce se strângea apãsãtor fãcea cãldura
din casã mai atrãgãtoare ; eram în faþa unui cãmin în care ardea un
foc prietenos ºi protejat, când afarã urla crivãþul ºi schelãlãiau haitele
de lupi.
În ciuda acestui idilism  sau poate tocmai din pricina lui ?  am
resimþit plecarea la Bucureºti ca pe o autenticã eliberare, ca pe intrarea
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într-o lume mai nouã, în regnul libertãþilor de alegere, o desprindere
de trunchi, un început de drum spre adevãrata individuare. Acolo, în
acel trecut, mai vechi decât puteam eu sã înþeleg, dreptul la schimbare
evolutivã era încetinit pânã la blocaj, sub înveliºul blând se piteau
cruzimile naturale, compasiunea era reglementatã ºi redusã la puþin,
capacitatea de reflexie criticã ºi auto-înþelegerea erau suspecte, ochii
obsedanþi, bãnuitori, voraci, neiertãtori ai semenilor se îndreptau mereu
neadormiþi, atotprezenþi, spre cei dimprejur, observaþia consuma diferenþa, se erija în putere plãsmuitoare. Aºadar, ºi mai ales : eul aleatoriu, ciudat, zãmislitor nu-ºi putea gãsi aici patria.
1988 ºi toamna 1991, Silver Spring, MD.
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Livius Ciocârlie (1935)  critic ºi eseist, preocupat îndeosebi de
direcþia textualistã în literatura modernã (Realism ºi devenire poeticã,
1974 ; Negru ºi alb, 1979 ; Marile corespondenþe, 1981 ; Eseuri critice,
1983), dar ºi cu o prezenþã redutabilã ca prozator. Romanele sale
autobiografice, ca ºi jurnalele propriu-zise (Un Burgtheater provincial,
1985 ; Clopotul scufundat, 1988 ; Fragmente despre vid, 1992 ; Paradisul
derizoriu, 1993 ; Viaþa în parantezã, 1995 ; Cap ºi pajurã, 1997)
focalizeazã atât asupra unei lumi a provinciei, marcatã de valorile
central-europenitãþii, cât ºi asupra propriei subiectivitãþi, de individ
conectat prin nevãzute fire la o realitate geograficã ºi, în egalã mãsurã,
la una intelectualã. Existã în textele lui Livius Ciocârlie o veritabilã
obsesie a genealogicului, înþeles ca o modalitate de contact cu tradiþia
unui loc. Trecutul poate fi readus în prezent cu ajutorul memoriei,
dar ºi al feluritelor documente oficiale sau de familie. Privirea nu
ocoleºte nici cele mai banale aspecte ale existenþei, cãci toate dimpreunã, convocate între copertele unei cãrþi, reconstituie un întreg
nu neapãrat spectaculos, dar în mod sigur încãrcat de o atmosferã
specificã. Aºa se face cã simpla enumerare a unor strãzi timiºorene
sau aceea a reþetelor de bucãtãrie trezeºte la viaþã, în chip miraculos,
memoria afectivã a autorului. (Sorin Tomuþa)
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Livius Ciocârlie

Clopotul scufundat*
Pe strada Popovici, la stânga, pânã la capãt, peste strada Goliat,
peste calea feratã, pe câmp. Pe strada Popovici, la stânga, la dreapta
pe strada Goliat, peste strada Mihale, pe strada Bucureºti, de-a curmeziºul,
peste strada Vasile Lucaci, paralel cu calea feratã, peste barierã, peste
linii, pe aleea Demetriade, sub castani, prin dreptul gãrii Fabric, pe
podul peste linii, pe aleea Octavian Goga, la spital. Pe strada Popovici,
la dreapta, la dreapta pe strada Olimp, peste strada Zurobara, pe
strada Lenau, la stânga, la dreapta pe strada Coºbuc, în Piaþa Unirii.
Pe strada Popovici, la dreapta, peste bulevardul Take Ionescu, pe
strada Novac, peste strada Barthou, peste câmp, prin parcul Regina
Maria, peste podeþ, pe strada Pestalozzi, la internat. Pe strada Popovici,
la dreapta, peste bulevardul Take Ionescu, pe strada Novac, pe strada
Hochenberg, liceul Banaþia, cãminul Banaþiei, prin Piaþa Þebea, prefectura judeþului, la stânga pe bulevardul Regina Maria, pe podul
Decebal, de-a lungul parcului, pe strada 3 August, în Piaþa Traian.
Pe strada Popovici, la dreapta, peste bulevardul Take Ionescu, pe
strada Novac, pe strada Hochenberg, liceul Banaþia, cãminul Banaþiei,
prin Piaþa Þebea, prefectura judeþului, peste bulevardul Regina Maria,
pe bulevardul Loga, la stânga pe strada Beethoven, prin parcul Eminescu,
la stânga peste strada Episcop Grigorescu, pe strada Petre Carp, parcul
Rozelor, prin parc, pe strada Wilson, la stânga pe podul Mitropolit
ªaguna, peste pod, pe bulevardul Mihai Viteazul, la dreapta, pe splai,
la dreapta, pe strada Braºov, la stânga, în Piaþa Plevnei. Pe strada
Popovici, la dreapta, pe bulevardul Take Ionescu, la dreapta, tipografia
Helicon, peste strada Lenau, pe strada Coºbuc, domul, Piaþa Unirii,
de-a curmeziºul, pe strada Mercy, la stânga, peste strada Eugeniu de
Savoia, prin Piaþa Sfântul Gheorghe, pe strada Telbisz, la dreapta,
cazarma Transilvaniei, piaþa Huniade, la dreapta, pe strada Wilson,
la stânga peste bulevardul Carmen Sylva, pe bulevardul Loga, la dreapta,
la liceul industrial. Pe strada Popovici, la dreapta, peste bulevardul
Take Ionescu, pe strada Novac, pe strada Hochenberg, liceul Banaþia,
cãminul Banaþiei, prin Piaþa Þebea, prefectura judeþului, la dreapta
pe bulevardul Regina Maria, peste strada Hector, poºta, Banca Naþionalã,
*

Livius Ciocârlie, Clopotul scufundat, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti,
1988 (fragmente).

220

PARADISUL CA UNIVERS BAROC

pe strada Eminescu, librãria Globul, piaþa Sfântul Gheorghe, Piaþa
Libertãþii, primãria veche, strada Alba Iulia, bulevardul Ferdinand,
Pallas, catedrala, podul Traian, splaiul Vladimirescu, bulevardul Carol,
piaþa Kütl, Notre-Dame, strada Brãtianu, peste splai, pe pod, la gara
Domniþa Elena.
Pe strada Popovici ce s-a schimbat ? S-a asfaltat. Mai întâi au
pietruit-o. Sãpaserã un ºanþ adânc, cu o punte de scânduri la mijloc,
ne-am jucat într-o duminicã dupã-amiazã, probabil toamna, pe o luminã
rece, ºi Ion era sã cadã în apa de pe fund. S-a agãþat de niºte sârme
în ultimul moment. Pavajul de cãrãmizi pentru pietoni a rãmas mult
timp acolo, pânã prin anii ºaizeci. Dupã ploaie ne umpleam de noroi
pe încãlþãminte ºi fãceam figurã bizarã în oraº. Pe partea noastrã, la
colþ, a locuit procurorul oraºului ºi locuieºte acum mama lui Nuþu. Pe
el, dupã ºcoala primarã l-am întâlnit foarte rar, pânã când nu l-am
mai întâlnit deloc. A apãrut pe neaºteptate într-un automobil cât toate
zilele. Mi-a povestit tot felul de lucruri ºi a vrut s-o vadã pe Puºa.
Ne-am dus, dar n-a fost o searã reuºitã, Puºa ºi-l aducea aminte vag,
el era cam zgomotos. Alãturi, unde se gãsea o groapã ºi iarbã, s-a
construit un cub cu patru nivele. Sus sunt ateliere de pictori, dintre
care pe unii i-am cunoscut când am lucrat la muzeu. A avut atelier
bãtrânul Ferch. Îl vedeam venind zilnic, roºu la faþã, cu pãrul alb, în
baston. Apoi, de la o vreme, nu l-am mai vãzut. Mai departe e strada
Olimp. Îi spune acum a Olimpiadei, au asfaltat-o ºi e foarte îngustã
între fâºii de iarbã. De-a lungul ei au apãrut vile de medici ºi de foºti
demnitari. În casa din vecini, de când am descris-o, s-au mutat alþi
locatari, semeþi ºi taciturni. Grãdina e o mare de vegetaþie, cu multã
viþã de vie ºi tot felul de flori. Urmãm noi. Lângã noi casa pare neschimbatã, dar din cei vechi n-a mai rãmas nimeni în ea. Din casa asta în
cursul vremii au murit mulþi. Toþi bãtrânii Lidolt, în rãzboi soþul
doamnei Lidolt cea tânãrã, studentul motociclist din camera de sub
scarã, domnul Doban, tatãl lui Jass, ºi Jass însuºi, ca ºi proprietarul,
învãþãtor într-un sat nemþesc, dupã ce s-a mutat în casã târziu ; a
murit ºi Erna, fata lui. Îmi amintesc acum, bãtând la maºinã, de primul
proprietar, mic, ºchiop, cu crescãtorie de iepuri, botul lor roz, ºi automobil. M-a dus o datã spre Pãdurea verde, la o vârstã somnolentã, doi
sau trei ani. Pe doamna Velceanu am reîntâlnit-o într-o zi de vacanþã,
era atât de tânãrã încã dupã ce trecuserã ani încât am ezitat ; mi-a
spus pe nume ºi am tresãrit. L-am revãzut ºi pe Alex, singurul Lidolt
rãmas. Sau poate a rãmas ºi Prudi, lunganul, portarul echipei de
fotbal, undeva prin oraº. Ori, cine ºtie, a murit ºi el. Aºa nu se poate
continua. Va trebui sã mã întorc la vechiul regim de scris, sporadic
ºi întâmplãtor. Sub stãruinþa actualã sunt douã presupoziþii la fel de
prosteºti. Nu le mai spun. Încep sã mã satur de toate astea. Iau
hotãrârea ca deocamdatã sã nu mai scriu ºi imediat mã rãzgândesc.
Ce mã agaseazã nu e atât scrisul cât convenþia aleasã, sã comentez
fragmente din trecut. Mã opresc aici ºi mâine încerc sã scriu fãrã nici
un pretext [ ]
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Piaþa Unirii. Pavatã pe atunci cu pietre numite ghiarã de pisicã.
De la mijloc încolo, piaþã de zarzavaturi. De la mijloc încoace, mergeam
într-o zi de primãvarã, sau poate de toamnã, imediat dupã prânz,
necãjit cã Poli, la prima ieºire în lume dupã rãzboiul de curând încheiat,
fusese numitã echipã jucãrie în Gazeta sporturilor de la Bucureºti.
În alt an s-a expus acolo o balenã afumatã ca un vagon de tren. În
centrul pieþii monumentul catolic cu sfinþi sãgetaþi. În colþ, pe stânga,
cum vii dinspre Take Ionescu, domul. Cu popa ºi Þoaþi, cam pe la
începutul iniþierii, am ascultat concertul unui organist. Biserica arhiplinã, noi în pronaos. Mi-a plãcut la fel de mult cât m-a plictisit. Urma
o stradã îngustã unde, printr-o fereastrã de la parter, s-a vãzut mulþi
ani un domn uscat rezolvând probleme de ºah. Fragment compromis.
E duminicã dimineaþa, la Butoieºti. Prin fereastra deschisã vãd soare,
iarbã, flori, mãrar, porumb, rufe spãlate pe sârmã, bucãtãrie de varã,
iederã pe pereþi, þigle roºu închis, fântânã cu lanþ, tufiºuri, mãr, clãdire, deal. Vânt slab, gãinã albã, trece un mãrfar. [ ]
Despre ce, din ce a rãmas, sã scriu ? Strada Hochenberg, piaþa
Þebea, strada Wilson, podul Mitropolit ªaguna, altele, de pe o hartã
veche a oraºului, denumiri livreºti. Mã duc sã caut harta. S-a fãcut
ora ºapte, pe stradã trec cetãþeni grãbiþi, e zi de defilare, au întârziat.
Deci, mã duc. Dupã investigaþii, o gãsesc. E un plan al oraºului din
1931, executat de inginerii Dionisie Bãlosu ºi Toma Darabas. În dreapta,
jos, circumscripþiile : Cetate, Fabric, Principesa Elisabeta, Pricipele
Carol, Principele Mihai. Într-o margine, dincolo de bulevardul Regent
Buzdugan, herghelia comunalã. Peste calea feratã, în dreptul strãzii
noastre, Câmpul de exerciþii, mãrginit de Barãci militare. Acolo am
mãturat zãpada ca sã ne facem loc de patinaj ºi am vãzut într-o primãvarã primul avion, un biplan, la sol. Spre Lipova, un extravilan se
numea Casa verde. În partea stângã, lista clãdirilor publice ºi industriale. Între ele, Comenduirea pieþii, Manutanþa, Cinema Forum ( ?),
cinema Concordia ( ?), Surori de Notre-Dame, ªcoala de arte ºi meserii,
Banca Centralã ªvãbeascã, Spitalul cãlugãrilor, Spitalul Dr. Kakuk,
fabricile de pãlãrii, de salamã, de ghete Turul, de tricotage, manufactura de tutun, Lãptãria comunalã, parcul Luna, Igiena ºcoalã de
înot. Pe verso, Doamnelor ! electricitatea Vã ajutã în ocupaþiile Dvs.
obositoare. Laptele pasteurizat de prima calitate adus la domiciliu
costã în sticle 8 lei litra, iar în cane 7 lei. Bela Krauser ºi fiii,
Bautischlerwarenfabrik se ocupã de Speziale Parketten Fabrikation.
Institutul optic se gãseºte pe strada Vasile Alecsandri. Pe calea
Buziaºului, la nr. 12, Uzinele Dura sunt Prima Fabricã de Candelabre.
Fotbaliºtii de la Dura aveau tricouri în dungi late de culoare mauve.
Societatea de asigurare asupra vieþii Phönix din Viena are o General-Agentschaft pe Bulevardul Ferdinand. Prãvãlia Rabong ºi Schneider
ºi-a deschis magazinul în Piaþa Sf. Gheorghe, la parterul palatului
episcopal. Se vorbea în casã de Rabong ºi Schneider ºi despre Denes
ºi Pollak, a cãror reclamã o vedeam mare pe calcanul unei clãdiri din
Piaþa Libertãþii, colþ cu, întorc planºa ºi imediat spun, Comenduirea
Diviziei la dreapta, la stânga Cercul militar. [ ]
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Mai târziu, publicând, am scris inhibat. Sunt cele douã margini.
Unii, probabil romancieri, au stilul în sânge, fraza le iese vie de la
început. Alþii tensioneazã corectând. Pericolul este de a scrie lãbãrþat
sau, invers, de a lustrui. M-am culcat amãrât iar acum, dimineaþa,
fiindcã dimineaþa devii pragmatic, încerc sã salvez ce poate fi salvat.
Nu rescriu cât ºterg. Am sentimentul cã nervul corecturii îl dã regretul
pentru ce se pierde. E ceva brutal. Citit de altcineva, îmi spun, deosebirea nu s-ar observa. Probabil aºa refãcea Giacometti, iar mie mi se
pãrea dupã corecturã la fel. La aceastã fâºie îngustã unde ceea ce e
diferit pare la fel au acces cititorii buni.
Parcul Rozelor. Rozelor, cuvânt care ezitã între un anumit farmec
ºi kitsch. Cavalerul rozelor, rãzboiul celor douã roze, Roza Lang. Într-un
film de Max Ophuls dupã Maupassant, Jean Gabin, fermier normand,
repetã extatic numele patroanei, venitã cu pensionarele stabilimentului la þarã în ziua primei comuniuni : Madame Roza ! cu accent
bineînþeles pe a. Dar cum s-o fi scriind, în franþuzeºte cu z nu poate
fi. ªi nu patroanei îi spune. Îi spune prostituatei, pentru el distinsã,
Danielle Darrieux. Are revelaþia frumuseþii imaculate. Este ºi pentru
el ziua primei comuniuni. În parcul rozelor ar fi fost înainte de rãzboi
terenuri de tenis. Ar fi jucat acolo un Hamburger, mai târziu, prin 48,
cronicar fotbalist la radio. Þin minte cum pronunþa Newcastle, cu gura
pungã de atât accent. Între timp, dupã ce terenurile de tenis dispãruserã ºi fuseserã numai trandafiri, iar noi, ieºind de la ºcoalã, ne
bãgam în niºte vaze adânci din care cei rãmaºi afarã abia ne scoteau,
deci dupã aceea, când îl ascultam pe fostul campion, s-a construit
teatrul de varã pentru operete de Dunaievski ºi concursuri zonale de
folclor. E tot acolo, de prin 50. Imagini aproape alegorice. În ce mã
priveºte, am rãmas acolo, în fundul vazei de ciment. Din joacã, n-am
vrut sã ies. Bãieþii s-au dus acasã, s-au fãcut ingineri. Eu stau pe fund.
Deasupra capului, prin gura îngustã, vãd cerul. Mai plouã, mai ninge ;
e ºi senin. Aud formaþiile din concurs. Sunt în parcul rozelor, între
distincþie ºi Kitsch.
Ar fi fost mai bine sã spun simplu cã mã sperie ce am început. Fac
ce fac ca ºi când aº avea ceva de fãcut, dar ºi, ca totdeauna, din
slãbiciune. Chiar dacã nu-mi explic cum s-a format dorinþa atât de
tenace de a fi scriitor, mã îndoiesc cã m-am nãscut cu ea. În schimb,
mi-e în fire dorinþa de a mã degaja, de a nu fi responsabil. Mã sperie
identitatea dintre slãbiciune ºi decizie. ªi nu o decizie bruscã, pe care
totdeauna o calc. O decizie lentã, crescutã ca o plantã, de la rãdãcini.
De la un punct, ºi l-am trecut, ca s-o smulg ar trebui sã-mi smulg
rãdãcina. Iar m-am întors la minunatele flori de stil.
Pe strada Braºov merg cãtre liceul clasic într-o dupã amiazã de
sâmbãtã cu cerul sur. Am în mânã o carte realist socialistã, mã dus
s-o înapoiez. Intru în scuarul numit Piaþa Plevnei ºi timpul se bifurcã.
Sunt cu ani înainte, pe vremea rãzboiului, e o dimineaþã de iarnã
ploioasã, dintr-o maºinuþã neagrã coboarã Stiniguþã, ºeful bucureºtean
al lui tata, om blajin, mic, chel, cu început þuguiat de burtã ºi doamna
învãþãtoare, frumoasã, voce rãsunãtor ironicã, ochi negri focoºi. Stau
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la ei o sãptãmânã, ca în vremea când merg spre bibliotecã în mânã
cu romanul realist socialist. Acum ei locuiesc într-o cãsuþã de lângã
cimitirul Bellu. Am adus o pâine mare în geamantan. Mai trec câþiva
ani, sunt student, iar domnul Stiniguþã a devenit contabil pe Dinicu
Golescu la o cooperativã de tâmplari. Îl caut de câteva ori dimineaþa,
pe soare puternic, de atunci nu-l mai vãd. E o dimineaþã de aprilie,
dupã ploaie, pe cer trec nori, mã duc s-o întâlnesc într-o clãdire din
aceeaºi Piaþã a Plevnei pe doamna F., profesoara de românã de la
clasic, de multã vreme pensionarã, venitã în vizitã de la Bucureºti.
Mã întreabã dacã înþeleg eu însumi ceva din cãrþile pe care le scriu.
Cad de acord cã nu.
Pe strada Mercy, administrator al Timiºorii dupã cucerirea de cãtre
Eugeniu de Savoia, atelierul domnului Holzner, pantofar. Domnul
Holzner, ºchiop din ºold ºi om de cuvânt. Cam în dreptul vitrinei lui,
pe cealaltã parte a strãzii înguste, printr-o uºã în zid care poate n-a
existat niciodatã, am intrat ca martor în prefectura poliþiei, aveam,
sã zicem, zece ani. Mai încolo, la colþ, domnul Martin, de la Orºova,
mãcelar. Alb, cu plãci de faianþã, jumãtãþi de porc, sânge picurând.
Traversai strada de Savoia ºi, la celãlalt colþ, pe cartelã, în 50, cu
mama, pijamale în dungi. ªi aºa mai departe, alte strãzi, pânã pe
strada Hector, de existenþa cãreia acum aflu ºi îmi vine sã râd. Bietul
Hector, cel mai cumsecade, târât de-a lungul zidului, cu nume de dulãu.
Strada Grivei. Piaþa Sfântul Gheorghe se gâtuia în dreptul liniei de
tramvai cu, jos, librãria Globul ºi, sus, pe partea lateralã, becuri
Tungsram, litere roºii, mari. Hotãrãsc sã închei aici. Rãmân nefãcute
câteva locuri. Pallas, Piaþa Kütl, gara Domniþa Hélène. [ ]
Ce gãtea mama ? Pâine cu mac, gogoºi presaþi, domino, alcazar, tort
de fasole, cornuri de Paris, covrigi mânãstireºti, rusiºe elegant, bezele
spumoase, pastã de gogoºari, marmorschnitte, ghiveci cãlugãresc, felii
Marioara, Mignon punch, tortã Malacov, paºtetã de brânzã, gãluºte
romane, gogoºi pirogi, tortã Torontaler, Vargabelés, pogãcele piperate,
ºarlotã de mere, paºtetã de gãinã, Pischinger torta, felii Mimoza,
minciuni, vin de Tokai din mãcieºe, milenium torta, cornuleþe cu chimion, salatã pentru iarnã, prãjiturã Diplomat, curcubeu, flaiº pita,
ºniþel umplut, pastã de cocus, aluat cu unturã de la foale, bombe a
la Mussolini, spinare de iepure, ciuperci cu beºamel, pãtlãgele umplute, ºatou de cafea, Rigo Iancsi, batoane a la Tom, frunzã de vie,
engliºe biscuit, prãjiturã Nero, Doboº torta, ouã regale, compot de
prune cu oþet de vin, vaniliaº puszerli, piºcotã Rotschild, dovleac pentru iarnã, castraveþi în apã rece, rulouri cu spumã, mikado torta,
karamelºnit, beþigaºe cu sare, scrisori de dragoste, scufiþa roºie, mere
învelite, franzele cu ºuncã, alte franzele cu ºuncã, felii de Orléans,
marmeladã de pepeni, turtã dulce, buboº torta, damen capriþ, rossbüf,
gãluºte de aur, dulceaþã de pãtlãgele roºii, salatã de beöf, mere zbârlite, biºofs brot, Pressburg chifli, Ghizela torta, Habor Palacsinta, budincã de ºpenat, bezele de curmale, tort Egalitate, dulceaþã de gogonele,
spaniºe Wind, kakaoº, sütemény, bombele dracului, pocher, gura moºului, cremeº, pãtrãþele cu anison.
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Am scris destul de mult, mai multe zile, despre fragmentul cu ce
gãtea mama ºi trebuie sã renunþ la tot ce am fãcut. N-am gãsit tonul,
din nou am alunecat în ironie fãrã haz. În acelaºi timp, am fabricat
un narator pedant. Un pariu greu de þinut al cãrþii este sã restrângã
artificiul literaturii, adicã sã rãmânã în zona de interferenþã dintre
literaturã ºi document. În loc de a scrie ca un autor dincolo de care
se gãseºte un om incert, sã scriu ca un om dincolo de care se gãseºte
un autor incert. Fãcând o ironie, de data asta întâmplãtoare, zic cã 
autor  ar trebui sã fiu ca un smeu ; unul de hârtie ; când aproape
înãlþat, când gata sã se izbeascã de pãmânt.
Numeam racinianã pagina de bucate, datoritã omogenitãþii limbajului ºi caracterului reprezentativ pentru o lume restrânsã, lumea
recent venitã de la sat a funcþionarilor cu perspective din instituþiile
orãºeneºti. Le descriam în câteva vorbe parcursul ºcolar, gimnazii,
licee comerciale, academii pentru soþi, ºcoli de învãþãtoare sau de
menaj pentru soþii. Cum, dupã ce se întorceau în sat, pe tinerele
absolvente începeau sã le curteze tineri cu pantaloni strâmþi ºi bastoane subþiri. Cum, þinute din scurt, seara, când îºi terminau treburile
gospodãreºti, tânjeau la geam. Dupã ultima vacanþã studenþeascã,
între familii începeau tratative prin mijlocitori. Se cãdea la învoialã,
atâta pãmânt, atâþia bani pentru viitoarea casã, baºca ce se adunase
ca zestre, scoarþe, galbeni de aur la gât, albituri pentru pat. Tinerii
se instalau la Timiºoara ºi locuiau în vreo clãdire cu apartamente din
Iozefin sau din Fabric pânã ce, peste câþiva ani, un arhitect neamþ le
construia o casã familialã pe o stradã de viitor nu de mult deschisã
de primãrie, deocamdatã fãrã canalizare ºi pavatã pe margini cu cãrãmizi. La subsol închiriau unui cuplu între douã vârste, provenit din
sate limitrofe, cei doi funcþionau ºi ca hausmaistori, adicã fãceau
mici reparaþii, coseau iarba din faþa casei ºi rãmâneau în oraº vara
când proprietarii plecau la bãi. El, soþul, slujbaº  cum ziceam  la
C.F.R., la bancã sau la administraþia financiarã, fãcea politicã duminica dupã-amiazã când familiile se vizitau. Pânã ce el îi dãdea dracului
pe liberali, nevestele, dupã ce se plângeau de preþuri, discutau reþete.
Rãmânea stabilit sã se întâlneascã numai ele peste sãptãmânã, pentru
a-ºi transmite ultimele achiziþii. Gazda scotea caietul din dulapul de
lângã cântar, iar vizitatoarea primea hârtie ºi creion.
Apoi, ca sã continui comentariul, am cerut eu însumi caietele cu
reþete, le-am citit atent ºi, aºa cum îmi scriam eseurile în care am
dovedit atâta spirit fin, am notat fapte ºi le-am grupat pe categorii.
Am descoperit o dezinvolturã ortograficã surprinzãtor de mare. E
drept, mama a scris în viaþa ei foarte puþin. Casnicã dupã anul de
dãscãlie la Topleþ, a trimis foarte rar scrisori la Mehadia, aproape
deloc nouã în vremea studenþiei, numai câteva rânduri la capãtul
scrisorilor lui tata, ce vã trimit ºi în ce ordine sã le mâncaþi, cu Ion,
acum, vorbeºte când ºi când la telefon, încât, în afarã de reþete, aproape
cã n-a scris ºi nu scrie nimic. Totuºi, fiindcã ortografia, ca ºi tabla
înmulþirii, se fixeazã din primii ani, probabil cã dã-m la cuptor ºi
cam de douã degete se datoreazã ºcolii primare de la Mehadia, unde
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taica ºi-a avut partea lui. ªi-a avut-o ºi ca tatã, mai exact ca Bãcilã,
bãcileºtilor nu le-a plãcut sã înveþe, dovadã ºi mama ºi tuºa Nuþi ºi
uica Ionel, dovadã ºi Ionicã ºi Mircea, bãieþii lui uica Ionel. Alergia
s-a lãþit ºi peste marginea familiei, între bãcileºti ºi ciocârleºti, la
mine. Urât mi-a fost în ºcoalã de când mã ºtiu ºi puþin am mai învãþat.
La ºcoala primarã n-am învãþat chiar nimic, acolo notele ni se dãdeau
cum am spus, am învãþat straºnic în clasa întâi de liceu, dupã aceea
progresiv mai puþin, iar la clasic din nou nimic, am fãcut un mare efort
împotriva firii pentru intrarea la facultate, l-am repetat cu o octavã
mai jos în sesiunile de examene, în afarã de ultima, la absolvire, unde,
mai ales la papa, m-am cam fãcut de râs, am încercat sã învãþ înaintea
concursului de la institutul pedagogic, însã nu mi-a mers, ºi asta a
fost tot. Este  bãnuiesc  la toþi bãcileºtii o lene a voinþei de a învãþa,
dar ºi o lene a minþii, cunoºtinþele intrã greu în cap ºi rãmân acolo
puþin timp. E drept, o anumitã complicaþie existã, de gândit pot gândi,
însã intermitent, cu totul neprogramat, am mai scris, poate nu ºi
despre teoria pe care am elaborat-o, cum, lipsit de memorie, pornind
de la zero, þâºnesc mai puternic, am idei mai noi. Teoria ar putea fi
completatã psihanalitic, fluxul acesta de idei are suport erotic, filtrat
ºi nefiltrat, erotismul filtrat al creaþiei ºi cel propriu-zis, dorinþa de
a seduce, indirect când scrii ºi direct când vorbeºti în faþa unei sãli.
Unde am putut sã ajung de la dã-m la cuptor ! Cât despre folosul
nimicului în gândire, deh ! poate pânã la un punct. Ca ºi talentul,
memoria nu le foloseºte decât celor mari. Ceilalþi se servesc de ea ca
sã înlocuiascã gândirea. Din învãþat mã împac cu partea mecanicã.
Îmi iau note, le transcriu. Transcrierea îmi face plãcere, ca inventarele
la muzeu.
Dintre greºeli, apoi, cuvintele stâlcite : cocus, suflé, chex, pluralul
cu varianta checs, ºi kek, cu varianta chec. Amuzante în felul lor, am
ºi încercat sã glumesc, dar acum, cu acceptatul risc de a fi anost, nu
mai gãsesc nimic de râs. Chiar ieri, dupã ce le-am povestit cum, la
examenul de N., o fatã, altfel drãguþã ºi paºnicã, atribuia cele zece
porunci celor zece muze, le-am expus altã teorie personalã. Ridicolul
n-ar începe decât o datã cu pretenþiile. Nu este ridicol cine nu vrea
mai mult decât poate fi. Adevãrat în parte, iar împãcarea mea, relativã,
cu lucrurile se întreþine din obsesia cã aº fi putut sã mã nasc ºi mai
rãu, în pielea cine ºtie cui. Chestiunea responsabilitãþii, ameþitoare.
De unde începe responsabilitatea omului fãrã voinþã ? Este, probabil,
ºi conservatorism în teoria mea. Menenius Agrippa. Fiecare sã-ºi vadã
lungul nasului, fiecare sã rãmânã la locul lui. În ce o priveºte pe mama,
pânã a terminat ºcoala normalã ce a putut sã citeascã afarã de calendare, reviste ilustrate ºi romane de amor ? Mai nimic. La Timiºoara,
tata a început sã cumpere cãrþi ºi mama citea, citeºte ºi acum, seara,
pânã sã adoarmã, câteva pagini din Florence Barclay ori Lloyd Douglas,
lectura unei cãrþi durând câteva luni. Operã, teatru, cam atât.
Se poate face sociologie în marginea reþetelor, ziceam. Reþetele
proveneau, în primã instanþã, de la familii nemþeºti ºi ungureºti cu
stagiu orãºenesc mult mai îndelungat, cu studii în licee cãlugãreºti
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seculare ºi cu frecvente sejururi vieneze ºi chiar mai larg europeneºti.
Pornite de la acest cerc de sus, mediate de cameriste ºi purtate de
furnizori, au ajuns în cartierele noi, populate dupã întregire în majoritate de slujbaºi români. Pe parcurs, vocabularul se estropiase, iar
destinatarele ultime nu dobândiserã în gimnazii posibilitatea de a
îndrepta lucrurile ; dimpotrivã, le-au stricat ºi mai rãu. Grafii naive 
1 mânã de nuci, 1 pãhãrel de rom , înregistrarea pronunþãrii ºi
formelor locale : ciaºcã, atuncea, se întinge, se lucrã, se gatã,
bine mestecat. Întrebuinþarea particularã a verbului a veni : nucile
vin sparte, ardeii vin aºezaþi peste conopidã. ªi mai curios este
sensul de dupã aceea al lui atuncea : faci cutare lucru ºi atuncea,
adicã dupã aceea, faci cutare altul. În sfârºit, lipsa de experienþã
narativã se ghiceºte în folosirea prolepsei : se umplu foile ºi mâine
se taie sau se taie mâine zi.
În continuare, o paginã întreagã pãrea potolitã, am vrut s-o pãstrez
atenuând câteva cuvinte. Totuºi, fãrã sã-mi explic prea bine cum, pânã
la urmã producea un efect sarcastic. Stil rânjit. Scrisul bun este în
mare mãsurã predeterminat. Poþi sã fii atât de adânc, îþi poþi permite
atâta umor, ai de folosit un anumit ton, de evocat anumite realitãþi,
ºi orice abatere stricã, încât, fiindcã nu-þi cunoºti formula, abia o
intuieºti, te afli ca pe un drum de noapte mereu la pândã sã nu ieºi
de pe traseu. Când o faci, de obicei nu-þi dai seama, continui sã înaintezi crezându-te încã în viaþã deºi, de fapt, ai pornit spre Hârlãu.
Dintre expresiile bucãtãriei : fãinã cât cuprinde, lapte cât cere
sau dupã nevoie, biscuiþi sfãrâmaþi cu sucitorul, se dunstuie cu
puþinã ciapã, cartofi pasiriþi. Dupã nevoie ºi cât cere nu se referã
la consumator, ci  cu un cuvânt cam pretenþios  la compoziþie. Tot
compoziþia o denumeºte, la prima vedere enigmatic, partea doua : se
acoperã cu partea doua. E vorba, pur ºi simplu, de dubla alcãtuire,
aluat ºi cremã sau fripturã ºi umpluturã, a unor feluri ºi prãjituri.
Nu mai puþin pretenþios spus : sã se încorporeze untul, i se adaugã
rom necondiþionat, în contrast cu unturã de la foale, adicã de la
burtã, care, chiar în contextul dat, pare brutal. Între aceste extreme,
o sãnãtoasã  cum ziceam  grijã pentru cuvântul exact, uneori circumstanþializat. Astfel, o ciaºcã turceascã cu lapte înseamnã una din
acelea în care, când tata, jucând o partidã de ºah cu uica Dãvid, spunea
afectuos Mãi muiere, nu ne faci tu o turceascã ?, mama le aducea
câte o cafea. Prin un deþ de apã se înþelegea un pahar cu gâtul
alungit ºi buza rãsfrântã, folosit de cârciumari între ei ºi de moº Ion
la Mehadia, în birt. Mai exact, se înþelegea mãsura unui deþ, întrucât
mama nu-ºi adusese la Timiºoara asemenea pahare ; ele n-ar fi cadrat.
Fãcând o anchetã asupra a ceea ce cadra ori nu cadra, ai fi reuºit sã
delimitezi cu stricteþe lumea lor. Se putea ºi chiar se recomanda sã-ºi
dea cu lac pe unghii, cu condiþia sã nu fie roºu, ci transparent. Sã nu
aibã fatã în casã nu se putea. Rochiile ºi le fãcea fie la Traxel, fie
la Brück. Frecventa opera ; teatrul, facultativ. În afarã de post, vinerea,
nu avea obligaþii religioase, rar se ducea la bisericã, aproape deloc,
însã trebuia sã pregãteascã anumite feluri de mâncare la Paºti ºi la
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Crãciun. La piaþã, dacã n-o trimitea numai pe servitoare, mergea la
doi paºi în urma ei. În conversaþii, în timpul vizitelor, unele teme se
abordau voalat ºi tot ce se îngãduia era sã-i luceascã ochii ºi sã-i râdã
cu înþeles. Adulterul stigmatiza. Fiind trecut sub tãcere, nu ducea la
excluderea persoanei, dar o punea în stare de inferioritate. Cãdea
chiar mai jos decât soþiile care, nerespectând codul, fumau, îºi dãdeau
cu roºu ºi beau cafea. Faþã de acestea dispreþul era agresiv, în timp
ce pentru adulterine se îndulcea cu compãtimire. Abia dacã se gãseau
mai sus decât cele bolnave de plãmâni.
Dupã aceea am trecut la aspectul estetic al reþetelor, atât în ceea
ce priveºte preocuparea pentru înfãþiºarea preparatului (pentru ochi
douã boabe de dulceaþã), cât ºi referitor la scrierea însãºi. Unele
cuvinte dobândesc expresivitate numai în mintea cititorului nespecializat, cum ar fi se lasã sã se odihneascã, spus despre un aluat,
sau se tãvãlesc în zahãr despre bombele a la Mussolini. Bomba este,
evident, metaforã, ca ºi echivalentul ei, mingea : se fac mingi. Mai
era folositã comparaþia  pânã se îngroaºã ca o mãmãligã  ºi sugestia : adãugãm unt de mãrimea unei nuci.
Au trecut de la ultima frazã zile împrãºtiate, lumea mi s-a îngustat,
hotãrârile nu le iau singur, le ia din nou secolul pentru mine ºi într-astea
am încurcat foile, o parte din consideraþiile estetice pare-se s-au pierdut. De aceea ajung la observaþia cã farmecul caietelor îl dau denumirile, cu încãrcãtura lor de snobism naiv. În primul rând, cuvintele
apreciate ca frumoase de felul lor : domino, alcazar, mignon, mimoza.
În ce-l priveºte pe Nero, pare mai degrabã sã fie din aceeaºi serie decât
din cea a cuvintelor care sugereazã o lume mirificã, inaccesibilã : diplomat, ouã regale, piºcotã Rotschild, Mikado torta, tortã Malacov. Contribuie la conturarea orizontului îndepãrtat localizãrile : cornuri de Paris,
felii de Orléans. Rotschild ºi Mikado au ºi o conotaþie kakanezã, la
care am sã revin. Cu totul surprinzãtoare torta Malacov. Cât despre
tortul Egalitate, sã fie o aluzie la istoria postnapoleonianã, greu de
crezut, ar însemna sã presupunem cãi foarte sinuoase de la pornire
pânã la caiet. În bombe a la Mussolini trebuie sã fie, poate dintr-un
ziar, o sãgeatã spre rãzboiul din Abisinia, iar Tom din batoane a la
Tom va fi fost vreun bucãtar budapestan. Cel mai mult mã surprinde
combinaþia assiette rece, cu amestec de limbi. Dintr-o carte nu poate
fi luatã în aceastã formã, însã pare sigur cã la pornire s-a cunoscut
sensul cuvântului assiette, ceea ce nu era cazul cu mama, deºi, printr-o
întâmplare improbabilã, a scris corect cuvântul franþuzesc. De o inocenþã autohtonã, torta minune, bombele dracului, ºi de un prost gust
autentic, neprefãcut de influenþe, scrisorile de dragoste. În schimb, în
scufiþa roºie e ceva belferesc dinspre vechiul regat.
Ajung, cum anunþam, la conotaþia kakanezã a caietelor. Trec peste
pitorescul chestiunii adãugând doar o delectabilã þitronatã ºi un
damen capriþe, cu masculinul lui capriþ de domni. De la o vreme
revin cu insistenþã la aceastã temã. Chiar zilele trecute am vorbit,
într-o adunare vegheatã tutelar de un coleaºã berg spre care duce,
surmontând oraºul, un vechi ºi pãrãsit autoweg, deci am vorbit despre
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ceea ce numeam inconºtientul nostru imperial. Totuºi, tot vorbind,
pânã acum n-am lãmurit cât de cât senzaþia difuzã a unui imaginar
kakanez. Nu este vorba, cel puþin nu în cazul meu, de o formaþie
germanicã propriu-zisã. Lecþiile cu domniºoara de germanã, ca ºi
cele cu domniºoara de acordeon, ale lui Ion, s-au întrerupt prea
repede ºi prin urmare, fãrã rezultat. De câte ori le-am reluat mai
târziu de unul singur n-am reuºit mai nimic. Înþeleg în linii mari
despre ce se vorbeºte, citind ziarul îmi pot face o idee vagã ºi cam atât.
Am parcurs, e adevãrat, cu neprevãzut succes cãrþile lui Bela Schiff.
Lecturile din autori traduºi nu sunt mai numeroase decât, sã zicem,
cele englezeºti. Deci, s-ar pãrea, un efect superficial produs de ambianþã, pe care-l exagerez fiind, ca ºi moartea sau nimicul, un subiect.
În realitate, ceva mult mai adânc, deloc, ºi tocmai de aceea, voit ºi
controlat. Kati, servitoarea cu trei rânduri de fuste, în primii ani,
clanul Lidolt de peste gard, negustorul Scheinberger, Lachen und
lernen, Saturn Verlag Wien, lexiconul unguresc ºi istoria universalã
pânã la primul rãzboi mondial, prietenii succesivi, domul din Piaþa
Unirii, inginerul Sattinger la Lupac, doctorul Söröny de la 3 la 5, toate
formând încet o stare de necesitate ca o frustrare tenace. Un loc totodatã
vienez ºi silvestru, inconsistent când încerc sã mi-l reprezint, o þarã
evanescentã, uneori fugar întrevãzutã, stradã din Liubliana cãtre parc.
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II. Clasicii imperiului agonic

Robert Musil, Arthur Schnitzler,
Karl Kraus, Franz Kafka,
Hermann Bahr, Max Brod,
Lucian Blaga, Miroslav Krlea,
Andrzej Kuniewicz
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Nãscut la 16 noiembrie 1880, în Klagenfurt, fiu al unui director
de fabricã de armament, ajuns apoi profesor universitar, Robert Musil
a fost elev al ºcolilor militare din Eisenstadt ºi Mährisch-Weißkirchen.
Ofiþer, abandoneazã cariera militarã pentru a urma cursurile Politehnicii din Brno. Dupã încheierea studiilor, lucreazã doi ani (1902
1903) ca asistent universitar la Politehnica din Stuttgart. Îºi schimbã
din nou opþiunea profesionalã ºi se mutã la Berlin pentru a studia
filosofia, matematica, fizica ºi psihologia experimentalã. Publicã primul sãu roman, Die Verwirrungen des Zöglings Törleß (Rãtãcirile
elevului Törleß), în 1906. Obþine titlul de doctor în 1908, cu o tezã
despre Ernst Mach. În ciuda unei oferte venite din partea Universitãþii din Graz, Musil hotãrãºte sã se dedice activitãþii literare. În
1911 se angajeazã ca bibliotecar la Politehnica din Viena ºi se cãsãtoreºte cu Maria Marcovaldi (nãscutã Heimann), pe care a cunoscut-o
în 1907, la Berlin. Între anii 1911 ºi 1914, face câteva cãlãtorii în
Italia ºi este colaboratorul constant al mai multor ziare, printre care
se numãrã ºi Die Neue Rundschau, al cãrui director devine în 1914.
Participã la primul rãzboi mondial ca ofiþer ºi este rãnit. În anii
douãzeci se stabileºte la Viena, unde îºi continuã activitatea de
scriitor ºi cronicar dramatic. Îºi pierde ambii pãrinþi în anul 1924.
În 1929 suferã o crizã nervoasã. Îi este decernat, în acelaºi an,
premiul Gerhart-Hauptmann. În 1930 publicã primul volum din Der
Mann ohne Eigenschaften (Omul fãrã însuºiri), la care lucra încã din
1919. Se mutã din nou la Berlin, unde continuã elaborarea romanului. Anul 1933 marcheazã apariþia celui de-al doilea volum din
Omul fãrã însuºiri (capitolele 1-38) ºi venirea la putere a Partidului
Naþional-Socialist. Musil decide sã se întoarcã la Viena. Anexarea
Austriei îl determinã sã plece în Italia, de unde emigreazã apoi în
Elveþia. Îi sunt interzise cãrþile în Austria ºi Germania. Stabilitã la
Geneva, familia Musil încearcã sã ajungã în Marea Britanie sau sã
emigreze în Statele Unite. Tentativa eºueazã, deºi este sprijinitã de
Thomas Mann, Hermann Broch ºi Albert Einstein. Moare în Elveþia,
pe 15 aprilie 1942, la vîrsta de 62 de ani, în urma unui atac de
apoplexie, fãrã sã poatã încheia Omul fãrã însuºiri.
Robert Musil a lãsat 25 de caiete de însemnãri. Numerotarea
caietelor, redactate între anii 1899 ºi 1941, nu reflectã o structurã
cronologicã, deoarece Musil obiºnuia sã þinã mai multe jurnale
paralele. Pentru o ordonare cronologicã e recomandabilã formula
propusã de Adolf Frisé în ediþia din 1983 a Jurnalelor. Structura
arborescentã a caietelor reflectã absenþa unei inteþii a autorului de
a le publica ; cu toate acestea, travaliul de editare a început deja cu
peste cincizeci de ani în urmã.
Fragmentul antologat face parte din caietul nr. 26, care acoperã
o perioadã de trei ani (19211923). Este vorba despre observaþii ce
alcãtuiesc scheletul unui discurs cu titlul Der Dichter und seine Zeit
(Scriitorul ºi epoca sa), rostit la Viena în data de 16 decembrie 1934,
cu prilejul sãrbãtoririi a douãzeci de ani de la înfiinþarea Asociaþiei
Scriitorilor Germani. (Gabriel Kohn)

JURNALE

231

Robert Musil

Jurnale*
Caietul nr. 4 : 1899 ?-1904 sau mai târziu
(notiþã nedatatã)
Jurnalele ?
Un semn al acestor vremuri. Apar atâtea jurnale. Ele sunt forma
cea mai comodã, mai lipsitã de disciplinã.
Fie. Cum restul devine insuportabil, poate cã în viitor se vor scrie
numai jurnale. Dar de ce sã generalizãm ?
Jurnalele sunt însãºi analiza ; nici mai mult, nici mai puþin. Nu
artã. Nici nu trebuie sã fie. Dar la ce bun sã tot vorbim despre asta ?
Caietul nr. 26 : 1921-1923 ?
Eseuri
Introducere :
Spunând eu în aceastã introducere, o voi face fãrã sã mã refer
la persoana celui ce scrie aceste rânduri, dar nu va fi vorba nici despre
un eu fictiv, cum ar fi cel romanesc. Importantã pentru mine nu este
þesãtura individualã a gândurilor ºi sentimentelor expuse  ºi, deci,
nici persoana mea , ci doar coerenþa lor.
Însã eu nu sunt în stare sã extrag o filosofie din asta. Materialul
pe care îl am în faþã se alcãtuieºte doar din frânturi. Se simte poate
întregul din care ele fac parte, iar pãrþile indicã poate, incipient, o
continuitate, dar eu mã simt obligat sã umplu spaþiile goale spunând :
eu cred cã , mã refer la , vreau sã
. Nu pot vorbi în registru
real, doar într-unul imaginativ. De aceea, singura voce care se aude
este a mea, ºi nu a lucrurilor.
Fireºte cã, în vremuri cum sunt acestea, aº putea sã mã dispensez
fãrã probleme de aºa ceva. Este uimitor cât de actual sunã ceea ce
Hume scria cu aproape 200 de ani în urmã în Tratatul asupra naturii
umane : Conflictele se înmulþesc, de parcã totul ar fi devenit incert,
se consumã cu o asemenea înflãcãrare, de parcã ar exista doar certitudini. Nu raþiunea va ieºi victorioasã din aceastã dezlãnþuire, ci
elocvenþa ºi nimeni nu trebuie sã se îngrijoreze cã nu va gãsi adepþi
*

Robert Musil, Tagebücher, (Hrsg.) Adolf Frisé, Rowohlt Verlag, Hamburg,
1983 (fragmente).
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fie ºi pentru cele mai îndrãzneþe ipoteze, dacã va fi destul de elocvent
încercând sã le prezinte într-o luminã favorabilã. Victoria nu va aparþine oºtenilor, celor care poartã suliþa ºi spada, ci gorniºtilor, toboºarilor ºi lãutarilor.. Aºadar, ceva despre care nu se cunoaºte nimic ar
putea fi prezentat, într-o epocã precum a noastrã, fãrã dificultate drept
adevãr obiectiv ºi va avea probabil câºtig de cauzã în faþa prudenþei
ezitãrii, dacã totul se va face cu o elegantã uºurinþã. [ ]
Un alt om : explicaþia titlului.
Ar putea, de fapt, sã fie titlul întregii mele opere, astfel încât ceea
ce urmeazã reprezintã doar o parte a încercãrilor mele.
A fi tânãr : sentimentul cã faptele vieþii au bulversat concepþiile
bãtrânilor.
Acest sentiment al tinereþii s-a pãstrat. Ceea ce am vãzut în ultima
vreme la generaþiile tinere mi s-a pãrut a fi mai degrabã o variaþiune
a vechii gândiri decât una adecvatã noilor realitãþi. Am sentimentul
cã sunt plasat într-o epocã eclecticã ºi lipsitã de creativitate. (De
preferat, totuºi, imprecaþiei !)
A nu se uita : cei care îºi doresc la rândul lor un alt om, revoluþionarii. Le sunt recunoscãtor în multe privinþe pentru sfânta lor
râvnã, dar ei cred cã omul nou e tot cel vechi care-ºi aºteaptã dezrobirea.
II
Titlu : Hölderlin : În Germania nu mai existã personalitãþi, doar
profesii.
II. = Un german obiºnuit ºi experienþele sale.
Un german obiºnuit, unul neobiºnuit ºi unul adaptat.
1.
Sã luãm un german obiºnuit.
Nu trebuie sã fie nici prost, nici lipsit de caracter (un supus).
Scriitorii noºtri satirici au fost superficiali pânã acum. Satiram non
scribere este cu adevãrat difficile pentru cã obligã la autoreflectare
în imaginea celui dispreþuit. → Va fi deci un om obiºnuit. ←
Germanul nostru a trãit în copilãrie experienþe despre care nu
putem spune multe lucruri.
Un erotism difuz ºi tandru.
Dar ºi crize de o cruzime ºi un primitivism incredibile. (Faze preliminare ale masculinului. Jocuri de bãieþi.)
O tandrã legãnare sub ocrotirea copilãriei sau o chinuitoare nerãbdare de a evada din ea. [ ]
Germanul nostru ajunge la ºcoalã :
I-a fost îndesatã în cap o lume raþionalã, trasã cu liniarul. Înaintea
consumãrii oricãrei experienþe de viaþã îi este explicatã teoretic o lume
nãscutã din necesitãþile practice.
Chiar dacã, sã presupunem, a suportat bine acest stadiu, va trebui
totuºi sã înveþe o mulþime de lucruri faþã de care nu se raporteazã
în nici un fel. Cum sã înþeleagã complexitatea raþionamentelor mate-
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matice ºi ale fizicii ? Învaþã superficial ºi pe o cale pseudo-raþionalã
preobleme de esteticã ºi eticã de la niºte oameni care, de obicei, nu
se cunosc nici mãcar pe ei înºiºi. Ar dori sã fie iniþiat în tainele vieþii,
dar i se expun fragmentele celor mai complicate artefacte ale ei.
(Frânturile muncii unor oameni în spatele cãrora s-a adunat experienþa unei vieþi.)
În acelaºi timp, lauda, sancþiunile ºi ierarhiile modeleazã un comportament metrico-moral.
Ceea ce ar fi de spus despre influenþa exercitatã de familie va fi
reluat atunci când se va afla el însuºi în capul unei familii.
Rezultatul : Se formeazã cu timpul o reprezentare a profesiei la
care aspirã individul.
(a) Aceasta poate sã coincidã cu una dintre materiile ºcolare. În
acest caz se produce o centrare naturalã : ethosul devine moralã ; totul
se grupeazã în jurul acestuia mai mult sau mai puþin firesc, pânã la
nivelul unei viziuni generale, al unei Weltanschauung. (E vorba întotdeauna despre o profesiune care i-a fost predestinatã, hãrãzitã !)
(Profesiuni burgheze.)
α) Un om adaptat apare atunci când intervine în discuþie o ocupaþie
legatã de raþiune ;
β) unul neobiºnuit, atunci când profesiunea are de-a face într-un
fel sau altul cu sufletul : artã, religie, politicã ºi uneori economie.
Însã acesta este totodatã ºi aspectul care desparte profesiunile
burgheze de cele neburgheze.
Aºadar, mai bine zis :
1. Tânãrul este întotdeauna eroic ºi exaltat. El îºi doreºte sã fie
o fiinþã predestinatã. Vrea sã ajungã un om mare sau unul bun.
2. Începe, încã din ºcoalã, sã se adapteze societãþii.
3. Intervine cazul a sau cazul b.
a ºi o parte din b reprezintã ocupaþii burgheze.
Cazul b conþine unele elemente de rezistenþã, absorbite ulterior.
4. Se poate face însã ºi o împãrþire de tipul : a ºi b.
O parte din cele conþinute în b devin ºi ele de tip burghez.
5. Existã de asemenea ºi cazul individului cu un talent deosebit
situat în categoriile a ºi α. Acesta este omul devotat unui crez, iar
aceastã mãrginire presupune întotdeauna ºi suflet.
ªi mai simplu :
Cazurile 1 ºi 2 aºa cum sunt descrise mai sus.
3. talent manifestat
a) materie ºcolarã ; profesiune burghezã
b) disciplinã extraºcolarã ; profesiune burghezã
c) profesiune neburghezã
4. sau absenþa unui astfel de talent
(b) Sau nu coincide cu una din materii. Influenþele decisive au venit
din afara ºcolii. Este vorba despre o ocupaþie practicã. În acest caz,
o parte din cunoºtinþele ºcolare se asimileazã însoþite de o finalitate,
iar o altã parte este preluatã cu mari reticenþe. Aceastã alegere a unei
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profesiuni cu scutire de ºcoalã conþine adesea o componentã rebelã :
pãrãsirea prematurã a ºcolii ºi orientarea cãtre armatã, comerþ,
agriculturã etc.
Sã izolãm însã încã douã cazuri speciale :
Reprezentarea referitoare la profesiune este formatã, dar nu foarte
stimulativã. → Este vorba, pur ºi simplu, despre un caz de inadecvare.
Cazul scriitorului este unul de adecvare eºuatã : semnificativ doar ca
sursã a unor resentimente extrem de dãunãtoare din punct de vedere
social. ← Apoi intervin sportul, visele studenþiei etc. Obiectivul sãu
este mai degrabã sã devinã bãrbat, ºi nu slujbaº. Experienþa mea îmi
spune cã aici avem de-a face cu o ipostazã preliminarã a individului
angajat politic.
Al doilea caz special îi cuprinde pe toþi cei care doresc sã devinã
oameni de litere ºi nu reuºesc totuºi sau devin scriitori pentru a
renunþa dupã o vreme.
Germanul nostru pãºeºte în viaþã.
→ A se urmãri :
Cazurile 3a, 3b ºi 4 din ultima clasificare.
Cazul 3c se situeazã separat. ←
O împrejurare importantã o constituie faptul cã a fost îndopat timp
de 20 de ani cu bunuri spirituale, iar acum este lãsat baltã cu ele pe
cap. (Un ospãþ la micul dejun.)
Intervine un proces de fãrâmiþare, de descompunere. Detalii vechi
se împletesc cu impresii noi. De obicei  aleatoriu, impersonal.
Elementul centrant devine profesiunea :
O profesiune cu caracter creativ, spiritual : efect de specializare.
O profesiune practic-birocraticã : asemenea unei dexteritãþi.
Bãrbaþii discutã despre profesiune. Interesele profesionale înpânzesc lumea.
→ Principalul instrument de cultivare este gazeta. ←
Ce se întâmplã cu sufletul ?
O micã parte din el este imobilizatã de profesie, iar aceasta modeleazã psihicul în diferite direcþii. Punctualitatea devine pedanterie,
riscul devine cutezanþã etc.
O altã parte este absorbitã de aºa-numitele principii. Reguli de
viaþã, regularitãþi ale vieþii. Aceasta este funcþia principiilor, idealurilor, a caracterului ºi a adaptãrii sociale. Ele nu mai conþin aºa cum
vom vedea nici un pic de suflet, dar afirmã pretenþia de a fi sufletul
însuºi. De ele se leagã ºi apartenenþa la un partid, o asociaþie etc.
O a treia parte este epuizatã de tulburãri nervoase, devine tic,
anomalie caracterologicã, apar obiºnuitele necazuri.
O a patra parte a acestuia este solicitatã de conflictele morale ;
este, probabil, aproape imposibil de distins faþã de celelalte.
În slujba unei a cincea pãrþi se aflã arta ºi ziarul.
→ Aici ar fi de amintit faza zvonului. Copilul are o reprezentare
de tip aluziv asupra sexualitãþii. De aici ºi seducþia pe care aceasta
o exercitã.
Caracterul aluziv se extinde mai târziu asupra tuturor lucrurilor
aflate dincolo de imediata proximitate. Apar atât zvonuri timorante,
cât ºi ispititoare. Aceasta este o caracteristicã a fazei în care concepte
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abstracte precum Împãratul sau Reich-ul pot avea un efect extrem de
puternic. O fazã marcatã de dorinþa mereu nesatisfãcutã a ascensiunii
sociale. În care dospesc forme ale resentimentului, cum ar fi naþionalismul, antisemitismul, militarismul etc.
Din acest segment psihic absorbit face parte ºi dragostea : neîmpãrtãºitã ºi consideratã, drept urmare, o rãtãcire a tinereþii. ←
Voi fi concis :
Nici arta, nici ziarul nu sunt luate în serios.
Amândouã oferã doar confirmãrile pe care le cãutãm.
Ambele reprezintã un labirint → al contrariilor ← în care lipsesc
indicatoarele.
Ambele provoacã un haos încãrcat de contradicþii.
Acest om vrea totuºi sã simtã cerul aflat deasuprã-i, sã se ºtie
apãrat de niºte ziduri. Lucrurile astea nu existã. Faptul cã ele nu
lipsesc reprezintã un fenomen ciudat, o interesantã iluzie socio-psihologicã.
2.
Asupra acestui om s-a nãpustit rãzboiul. A urmat faimosul eveniment din vara anului 1914 etc. O experienþã înruditã cu trãirea fenomenului religios.
→ Cazurile 3 a, b, 4 ºi 3 c se conjugã. ←
Toate popoarele au fost atinse de ceva iraþional, dar monstruos,
strãin, din altã lume, explicat ulterior drept o halucinaþie.
Pãrþile vizibile ale acestei experienþe : pentru prima oarã, fiecare
avea ceva în comun cu celãlalt. Disoluþie într-un eveniment suprapersonal. Naþiunea devenitã prezenþã corporalã. Atavisme mistice, la
fel de reale ca o fabricã. Un alt mod de raportare faþã de moarte. În
cazul special al omului obiºnuit : sentimentul experienþei majore.
Fenomenul nu poate fi considerat pur ºi simplu beþie, psihozã,
sugestionare, fantasmã etc.
Ceva asemãnãtor s-a întâmplat o datã cu sfârºitul rãzboiului. Atmosfera unei lumi pascale. Nici ea n-a fost o iluzie.
Era un fel de cal troian : o înºelãtorie, însã una având trãsãturile
unei experienþe a divinului.
3.
Dar am trecut noi ºi prin altele mai grozave. Întreaga noastrã
viziune asupra propriei civilizaþii se nãruise.
Presupunând cã a existat în ea ºi un element stabil, atunci acesta
a fost comportamentul caracteristic unei anumite ameliorãri ºi civilitãþi a existenþei. Devenisem extrem de nesiguri ºi indolenþi în privinþa
aºa-numitelor întrebãri ultime, divine, ºi cam sceptici sau vehemenþi
în cele legate de problema plãcerii, a desfãtãrii. Domnea însã convingerea
conform cãreia o viaþã cinstitã va duce la ceva bun, convingere acompaniatã de credinþa în progres, lipsitã însã de reprezentarea unui þel.
ªi, aºa cum cel preocupat de un lucru important nu se mai osteneºte
sã se dezbare de mãruntele cusururi din tinereþe, vremurile acestea
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liniºtite din fire ºi fãrã mofturi în alegerea agrementelor au optat
pentru fastul armurilor ºi declaraþiile belicoase, ignorând aproape pe
de-a-ntregul discursul revoluþionar al social-democraþiei.
→ Acest om se transformã dintr-o datã nu doar într-un erou, ci ºi
într-o bestie. ←
Aceasta era, cred eu, pâcla cãlduþã în care pãºise aproape întreaga
lume, deºi majoritatea era cu totul apaticã din punct de vedere politic.
Faptul dovedea o anumitã dozã de mândrie legatã de perioada din
jurul lui 1914 ºi un fel de încredere în aceastã lume, credinþa cã totul
se va termina cu bine, fãrã prea multã bãtaie de cap. Nu încerc sã
schiþez aici analiza acestei situaþii, ale cãrei fisuri subterane erau cu
totul altele, ci sã descriu o dispoziþie generalã ºi semnificativã (un
sentiment revenit deja, probabil, în ciuda tuturor celor petrecute).
Cãci acest om, acelaºi, s-a transformat curând dupã aceea nu doar
într-un erou, ci ºi într-o bestie.
Mãsura eroismului pe care l-a nãscut rãzboiul a fost nemaivãzutã
chiar dacã facem abstracþie de eroismul pasiv ºi îndoielnic al individului-marionetã ºi ne limitãm la adevãratele fapte eroice, în sens
mitic. Dimensiunea bestialitãþii egalase aproape marile modele ale
trecutului.
Mai groaznice decât rãzboiul sunt ororile diferitelor revoluþii, iar
contrarevoluþiile pot fi considerate ºi mai teribile decât acestea din
urmã ; aºa cum comportamentul Franþei în Renania se situeazã sub
cel dovedit de Germania în Belgia din punctul de vedere al civilizaþiei
care se simte ameninþatã nu de o crizã actualã, ci de o boalã de care
se pare cã nu se va mai lecui.
→ Neputinþa plasãrii între Liga Naþiunilor ºi spiritul revanºard,
capitalism ºi bolºevism. ←
<Aceastã carte se va ocupa de problema posibilitãþii existenþei
acestor contradicþii ºi a semnificaþiei lor.>
Omul nostru a trecut, deci, printr-o experienþã misterioasã ºi a fost
incapabil sã o conserve. A parcurs una dintre cele mai eroice faze ale
istoriei lumii ºi a fost incapabil sã perceapã vreo schimbare. Fusese
în trecut un cetãþean zelos ºi a devenit apoi un
., fãrã sã-ºi dea
seama totuºi.
III
→ Individul ºi întregul. ←
Am scris odatã urmãtoarele despre aceste experienþe :
Cât de greºit înþelegem acest sine. Eu = întrebarea : în ce mãsurã
suntem ceea ce mãrturisesc existenþa ºi faptele noastre ? O întrebare
esenþialã a religiei (a se vedea, de exemplu, gândul lui Luther).
Este limpede cã acest sine reprezintã o formã de organizare (politicã, socialã).
Voinþa ºi caracteristicile unei organizaþii nu reflectã o valoare obþinutã din media membrilor acesteia. Acest sine constituie un nou întreg
(asemenea unei melodii, unui chip). Dacã aº fi sociolog, aº putea sã
explic acest lucru cu ajutorul unor exemple dintre cele mai diferite :
de la mulþimea de pe strãzi, pânã la biserica catolicã.
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Mã mulþumisem într-o altã împrejurare sã enumãr câteva observaþii asupra caracteristicilor unor structuri cum ar fi statul ºi naþiunea ; le voi relua deocamdatã.
IV
Sunt aceste instituþii purtãtoare ale unui anumit specific (statal
sau naþional) ?
Sã nu uitãm cã traverseazã frontierele civilizaþiilor.
Diferenþa trebuie, prin urmare, sã þinã de altceva.
De cercetat natura frontierelor.
Naºterea specificului →naþional←.
→ Aparatul. Libertatea manifestãrii. ←
V
Graniþele interne. Literatura de partid, diferenþele culturale : fenomene similare.
Lipsa de scrupule caracteristicã luptelor interne, cu nimic inferioarã celei manifestate în conflictele externe.
Stat, naþiune, bisericã, profesiune, clasã, sex etc. Individul nu poate
aparþine în totalitate vreuneia dintre ele, cãci acestea genereazã contradicþii. ªi aici avem de-a face cu lupta dintre aparate.
VI
Necesitatea aparatului. Ferocitatea ineluctabilã a structurilor de
aparat contemporane. Totul e o problemã de organizare.
Omul are, pânã în ziua de azi, douã istorii legate anorganic : cea
a formelor de organizare ºi cea a propriului spirit.
VII
Chiar ºi influenþele culturale (aleatorii) pot fi considerate, într-o
interpretare mai largã, structuri de aparat.
Nu poezia pe care o citesc, ci faptul cã o citesc þine de natura
aparatului.
În consecinþã, relaþia individ-aparat trebuie plasatã la un nivel
mai profund.
Teorema amorfismului.
VIII
O datã concentraþi asupra aparatului, vom observa un set de
influenþe ireale ºi totuºi existente : tradiþia, obiceiurile, morala, in
summa ideologia.
Individul fãrã ideologie : o nulitate.
Ideologia ca atmosferã ºi eveniment. Momente solemne : vremuri
mãreþe.
Ideologia de stat, naþionalã, de rasã, religioasã etc. : caracter regresiv comun, instituþii, sugestionãri, fantasme ale puterii.
Evoluþia ideologicã : un curent neîntrerupt, din Antichitate pânã
azi. Punctele ei nodale : instituþiile. Atomism ºi osificare ca fenomene
de civilizaþie.
În româneºte de GABRIEL KOHN
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Numele lui Arthur Schnitzler (1862-1931) se aºazã de cele mai
multe ori la temelia prozei ºi dramaturgiei austriece moderne ;
Schnitzler aparþine generaþiei care, în Austria, face tranziþia dintre
literatura secolului al XIX-lea ºi cea a secolului XX, impresionistã
în stil, decadentã în spirit (Hofmannsthal, Zweig, Bahr, Kraus) ; e
membru al grupului Jung-Wien, nelipsit din saloanele literare ale
capitalei imperiale, Don Juan de notorietate. Se naºte la Viena într-o
familie de universitari ºi, tot aici, studiazã ºi apoi practicã medicina,
pânã când scriitorul devine mai cunoscut decât medicul. Schnitzler
e un maestru al subiectelor delicate, multe dintre operele sale devenind pretexte de scandal public ; apariþia nuvelei Locotenentul Gustl
(1901) este, de pildã, un atac direct la onoarea militarã. Abordeazã,
de asemenea, subiecte erotice, descrie stãri sufleteºti de mare complexitate, sensibil fiind la noile tehnici de investigaþie psihologicã.
Din scrierile sale amintim : Anatol, 1893, Liebelei (Flirt), 1895, Das
weite Land (Þara îndepãrtatã), 1911, Professor Bernhardi (Profesor
Bernhardi), 1912, teatru ; Leutnant Gustl (Locotenentul Gustl), 1901,
Bertha Garlan, 1901, Der Weg ins Freie (Drumul cãtre libertate), 1908.
Schnitzler a lãsat în urmã un impresionant material autobiografic. Între numeroasele texte, un jurnal þinut cu meticulozitate,
care se întinde pe perioada 1880-1930, scris de el însuºi sau dictat
unei secretare. Reproducem aici însemnãri din zilele de cumpãnã din
preajma sfârºitului rãzboiului, când Marele Imperiu devenea mica
Austrie, iar certitudinile zilei de ieri se risipeau lãsând loc unor
întunecate semne de întrebare. (Tinu Pârvulescu)
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Arthur Schnitzler

Jurnal*
Am scos la ivealã o mulþime de sofisticãrii despre joc.
Asta-mi mai lipsea, îmi veþi spune.
Lessing cãtre Moses Mendelssohn

18/10-29/10 1918
18/10
a.m. Michaelerberg. La întoarcere, Paulsen lucra în grãdinã ºi m-a
invitat în casã ; despre politicã. Acum cinci ani, când am fost pentru
prima datã la el, studia tactica militarã ºi gãsea armata ca fiind
meseria cea mai demnã de un bãrbat. Se simte complet refãcut dupã
ºase luni de front, ºocuri nervoase, trãiri personale ºi generale.
Le-am luat pe O. ºi pe Lili de la Popper. Perspectiva sumbrã care
se întrevede pentru întreaga omenire ºi în special pentru Austria
Statul federal, pe care nu-l dorea nimeni.
p.m. La eleºteu.
Cu O. la Vicki ºi Mimi ; el s-a refãcut dupã gripã. Sãptãmâna
trecutã au murit la Viena opt sute de persoane din cauza gripei.
Ieri, soþia tatãlui meu, Arthur Wilhelm, în Praga.
Cu O. la concertul lui Culp.
19/10
a.m. La Gisa ºi Hajek. Viziuni pesimiste.
La Faesi în Bristol, care mai existã încã. Despre politicã.
La Iulius. Karl a venit de pe front pentru câteva zile. Previziuni,
posibilitãþi de revoltã în Viena. Iulius ne sfãtuieºte sã ne punem toate
lucrurile la adãpost. Ce mai vremuri !
Poldi Andrian m-a invitat în loja sa sã urmãresc repetiþia generalã.
Refuz ; sã ºtie oare de scrisoarea mea cãtre Bahr ? El pretinde (fals)
cã nu ºtie nimic. R. Strauss (îi dã telefon lui Specht) a primit o
înºtiinþare de la comandamentul suprem al armatei : sã nu angajeze
nici un evreu !
Copii cu beþe în mâini bat rimul în Turkenschantzpark : Încã un
evreu, încã un evreu. (Naema B.-H.)
 Schott la ceai.
Cu Heini la Întâia de Beethoven.
*

Arthur Schnitzler, Tagebuch 1917-1919, Verlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, Wien, 1985 (fragmente).
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20/10
S.  Vise.  Z. constatã cã am o patã albã pe limbã ; simtomul unei
boli grave ; mã sfãtuieºte sã-mi curãþ toatã limba  apoi, de pe Semmering
sau de oriunde altundeva ;  aº vrea sã cobor din Sofienalpen, sub clar
de lunã ;  o vedere de la Bahr, pentru mine sau pentru Gustav : este
singurul luat în considerare (pentru postul de secretar)  am ajuns
cu O. ; controlez bagajul (la un fel de punct de debarcare) ; s-a furat
din toate.  Uºor de precizat  pata micã are totuºi o asemenea importanþã Sã-ºi cureþe toatã limba ;  ºi chiar Z. sã fie acesta (Remarca
lui Vicki : De ce nu s-a descotorosit de ea atunci, imediat ?)
O zi de toamnã frumoasã. O plimbare fãcutã într-o stare de spirit
morbidã ºi maleficã, fiind nevoiþi sã o prelungim da la Potzleinsdorf-Hamenau-Sofienalpen-Neuwaldegg ºi retur la Potzleinsdorf. Întregul
apocalips care ne paºte pãleºte în faþa amãrãciunilor mele personale,
nefondate. Întâlnire cu Marie Mautner ; discurs politic. Tatãl ei aratã
oribil  el considerã iminentele pogromuri ca fiind doar probabile.
Acasã. Sch., cu soþia ºi copiii, era deja acolo.  Bernau îmi scrie
despre o actriþã care vrea sã se prezinte la o probã. Heini trebuie sã
punã în scenã  la Horch  al treilea act din Kabale.  Mã sfãtuiesc
cu O. ce sã întreprindem în faþa pericolului. Eventual, vom organiza
o defensivã ?
 La eleºteu. 
Z.N. Arthur Kfm. ºi sora lui, Klara Leitner. Dupã aceea, familia
Schmidl ºi Segal. Tot felul de ponegriri aduse nemþilor.
21/10
Rãspunsul lui Wilson dat Austro-Ungariei ; oarecum perfid. Este
clar cã vrea revoluþie.
 Dictez scrisori etc. 
Cu O. la Mandl.  Atmosferã groaznicã la Viena ; ne aºteptãm la
ce poate fi mai rãu.
p.m. Am tãiat frunze la câini, am socotit. 
Am citit biografia Landului Saar, scrisã de Bettelheim.
Cu Heini la op. 130 a lui Beethoven.
22/10
a.m. La Faesi în Bristol ; era prezent ºi arhitectul Loos. Dialog
despre portrete ºi fotografii ; Podoabã ºi fãrãdelege.  Diverse despre
Peter Altenberg (conturi la bancã ; nebuniile calculate ale lui Slibowitz).
p.m. Jacob mi-aduce primul volum din Creaþia nebuniei. Despre
politicã.  Scrisorile lui E. citite în grabã.
Siegr. Geyer ; pentru contribuþii la noua revistã Theater.
Cu O. la consiliera Curþii imperiale  domniºoara Trude Steckel,
logodnica lui Fritz, domniºoara Maria Meyer. Diverse despre minister.
23/10
a.m. Întâlniri : Paula B.-H. ; (Richard vrea sã-ºi retragã piesa Visul
lui Iacob ºi sã se întoarcã la Viena) ; el nu e convins (nu crede în
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revoluþiile cu orarul stabilit ;  chiar dacã începuse în Cottage ºi cei
din barãcile din Hessen li se alãturaserã la jafuri).
Otti S. mã cheamã jos, fãrã ºtiinþa lui F.S. ; bãiatul are simptome
îngrijorãtoare dupã rãcealã ºi anginã. Încerc sã-l liniºtesc cât pot.
 Dictez : Eleºteu. 
p.m. O plimbare cu O. prin Turkenschantzpark ; am cãzut de acord.
Cu O. la familia Salten.
Spre searã merg cu O. la familia Schmutzer ºi jucãm biliard. Discutãm despre atitudinea pe care s-o adoptãm în cazul grevelor foamei
ce se întrevãd.
24/10
a.m. La Salten. (Dr. Foges ºi Dr. Gotzl) Atmosfera este mai degajatã,
în ciuda gravitãþii situaþiei. Discutãm despre politicã.
La prof. Redlich (pesimist în lucruri mãrunte ºi optimist în cele
mari). Foarte pornit împotriva imperiului prusac. Depozitul internaþional de armament. ªtirile zilei de la Fiume. Împãratul este la Debreczen.
Afirmaþii pro-britanice  incultura Hohenzollern-ilor. Comparaþia între
Wilson (preferatul lui R.) ºi dogmaticul Cromwell. Noi ne aflãm în
mijlocul revoluþiei. Cel mai rãu lucru spus despre Czernin
Casa
frumoasã, tablourile, fotografiile, grãdina (zi ceþoasã).  Inteligent ºi
extrem de cultivat ; aproape instruit.  Cred cã va fi unul dintre viitorii
miniºtri.  Urmarea  în ciuda lucrurilor cu adevãrat importante,
despre care vorbim, în acelaºi timp arogante. Nu este complet eliberat
nici de insurgenþã, nici de snobism. Îmi pãrea foarte interesant, ºi
nicidecum antipatic.
 Afirmaþia lui Wilson ;  în fond, pretinde Germaniei capitularea.
Sunt foarte îndurerat. 
Leo la ceai ;  ce-i de fãcut ? Totuºi este foarte optimist.
Spre searã, Andrian se indispune, nu chiar fãrã motiv  îºi imaginase cã va ajunge director de teatru. Îmi mãrturiseºte decepþia sa în
privinþa lui Bahr (cu condiþia : sã tãceþi ca un mormânt). El era nemulþumit nu numai de logica acestuia, ci ºi de caracterul lui, care lãsa
de dorit.  Încercarea lui B. de a-ºi influenþa soþia, pe Mildenburg, ca
ºi cum i-ar fi promis lui A. (ceea ce nu era cazul). Întreaga zbatere
interioarã a lui B. sã-ºi ascundã sentimentele faþã de actori  totul
 o politicã. Mã bucur cã nu eu l-am numit director.  Chiar ºi cearta
de la repetiþia generalã se prezintã altfel decât mi-a relatat-o B. în
scrisoare.  Încerc sã-i dezvãlui lui A. personalitatea lui B., ca pe aceea
a unui foiletonist, în cel mai bun sens al cuvântului. Divizarea direcþiunii în trei (Bahr-Devrient-Michel) era a priori sortitã eºecului.
Cu Heini, Trio în mi major de Beethoven.
25/10
Lili îmi povesteºte urmãtorul vis : intrã cu mãtuºa Helene pe o
poartã-tunel-fãrã ieºire  cautã în van pe cineva ;  în sfârºit, undeva
foarte jos, în întuneric, pe un pat  împãratul Franz Josef ;  totuºi,
ea nu-i vede decât faþa trandafirie. El îi spune cã s-ar putea evada
numai dacã pe uºã s-ar lipi un afiº alb.  (Dacã visul ar fi fost al unui
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adult, acesta l-ar fi înþeles foarte repede : reprezintã stãrile de fapt
din Austria  manifestul tânãrului împãrat etc.  adevãrata cauzã
este lectura de ieri searã ºi entuziasmul copilãresc pentru prinþul
moºtenitor.)
La Salten. Bãieþii lui se simt în mod vizibil mai bine. Discutãm
despre Wilson ºi despre impozite.
p.m. La eleºteu.
Z.N.W. Gross ; interpreteazã sonete la vioarã ºi altele.
26/10
a.m. La Salten. Discuþii despre Lammasch ºi Redlich (viitori miniºtri) ºi diverse despre politicã. Împãratul german nu a abdicat încã.
 La bancã ;  informaþii ; bani provizorii. 
La Gustav. Monstruozitatea vremurilor (poate cineva sã le gândeascã ? Totuºi i-am indus în eroare întru totul pe prietenii mei ).
La ceai ; Hans, dr. Zifferer ºi soþia ; Trebitsch-Z. îi înjurã pe nemþi.
Dar cei din þara inamicã au fost în numãr mai mare nimiciþi.
Cu Heini, vedem Trandafirul infantei al lui Schreker ; ºi A cincea
a lui Dvorak.
27/10
a. m. Dr. Rosenbaum discutã chestiuni legate de editurã  dialog
enervant despre posibilitatea unei revoluþii ºi a jafurilor.
Z. la ceai la Vicki, Mimi Paul Marx în tranzit : München-Bucureºti.
Ne îndoim cã va ajunge la destinaþie.
Dupã-amiazã la Jacob. (Vicki ºi Mimi) Episoade comice.  Discut
cu Jacob despre noul sãu roman, al cãrui prim volum tocmai l-am citit.
 Ceva din Balzac, ceva din Tolstoi, ceva din Dostoievski  în egalã
mãsurã ;  Wassermann, tot. Detalii fine, narate cu mãiestrie ; construirea tuturor personajelor din planul secund, excelentã ;  personajele
nu le înþeleg deocamdatã.
Dintre toþi romancierii pe care-i are Germania la ora actualã, este
cel mai bun povestitor, un scriitor cu o fantezie bogatã, deficitar în
plan afectiv : un manque care colporteazã excelent.
Nu este un mare scriitor, dar e un tehnician genial.
28/10
Vis : stau în spatele scenei Burgtheater-ului, la stânga se aflã
culisele ; conversez cu Wilke (care a jucat-o de curând pe doamna
Natter, suficient de vulgar), aratã ca o pãpuºicã, deºi cam demodat
îmbrãcatã (ca ºi Fannchen, dintr-o fotografie veche de vreo 40 de ani) ;
vorbesc despre Niese ca ºi cum ar fi fost prima Christine din Burgtheater,
despre Medelsky ca despre a doua (Niese pentru Sandrock)  ºi ca ºi
cum le-aº fi fãcut curte amândurora, dar cu o oarecare aluzie, cum cã
pe atunci aº fi fost mai tânãr. Mã trezesc dintr-o datã între Gimnig
ºi Devrient, povestindu-i lui G. cum Mitterwurzer ºi Sonnenthal au
jucat în rolul stãpânului (în Liebelei) ; atunci îmi amintesc cã, de fapt,
Gimnig a jucat ºi el acest rol (într-adevãr) ºi remarc politicos cã
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Mitterwurzer l-ar fi jucat aproape la fel ; abia acum îl observ ºi pe
Devrient  toþi, ca într-un tablou tãiat pe diagonalã. Sunt iarãºi în
spatele scenei, la operã ; stau pe o bancã în spate ; cu mult înainte de
începutul Meistersinger-ului puteam fi observat între decorurile mobile
(încã unul pe bancã)  eu voi fi cel împins în spate. Louis Mandl apare
pe scarã (care se terminã pe scenã), ca director, trebuie totuºi sã merg
la etajul al doilea, în loja 15, deoarece de acolo se vede ºi se aude mai
bine.  Unde-mi e pardesiul ? Nu mai este în cui, lângã pantaloni ºi
hainã  mã aflu de fapt într-o cafenea  era un pardesiu gri frumos 
furat ; pãcat de el  dar acolo mai este celãlalt pardesiu al meu, haþ
(care chiar îmi aparþine) ; îl îmbrac ºi deasupra îl iau pe celãlalt,
gri-închis, cu revere din atlas ; merg pe stradã, vãd steaua Prater-ului
(cu cine sunt ?) ; în faþa porþii, o femeie, care pune sau scoate o cantitate
enormã de banane dintr-un rucsac Pe drum l-am întâlnit pe Spiegel
(dar fãrã sã vorbim), cu o mustaþã groasã ºi neagrã (total altfel decât
aratã în realitate) ; se interesa, cu pãrere de rãu oarecum, de furtul
pardesiului. (În romanul lui Jacob, Spiegel este Crammon  ultima
scenã în cercul deþinuþilor  etc.)
a.m. La Salten.  Dictez (scrisori ºi altele de acest gen).
p.m. La eleºteu.
Cu O. la consiliera Curþii imperiale Z.N.  Bahr ºi soþia, Friedell.
Bahr spune banalitãþi. Z.B.  de acord cu nedizolvarea dinastiei. 
Obiectivele americanilor în Europa : papa ºi ultimul împãrat ; viitorul
în Viena  bugetul de pietate sub Weiskirchner, apoi, sub bolºevici,
pogroame etc. Dupã-amiaza la ambasada lui Graf ºi Thun ; ºi Hr. v.
Praznovszcky, care a adus veºtile despre revoltele politice din Praga
ºi Budapesta ºi tulburãrile din parlament, cu ocazia cererii Austriei
de a beneficia de o pace separatã.
Dr. Rudi Kfm. ºi soþia ; doamna Wohlgemuth (dorea sã joace din
nou Tânãrul Medardus), domnul ºi doamna Auspitz, domniºoara
Meyer ºi alþii.
29/10
a.m. Teatrul Naþional Bernau, referitor la eventuala mutare a trupei
Schwestern, începând din ianuarie sau din sezonul urmãtor ;  Bernhardi,
posibilitãþile lui ; cu regizorul Rosenthal despre ciudatele evenimente
politice, sensul ºi nonsensul evenimentului mondial ;  la Faesi, în
Bristol ; la Frunbaum (croitor) ; cu Haug despre pãstrarea lucrurilor
noastre, din motive de securitate ; la unchiul Max (banca regionalã 
financiar) ; întâlnire cu Paul Horn (fiul sãu are 19 ani ;  perspective) 
încã foarte devreme dimineaþa. [ ]
p.m. La eleºteu  îngrozitor de încet, dar sigur.
Spre searã, la Schmidl ºi Schmutzer. Pãlãvrãgealã plictisitoare
despre incomoditãþile ºi spaimele timpului.
În româneºte de BIANCA BORªAN
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Critic literar, poet, dramaturg ºi ziarist, Karl Kraus (1874-1936)
este una din vocile cele mai vehemente ale culturii austriece din
toate timpurile. Se naºte la Gitschni, în Boemia, dar va trãi aproape
toatã viaþa la Viena. Aici va studia dreptul ºi filosofia, fãrã a duce
însã demersul pânã la capãt. Tot aici îºi va publica, în perioada
18991936, opera vieþii, în revista Die Fackel (Facla), scrisã ºi
redactatã în mare parte de unul singur. Pamfletele, polemicile ºi
conferinþele sale vor fi urmãrite cu atenþie de toatã lumea culturalã
vienezã. Kraus este, de asemenea, cel care dã în bunã mãsurã tonul
modernitãþii vieneze, a cãrei principalã voce criticã o întrupeazã.
Este, în plus, un descoperitor de talente, mari scriitori ai generaþiei
urmãtoare, de la Trakl la Canetti, fiind lansaþi de cãtre Karl Kraus.
Aproape tot ce a scris Kraus a apãrut mai întâi în Facla ; articolele
i-au fost apoi publicate de cãtre diverºi editori în volume de eseuri,
aforisme, cronici, pamflete. De notorietate sunt eseurile : Heine und
die Folgen (Heine ºi urmaºii sãi), Literatur und Lüge (Literaturã ºi
minciunã), Nestroy und die Nachwelt (Nestroy ºi epigonii). Scrie, de
asemenea, Die letzten Tage der Menschheit (Ultimele zile ale omenirii), 1918, dramã în 220 de scene, consacratã primului rãzboi mondial.
Kraus nu a lãsat în urma sa o operã memorialisticã propriu-zisã :
poate ºi pentru cã nu a crezut în adevãrul textului scris. În proximitatea confesiunii se situeazã însã aforismele. Fragmentul ales propune o explozivã antitezã între cele douã oraºe care polarizau la acea
vreme cultura germanã : Berlinul ºi Viena. (Tinu Pârvulescu)
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Karl Kraus

Despre douã oraºe*
Nu, nici vorbã, nu sunt un cusurgiu ; ura mea pentru acest oraº
nu e o dragoste rãtãcitã, doar cã am descoperit o modalitate cu totul
nouã de a-l gãsi insuportabil.
Existã un simþ al timpului ce nu se lasã pãcãlit. S-ar putea trãi
mai confortabil pe insula lui Robinson decât la Berlin ; însã doar dacã
Berlinul nu ar exista. La 1910, pe insula lui Robinson se va simþi lipsa
de confort. Se va simþi lipsa taximetrului, a instalaþiei de apã caldã, a
automatului pentru scrisori recomandate. Chiar dacã pânã atunci
despre existenþa unor astfel de minuni oamenii nu vor avea nici cel mai
mic habar. Este specific timpurilor de a-ºi crea acele necesitãþi care
au fost deja satisfãcute în altã parte. Vremurile erau mai frumoase
în jurul lui 1830 ; tocmai de aceea noi, esteþii, le-am rãmas credincioºi.
Dar, în timp ce ne delectãm în proximitatea frumosului, golul de 80
de ani ne induce stãri de neliniºte.
N-aº putea locui într-o prãvãlie de vechituri. Mai bine într-o casã
de bogãtaº ; acesta mãcar e în stare sã cumpere toatã cultura veche.
Austriacul are probabil sentimentul cã nu i se poate întâmpla
nimic, deoarece conºtiinþa de a se fi nãscut la vârsta morþii îl scuteºte
de orice surprize.
Trebuie sã aduc la cunoºtinþa esteþilor o veste teribilã : Vechea
Vienã a fost, odatã, Noua Vienã.
Viena are niºte împrejurimi minunate, în care a evadat ºi Beethoven
de multe ori.
Metropola trebuie sã fie un ambient pentru individualitate. Dar,
vai, numai dacã o are ea însãºi ºi îºi doreºte un ambient.
Imperiul este construit dupã asemãnarea caselor sale : de nelocuit,
dar frumoase. Nu lipsesc balcoanele, nici balconaºele, dar, se poate
spune cu mândrie, closetele au fost date uitãrii. Ce minunat ! La noi
duhoarea vine din balcoane.
Berlinul curãþã toate petele.
Consolarea vieþii vieneze : cadavrul frumos.
Am visat cã popoarele Europei îºi apãrau bunurile cele mai de preþ
în faþa ameninþãrii negre-galbene.
Politicienii ne fluturã pe sub nas valori comune germano-austriece.
Dar, în afarã de zicerile de beþie ºi de libretele de operetã, nu existã
nimic ce ar putea proba comuniunea spiritualã a celor douã popoare.
Cei din afarã ºtiu doar de existenþa unui imperiu enigmatic, în care
dau tonul Iþic ºi Ianoº, ºi ne admirã pentru c-avem un plus de sânge
de husar, un plus de inimã de þigan, la gândul cãrora ofteazã când e
sã dea piept cu ziua lor de lucru berlinezã. O evreitate iubitoare de
teatru, fãcând naveta între Linden ºi Ring1, reprezintã ºi autentificã
viaþa noastrã spiritualã în faþa nemþilor. Ce au politicienii de zis cã
*

Karl Kraus, Pro domo et mundo, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main,
1986 (fragmente).
1. Strãzi principale din Berlin, respectiv Viena.
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din Austria nu iese nici o carte dacã nu e pusã pe muzicã ? Paternitatea
vienezã e atât de odioasã, încât ea nu poate fi explicatã decât ca efect
al imbecilitãþii ºi decrepitudinii. Acestora din urmã li se recunoaºte
mãcar provenienþa ºi autenticitatea. Dar ce efort supraomenesc sã
strecori pe biroul unui cronicar literar o carte austriacã ! Ce au politicienii de spus cã Facla2, care de mult nu mai tinde sã-ºi câºtige
notorietatea în Austria, începe, abia dupã zece ani, sã devinã ceea ce
este : o realitate germanã ?
Berlinul ºi Viena : creez într-o banalitate în care mã incomodeazã
monstruosul.
Proba de laborator ar putea arãta cã sângele de miazãzi e mai de
valoare. Din pãcate, acesta mã þine pe loc, ºi nu-i suficient ca sã merite.
Berlinezul þinut în loc pare lipsit de esenþã. Virtutea sa fundamentalã
este de a fi într-o permanentã miºcare. Graba lui mã stimuleazã.
Aparþin acelui loc în care elanul ºi culoarea irump din viaþa amorfã ;
unui ideal la care escroci de douã parale ce nu ezitã sã-ºi fortifice
poziþiile cu idealism german ne împiedicã sã ajungem.
În artã, nivelul nu înseamnã nimic, personalitatea, totul. În viaþa
exterioarã este invers.
Berlinezul ar dori sã-ºi susþinã arta prin nivelul ei, vienezul, relaþiile, prin personalitatea sa.
Am mai spus-o : acolo unde berlinezii îºi mãnâncã stridiile, vienezii
vor sã priveascã ; acesta este motivul pentru care, la ei, omul îºi poate
mânca stridiile în tihnã, iar privitul e o îndeletnicire dedicatã celor
ale spiritului. N-am vrut sã spun cu asta cã poporul nu ar fi popor
ºi cã n-ar fi tentat sã priveascã un mâncat de stridii. Dar pentru toate
astea existã Marea Nordului ; în aceste condiþii, un ambuteiaj pe o
stradã a Berlinului, având drept cauzã cãscatul ochilor, e imposibil.
Cred cã aici se aflã întreaga deosebire înte noi ºi cã înþelegerea ei
descreþeºte frunþile domniilor lor ce-ºi fac probleme cultural-estetice.
Împotriva cãrþii, împotriva Berlinului : un om de culturã ar locui
mai degrabã într-un oraº în care nu existã nici o personalitate, decât
într-unul în care orice fraier este o personalitate.
La Viena, zerourile se aºazã înaintea unitãþilor.
Kempinski3. Nu voi ajunge niciodatã sã am o operã. Aº dori însã
sã-mi transpun punctul de vedere asupra vieþii într-un sistem filosofic
ºi sã-l numesc Kempinski. Când aceastã operã va apãrea, se vor
sinucide toþi esteþii culturii din Berlin ºi toþi patronii de hoteluri din
Viena, domnul Scheffler ºi bunul Michl, pradã remuºcãrilor, irosirii
vieþii. Voi porni în aceastã carte de la bacºiºurile pe care trebuie sã
le dai în stânga ºi în dreapta, de la mâncarea care e mereu pe terminate, ajungând sã dovedesc cã sistematica risipire a vieþii nervoase
în chestiuni minore, draparea necesitãþilor cu opreliºti conduc la paralizie culturalã. Nu mã voi teme sã folosesc ca subiect nici mãcar din
moºi-strãmoºi bãºcãlitul obicei al taxei de poartã4 , trasând astfel o
linie spiritualã ce duce pânã la Königgräz5. Voi arãta cã un popor lipsit
2. Revista condusã ºi, în mare parte, scrisã de Karl Kraus.
3. Celebru restaurant în Berlin.
4. Taxã pentru intrarea ºi ieºirea pe poarta imobilului, dar ºi din cetate, în
timpul nopþii.
5. Localitate la marginea Austriei (în Boemia), unde, în 1866, austriecii au
suferit o usturãtoare înfrângere în faþa prusacilor.
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de spirit îºi însiropeazã viaþa exterioarã, mersul, cãlãtoriile, mâncarea,
le dã gust, le imprimã ritm, economisind de la artã. Nu voi privi
suferinþele vienezului cu delicateþea morocãnoasã a d-lui Bahr ºi încã
a altor câþiva mucoºi din Linz, care se lãfãie în foiletoane ºi îmi banalizeazã problemele ; nu le voi trata nici ca pe niºte revendicãri a cãror
soluþionare va preceda intrarea definitivã în paradisul culturii, ci ca
simptome ale unei trãsãturi naþionale nevindecabile. Voi arãta cum,
în aceastã þarã a coroanei ºi a coroanelor6, viaþa mi se iroseºte în
penibile momente precum cele în care, deºi plata fãcutã, trebuie sã-l
întorc pe ober7 din drum ca sã-mi schimbe ceva mãrunþi, cãci mai am
trei piccolo pe cap. Aº afla cu cât trebuie în fiece zi sã se coboare un
om care gândeºte pentru ca aceste instrumente sã se dea, fiecare pe
limba lui, într-un spectacol pitoresc, iodleresc, hoþesc, ºmecheresc, spre
amuzamentul trecãtorilor. Sã relev cum ar ajunge vienezul de sec dacã
viaþa i-ar merge ca pe roate, cum obstacolul devine o necesitate ; sã
relev cât de vitale îi sunt vienezului împotmolirile, pentru a putea
beneficia de intervenþia salvatoare a chelnerului, de ºase chelneri,
pentru a se simþi bãgat în seamã. De câtã nevoie are el de romantism
în timpul îngurgitãrii, romantism pe care trebuie, în alte situaþii, sã
ºi-l refuze, cum îºi trãieºte el la vârf aventurile, surprizele, dezamãgirile, între ciorbã ºi budincã, ºi cum mai ºi reuºeºte sã savureze,
pios, pãlãvrãgeala de la achitarea notei de platã. Sã arãt cum aceºti
fanteziºti ai necesitãþilor nu numai cã nu se pot lipsi din ziarele lor
de portretele celor mai importanþi amfitrioni, ci ºi devin vicioºi contemplatori ai notelor de genul : Zilnic, vestitul nostru pui la cuptor. Cu
toatã stima, Vicenz Deierl. Sã dovedesc cum suprasolicitarea culturalã ºi esteticã a acestor rase îmbârligate a condus la apariþia celor
mai oribile feþe, feþe de care dai pe tot rotundul pãmântului ; cum
bãlãbãnirile dintr-un vagon de tramvai aproape cã devin simboluri ale
acestor naþiuni date peste cap, ceea ce este caracteristic stãrii germanilor din Austria într-un preaplin romanico-slav. Aº ºopti în urechea
megalomaniei locale, care împarte viaþa nu în interioritate ºi exterioritate, ci  pentru foame ºi dragoste  în înainte ºi înapoi, cã, fãrã
excepþie, certitudinile pe care ºi le-a arendat sunt, la Berlin, de mult
depãºite. Cã principiul berlinez cuprinde astãzi însãºi autenticitatea,
deºi rostul sãu cultural se odihneºte în inautenticitatea de vis, în
marcarea tranzitorie a valorilor vieþii exterioare, în instalarea unui
cadru ce lasã loc spiritualitãþii creative. Cã democratizarea obiectelor,
ºi nu a artei, cã mecanizarea vieþii exterioare, ºi nu a altceva, înseamnã
calea spre o culturã interioarã. Cã în vremurile de crizã culturalã
viaþa berlinezã reprezintã un pod plutitor. Cã artistul vienez creeazã
cel mult din scârbã ºi cã nu mai poate suporta Viena decât atâta vreme
cât experienþa îngreþoºãrii rãmâne productivã. Cã atunci el se salveazã
din monstruos în banal. Cã tonurile unei zile berlineze sunt date de
o naturaleþe ce îºi însuºeºte tot ce e nou, pe când noi, zi de zi, aici,
gãsim vechiul ca fiind ieºit din comun, ne privim cu ochii holbaþi
tradiþia, ne întoarcem spre trecut ºi ne ipostaziem ca locuitori temporari ai unor case cu tencuiala încã umedã. Aº descoperi formula
6. În original Kreuz und Kreuzerland, adicã þarã (Land) a Crucii (Kreuz) ºi
a creiþarilor (Kreuzer).
7. Chelnerul la care se face plata.

248

CLASICII IMPERIULUI AGONIC

magicã a Berlinului în : Ceea ce trebuie sã depãºeºti nu e þinta.
Supravieþuirea nu este vieþuirea. Hrana nu e un scop. Atunci când
caldarâmul e bun ºi ieftin pe Aleea Triumfului, nimic rãu nu se poate
întâmpla. Otto cel îmbuibat, privit dintr-un automobil, este o capodoperã pe lângã o zeiþã din stearinã a Parlamentului, prin faþa cãreia
sã treci cu pas împiedicat. A mânca pentru a trãi, nu a trãi pentru
a mânca. Sã mâncãm pentru a avea nervi buni, dar nu sã avem nevoie
de nervi buni pentru a putea mânca. Acolo nu se va pomeni niciodatã
ca birtaºul sã-ºi fie principalul client. Nici în culturã, ºi nici în local. Iar
Kempinski, un binefãcãtor al omenirii ; el e cel ce i-a ajutat pe oamenii
care mai au ºi altceva de fãcut ca, pe o cale fãrã primejdii, sã ajungã
la distrugerea propriilor necesitãþi, dar a murit fãrã sã i se demonstreze
cã trãise. De ar fi mâncarea acolo pe atât de rea pe cât ºi-o reprezintã
mania noastrã pentru carnea de vitã, ea tot s-ar dovedi mai bunã,
fiindcã îþi este oferitã fãrã patos, ºi cu consideraþie pentru nervii tãi,
pe când la noi, romanticii neajunsurilor, omul rãmâne mereu nesatisfãcut, deoarece, atunci când i se oferã pieptul de viþel, asta se face
într-aºa o manierã slugarnicã, încât indispoziþia creatã n-ar mai putea
fi compensatã de nici o stare de extaz a duodenului. Aº descrie cum,
cu frica sa congenitalã de cantine, vienezul vine la Kempinski îngrozit
de ideea cã trebuie sã-ºi gãseascã un loc ºi sã mãnânce atât de repede,
încât îi va rãmâne pentru veºnicie în gât întrebarea cu privire la
destinul sãu : Ce puteþi sã-mi recomandaþi ?. Masa 109, chelnerul 57,
asta înseamnã clientul 6213. Dar într-o simfonie a maºinilor omul
poate sã-ºi urmeze propriul gând, pe când clientul singuratic din cârciuma
de periferie vienezã nu îºi aude nici propriile cuvinte. Aº înfãþiºa idilele
Strãzii Lipscane ºi primejdiile Strãzii Porþii Cerului. ªi m-ar entuziasma sã aºez în faþa acestei îmbãtrânite patimi a frumosului, ce se
desfatã hoinãrind pe strãzi întortocheate, poezia liniilor drepte ; iar
traiului acestuia ce se târâie în cârje cãtre minunile sale, sã-i opun
pe cel al firescului misterios.
Viaþa Vienei e o replicã a celei mai proaste foi umoristice. Semnul
comun al amândurora : nemiºcarea figurilor.
Ceea ce deosebeºte la prima vedere Berlinul de Viena este cã acolo
se furã ochii clientului cu materialul cel mai lipsit de valoare, pe când
aici, la facerea kitsch-ului, uzãm în exclusivitate de autentic.
Adevãr vã spun vouã cã mai degrabã se va obiºnui Berlinul cu
tradiþia decât Viena cu maºina.
Viaþa noastrã va deveni mai confortabilã dacã ne vom concentra
într-o nouã întreprindere ; cãci evoluþia tehnicã serveºte simplificãrii
vieþii ºi deci confortabilitãþii. Numai acolo, unde viaþa era deja confortabilã, ea putea deveni inconfortabilã datoritã maºinii. De aceea e
lipsit de rost sã contactezi pe cineva telefonic într-un oraº în care
curierii îþi sunt pururi la îndemânã, iar automobilul în care te urci
trebuie mai întâi uns ºi al cãrui ºofer fie îºi ia gustarea, fie e dus
de-acasã. Este o nebunie însã sã arunci totul în spatele comoditãþii.
Maºina a dat naºtere haosului.
Cunosc o þarã unde automatele au duminica liberã ºi nu funcþioneazã în cursul sãptãmânii.
Viziunea vieþii vieneze. Numai de aº putea avea viziuni ! Dar nu
e loc pentru aºa ceva de creierele halucinatorii între care trãiesc. Nu
e locul acesta ospiciul unei lumi întregi ? Când vreo prospãturã ajunge
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aici, o individualitate îi carã geamantanul într-o camerã separatã,
unde personalitãþi verzi îl fixeazã în tãcere, fãrã chef sau curiozitate.
Cel ce poartã bagajul ne tãlmãceºte asta prin cuvintele taxã de irosire,
iar noi aproape cã înþelegem cã e vorba de o taxã de mirosire. În acest
dialect, el ar putea spune chiar ta twam asi. Cãci ºtiinþa lipsei de sens
a vieþii exterioare te întâmpinã la intrare. Atunci se aude un urlet.
Se naºte fiindcã un filosof este obligat sã cãlãreascã un murg, din faþa
cãruia filosofii întâlniþi în cale nu vor sã se dea la o parte, ºi acest
urlet se transformã într-o disputã pe tema faptului cã nu eºti suficient
de dezinteresat ºi pe aceea cã unui om, care e tatã de familie ºi care
oricum nu vrea sã te înºele, tu îi împuþinezi mijloacele necesare pentru
a-ºi asigura o viaþã liniºtitã. ªtiu asta. Eu sunt un instrument în mâna
înalþilor organizatori. Ca pasager, exist pentru birjari. Dacã mã tocmesc pentru o cursã ºi dacã reuºesc sã deschid cu mâna portiera ºi
apoi sã o închid la loc, atunci precis ea se va mai deschide încã o datã,
graþie unei alte personalitãþi, una cu picioarele goale, care o lasã în
lãturi, ca sã intre vântul ºi ploaia, cerându-mi pe deasupra pentru
toate astea o recompensã. Ca iubitor al bucatelor, exist pentru proprietarii de restaurante, care vor ºi ei sã le meargã afacerea. Ca om furat,
pentru Poliþie. Ca cetãþean, pentru Stat. Ca fumãtor, un foc vã rog.
Ca persoanã particularã, servesc celui ce-i place sã se uite. Singura
compensaþie de care mã bucur este cã pot numãra ºi eu firele albe de
le tâmpla domnului Pollak. Mã simt ca ºi cum aº face parte dintr-un
public de teatru care, în antract, se dezintegreazã într-o mulþime de
persoane cunoscute, care schimbã între ele noutãþi de familie. Aud
întrebarea : Cum, anul acesta nu v-aþi dus la St. Moritz ?, asigurarea :
Ãsta câºtigã biniºor , constatarea : Bunzl s-a botezat., exclamaþia :
Sã vã zic eu despre Kramer !. Fug într-un izolator pentru a telefona.
Aici sunt singur ºi recepþionez zgomotele întregului oraº. Un ocean
al nebuniei se orchestreazã în receptor. Rezervaþi nr. 26, dublã, tu,
auzi tu, salut-o pe Steffi 9982  9182 ?  9982  deci 9983  Faceþi-mi
o datã legãtura cu postul III nr. 437. Dar sunteþi deja conectat cu
postul II nr. 525
Oraºul stã la picioarele fiecãrui locuitor al sãu.
Fiecare pare sã-ºi înconjoare sectorul într-un fel particular, acoperit
cu vie, însorit, seducãtor ºi meritoriu. Nu existã ansambluri, actori
muþi, mase. Procesiunile constau în cântãreþi la opera imperialã, care
s-au declarat dispuºi sã cânte în cor spre beneficiul fondului de pensii.
De Unu Mai deosebesc o femeie grasã de una subþire, un bãrbat subþire
de unul gras. Trãiesc cu toþii de parcã ar fi scoºi la ivealã cu plugul
din poveste. Cine merge stã. Caii atârnã în aer. Sau îºi încruciºeazã
voioºi picioarele, ca ºi cãruþaºii. Strada Ring e baratã de o mustaþã
bine rãsucitã. Nu se poate trece fãrã sã te loveºti de ea. Viaþa þi se
duce înainte ca ea sã se fi dat la o parte. Bãrbatul e mai înalt decât
casa din fundal. El acoperã cerul. Viaþa, de jur împrejur, e moartã.
Treceam printr-o stradã Kärtner8 prelungitã. Un nor de fum se ridica
în noapte. Treptat se iveau contururile. Acolo se afla o ºaretã, în
mijlocul strãzii. Sunt întrebat dacã vreau sã urc. M-am împuºcat.
În româneºte de TINU PÂRVULESCU

8. Strada comercialã a Vienei.
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Franz Kafka (1883-1924)  scriitor praghez de limbã germanã,
provenind dintr-o familie evreiascã din Boemia. Face studii de drept
la Praga, pe care le încheie în 1906. Lucreazã la diverse societãþi
de asigurare. Participã activ în cercurile moderniste ale Pragãi, alãturi de Max Brod, Alfred Kubin, Johannes Urzidil, Franz Werfel. În
1917 se îmbolnãveºte de tuberculozã, boalã care îi va aduce sfârºitul.
Din 1908 începe sã publice, fãrã încredere în sine, prozã scurtã,
încurajat de prietenul, biograful ºi editorul sãu, Max Brod. Cea mai
mare parte a operei, în bunã mãsurã tradusã în limba românã, atât
ficþiunea cât ºi memorialistica, este publicatã postum. Câteva titluri :
Das Urteil (Verdictul), 1916, Die Metamorphose (Metamorfoza), 1916,
Die Strafkolonie (Colonia penitenciarã), 1919, Der Proceß (Procesul),
1925, Das Schloß (Castelul), 1926, Amerika (America), 1927.
Între scrierile autobiografice ale lui Franz Kafka ºi opera sa de
ficþiune existã o strânsã legãturã. În primul rând una de valoare,
jurnalele fiind capodopere pe mãsura Castelului sau Metamorfozei.
Diferenþele dintre acestea þin mai degrabã de redactare, de expresie.
Dincolo de mãrcile autoreferenþialitãþii, le unificã însemnãtatea actului de a scrie, cu totul vital pentru omul Kafka. Fie cã transcrie
întâmplãrile zilei, fie cã îºi transcrie visurile sau reveriile, jocurile
imaginaþiei, adevãratul sãu eu, cel cu care îºi doreºte sã se identifice,
este cel de hârtie, care existã liber, creator, în pagina scrisã. Jurnalele
reprezintã un amestec de ficþiune ºi realitate, ca de altfel ºi beletristica. Fragmentul ales nu este unul reprezentativ pentru jurnalul
kafkian, care atunci când nu fabuleazã, când nu reþine gânduri sau
reflecþii privind arta ºi literatura, se preocupã cu precãdere de stãrile
interioare, de sãnãtate, de propriul scris. Iatã-l aici pe Kafka ieºind
din rutina însemnãrilor zilnice : o cãlãtorie la graniþa esticã a Imperiului. (Tinu Pârvulescu)
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Franz Kafka

O cãlãtorie*
25 II [1915]
Dupã zile întregi cu interminabile dureri de cap, în fine, ceva mai
liber ºi mai încrezãtor. De-aº putea fi un altul, care sã-mi urmãreascã
desfãºurarea vieþii, concluzia ar fi cã totul trebuie sã se încheie în
nimic, cã totul e lipsit de sens, o viaþã epuizatã de o îndoialã fãrã
sfârºit, creativã doar în ceea ce priveºte autoflagelãrile. Dar, ca pãrtaº
la ea, eu sper.
1 III 15.
Cu mare greutate, dupã sãptãmâni de pregãtiri, cu fricã, iau decizia
de a-mi schimba domiciliul, nu chiar cu motiv ; e suficientã liniºte aici,
atâta doar cã, nelucrând prea bine, n-am putut pune la încercare nici
liniºtea, nici ne-liniºtea. Hotãrârea de a mã muta mi-a venit mai ales
dintr-o neliniºte interioarã. Îmi doresc tortura, sã-mi modific mereu
starea, îmi place sã cred cã salvarea constã tocmai în aceastã suitã
de schimbãri, mai ales în astfel de schimbãri, cele mici, care îi ameþesc
pe ceilalþi, iar pe mine, pe de altã parte, m-ar putea pregãti, adunându-mi
cu mari eforturi puterile raþiunii, pentru acea mare schimbare de care,
probabil, am nevoie.
Fac schimb de locuinþã, cea nouã, în multe privinþe, mai rea. Oricum, astãzi, prima (sau a doua) zi în care aº fi putut lucra chiar bine,
de n-ar fi fost puternicele dureri de cap. Am scris o paginã în vitezã.
11 III 15.
Cum trece vremea, zece zile ºi nu am ajuns nicãieri. Nu pot sã
rãzbat. Îmi iese câte o paginã, dar nu mã pot þine, ziua urmãtoare sunt
lipsit de putere.
Evrei rãsãriteni ºi evrei occidentali. O searã1. Dispreþul evreilor
rãsãriteni faþã de cei ai locului. Îndreptãþirea acestui dispreþ. Ce bine
cunosc rãsãritenii temeiul acestui dispreþ ; occidentalii, nu. De ex.,
*

Franz Kafka, Tagebücher, Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1990
(fragmente).
1. A doua searã de discuþii cu titlul Rãsãrit ºi Apus, organizatã de Asociaþia
Popularã Evreiascã, la 12 martie 1915. (Notele, atunci când nu se indicã,
sunt cele ale editorilor germani, inclusiv completãrile în paranteze.)
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optica îngrozitoare, exageratã, de râsul lumii, prin care mama încearcã
sã intre în competiþie cu fiii ei. Însuºi Max2, insuficienþa, slãbiciunea
cuvântãrii sale, încheie-haina, descheie-haina, ºi aici e nevoie de bunãvoinþã. Împotrivã, un oarecare Wiesenfeld, închis într-o hãinuþã jalnicã : un guler care n-ar putea arãta mai murdar decât purtat ca guler
de sãrbãtoare ; azvârle pe da ºi pe nu, da ºi nu. Un zâmbet drãcesc
ºi neplãcut pe gurã, sãlbatic ºi stânjenit. Cel mai bun însã, cel mic ;
plãmãdit din instrucþie, o mânã în buzunarul pantalonilor, cealaltã te
chestioneazã pãtrunzãtor, fãrã sfârºit, pentru ca apoi sã demonstreze
ceea ce era de demonstrat. Voce ca de canar. Umple cu firiºorul vorbirii
canalele labirintice sãpate cu fierul roºu, de torturã. Aruncarea capului. Eu, ca de lemn, un cuier împins în mijlocul sãlii. ªi totuºi, speranþã.
13 [martie 1915]
O searã : la ora 6, întins pe canapea. Dormit pânã la 8. Nu sunt
în stare sã mã ridic, aºtept o bãtaie de ceas, moþãi, nu aud nimic. La
nouã, trezirea. Nu m-am mai dus acasã pentru cinã, nici la Max, unde
se þine o întrunire. Motive : taxele de poartã3, lipsa poftei de mâncare,
frica de întoarcerea noaptea târziu, înainte de toate, gândul cã n-am
scris nimic ieri, cã mã îndepãrtez tot mai tare, cã mã aflu în primejdia
de a pierde tot ce am obþinut cu trudã în ultima 1/2 an. Dovada, am
scris 1 nenorocitã de paginã ºi 1/2 la o poveste repudiatã pentru totdeauna, apoi l-am citit pe Herzen4 , pentru a mã lãsa sedus de el, plin
de o îndoialã cauzatã cu siguranþã de lipsa de chef a stomacului.
Norocul primului sãu an de cãsnicie ; mã îngrozeºte sã am un astfel
de noroc, marea viaþã din cercurile sale, Belinski, Bakunin  zi de zi,
în blanã, pe pat5 .
Câteodatã, sentimentul nefericirii, ca o sfâºiere ºi, în acelaºi timp,
convingerea necesitãþii acestuia, a unui obiectiv realizat dând curs
tentaþiei nefericirii (acum influenþat de Herzen, dar mi se întâmplã
ºi aiurea).
14 [martie 1915]
Înainte de masã : pânã la 11 1/2 în pat. Amestec de gânduri care
se ridicã lent ºi se fixeazã într-o formã neverosimilã. Dupã-amiazã,
citit (Gogol, Studiu despre liricã), seara, plimbare cu gândurile de azi
dimineaþã, persistente, dar nu prea demne de încredere. ªed în parcul
2.
3.
4.
5.

Max Brod.
Proprietãreasa impusese locatarilor o taxã pentru deschiderea, închiderea ºi încuierea porþii de la intrare pe timpul nopþii.
Kafka face referire la lectura capitolelor XVI ºi XVII din Memoriile lui
Alexandr Herzen.
Bakunin deveni, dupã absolvirea ºcolii de artilerie, ofiþer de gardã. Se
povesteºte cã, de supãrare, tatãl sãu fãcu tot posibilul sã îl transfere în
armatã ; ajuns cu regimentul într-un sat izolat al Rusiei albe, Bakunin
se sãlbãtici tot mai mult, începu sã evite oamenii, îºi neglija serviciul ºi
zãcea zile întregi în blana sa, pe pat (din Herzen, op. cit., p. 298).
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Chotek. Cel mai frumos loc din Praga. Ne cântã pãsãrile, castelul cu
galeria6, copacii bãtrâni cu frunziºul de anul trecut încã atârnând,
semiîntunericul. Mai târziu vin Ottla7 ºi D.
17 [martie 1915]
Urmãrit de zgomot. O camerã frumoasã, mult mai prietenoasã
decât în strada Bilek. Sunt atât de dependent de priveliºte, care aici
este atât de frumoasã, biserica Týn. Dar gãlãgie mare de maºini jos,
cu care totuºi mã obiºnuiesc. Imposibil însã a mã deprinde cu zgomotul
dupã-amiaza. Din când în când, o bubuiturã în bucãtãrie sau pe hol.
Deasupra, pe duºumea, o bilã ruleazã neîntrerupt, ca la popice, cãtre
nicãieri, apoi, jos, pian. Ieri searã  relativ liniºte, lucrat puþin, promiþãtor (procurorul adjunct), astãzi, început cu poftã, dintr-o datã, lângã
sau dedesupt, o petrecere atât de gãlãgioasã cã mã copleºeºte ; luptat
puþin cu gãlãgia, apoi, cu nervii vizibil sfâºiaþi, întins pe canapea ;
dupã ora 10, liniºte, dar nu mai pot sã lucrez.
23 III 15.
Nu sunt în stare sã scriu nici un rând. Tihna de ieri, din parc, ºi
astãzi, din piaþa Carol, cu În larg de Strindberg. Gol pe dinãuntru,
ca o scoicã pe plajã, pot fi oricând strivit de greutatea unui cãlcâi.
25 [martie 1915]
Ieri, expunerea lui Max Religie ºi naþiune. Citate din Talmud.
Femeia din Lvov. Evreul occidental care s-a asimilat hasidismului,
ghemotocul de vatã din ureche. Steidler8, un socialist, o barbã lungã,
lucitoare, tãiatã drept. Arta de care se entuziasmeazã partizan evreicele
rãsãritene. Grupul de evrei rãsãriteni la sobã. Götzl9, în caftan, fireasca viaþã evreiascã. Rãtãcirea mea.
9 IV 15.
Tortura în locuinþã. Nelimitatã. Lucrat bine câteva nopþi. De s-ar
putea sã lucrez în timpul nopþilor ! Astãzi, datoritã gãlãgiei, deranjat
din somn, de la muncã, de la toate.
14 IV 15.
Orele despre Homer pentru fetele din Galiþia10. Cea cu bluza verde,
faþã ascuþitã ºi severã. Când vrea sã vorbeascã, ridicã mâna îndoitã
6.

Este vorba despre castelul Belvedere ºi împrejurimile sale, a cãrui galerie
oferã o panoramã a Pragãi ºi a Hradºin-ului.
7. Sora lui Kafka.
8. Steigler.
9. Getzler.
10. Max Brod þinea sãptãmânal un curs de o orã ºi jumãtate de literaturã
universalã. În marea parte a timpului studiau Iliada. (Max Brod, ªcoala
de necesitate pentru refugiatele galiþiene la Praga, în Judische Rundschau,
21 iulie 1916).
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din cot, în unghi drept ; miºcãri precipitate la îmbrãcare ; când ridicã
mâna ºi nu e numitã, se ruºineazã ºi îºi întoarce faþa. Fata puternicã,
tânãrã, îmbrãcatã în verde, la maºina de cusut.
27 IV 15.
În Nagy Mihály11 împreunã cu sora mea12. Incapabil sã trãiesc între
oameni, sã le vorbesc. Permanentã cufundare în mine, atenþie, obtuz,
lipsit de gânduri, înfricoºat. Nu am de împãrtãºit nimic, niciodatã,
nimãnui.
Cãlãtorie la Viena. Atotºtiutorul, preaînþeleptul, atât de cãlãtoritul
vienez, lung, cu barba blondã, picior peste picior, citeºte Az Est13,
îngãduitor, dar reþinut, aºa cum observãm eu ºi E. (în ceea ce-l priveºte
stãm amândoi în acelaºi fel la pândã). Zic : Ce experienþã mare de
cãlãtor aveþi ! (el ºtie toate legãturile de tren de care avem nevoie
dar se va vedea mai târziu cã indicaþiile nu sunt prea corecte , cunoaºte
toate liniile de tramvai electric din Viena, mã sfãtuieºte cum sã telefonez la Budapesta ºi Banovcºeþ, cunoaºte dispoziþiile privind bagajele,
ºtie cã scapi mai ieftin la platã dacã iei cu tine bagajele în taximetru),
la care el nu rãspunde nimic, ci ºade nemiºcat, cu bãrbia în piept. Fata
din ikov14, schimbãtoare, vorbãreaþã, dar rareori în stare sã rãzbatã,
anemicã, un corp lipsit de valoare, nedezvoltat, ºi nici mãcar în stare
sã se mai dezvolte. Doamna din Dresda, cu o faþã de Bismark, se
remarcã mai apoi ca vienezã. Vieneza cea grasã, soþia unui redactor
al Timpului15, multã ºtiinþã de gazetãrie, vorbã limpede, împãrtãºeºte de cele mai multe ori, spre marea mea repulsie, propria mea
opinie. Eu, mai tot timpul mut, nu gãsesc nimic de spus, rãzoiul nu-mi
trezeºte, în acest cerc, nici cea mai banalã pãrere. VienaBudapesta.
Cei doi polonezi, locotenentul ºi doamna, coboarã curând, îºi ºoptesc
la fereastrã, ea palidã, nu prea tânãrã, cu faþa suptã, de multe ori cu
mâna pe ºoldurile strânse de hainã, fumeazã mult. Cei doi evrei unguri,
cel de la fereastrã seamãnã cu Bergmann ; unul sprijinã cu umãrul
capul celuilalt care doarme. Întreaga dimineaþã, cam de la ora 5,
discuþiile despre afaceri, îºi trec din mânã în mânã socoteli ºi scrisori,
din servietã sunt trase afarã mostre de tot felul. În faþa mea, un
locotenent ungur ; adormit, cu o faþã goalã, oribilã, gura deschisã, nas
comic ; dis de dimineaþã, în timp ce ne vorbeºte despre Budapesta,
transpirat, cu chii lucind, cu o voce ambalatã, în care se transpune
întreaga sa persoanã. Lângã, în compartiment, evreii din Bistriþa

11. Comunã în comitatul Zemplin, pe linia Sátoralje-Ujhely-Pøemysl.
12. La 22 aprilie 1915, Kafka, împreunã cu soþia sa Elli, îºi viziteazã cumnatul, Karl Hermann, în localitatea maghiarã carpatinã Nagy Mihály,
unde se afla în serviciul militar. În vreme ce Elli Hermann rãmâne,
Kafka se întoarce singur, la 27 aprilie, la Praga.
13. Seara, cotidian budapestan.
14. Suburbie a Pragãi.
15. Timpul, cotidian vienez.
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întorcându-se acasã. Un bãrbat la mai multe femei. Aflã cã pânã ºi
Körös Mezõ16 a fost închis traficului civil. Vor trebui sã cãlãtoreascã
20 de ore sau chiar mai mult cu cãruþele. Povestesc despre un om care
a tot amânat sã plece din Rãdãuþi pânã când ruºii erau atât de aproape,
încât nu i-a rãmas altã posibilitate decât sã ia loc pe ultimul tun
austriac. Budapesta.
Tot felul de informaþii referitoare la legãturile cu Nagy Mihály ;
cele mai pesimiste, cãrora eu nu le dau crezare, se dovedesc a fi ºi
cele mai corecte. Husarul din garã, într-o hainã de piele cu fireturi,
danseazã, ridicându-ºi picioarele ca un cal la inspecþie. Îºi ia rãmas
bun de la o doamnã. O întreþine uºor ºi fãrã întrerupere, dacã nu prin
vorbe, atunci prin miºcãri de dans sau manevre ale sabiei. O urcã o
datã sau de douã ori pe treptele vagonului, din preventivã îngrijorare,
cãci trenul ar putea sã plece ; mâna aproape sub umãrul ei. E de
înãlþime medie, are dinþi puternici, mari, sãnãtoºi ; croiul ºi talia
accentuatã a hainei de piele dau un aer femeiesc prezenþei sale. Zâmbeºte mult, în toate direcþiile, un zâmbet formal, inconºtient, fãrã rost,
simplã dovadã a firescului lipsit de cusur ºi pururi existent al fiinþei
sale, produs al onoarei ofiþereºti.
Perechea de bãtrâni despãrþindu-se în lacrimi. Sãrutãri nenumãrate, repetate fãrã motiv, aºa cum cineva la ananghie îºi scoate mereu
câte o þigaretã. Comportament familiar, fãrã a þine cont de locul în
care se aflã. Cam aºa trebuie sã meargã lucrurile zi de zi în dormitor.
Trãsãturile feþei sale nu mai pot fi în nici un chip observate, o femeie
bãtrânã, insignifiantã ; dacã îi priveºti mai atent faþa, dacã se încearcã
a i se privi faþa mai cu atenþie, trãsãturile ei se dizolvã ºi nu rãmâne
decât o vagã amintire a unui amãnunt anonim ºi minor : un nas roºu
sau niºte ciupituri de vãrsat. El are o barbã cãruntã, nasul mare ºi
urme adânci de vãrsat. Pelerinã rotundã ºi baston. Se stãpâneºte, deºi
e foarte emoþionat. Încercând o glumã melancolicã, o prinde pe bãtrânã
de bãrbie. Ce vrãjitorie tainicã în apucarea de sub bãrbie a unei femei.
În sfârºit, se privesc unul pe celãlalt în ochi, plângând. Nu la asta se
referã, dar s-ar putea formula cam aºa : pânã ºi acest mic ºi nenorocit
noroc, legãtura dintre doi oameni bãtrâni, se distruge datoritã rãzboiului.
Uriaºul ofiþer german mãrºãluieºte având atârnate de el diverse
obiecte din dotare, la început prin garã, apoi prin tren. E pietrificat
de atâta bãþoºenie ºi volum ; faptul cã se miºcã e aproape uimitor. În
faþã soliditãþii taliei, a lãþimii spatelui, a alcãtuirii suple a întregului,
trebuie sã caºti larg ochii pentru a-l putea cuprinde dintr-o privire.
În compartiment, douã evreice maghiare, mamã ºi fiicã. Seamãnã,
mama, o apariþie mai plãcutã, fiica, o rãmãºiþã jalnicã, dar orgolioasã.
Mama, o faþã latã, frumos elaboratã, pe bãrbie, câteva fire lânoase.
Fiica, mai micã, faþa ascuþitã, piele impurã, rochie albastrã ºi un fel
de bluzã trasã peste sânii lamentabili.
Sorã de la Crucea Roºie. Foarte sigurã pe sine, hotãrâtã. Cãlãtoria
ei pare cea a unei întregi familii. Fumeazã ºi merge în susul ºi în josul
16. Câmpia Criº, sat în comitatul (pe atunci unguresc) Maramureº, în zona
de graniþã cu Galiþia.
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culoarului, ca ºi tatãl ; sare, ca un puºtan, pe banchetã pentru a-ºi
scoate ceva din rucsac, îºi taie, ca o mamã, cu atenþie, carnea, pâinea,
portocala, îºi scoate la vedere picioarele, întinzându-le pe bancheta de
vizavi, cizmele galbene, ciorapi galbeni, întinºi. Nu ar avea nimic
împotrivã sã i te adresezi, începe chiar ea sã întrebe despre munþii
din depãrtare, îmi oferã chiar ghidul ei ca sã-i pot cãuta pe hartã. Zac
fãrã chef în colþul meu, adun în mine repulsia de a o descoase aºa cum
ar vrea, deºi îmi place foarte mult. O fatã puternicã, bronzatã, la o
vârstã nedefinitã, piele durã, buza de jos rãsfrântã, haine de cãlãtorie,
iar dedesubt, cele de spital, o scufie moale, voit trasã cu putere peste
pãrul împletit strâns. Pentru cã nu e întrebatã, începe ea, fragmentar,
sã povesteascã despre sine. Sora mea, care, dupã cum aveam sã aflu
mai târziu, nu o plãcuse deloc, o ajutã puþin. Cãlãtoreºte la Satoralja
Ujhel17, unde îºi va afla urmãtoarea destinaþie. Cel mai drag fiindu-i
acolo unde este cel mai mult de lucru, pentru cã acolo timpul trece
cel mai repede (sora mea trage de aici concluzia cã e nefericitã, lucru
pe care eu nu-l consider real). Trãim tot felul de experienþe, unul, de
exemplu, a sforãit insuportabil în somn, a fost trezit ºi rugat sã þinã
cont de ceilalþi suferinzi ; o promite, dar, abia întors la somn, reîncepe
ºi îngrozitorul sforãit. Era foarte distractiv. Ceilalþi bolnavi aruncau
cu pantofi în el ; zãcând în colþul camarei, era o þintã greu de ratat.
Trebuie sã fii sever cu bolnavii, altfel nu se poate sã-þi faci treaba.
Da, da, nu, nu, numai sã nu te încurci cu ei. Fac ºi eu aici o remarcã
tâmpitã, dar specificã mie, o remarcã strecuratã, vicleanã, colateralã,
impersonalã, neimplicatã, neadevãratã, de departe, provenitã dintr-o
ultimã ºi bolnãvicioasã nevoie, influenþat de asemenea de spectacolul
dupã Strindberg18 de asearã, cã femeilor trebuie sã le facã bine un
astfel de rol. Ea nu pare sã audã sau trece peste ceea ce am spus. Sora
mea, desigur, preia exact sensul cu care eu îmi lansasem replica ºi
râde. Alte poveºti, despre un bolnav de tetanos care nu voia sã moarã.
ªeful de garã ungur, care urcã mai târziu împreunã cu bãiatul sãu.
Sora medicalã îi oferã copilului o portocalã. Copilul o ia. Apoi îi dã
ºi o bucatã de marþipan. Îi atinge buzele cu el, dar copilul refuzã.
Spun : Nu-i vine sã creadã.. Sora repetã cuvintele mele. Foarte plãcut.
În faþa ferestrelor, Tisa ºi Bodrog-ul, cu apele lor umflate de primãvarã. Peisaje marine. Raþe sãlbatice. Munþi cu vin de Tokay. Lângã
Budapesta, dintr-o datã, între câmpiile arate, o poziþie militarã întãritã, semicircularã. Reþele de sârmã ghimpatã, adãposturi amenajate
cu grijã, bãnci impecabile. O expresie misterioasã pentru mine : Adaptat la teren..
La definirea terenului îþi trebuie un instinct de patruped.
Hotel murdar în Ujhel. În camerã totul e decrepit. Pe noptierã,
scrumul ultimului locatar. Curãþenia paturilor, superficialã. Încerc sã
obþin, la douã comandamente diferite, permisiunea de a folosi trenuri
17. Satoralja Ujhely, capitalã a comitatului Zemplin (Kafka ortografiazã
greºit) (nota trad.).
18. Tatãl de August Strindberg.
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militare. Ambele în încãperi confortabile, mai ales cel din urmã. Contrastul militari-funcþionãrime. O indubitabilã preþuire a muncii scrisului :
o masã cu panã ºi cãlimarã. Uºa de la balcon ºi fereastra, deschise,
canapea confortabilã. Într-o dependinþã cu perdea din curtea interioarã, zgomot de vase. Se serveºte gustarea. Cineva  dupã cum voi
afla mai târziu, locotenent colonelul  dã la o parte perdeaua pentru
a vedea cine aºteaptã aici. Zice : Trebuie sã ne câºtigãm ºi noi pâinea,
îºi întrerupe gustarea ºi vine la mine. Deºi nu obþin nimic, trebuie
sã mã întorc pânã acasã, pentru a-mi lua ºi cea de a doua legitimaþie.
Numai pe aceasta îmi poate fi scrisã permisiunea de a folosi trenul
poºtal de mâine, o înlesnire absolut inutilã. Zona gãrii, ruralã, piaþa
în paraginã (monumentul lui Kossuth, cafenelele cu muzicã þigãneascã,
cofetãria, un elegant magazin de pantofi, publicitate la ziarul Az Est,
un soldat semeþ, cu o singurã mânã, plimbându-se cu miºcãri îngroºate, o litografie în culori violente reprezentând victoria germanã,
cercetatã cu atenþie timp de 24 de ore cât mi-e dat sã mã învârt pe
acolo ; întâlnit pe Popper19. Seara, la cafenea, plin de civili, oameni
din Ujhel, simpli ºi totuºi strãini, parþial suspecþi, nu doar pentru cã
e rãzboi, ci pentru cã nu îi înþelegi. Un preot militar citeºte de unul
singur ziarele. Înainte de masã, soldatul german, tânãr ºi frumos, în
restaurant. Comandã tot felul, fumeazã trabuc gros, apoi scrie.
Ochii severi, dar juvenili, o faþã limpede, regulatã, bine rasã. Îºi ia
apoi raniþa pe umeri. L-am revãzut mai târziu, salutând, dar nu mai
ºtiu unde.
3 V [1915]
Absolutã indiferenþã ºi obtuzitate. O fântânã secatã. Apã numai
la o adâncime de neatins, ºi nici mãcar acolo ceva sigur. Nimic, nimic.
Nu înþeleg viaþa din Dezbinat de Strindberg ; ceea ce el numeºte frumos, mie îmi repugnã, într-o relaþie cu mine. O scrisoare cãtre F. 20,
falsã, neexpediabilã. Ce mã reþine de la a avea un trecut sau un viitor ?
Prezentul e himeric, nu stau la masã, mã învârt doar în jurul ei. Nimic,
nimic. Pustietate, plictisealã, nu, nici plictisealã, nici pustietate, ci
lipsã de sens, slãbiciune. Ieri, în Dobrichowitz.
În româneºte de TINU PÂRVULESCU

19. Probabil Ernst Popper, din cercul lui Franz Werfel ºi Willi Haas.
20. Felice Bauer.

258

CLASICII IMPERIULUI AGONIC

Hermann Bahr (1863-1934), nãscut la Linz, face parte dintre
primii reprezentanþi ai modernismului vienez. Prozator, dramaturg,
eseist, publicist ºi critic literar, Bahr este, prin întreaga activitate
ºi operã, seismograful perfect al timpurilor sale. Trecând de la naturalism, prin impresionism, simbolism ºi expresionism, pentru a se
devota apoi vechii tradiþii catolice, autorul nu-ºi trãdeazã, totuºi,
nici un moment devotamentul faþã de creaþia angajatã social. Spirit
universal ºi liberal, Bahr crede în salvarea politicã a Austriei prin
apropierea de celelalte state puternice din Vest ºi subscrie ideii de
State Unite ale Europei. Jurnalele lui încep în anul 1884, când
viitorul scriitor se înscrie la Academia de Studii Economice din Berlin.
Se transferã, pe rând, la Viena, Graz ºi Cernãuþi, pentru ca apoi,
renunþând la facultate, sã trãiascã doi ani la Paris. Între 1892 ºi
1912, Bahr a jucat un rol important în viaþa culturalã a Vienei, unde
împreunã cu prietenii Hofmannsthal, Schnitzler, Hugo Wolf, Gustav
Klimt ºi duºmanul  Karl Kraus, a contribuit la impunerea modernismului. Se mutã la Salzburg ºi, în 1921, la München, unde rãmâne
pânã la sfârºitul vieþii.
Lui Hermann Bahr i se poate reconstitui viaþa aproape zi cu zi,
el neîncetând sã scrie decât în 1933, anul anterior morþii. De fapt,
existã douã jurnale paralele : jurnalul scris pentru a fi publicat,
începând din 1904, ºi jurnalul intim, privat, incredibil de asemãnãtor cu primul, din care o parte se aflã ºi astãzi, depozitatã în lãzi,
în stare de manuscris, la Biblioteca Naþionalã a Austriei. Departe
de a conþine introspecþii sau detalii scandaloase, jurnalele lui Bahr
sunt chiar dezamãgitoare din punct de vedere informaþional, fiind,
în marea lor majoritate, proiecte de lucrãri, schiþe ideologice ºi descrieri
fruste ale întâlnirilor cu oameni, piese de teatru sau cãrþi. Fragmentul
de faþã este inclus în cele aproape 500 de pagini de jurnal din 1903,
an în care, revenindu-ºi dupã o operaþie grea din ianuarie, autorul
îºi dedicã întregul timp proiectelor culturale. (Ioana Copil-Popovici)
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Hermann Bahr

Profetul modernilor *
18 septembrie
Wärndörfer1 îmi scrie în legãturã cu eseul meu împotriva criticilor
adresate lui Klimt2. Cu ce pasiune ! E nebunie curatã. De ce aceastã
urã ?... Bruckner, Hugo Wolf... În genul lui Schopenhauer, dar cu o
caracteristicã mai degrabã austriacã  masochismul. Ar fi de ajuns sã
arãtãm ce înseamnã Klimt pentru arta noastrã ºi pentru cea europeanã. Presa e relativ neamestecatã ; în cazul de faþã e vorba, însã,
de josnicia maselor. Ce simplu i-ar fi sã devinã un pictor de kisch-uri
ºi sã molipseascã sute de mii ! El este o forþã moralã ºi un exemplu :
e surprinzãtor cã þara asta pierdutã a putut produce un astfel de om.
Pe lângã el, tot ce se creeazã în Austria la ora actualã pare infim.
Minor. Chiar proprii mei prieteni. Poate cã starea aceasta de fapt se
datoreazã idiosincraziei învãþaþilor noºtri ºi scepticismului ignoranþei,
cum îl numea Schopenhauer  un austriac nu poate fi un geniu.
Esenþa lui [Klimt, n.t.] constã în combinaþia dintre farmecul uºor
cochet ºi realitatea impunãtoare care îi provoacã imaginaþia, fãcând-o
prolificã ºi de o intensitate incredibilã. El este pictorul viselor  doar
în vis avem senzaþia de plutire într-o lume imaginarã care, în acelaºi
timp, pare mai palpabilã decât orice realitate.
20 septembrie
Cãlãii 3 mi-au programat Mama 4 . Redacþia a fost uimitã cã
permit un astfel de lucru în starea mea actualã. Despre asta doresc
sã vorbesc ºi la conferinþã, ºi anume despre faptul cã ºi lui Schnitzler
i s-a luat în nume de rãu publicarea Horei5 dupã câºtigarea premiului
Bauernfeld. Lumea crede, se pare, cã ni se poate închide gura cu

*
1.
2.
3.
4.
5.

Hermann Bahr, Prophet der Moderne. Tagebücher 18881904, Böhlau
Verlag, Wien, 1987 (fragmente).
Friedrich Wärndörfer  prieten al lui Hermann Bahr. (N. trad.)
Gustav Klimt (1862-1960)  pictor vienez.
Cãlãii  H. Bahr se referã la o trupã de teatru din München.
Mama (Die Mutter)  piesã de teatru în trei acte a lui H. Bahr.
Hora (Reigen)  piesã a lui Schnitzler, publicatã în 1900.
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posturi importante ºi omagii. Se înºalã. Nu dãm doi bani pe toate
poziþiile ºi omagiile lor, care ar avea un sens pentru noi doar în mãsura
în care ar putea asigura o reeditare a productivitãþii noastre, a umilei
noastre productivitãþi.
21 septembrie
Timp frumos. Am dictat Maestrul6. Am discutat cu Kolo7 ºi Wärndörfer
cartea despre Klimt. La Teatrul Naþional, Minna von Barnhelm.
30 septembrie
Timp frumos. Foarte cald, aproape sufocant. Am continuat Între
ei8. Am fost la Meistersingern.
1 octombrie
Am terminat Între ei. A fost pe la mine Dr. Hollander sã mi se
plângã de dezordinea de la Reinhardt. Contele Seebach ºi Possart îmi
solicitã Maestrul, a cãrui formã completã trebuie sã le-o înmânez în
decurs de 14 zile. Îi scriu pe larg lui Reinhardt, trimit Maestrul la
Dresda, îi cer pãrerea lui Lange despre Între ei.
15 octombrie
O dimineaþã perfectã de toamnã. O ceaþã densã prin care, treptat,
pãtrunde soarele. Frunzele prind culoare. Frig. Am fost la Julius Bauer
cãruia, împreunã cu Burkhard, i-am oferit, cu ocazia celei de a 50-a
aniversãri, un Lavater, ediþie princeps.
18 octombrie
A fost Halbe pe la mine, patru ore. Aratã mulþumit. S-a îngrãºat,
graba lui apucatã ºi bâlbâitã nu-i permite sã rãsufle sau sã-ºi termine
mãcar propoziþiile, fãcându-l ºi mai caraghios. Îl iau puþin peste picior
cu faptul cã, de curând, mi-a povestit doctorul Feld despre el cã ar fi
regele München-ului, cu revista lui Freistatt, cu teatrul  Theater 
ºi rivalul sãu, Wedekind.
Se lasã uºor iritat, dar se amuzã totuºi, pânã la urmã, ºi începem
sã vorbim despre Wedekind, care îi este, de fapt, prieten intim, dar
care, cu toate astea, nu se poate abþine sã nu comploteze împotriva
lui, a lui Halbe. Tatãl lui Wedekind, un paºoptist bãtrân, materialist
6. Maestrul (Der Meister)  piesã de teatru a lui H. Bahr, scrisã în 1903.
7. Koloman Moser  artist vienez ºi prieten al lui H. Bahr.
8. Între ei (Unter Sich)  piesã de teatru a lui H. Bahr, scrisã în 1903.
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pânã în mãduva oaselor, un cap de matematician, a stat mai întâi în
Orient, apoi în America (familia e de origine din Hanovra, ginerele
lui Gangshofer fiindu-i rudã), unde s-a cãsãtorit cu o þigancã, pe jumãtate evreicã, se pare (ea mai trãieºte, locuia înainte cu Erika, acum
este în Elveþia), ulterior a revenit în Europa ºi ºi-a cumpãrat un
domeniu în Elveþia. Dupã moartea lui, Frank toacã rapid moºtenirea,
mai ia ºi de la sora lui pentru a se complace în propria legendã negativã,
când, de fapt, el este o persoanã cu simþ etic ºi suferind profund.
Îmi povesteºte despre Hartleben, la care a stat o lunã în primãvarã.
Acesta ºi-a regãsit o iubitã din tinereþe, mãritatã cu un profesor, care,
pentru cã ea avea bani, nu voia sã divorþeze. Aºa cã Hartleben a plecat
cu ea în Italia ºi, în fiecare dimineaþã, îi scriau profesorului o vedere
în care îi povesteau ce bine se simt ºi ce plãcut îºi petrec nopþile
împreunã. Astfel cã sãrmanul a mers totuºi, cu pachetul de vederi sub
braþ, sã divorþeze. Ce s-au mai amuzat judecãtorii ! ªi mi-a mai povestit
cum femeia, în stil berlinez, i-ar fi spus fostului soþ dupã pronunþarea
divorþului :  Nu vrei sã bem o sticlã de Mosela în cinstea despãrþirii ?.
Iar acesta ar fi rãspuns : Dacã faci tu cinste.. ªi coborârã în cârciumã.
23 octombrie
Frig. Plouã oribil. Voi pleca la Berlin. Hotel Ringner. Mã aºteaptã
doctorul Erich Freund. Citesc în Sala prietenilor societãþii literare.
La ora 11 plec la Berlin.
24 octombrie
Hôtel de Rome. La nouã ºi jumãtate sunt la repetiþia Electrei la
Teatrul Mic. Îmi place mult metoda lui Reinhardt de a-i pune pe actori
în temã recitând ºi jucând rolul fiecãruia, în stilul propriu acestuia,
uºor exagerat. La Hôtel de Russie, cu Dormann ºi Jennie Rauch. În
Hôtel de Rome, un moment cu Hauptmann, doamna Grete ºi Fred.
În Café Victoria, cu Reinhardt, Cahane, Hollander ; rezolv toate neînþelegerile cu Hugo. Îi telegrafiez acestuia sã vinã.
Seara : afacerea e afacere. Basserman a fost sublim, pânã ºi Triesch
m-a impresionat. Am mers apoi cu Brahm în Savoy ; acesta acceptã
Maestrul, dar cu Rittner ca protagonist, în timp ce pe Basserman îl
propune în rolul japonezului.
25 octombrie
La Pãdurea Verde. Am mers cu Harden, pe care l-am gãsit foarte
întinerit, vesel, mulþumit de sine aproape copilãreºte ; vorbim de Viena,
Sundermann, Wolfgang Heine. Pe urmã merg la Reinhardt, unde cinez
cu Eysold, Lucia Hoflich, Sender, Felix Hollander ºi soþia, Fred ºi
Kahane. Seara, la teatru, Salomé ºi Kammersänger.
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30 octombrie
La postul de poliþie mi se comunicã ridicarea cenzurii aplicate
Horei, dar pe rãspunderea mea, în sensul cã trebuie sã mã declar
pregãtit sã suport consecinþele unui scandal produs de posibilii rãu-voitori. Îi trimit lui Wärndörfer rectificãrile la prefaþa lui Klimt.
Ieri am fost sunat de dr. Frany Zweybruck la ora ºapte, ca sã îmi
comunice cã într-o ºedinþã a Uniunii Jurnaliºtilor s-a pus problema
dacã onoarea ºi statutul jurnalistului nu sunt periclitate prin faptul
cã un publicist ca mine citeºte în public o lucrare porno cum este Hora.
Preºedintele comitetului : Wilhem Singer. Participanþi : Leitich, Pötzl,
Robert Hirshfeld. La întrebarea dacã mi-a luat cineva apãrarea, rãspunsul lui Zweybruck a fost : nimeni, nici chiar el însuºi. Deocamdatã
au decis sã-mi facã doar reproºuri pe cale prieteneascã. I-am rãspuns
cu citatul din Götz.
1 noiembrie
O dimineaþã minunat de caldã. Galbenul castanilor ºi roºul viþei
sãlbatice. Sunt sunat de la poliþie ca sã mi se comunice cã nu mi s-a
aprobat, totuºi, citirea în public a Horei. Arthur Schnitzler a stat mult
la mine. Tocmai îºi terminase ultima piesã de teatru, Drumul singuratic.
Dupã-amiazã a trecut pe la mine Trebitsch9, cu care am mers împreunã
la Schnitzler. M-am simþit bine întreaga searã cu Salten.
2 noiembrie
La poliþie. La dr. Kanner, la Neuen Freien, la Julius Bauer, la
Burkhard, care îmi face recursul pentru consilier, la dr. Redlich, care
trebuie sã îmi aranjeze o audienþã la Körber. Peste tot, discuþii despre
starea Vienei, nicãieri curaj.
4 noiembrie
La ora trei, la primul-ministru. Pãlãvrãgesc cu plãcere cu Sieghart,
consilierul. Ochii înguºti ai lui Körber. Sunt întrebat tot felul de lucruri.
10 noiembrie
Expediez Împotriva lui Klimt. Lucrez la Maestrul. Directorul Henry
al Cãlãilor din München a venit pe la mine. Salten, de asemenea.
Se plângea de Schnitzler, care ar fi interpretat cuvântul artã minorã
din studiul Schnitzler ºi Hora sa ca pe o tragedie.
13 noiembrie
Expediez recomandat Împotriva lui Klimt lui Wilhem Singer. Dupã-amiazã la Secession, împreunã cu Klimt, Kolo Moser, Moll. Seara mã
sunã Trebitsch, care fusese la ºapte ºi jumãtate la Wilhem Singer (din
9. Siegfried Trebitsch (1869-1956)  scriitor, poet ºi dramaturg vienez.
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cauza Candidei, care va fi reprezentatã joi la Dresda) ºi se întristase
din pricina cãrþii mele despre Klimt, care, spunea el, îi va irita din
nou pe toþi, iar de data asta nu mã va mai putea susþine. Le trimit
lui Fischer ºi Brahm primul act din Maestrul, corectat.
Am primit o scrisoare de la Berlin care mã anunþa cã au programat
premiera Maestrului pe 12 decembrie.
Seara la ºase fãrã un sfert, la Wilhem Singer, pe care îl rog sã îmi
permitã sã asist la repetiþiile Maestrului ºi îl întreb dacã e adevãrat,
cum am dedus din telefonul lui Trebitsch, cã ar fi nemulþumit de mine
ºi de cartea despre Klimt. Nici vorbã, îmi rãspunde el ; dar, ca prieten,
îmi deplânge talentul de a-mi face cu fiecare ocazie duºmani. ªi de
unde aceastã vehemenþã în problemele, totuºi, secundare ale artei, în
timp ce pe cele principale le ignorã toatã lumea ?
Adaugã cã, de fapt, este foarte frumos cã îl susþin pe Klimt pânã
în pânzele albe. Eu observ, totuºi, cã întreaga poveste l-a marcat. Îi
povestesc cum a venit Pötzl la mine atunci ºi cum a încercat sã mã
convingã sã scriu un necrolog la adresa lui Klimt. Dar cu siguranþã
era bine intenþionat..., afirmã, mai mult întrebând, Singer. Dau din
umeri. Ne privim pentru o secundã adânc în ochi. Apoi îmi povesteºte
despre Die Zeit10, care a tratat cu el preluarea de cãtre Steyermühl
a unei afaceri, dar fãrã nici un rezultat.
15 noiembrie
Am fost la Salzburg sã vizitez mormântul11. Toate ziarele ºi-au
schimbat brusc tonul ºi îl trateazã pe Klimt cu o stimã ce îmi trezeºte
suspiciuni. Leitich a fost remarcabil în Deutsche Zeitung. Numai
Volksblatt mai latrã.
17 noiembrie
Ceaþã. Cu toate astea, profunda mea depresie din zilele trecute
începe sã disparã. Nu vreau sã mai lucrez atât, în schimb, vreau sã
mã plimb mai mult. Îmi simt tot mai des inima.
8 noiembrie
Dupã-amiazã al Rodaun, unde Hofmannsthal ne citeºte, mie ºi lui
Brahm, Veneþia salvatã12.
26 noiembrie.
Am scris scrisori, am ordonat cãrþi, am fãcut, în sfârºit, o plimbare,
ceea ce am de gând sã fac din nou în mod regulat, altfel decad complet.
10. Die Zeit  revistã al cãrei fondator este H. Bahr.
11. H. Bahr se referã la mormântul pãrinþilor lui.
12. Veneþia salvatã (Das gerettete Venedig)  piesã de teatru a lui Hugo von
Hofmannsthal, a cãrei primã reprezentaþie a fost pusã în scenã de Brahm
la Teatrul Lessing din Berlin.
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M-a durut inima, fizic. ªi tot timpul mã urmãreºte o nostalgie a strãinãtãþii : Italia, Grecia, Paris.
27 noiembrie
Prima zãpadã care rãmâne netopitã pânã la prânz. Atmosferã de
iarnã. Am mers cu Daisy pe lângã Mariabrunn, prin Weidlingau.
Am citit în Rundschau un eseu inteligent scris de Paul Mougre
despre Critica limbajului lui Mauthner13. Pentru Mauthner, cele mai
profunde probleme filosofice sunt probleme ale întrebuinþãrii limbajului, iar locurile comune ale gândirii din limbile noastre culturale
sunt obiceiuri locale ale umanitãþii apusene. O idee fundamentalã
e aceea cã limba, ca mijloc de comunicare, nu-i în sine foarte valoroasã ; un cuvânt poate sã fie înþeles doar cu ajutorul contextelor în
care apare  intonaþie, mimicã, gesturi. Landauer 14 are dreptate
atunci când descoperã o strânsã legãturã între lingvisticã ºi poezia
modernã ; pentru cã Hofmannsthal, George, Dehmel ºi Mombert 15
localizeazã efectul poetic în aura asociativã a cuvântului, ºi nu în
sâmburele lui descriptiv.
În timp ce mã plimbam, mã tot gândeam dacã ar trebui, dacã aº
putea sã-mi vând casa ºi sã plec în lumea largã, la Atena sau Amalfi,
poate. Ceea ce mã intereseazã  lupta Europei cu America, Statele
Unite ale Europei, distrugerea Eului de cãtre Mach ºi a limbajului de
cãtre Mauthner, viaþa ºi arta ca iluzii conºtiente, romanþate forþat 
nu se înþelege deloc aici, iar ceea ce îi preocupã pe bãºtinaºi  dezlegarea de Roma, despãrþirea de Ungaria, problema evreilor  mi se
pare absurd. Aºa mã consum, devenind tot mai nervos, supãrat ºi
bolnav. N-ar fi mai înþelept sã aºtept sfârºitul crizei (dezintegrarea
Imperiului) în strãinãtate ºi sã revin, cu sufletul regenerat, atunci
când aici vor fi create din nou condiþii pentru munca spiritualã  dupã
trei, cinci, poate zece ani ? Nu cumva tot ceea ce mã leagã de propria
casã e un fals sentimentalism, în fapt fiind vorba de lenea ºi laºitatea
mea ascunse ? Pentru cã ar trebui evident sã fac sacrificii ºi sã îndrãznesc  aº renunþa la poziþia sigurã de acum. ªi dacã nu e decât
o îndobitocire garantatã ºi nimic mai mult ?
Am citit Angelus Silesius.
28 noiembrie
Dupã-masã m-am plimbat cu Daisy. Este atât de drãguþã ; cu sensibilitatea, curiozitatea ºi fragilitatea ei, cu frica ei de tot ce îi este

13. Fritz Mauthner (1849-1923)  scriitor, filosof ºi autor satiric nãscut în
Boemia.
14. Gustav Landauer (1870-1919), filosof, politician ºi scriitor socialist german asasinat la München.
15. Stefan George (1868-1933) ; Richard Dehmel (1863-1920) ; Alfred
Mombert  poeþi germani moderni.
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necunoscut. Pãrul prins în coadã îi fluturã liber pe spate, câteodatã,
în fugã, rotindu-se în spirale. Totul la ea este elasticitate. Dacã o oblig
sã meargã liniºtitã pe lângã mine, tremurâ de atâta energie reþinutã.
În timpul plimbãrii, mã gândesc la ceea ce am realizat în aceºti
doi ani în Viena ºi cum am reuºit sã îmi ridic atâþia oameni împotrivã.
Nu am fãcut decât sã îmi spun pãrerea despre artã ca supremã expresie
a chintesenþei unei vieþi (atât individualã, cât ºi naþionalã), în timp
ce în Austria arta sau literatura, deci frumosul, sunt percepute ca o
anexã, o completare, un moft practicat în puþinul timp liber dintre
douã obligaþii obºteºti, ceva exotic, ce se face, de altfel, mult mai bine
în strãinãtate ºi pe care noi ar trebui sã-l imitãm supuºi, respectând
regulile celorlalþi. Istoric vorbind, îl putem aminti pe un Josef, pentru
care literatura noastrã nu este decât un ecou al clasicismului german,
sau pe Schreyervogel, la care aceasta apare ca un experiment individual de recuperare a amintirilor de la Weimar. În definitiv, sã nu
uitãm cã Grillparzer 16 ºi Anzengrüber 17 nu au avut succes decât
postum...
În timp ce scriu mã proiectez în Mytilena sau Amalfi, unde, privind
în largul mãrii, scriu o Despãrþire de Austria. Probabil, noua profesie
a austriecilor este aceea de a construi omul apolitic, independent
de orice naþiune sau stat ; un fel de nou evreu. Acum cã am înfãþiºat
situaþia din Austria, în întregul ei penibil respingãtor, vreau totuºi
sã adaug faptul cã tocmai aceastã stare a lucrurilor permite puþinilor
oameni cu adevãrat talentaþi sã ajungã în vârf. Nietzsche, vorbind
despre situaþia grecilor într-o þarã ocupatã de rasa mongoloidã, cu o
fâºie semitã de-a lungul þãrmului, spune : Instinctul lor de conservare, ca fiinþe superioare, înconjuraþi de o majoritate duºmãnoasã, i-a obligat sã menþinã tot timpul o puternicã intensitate
spiritualã., XI, S.33.
Comparate cu liberalismul nostru, cu ideea eronatã cã educaþia,
în loc sã prindã încet rãdãcini pe pãmântul acesta, din rasa aceasta,
din experienþele noastre, trebuie urgent importatã de undeva ºi doar
imitatã  aºa încât la noi orice element spiritual lasã impresia de
maimuþãrealã (mai ales în timpul lui Josef18) , ideile lui Bielohlawek19
reprezintã un progres. Ele distrug falsa vrajã. Numai cã, percepând
impostura ºi aroganþa sus amintitei educaþii, Bielohlawek considerã
implicit orice educaþie o escrocherie. Poate ar trebui sã-i scriu despre
aceste lucruri lui Harden. Cu aceastã ocazie ar dispãrea o perioadã
ºi atât de frecventul reproº cã, atenþi fiind doar la fetele frumoase,
neglijãm marile probleme ale patriei (a se înþelege : paznicul de
noapte ceh).
16.
17.
18.
19.

Franz Grillparzer (1791-1872)  poet, dramaturg ºi prozator vienez.
Ludwig Anzengrüber (1839-1889)  dramaturg ºi prozator austriac.
Josef al II-lea, împãrat austriac (1741-1790), fiul Mariei Tereza.
Hermann Bielohlawek (1861-1918), politician austriac creºtin-social.
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29 noiembrie
Dupã-amiazã la Hugo, în Rodaun. Discuþie despre Electra ºi Veneþia
salvatã, cãreia i-o prefer totuºi pe prima, pentru cã abundã în ceea
ce Hugo ºtie sã surprindã perfect : expresia emoþiei extreme. Pe
când, pentru a înfãþiºa liniºtea, pacea, se foloseºte întotdeauna de un
ton strãin.
Hugo îmi povesteºte despre o scrisoare primitã de la Peter Altenberg,
în care acesta îl felicitã pentru Electra (nu din motive artistice, ci din
respect faþã de principiul dreptãþii), îl criticã pe Goldmann pentru
foiletonul lui prost ºi continuã : Un evreu nu va înþelege, oricum,
aceste probleme niciodatã !. Nu pot sã suport ipocrizia unor astfel de
oameni ; nu mã consider afectat moral, ci doar înstrãinat din punct
de vedere psihologic, pentru cã nu pot sã-mi imaginez ce se întâmplã
în mintea lor.
Aici discuþia revine asupra temei mele principale ; detectez semne
care dovedesc cã s-a zis cu Austria : naþiunile puternice cunosc nevoia
de Celãlalt, pânã ºi de adversari, cu care se colaboreazã ºi pe care,
pentru binele propriu, þi-i doreºti puternici ºi fermi, deoarece, cu cât
mai tari se dovedesc aceºtia, cu atât mai mult îþi poþi arãta tu forþele
proprii ; o luptã adevãratã poate fi dusã doar între doi spadasini la
fel de iscusiþi.
Îi povestesc apoi despre scrisoarea prin care tânãrul domn von
Sonnenthal (funcþionar al Societãþii Siemens, în vârstã de 40 de ani,
cãsãtorit cu una din fiicele directorului Herz), pentru a-ºi proteja
progenitura de otrava aºa-ziºilor moderni, în care domnia sa nu
vede decât perversitatea, isteria ºi speculaþia unor impostori, refuza
invitaþia adresatã fiicei lui, Everl, la un spectacol de marionete oferit
de Fritz Wärndörfer copiilor lui. Caracteristicã acestui tip de abordare este nostalgia faþã de trecut, pe care i-l aminteºte lui Wärndörfer,
de care acesta din urmã s-ar jena acum. Îi aduce aminte de timpurile
când mai savura Bellini ºi se entuziasma la Albertina în faþa unui
desen de Rafael  ca ºi când înþelegerea operelor moderne ºi atracþia
faþã de ele determinã obligatoriu dispreþuirea artei vechi !
Vorbind din nou despre jalnica stare a Austriei, arãt cum am
devenit barbari unul pentru celelãlalt, nemaiînþelegându-ne nici
propria limbã. Lipseºte orice comunicare între grupurile educate,
legãturã care, prin ea însãºi, reprezintã cultura unei þãri. Noi avem
doar educaþia desãvârºitã a unei mâini de oameni ºi decãderea
absolutã a restului.
30 noiembrie
Noiembrie a fost o lunã a certurilor : întâi pentru Schnitzler, apoi
pentru Klimt. Personal, decad, obosit, amãrât, profund scârbit de
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Austria, mai iritat ca oricând  încep sã-mi fac probleme pentru umorul
meu. Poate voi reuºi sã mã descarc într-un eseu pentru Harden, care
se va intitula Sfârºitul. Am probleme serioase cu inima. Pe deasupra,
simt un dor nespus de soare, de Sud, de marea albastrã, de pânzele
galbene ºi roºii ale corãbiilor.
În româneºte de IOANA COPIL-POPOVICI
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Max Brod (1884-1968) apare în ochii contemporanilor sãi drept
figura numãrul unu a modernismului praghez din prima jumãtate
a secolului. Acest fapt se datoreazã nu numai romanelor publicate,
care s-au bucurat de succes, ci ºi devotamentului cu care omul de
litere ºi-a slujit idealurile. Activitatea sa publicisticã, politicã ºi de
promovare a literaturii congenerilor avea sã o depãºeascã  o datã
cu trecerea anilor  pe cea de romancier. Lui i se datoreazã salvarea,
editarea ºi impunerea operei unuia dintre cei mai mari scriitori ai
lumii, Franz Kafka.
Evreu de origine, se naºte la 27 mai 1884 la Praga, unde-ºi încheie
ºi studiile juridice. Ocupã posturi publice importante ºi duce de
aemenea o bogatã activitate publicisticã (criticã dramaticã ºi muzicalã).
În 1939 emigreazã în Palestina. Opera sa va fi puternic influenþatã
de mistica iudaicã. Dintre cele mai importante scrieri : Tycho Braches
Weg zu Gott (Drumul lui Tycho Brache la Dumnezeu), 1916; Reubeni,
Fürst de Juden (Reubeni, voievod al evreilor), 1925 ; Galilei in der
Gefangenschaft (Galilei în captivitate), 1948 ; Der Meister (Maestrul),

1952. Scrie de asemenea : Franz Kafka, Eine Biographie (Franz
Kafka. O biografie), 1937, Franz Kafkas Glauben und Lehre
(Crezul ºi învãþãtura lui Franz Kafka), 1948.
Volumul Eine Freundschaft (O prietenie), din care au fost
extrase fragmentele urmãtoare, face public unul din multele
proiecte comune ale acestor doi mari prieteni, Max Brod ºi Fraz
Kafka : þinerea unor jurnale de cãlãtorie paralele, o etapã pregãtitoare în vederea scrierii unui roman la patru mâini (rãmas la
nivelul probelor). Este vorba despre cãlãtoriile efectuate de aceºtia
în vara anului 1912 la Jena, Leipzig ºi Weimar. Replica lui Kafka
la notaþiile lui Max Brod e accesibilã cititorului român cu titlul
Cãlãtoria Weimar-Jungborn, în Franz Kafka, Opere complete,
vol. III, Jurnal, 1910-1923, (în româneºte de M. Ivãnescu),
Bucureºti, Univers, 1998, (pp. 426-446). (Tinu Pârvulescu)
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Max Brod

Prietenia*

Vineri 28 iunie
Doar pânã la 12 la birou. Pornesc într-o dispoziþie proastã, deoarece
Neue Rundschau a apãrut fãrã mine ºi din cauzã cã nu mi-a parvenit
nici una dintre mult râvnitele veºti literare.
Foarte cald. Dorm pânã la Aussig, adânc ºi netulburat.
Discuþie despre Grillparzer1.
Elveþia boemo-saxonã, pe care o dispreþuiam de obicei, îmi face,
sub influenþa lui Kafka, o impresie bunã.
Dresda : 1 orã liber. Strada Pragãi, cu enormele ei magazine de
fructe ; cel mai mic e mai frumos decât Lippert. Foarte ieftin. Mormane
de produse clãdite cu grijã în mezelãrii. Fete frumoase la promenadã.
 Dizgraþiosul monument Bismark  ambalaj tetic. În egipteanã, tet
înseamnã veºnic.  Am mâncat într-o autoservire un ºniþel ieftin ºi
prost.
Leipzig : Sosim într-o garã veche ; cea nouã este terminatã doar pe
jumãtate.
Discuþie cu omul de serviciu, care ne lãmureºte asupra vieþii de
noapte : Distraþi-vã ºi beþi în garã o halbã de bere, ºi-aºa costã numa
cinºpe pfenigi . Hotelul Opel. Dormim, pentru prima oarã, în aceeaºi
camerã, singura liberã. Cu geamul deschis. Zgomot colosal. Maºini,
tramvaie, tropot de cai.  În jurul orei 4, când închid geamul, Kafka
se trezeºte. Gândesc : Aºa o s-o ducem toatã noaptea . Visez ceva
atât de urât despre el, încât redeschid fereastra. Totuºi, adorm cu
capul sub pernã.
Înainte : raitã prin oraºul vechi  în birtul Gâlceava porumbeilor,
unde cetãþeni beþi se iau la harþã cu nevestele. Diploma clienþilor
credincioºi, dedicatã lui Berilã. Fotografia unui student scheletic,

*

Max Brod, Eine Freundschaft Reiseaufzeichnungen, S. Fischer Verlag,
1987 (fragmente).
1. Franz Grillparzer (1791-1872), poet, dramaturg ºi nuvelist austriac.
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care frecventase timp de 14 ani localul ; mort de 12 ani. Berea Lichtenhein,
din care Kafka nu mai bãuse de mult, acoperã cu broboane halba de
lemn.  Apoi într-un bordel vecin, sus, subit jos. Dame îngrozitoare,
uºchealã. Cred cã se numea Walhalla. Zãrim prin întuneric monumentul tânãrului Goethe, cu 2 medalioane, foarte drãguþ, aproape
parizian. Pivniþa lui Auerbach2 e demolatã.  Primãria cu cea mai
lungã inscripþie din lume.  În spatele lui Goethe, o casã foarte frumoasã, vechea bursã.  Oraºul pare filistin, cu vegetaþia lui abundentã
de berãriispelunci.  Café Français, unde am bãut o limonadã demnã
de milã ; ceai mizerabil.  Simþul meu de orientare, cu adevãrat uimitor
în oraºe strãine, bizuit pe un secret sistem de coordonate.
Sâmbãtã 29 iunie
Lenevim în paturi. Prin arºiþa strãzilor, zãrim Piaþa August  care,
în ciuda dimensiunilor ei, nu se comparã cu Place de la Concorde ,
Strada Fraþii Grimm.  Am mai vãzut totul astã noapte.  Biserica
Thomas ; ocheadã scurtã ; tulburaþi, cu gândul la Bach, care lucrase
aici. Acum însã totul e perfect renovat. N-am cãutat monumentul lui
Bach, ºi nici nu l-am gãsit.  Strãzi liniºtite, nu încape nici o comparaþie cu Praga.  Prãvãlia Thalysia, cu rufãrie pentru nou-nãscuþi,
haine de mâna a doua º.a. Pe la 11, la Rowohlt3. În casa de-alãturi
a murit Mendelssohn. În aceeaºi casã : Drugulin. Foarte murdarã
(de-aici sã vinã oare frumoasele cãrþi ? !) : o cãruþã de cãrbuni, aceiaºi
cãrbuni pe coridor.  Apropiaþi-vã, în loc de Veniþi încoace.  Doi
ºefi, amândoi mai tineri decât mine ; Rowohlt pãrea necioplit, celãlalt,
deºi la fel de puternic ºi sportiv, fãcea o impresie mai bunã. Local
asemãnãtor cu cel de la Juncker. Sunt foarte simpatici. Planurile mele
literare (în afarã de Mãreþia sentimentului) :
O selecþie din autobiografia lui Grillparzer, jurnale de cãlãtorie ºi
planuri, notiþe  cu o introducere despre Austria.
Laforgue în francezã.
Flaubert în francezã.
Un caiet anual al grupului de poeþi menþionaþi în Smetana-Eassai,
editat de mine.
Toate li s-au pãrut atractive.  Cel mai mult îi intereseazã relaþia
mea cu Juncker. Emit o teorie : cele douã orientãri ale mele º.a.m.d.
Întâlnire cu Bab, care apare întâmplãtor  îmbrãcat oribil : un guler
murdar ºi necãlcat, barbã, cuvinte fade ºi nu tocmai amicale  recomandã un roman  pleacã.
Asociatul meu = Domnul Wolff.
Apoi, domnul von Bassewitz, foarte elegant ºi afiºând un aer de
superioritate în discuþie, dar lamentabil când vorbeºte despre piesa
sa, Iuda.
Imitã intendentul din Leipzig.
2. Loc în care este plasatã o celebrã scenã din poemul Faust de Goethe.
3. Ernst Rowohlt (1887-1960), celebru editor german, care a promovat autorii moderni.
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Prânz cu Rowohlt, care a bâlbâit : bibiliobobotecã.  Domnul
Pinthus, editor, corespondent al ziarului Berliner Tageblatt  Domnul Hasenclever  D. v. Bassewitz  Abia acum îl aduc pe Kafka, pe
care toþi vor sã-l cunoascã, nerãbdãtori. Îl ºtiu din Hyperion 
Rowohlt îl roagã, în cel mai serios mod, sã-i dea o carte.  Suntem
admiraþi pentru cã am gãsit, încã din prima noapte, cele mai interesante localuri ale oraºului.  Café Français.  Am vorbit la telefon cu
Dr. Delpy, de la Leipziger Neueste Nachrichten, care-mi anunþã o
criticã proastã la Servaes, pe care nu o poate refuza. Satisfacþie !  Din
nou la Rowohlt.
În tren, pe cãldurã mare.  Fastul inutil ºi scârbos (în simplitatea
lui) al gãrii, care ar trebui sã fie rezervat doar artei.
Weimar. Seara
La 7 ºi 1/4 intrãm într-o baie publicã, ce se închide la 7 ºi 1/2, iar
la 7 ºi 3/4 în cea de-a doua, cu mult mai bunã, care se închide la 8.
Astfel cã am rãmas neîmbãiaþi. De-am fi ales ordinea inversã !
Hotelul Chemnitius, pe strada Gellert.  În aceeaºi noapte chiar,
în faþa casei lui Goethe.
30/6 Schiller  Goethe  Pinzgauer
Casa lui Schiller, împodobitã cu altare laterale, cu lire deasupra.
A fost amenajatã astfel ca muzeu.
Puteþi vedea chiar ºi douã inele de-ale lui Schiller.  spune ghida,
parcã scuzându-se (suav) cã se face din þânþar armãsar.
Duminicã 30 iunie
Am dormit mult. (Noaptea am fost deranjat de cocoº, de pãsãri ºi
de câine.)
Asta se cheamã vacanþã pentru mine : sã te speli încet, cu luare-aminte, sã te îmbraci  sã dejunezi în liniºte.
Abia la 11 ºi 1/4 suntem pe stradã.
Casa lui Schiller. Nu atât de sãrãcãcioasã ca în imaginaþia noastrã.
Într-o librãrie zace Arnold Beer.
Poºtã  scrisori de la Blei4, Schreiber, Diederichs.
Pe urmã, casa lui Goethe. Am cumpãrat un ghid amãnunþit. Saloanele sunt frumoase. Dar camera de lucru e foarte întunecatã (pomii
erau, pe atunci, de bunã seamã mai mici), iar dormitorul  nenorocit,
comun ºi strâmt. În locul mãsuþei de toaletã, doar lavabou ºi burete 
toaleta pare modernã. Unde e baia ? De ce nu ni se aratã closetul ?
În grãdinã. Minunat. Kafka cocheteazã cu succes cu frumoasa fiicã
a portarului. Prin urmare, de aceea poþi jindui, ani de-a rândul, dupã
acest loc.
4. Franz Blei (1871-1942), publicist, autor de nuvele, povestiri amoroase,
drame ºi eseuri.
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Prânzul la Lebãda, lângã casa lui Goethe.
Kafka face o excursie la Tierfurt, cu familia portarului. Stau în pat
de la 4 pânã la 7 ºi 1/2 : dorm, citesc. Plouã.
Searã cu Kafka ; are multe de povestit.
În Germania, o apã mineralã inexplicabil de proastã ; toate sortimentele conþin acid carbonic introdus artificial.  ªi pe deasupra se
mai ºi numeºte Sauerbrunn ! De-asta existã atâtea feluri, nici o
scofalã ! Ar trebui sã se lase mândria de-o parte ºi sã se importe
Giesshübler cu tonele.
Cãpºune cu friºcã, tãiate astfel încât sã se poatã îngurgita fãrã nici
o problemã. Brânzã de Turingia.
Luni 1 iulie
Din nou m-am trezit foarte odihnit.
Poºtã  nimic !
Ne plimbãm în parc, pavilionul lui Goethe  aici, mã gândesc,
existenþa sa a fost mai agreabilã decât în locuinþa din oraº.
Am scris în jurnal.
Planul pentru caietele anuale ale lui Rowohlt.
Marþi 2 iulie
În sfârºit, scrisoarea de la Tine.
Casa lui Goethe : uºa deschisã de la primul etaj incomodeazã la
dezbrãcat.
În hol, ornamente greceºti, nu tocmai nimerite.
Scarã în spiralã.
Trudl, ia te uitã încoa  micuþii pomi
Foarte vizitatã, 30.000 pe an !
Pentru a ºterge aceastã impresie de familiaritate, va trebui sã
recitesc multe, dar ºi cele mai grele opere ale lui Goethe.  Destul
despre aceste farfurii de dejun !...
O cãlãtoare, în biroul de sosiri.
La Liszt sunt multe lucruri de mare preþ : cutii de tabac, bastoane,
partituri ce-mi stârnesc pofta de a compune. Primul salon (de-un
verdelinoleum), mult mai fastuos, mai modern decât la Goethe. Kafka
spune : virtuoz. Din cauza covoarelor persane.
Singur în baie.
Cete întregi de ofiþeri ies din hanul rusesc ; unul spune (mai mult
decât ironic) : Încântat de oameni, cum sunt eu .  Locotenenþi cu
popouri de femeie.
O ceartã : un beþiv, muºcat de-un câine, apãrat de nevastã-sa,
înjurã : Fire-ai al dracului, gunoiule arãtos !.
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Cabaretul Tivoli :
Ehei, eroici aºteptãm rãzboiul
Luptãm cu veselie
Câºtigãm orice bãtãlie
ªi de-ar fi, cel mai puternic duºman nu poate rezista
Corpului de amazoane nu-i poate rezista !
2 dame  ciorapi de-un roºu intens, fuste negre de velur  cãºti
germane, înalte  chipie ungureºti.  Austria ºi Germania drept prieteni.  Dupã salut, o scurtã loviturã peste coapse.  Miºcãri paralele
tocmai pentru a încetini ritmul dirijorului.  Ospãtarul le strigã clienþilor : Pst !  un adevãrat cunoscãtor de artã. Un magician, o femeie
bãtrânã drept omul-ºarpe. Kafka se roagã pentru ea, aplaudã înfocat.
Suspinã ºi e trist.  Contorsionista. Soþul ei, magicianul, se dedã apoi
la o muncã sub demnitatea sa : de exemplu, strânge covoarele.
Gândul trist cã n-o sã aparã niciodatã la un mare varieteu, din
pricina aparaturii, de exemplu, masa este una obiºnuitã, din timpul
Restauraþiei, de care au fost agãþate zorzoane din belºug. Comediantul
seamãnã cu Wiegler, trãncãneala lui nu pare veridicã.
Miercuri 3 iulie. Devreme
Casa lui Goethe. Peste tot extinctoare.  Am fotografiat grãdina.
 Îl acaparez pe tatã cu explicaþii de expert din domeniul fotografiei,
în timp ce Kafka negociazã cu fiica un rendez-vous. Îl duc pe tatã în
spatele unor tufe mari. Drept stativ : o ladã mare ºi goalã. Îi explic
misterioasa suprapunere a colþurilor pavilionului.
Apoi în baie. Soare.  Lupte, pânã la ora 1. Clopotul.
Pe vederi, podeaua camerei lui Goethe pare dintr-un parchet strãlucitor ; în realitate însã : lemn de proastã calitate.  Formele de ghips
capãtã alurã de marmurã.  Foarte frumos cã în casa lui Goethe nu
e nimic în plus : la Liszt, atâtea lucruri inutile.
Cã Goethe îºi avea camera de lucru atât de dosnicã, atât de micã,
dincolo de minunatele saloane, îi stã întru totul în caracter ; dupã cum
îl vãd eu.
Talent tehnic extraordinar : patul, în formã de valizã, în pavilion 
aparatele.  În bibliotecã a conceput o uriaºã camerã, ce strãpunge
toate cele trei etaje ale palatului.
Am vorbit la telefon cu Rowohlt. Costã doar 50 de pf.  Veste
îmbucurãtoare.
Puþin cam ars.
Dupã-amiaza, în parc. Întâi la bibliotecã, unde un servitor explicã,
ciudat, unei doamne din spatele nostru, precum ºi nouã : Aici veþi gãsi
reunit tot ce existã pe lume în domeniul artei ! ; aratã cele trei busturi
ale lui Goethe : Nu e deloc idealizat. Asemenea buze frumoase sunt
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numite arcul lui Amor. Liniile de pe gât sunt cele ale lui Venus.. Aratã
cu degetul ; trebuie sã spunem da. De asemenea, trebuie sã ne aplecãm pentru a cerceta gãurile nasului, aproape unite la Schiller.  La
un bust de-al lui Gluck, turnat încã din timpul vieþii, se mai pot vedea
deschizãturile pentru cele douã tuburi care împiedicau sufocarea. (Faþa
lui Goethe e mult mai naturalã cu ochii închiºi decât cu ei deschiºi.)
Treptele de stejar sunt tãiate dintr-un copac de un deþinut, amnistiat
ulterior.  Camera de lucru a lui Goethe are legãturã cu grãdina
doamnei von Stein.
Un bãiat, 11 ani, Fritz Wentzky, ni se alãturã. Destul de ciudat.
Vrea sã câºtige 4 mãrci, pentru a face o excursie pe jos pânã la Wartburg.
La început îi lipsea doar 1 marcã, acum numai 1/2. Cât de sincer ! Vrea
sã devinã camerist, la fel ca ºi tatãl sãu.  În privinþa anticului altar
de jertfe, amenajat de Goethe, s-au iscat tot felul de zvonuri. Povesteºte : Aici au fost mai de mult mlaºtini, unde trãiau ºerpi. Unul
venea zilnic la un ajutor de brutar, care trebuia sã-i dea de fiecare
datã câteva pâiniºoare, de fricã se-nþelege. Într-o zi îi mãrturisi brutarului ºi el fãcu patru pâiniºoare otrãvite º.a.m.d. Primãria a construit
aceastã coloanã Genio hujus loci, adicã pentru spiritul din acest loc..
Casã romanã, aceastã antichitate pãrea destul de comicã sub pomii
germani. Un vers frumos, sculptat în piatrã, scris doar cu majuscule,
aºa cum ºi trebuie sã fie scrise versurile.  Lângã staþia de tramvai
sunt bãnci, recomandabile tuturor. Sunt atât de obosit. Bãiatul ºtie
2 poezii de Goethe :
1) Spiriduºul ºi vânzãtorul de sticlã
2) La Dionys, tiranul
La poºtã.
Am continuat jurnalul în Piaþa Karl. Bãnci de piatrã. Kafka (azi
e ziua lui de naºtere) se întreþine cu 6 sau 8 prichindei, dintre care
unul vrea sã devinã marinar. La revedere, pe mâine.
Orchestra de la hotelul Chemnitius.  Are efecte magice, toate
mesele sunt ocupate. Melodiile uºoare, ce se înalþã concentric, deschid
uºile budoarelor, aratã La Maison des danses din Berlin, cu toate
curvele ce danseazã presate unele într-altele, zâmbind într-o parte
unor domni ce beau ºampanie, în spaþiul rotund ºi luminat al sãlii cu
frumoasa ei cupolã. În castaniete foºnesc zeitãþile secrete ale dansului,
sfinþi niciodatã profanaþi ; toate acestea îmi amintesc de pretenþiile
voluptuoase ale gimnazistului în faþa vieþii.
Tromboane ori câte un solo de xilofon.
Joi 4 iulie
Devreme, scrisoare de la Diederichs. Plec la Jena, condus de Kafka
la tren. În prealabil, ne-am dus la casa lui Goethe, din pricina
rendez-vous-ului lui Kafka.
Jena.
Colþ cu un leu (blazonul editurii), la Diederichs. Tocmai a revenit
dintr-o cãlãtorie. Ciorapi verzi, cãzuþi, pantaloni subþiri, se vede pulpa,
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cu varicele ei albastre.  Abia în faþa mea citeºte scrisoarea ºi introducerea.  1.000 de mãrci pentru 1.200 de exemplare.  Somnoros 
antisemit  mare ºi gras.
Destul de nervos, la piaþa din Jena.  Studenþii ºed la mese, în aer
liber  câinii lor  printre ei, un domn în vârstã care, probabil, plãteºte.
 Ciudat de mulþi curieri pe bicicletã  o casã de-a studenþilor, construitã
ca o cetate veche, cu un compas pe fronton, câþiva studenþi cu ºepci
pe cap stau la ferestre, alþi trei, în scaune comode, pe trotuar, lasã
impresia de plictis ºi inactivitate.  Fete slãbãnoage, prost îmbrãcate
ºi hidoase.  La vederea unui nor mare, ce pluteºte deasupra oraºului,
îmi amintesc de umbrela uitatã la Diederichs. Înapoi. În birou  nimeni.
Începe sã plouã. Mã refugiez la poºtã. Rupere de nori. Îmi rezolv
corespondenþa. Prânzul, la Piaþa de Lemne, evident ham and eggs 
o ceatã de tineri, îmbrãcaþi în straie medievale, destul de ponosite,
se întâlnesc la hotel pentru o paradã. Fete mici, admirându-i, sunt
gonite tacticos de cãtre hangiu ; rãmân pe loc, la fel de tacticoase. 
La Diederichs, unde obþin umbrela ; dupã care mã rãtãcesc. Monumentul Abbe, de Klinger5. Uzinele Zeiss.  Sala de lecturã popularã,
o instituþie insuportabilã. Ca pretutindeni în oraºele germane (Graz,
Zürich), gãsesc facilitãþile generale exemplare, populaþia, însã, demnã
de milã, adicã niºte paraziþi (deºi tot ei au construit totul !).  Poate
pentru cã nu vãd aici evrei, sã mã simt atât de singur ?  O, Praga,
patria mea.  Sau poate ca aceasta este o atitudine falsã (satiricã)
împotriva a ceea ce este german. Kafka îi admirã pe toþi oamenii de
aici, chiar ºi felul lor de a vorbi ori de a gândi. Poate cã nu sunt
îndeajuns de liniºtit. Nenumãrate publicaþii, sub capace verzui, dar
curate, prima paginã, întodeauna plinã cu numere, stau frumos orânduite pe rafturi. Multã luminã, fotolii de club, atlase (concepute de
germanul Lloyd), lexicoane, cãrþi strãine. Citesc aproape toate ziarele,
cu excepþia celor literare ºi de ºtiinþe ale naturii, gândindu-mã la
Kafka : Sfaturi medicale, Perspective vegetariene, Phoenix, Adversarii vaccinului, Aboliþionistul (împotriva instituþionalizãrii prostituþiei). Deranjant e cã nu-þi poþi lua decât un singur numãr. La plecare
mi-am verificat portmoneul, cãci totul lasã impresia unei cafenele fãrã
cafea, cu aer promiscuu.  Þara Rinului nu a fost de gãsit pe parcursul celor douã ore cât am stat acolo. La gara din Jena o întâlnesc
pe doamna Hiller, care-i aºteptatã la Weimar de dr. Hiller. Vorbãrie
nesfârºitã ºi tâmpitã despre literaturã.  Kafka, nefericit.  Discuþie
idioatã, fãrã nici un pic de pietate, a lui Hiller în faþa casei lui Goethe.
Vineri 5 iulie
Arhiva Goethe  Schiller !
Peste tot numai dulapuri albe. Ode cãtre Behirsch. Cartea Anette
von Behirsch, transcrisã pe curat, cu viniete.

5. Max Klinger (1857-1920), pictor, sculptor ºi scriitor german.

276

CLASICII IMPERIULUI AGONIC

Sublimã bunicã !, felicitare de-a lui Goethe la 8 ani.
Scrisoare violentã a lui Lenz cãtre Herder.
Majoritatea manuscriselor au fost redactate fãrã nici o ºtersãturã ! ;
de exemplu Cântecul lui Mignon, acolo e evident !
Frizerie. Cea mai simplã din câte am vãzut vreodatã, în ciuda
somptuosului teatru de vizavi. În faþa oglinzilor, unde de obicei se aflã
bureþi, parfumuri, lavoare, aparate de spãlat, pe masã nu zace nimic,
în afara unei scoici ornamentale, care se lãfãie în voie.
Într-un oraº mic sunt întodeauna distanþe înãbuºitor de scurte, de
regulã greºit calculate. Sã existe oare aici industrie ?
Memoria falsã apare la mine într-o formã rarã, astfel încât anumite întâmplãri se despicã în douã în amintirile mele, iar pe una dintre
ele o avant-datez. De exemplu, femeia-ºarpe apare mai întâi ca un
crocodil strãlucitor, balansându-ºi capul ei lung din spatele unui bolovan, ºi abia apoi în formã umanã.  În momentul în care am vãzut-o
cu adevãrat, mi s-a pãrut ceva cu totul nou. Acum cred cã am mai
vazut-o cândva, într-un orãºel balnear, aiurea.
Apoi în baie. Soare schimbãtor. Doi puºtani, care se ascund timp
de o orã în spatele prosoapelor, se împing, în joacã, însã, deºi foarte
temperamentali, sunt grijulii când se apropie de marginea apei,
chiar ºi azvârlitul prosoapelor în apã e mimat, nu devin niciodatã
violenþi.
Miros plãcut de lemn.
Kafka, la portar, triumfã. Eu dorm.
Cu dr. Hiller ºi cu mama acestuia, care e o evreicã autenticã, la
fel ca ºi mama mea, ºi pe deasupra indecent de literatã, aºa încât
bârfele berlineze despre Kraus, Kerr6, Walden7 iau în gura ei cel mai
potrivit ton clevetitor. Se ceartã cu ºoferul de autobuz, coboarã, vrea
sã urce din nou, se ceartã cu vizitiul, coboarã, urcã din nou. Într-un
târziu, ne punem de acord cu preþul de 6 mãrci, vizitiul nu cedeazã.
Dr. Hiller e foarte zgârcit, însã acesta e unicul fel de a fi econom,
având motive întemeiate, dacã trebuie sã trãieºti, ca el, dintr-o
micã rentã. În timpul drumului, mama îi zice mereu : Ia priveºte,
Kurt....
Castelul Belvedere ocupã un spaþiu imens, cu graþioasa sa clãdire
principalã ºi cele 4 aripi ale ei. Galben, cu ferestre verzi. Holul e din
porþelan alb-albastru, de Delft. Treptele, acoperite cu plãci de faianþã
pe suprafeþele verticale. Dr. Hiller : Rãcoros ; aici nu þi se face
niciodatã sete....  Primim pantofi de fetru.  Lucruri de mare preþ.
Lucrãturã cloasonatã : la o vazã de cupru se ataºeazã sârme, locurile
goale dintre sârme sunt umplute cu email lichid, totul ºlefuit. Modele
foarte fine  agat ºi malahit rusesc, pentru cã aici a locuit Maria
Pavlova.  Tânãrul lacheu, cinstit, rãspunde adesea :Asta nu ºtiu
6. Alfred Kerr (1867-1948), jurnalist, critic literar, dramaturg, poet ºi prozator german.
7. Herwarth Walden (1878-1941), jurnalist, romancier ºi dramaturg german.
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sau Dupã pãrerea mea... Ori de câte ori rãmân ceva mai în urmã
pentru a privi mai bine un obiect, verificã, sub totul felul de scuze,
dacã nu iau ceva.
Cupola din dormitor e pictatã în chip de cer, cu nori. O grãdinã,
dupã modelul evident al uneia ruseºti.  Cel mai frumos, teatrul în
aer liber, unde a fost jucatã Ifigenia lui Goethe.  Un spaþiu conceput
doar pentru câþiva spectatori, cu rânduri de scaune în semicerc. În
spatele unor tufe, orchestra, plasatã mai jos. Scena este un loc presãrat
cu nisip. Tufiºuri tãiate pieziº reprezintã culisele laterale. În fundal,
pe un imens grilaj îndoit, sunt frunze ºi crengi.
Colecþie istoricã de trãsuri : à la Daumont se spunea când vizitii
cãlãreau ; un Dos-à-Dos, în care ºedeau doamnele de la Curte, în timp
ce cavalerii cãlãreau pe margini pentru a face conversaþie.
Abia dupã ce vezi aceste palate, dupã ce-þi imaginezi viaþa la Curte,
îþi dai seama de ce Goethe a rãmas aici, ºi nu în marele oraº (Frankfurt).
Oraºul este chiar mic, filistin.  Eu aº fi de neconsolat, dacã, de exemplu,
aº fi mutat aici. [...]
La întoarcere, am discutat cu Hiller nimicuri literare. E împotriva
lui Schäfer ºi pentru Ludwig Bauer. Se extaziazã în faþa lui Nornepygge
ºi Arnold Beer. Ochii sãi sunt vii ; se bucurã de prezenþa mea.
O nuvelã bunã de-a lui M. Heimann în Berliner Tageblatt, care
e într-adevãr plin de viaþã literarã. Doamna Hiller e împotriva ziarelor : Ce mã doare pe mine dacã se întâmplã pe undeva vreo crimã
sau de politicã !  Citeºte însã ziarele de la cap la coadã pentru cã
þine la formarea sa.  Extraordinar de tâmpitã.
[...]
Sâmbãtã 6 iulie
Devreme, la telefon. La prânz, invitat la Rowohlt.
Apoi la Schlaf ; o sorã prietenoasã ; el nu-i acasã.
La prânz am dormit bine.
Plimbare cu Paul Ernst8 la Webbich. Discuþie despre nenorocirea
scriitorilor cu adevãrat buni, despre glorie, onorarii, cehi, evrei.  Îi
dojeneºte pe Hauptmann, Thomas Mann, H. Mann, Wassermann. Povesteºte simpatic. Uneori, suntem cu toþii liniºtiþi.  Merge balansându-se, costum uºor, gri, cârlionþi suri, cu pãlãria în mânã. Îi înjurã
pe oamenii din Weimar.
Ca strãin.
Casa lui Goethe. Privim faþa în costum de bal.
Apoi, la Johannes Schlaf. Discuþie despre astronomie, geocentrism 
felul sau de a-ºi ridica pleoapele, cu fruntea încruntatã, crispatã, la
fel ca prof. Weber. Lunetã în jur de 400 de mãrci.
Cuvinte strãine cu greu rostite.
8. Paul Ernst (1866-1933), damaturg ºi nuvelist de orientare neoclasicã,
romancier, eseist ºi jurnalist german.
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Duminicã 7 iulie
Cãlãtorie cu clasa a 4-a, la început totalmente gol, spaþios, fãrã
scârbosul miros de tren.
Despãrþirea lui Kafka de Corbetha.
La Rowohlt  raci. A tocat cele 6 milioane. Romanul este dus pe
apa sâmbetei.
În româneºte de BOGDAN MIHAI DASCÃLU

SEGMENTE

279

Lucian Blaga

Segmente*
[ ] Pe la 20 decemvrie, potrivit acordului încheiat cu Lionel, mã
gãseam iarãºi la Viena. Fratele închiriase, pe Mariahilferstrasse, o
camerã simpaticã, destul de luminoasã, oferind ºi avantajul de a fi
aproape de Ring. Apartamentul era al unui domn bãtrân, foarte cumsecade, de profesiune operator de ochiuri de gãinã. Nu mi-am putut
stãpâni un zâmbet, când am vãzut la intrare mica firmã cu asemenea
indicaþie profesionalã. Mã miram cã se putea trãi în atari vremuri ºi
pe urma unei ocupaþii ca aceasta. De ce nu ?  mã lãmuri Lionel 
ãsta al nostru opera ºi ochiurile de gãinã ale împãratului Franz Josef !
Iatã-ne deci în contact intim cu Curtea ! adaug râzând. Lionel riposteazã, tãios : Crezi tu cã contactul oamenilor politici români din
Transilvania cu Curtea imperialã a fost vreodatã mai intim decât al
nostru ?.
Dupã vreo câteva zile, am bãgat de seamã cu întristare cã Lionel
nu mai era atât de mulþumit de vizita mea la Viena ca în vara trecutã.
Om în toatã firea, se supãrase cã acum nu ne mai întâlneam decât
noaptea. Într-adevãr, ziua eram de gãsit oriunde, numai acasã nu.
Dupã ce am iscodit motivul supãrãrii, m-am declarat gata de a face
unele concesii ºi, uneori, mã duceam cu Cornelia la Café Piccolo, unde
fratele sta la anume ceasuri ale dupã-amiezii. ªi izbuteam de fiecare
datã sã-i îndulcim însingurarea. Dar recãdea-n urât de moarte când
plecam de lângã el.
Umblam cu Cornelia sã vedem când srãzile vechi din centru, când
pãdurile de la periferiile Vienei, vizitam muzeele, bisericile, teatrele
(acestea cu acces ieftin la ultrabalcoane). Când doream sã ne plimbãm
prin Wiener-Wald, porneam de dimineaþã, ca sã ne bucurãm de toatã
prospeþimea ceasului. Copacii grei de promoroacã durau bolþi albe, de
peºteri luminoase, deasupra noastrã. Umblam în tineresc extaz, ca
printr-o lume de cristal. ªi inspiram, ceasuri-ceasuri, aerul care dupã
fumul oraºului ni se pãrea de-o puritate experimentalã. Cãrãrilor
ºtiute le preferam explorãrile : cãutam sã descoperim tot alte ºi alte
pãduri ºi vãi, prin care apãrea, rar, câte-o casã izolatã în somnul de
vrajã de-o sutã de ani. Se ivea, ºi mai rar, câte-un restaurant, închis
acum într-o amintire de varã. Din pãdure reintram în cartierele de
vile. Ne opream aproape la fiecare casã, numai aºa ca sã aruncãm o
privire în curte. Erau ºi multe case vechi, prin aceste cartiere ; în asta
*

Lucian Blaga, Hronicul ºi cântecul vârstelor, Editura Minerva, Bucureºti,
1990 (fragmente).
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din faþã  iatã tabla cu indicaþia istoricã  a locuit Beethoven, iar
dincolo, dupã cotiturã, se deschide aleea unde surdul titan se plimba
întovãrãºit de sunetele nãscute din el, numai din el, ca din cea mai
autenticã monadã.
Dupã ceasuri de cutreier, simþeam nevoie de popas. Ne opream pe
la amiazã la câte-un restaurant prelung, cu încãperi scunde, cu pereþii
cuprinºi de igrasie, cu aerul încãrcat de amintiri ºi de ecoul stins al
chefurilor cu Heuriger, vinul mustos ºi tulbure de pe dealurile din
jurul Vienei.
Spectrul foametei umbla pe coturni înalþi prin capitala împãrãþiei.
Doar la aceste restaurante mãrginaºe, cu grãdini ce se pierdeau în
pãdure, se mai gãseau uneori materii prime, ce nu-ºi dezminþeau
numele substanþiale. În oraº s-a statornicit de-a binelea imperiul surogatelor. Dar ºi la periferiile cu gospodãrii aproape rustice lipsa era
mare. Pe-aici, firmele caselor ºi întreprinderilor te întâmpinau ca o
promisiune de necrezut. Câte-o lãptãrie giganticã, firma Molkerei,
etalatã în litere smântânoase deasupra unei intrãri, te amãgea sã auzi
prin grajduri gâlgâind laptele în vedre de metal, dar dacã intrai nu
puteai sã obþii mãcar un strop de leac pe vârf de geanã. Cu obrajii
rumeni de aerul pãdurilor ºi cu promoroacã pe umeri, am intrat odatã
într-un restaurant, nu departe de-un vechi castel, pe cale de a se
dãrâma, nu departe de-o imensã grãdinã cu statui albe greceºti printre
copacii negri. Aceasta mi se pare chiar lumea lui Hugo von Hofmannsthal,
zic eu Corneliei, decadenþa austriacã suferind de-o dulce anemie, grea
de amintiri. Luarãm loc la o mãsuþã, printre multe altele. Încãperile
se umpleau de muºterii din suburbie, uzaþi, ca ºi pereþii, de igrasia
anilor. Izolaþi într-un colþ, pe-un mic podiu, muzicanþi cu viori ºi chitare, dãruiþi de soartã cu ureche ºi cu diverse metehne fizice, încercau
niºte melodii vieneze vechi ca amintirea ultimei ciume ce a fãcut
înconjur Sfântului ªtefan din miezul cetãþii. O jupâniþã, cu aer de
proprietarã a restaurantului, ne ia în primire, cu simpatie exclusivã,
ca ºi cum noi am fi fost singurii musafiri. Evident, ne pusese gând bun.
Am întrebat ce ne poate oferi. A Ant zise ea. Mã uit lung ºi întrebãtor
la Cornelia, ea la mine. Întreb încã o datã : Was ist das ?  Na, ane
Ant, fu rãspunsul. Jupâniþa se aºazã pe-un scaun lângã noi. În dorinþa
de a se face înþeleasã, ea recurge la gesticulãri, ce imitã parcã niºte
forme, cari, evadând dintr-un manual de geometrie, ar umbla libere
prin curte. În cele din urmã, Cornelia adulmecã un sens : Eine Ente ?.
Jawohl, ane Ant. Ni se îmbia aºadar, spre surpriza noastrã ºi spre
mai marea glorie a dumbrãvilor vieneze, fripturã de raþã.
Dupã dejun, cu oboseala ceasurilor de dimineaþã încã în fãpturile
noastre, am mai rãmas un timp în restaurant. Cuvintele noastre luau
nuanþele vinului din pahar. Se pare cã vorbeam mai tare decât se
cuvenea, ºi vorbeam, fireºte, româneºte. Am pus surdinã glasului
numai când am bãgat de seamã cã o tãcere unanimã stãpânea la mesele
dimprejur. Muzicanþii aþipiserã, iar ceilalþi se uitau la noi ºi ascultau.
Încercau sã ne ghiceascã graiul, trecând în revistã naþiile imperiului
ºi ale continentului. Unii îºi dãdeau cu pãrerea cã vorbim spaniola,
alþii propuneau ipoteza unei limbi slave, ºi iarãºi, alþii ne mutau pe
câmpiile lombarde. Într-un târziu, pãrãsirãm localul, nu fãrã de a lãsa
lãmuriri amatorilor cu privire la starea de agregare etnicã a noastrã.

SEGMENTE

281

Am ieºit pe niºte mici strãduþe ºi apoi am rãrit pasul printre vile
îmbrãcate în viþã sãlbatecã, prin care mai rãmãsese pe alocuri câte-o
frunzã uscatã. Ne aminteam aceste vile din toamnã, când erau copleºite de roºul frunzelor. Ridic ochii spre o vilã ºi dau glas, aºa într-o
doarã, unui alean juvenil, ce mã atingea : Ce n-aº face sã putem locui
cândva într-o asemenea vilã !. Cornelia se îmbujorã ºi o umbrã de
îndoialã, dar ºi de duioºie, trecu peste faþa ei : Aici, la Viena ? Nu vãd
cum s-ar putea realiza un vis ca acesta Dar, în definitiv, existã case
ºi vile destule ºi în România !. Ai dreptate, rãspund, dar în aceeaºi
clipã prindea în mine vagi rãdãcini gândul sã duc odatã la îndeplinire
tocmai ceea ce ei i se pãrea imposibil vis. Încrederea ei îmi da un
îndemn, îndoiala ei  de asemenea.
Cele trei sãptãmâni petrecute la Viena nu aveam impresia cã trec
lãsate în urmã, ele dispãreau în înalt, arse de-o imensã flacãrã. [ ]
XLII
În octombrie 1918 eram la Viena. Cursurile universitare începuserã
într-o atmosferã de generalã nervozitate. Ca sã-mi pãstrez echilibrul,
în vârtejul evenimentelor, am început sã lucrez la teza de doctorat.
Îmi alesesem o problemã de teoria cunoaºterii. Mai aveam în faþã doi
ani pânã sã-mi rotunjesc reglementara frecvenþã universitarã, încât
era tocmai timpul sã mã gândesc la redactarea tezei.
Bulgaria se prãbuºise. În împãrãþia austro-ungarã ºi în Germania
simptomele de dezintegrare se înmulþeau de la o zi la alta. Mânjite
în sânge, simbolurile imperiale se nãruiau. Studenþii, cari luptaserã
ani de zile pe fronturi, se întorceau la vetrele lor. Pe gangurile Universitãþii apãreau tot mai multe feþe combative, brãzdate de experienþa
rãzboiului. Sub colonade se vocifera. Alma Mater se înnegrea de funinginea declinului. În biblioteca Universitãþii, unde îmi adunam material
în vederea lucrãrii de doctorat, numai ce vedeai, potrivnic oricãrei
pravili de bunã rânduialã, ridicându-se câte-un tânãr ca sã þinã vreun
incendiar discurs. Rumoarea strãzii rãzbãtea prin toate zidurile. Manifestaþiile se înteþeau. Foi volante, vestind revoluþia, se amestecau cu
frunzele toamnei. De-un roºu înflãcãrat erau ºi manifestele, ºi frunzele.
Masele de la periferie apãreau ca pompate de-un punct de absorbþie
din centru. Urmãream miºcãrile mai ales în faþa Parlamentului, din
Parcul mare unde, în ceasuri de rãgaz, mã plimbam cu Cornelia. Eram
prea tineri, poate, ca sã fi putut întrevedea liniile istorice mari, ce
încercau sã se nascã sub ochii noºtri. De altminteri, semnificaþia secularã a convulsiunilor nu ne preocupa ; noi vedeam un singur lucru :
vedeam apropiind-se ziua în care Transilvania va fi a noastrã, scãpatã
din ocolul vulturului heraldic. [ ]
Dupã alte vreo câteva zile se vestea de la Budapesta cã Tisza István,
unul din pilonii monarhiei, omul politic care a jucat un rol decisiv la
izbucnirea conflagraþiei mondiale, a fost împuºcat la el acasã de-un
grup de soldaþi, revoluþionari. Sub impresia acestei ºtiri, m-am oprit
în faþa unei librãrii, în vitrina cãreia era afiºatã o hartã mare a Europei
Centrale, ce se descompunea, chiar din ordinul împãratului, care-ºi
închipuia cã soarele nu rãsare fãrã de cântecul cocoºului. Alãturi
atârna ºi un manifest al împãratului care îngãduia în sfârºit popoarelor
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sale sã se organizeze în state naþionale. Era oare monarhul purtat
încã de naiva speranþã cã va putea încadra noile state într-un suprastat
federativ ? Manifestul era adresat tuturor popoarelor din monarhie,
numai nouã, românilor, nu. Nici în acest ultim ceas al monarhiei, noi,
românii, nu aveam nici un fel de fiinþã în conºtiinþa imperiului.
În ziua de 30 octomvrie întâlnesc pe Dede Roºca la Universitate.
Ce ne facem ? mã întreabã el. Plecãm acasã., îi rãspund fãrã întârziere. Desearã, dacã se poate ! Seara pe la ora 8 eram în garã, cu
febra revoluþiei în noi. Dar, când sã ne luãm biletele, ne-am lovit
fruntea de ghiºeuri închise. Din ceasul acela nu mai circulau prin gara
de est a Vienei decât trenuri militare. Soseau, valuri-valuri, soldaþi
de pe frontul de sud. De teama unor tulburãri oricând cu putinþã în
asemenea împrejurãri, autoritãþile vieneze îndrumau pe aceºti soldaþi,
fãrã popas, spre Ungaria. Mã uit lung la Roºca, el la mine : Ei, acu
e acu.. O senzaþie de panicã ne tãia genunchii în acel moment, cãci
ne vedeam, pentru cine ºtie cât timp, în imposibilitatea de a ne întoarce
în Transilvania. Un hamal, vãzându-ne neajutoraþi, cu povara geamantanelor alãturi, se apropie de noi ºi ne spune în ºoaptã cã în garã a
fost tras un tren gol încã, pentru soldaþi, gata de plecare spre Budapesta.
Hamalul ne mai ºopteºte cã ne-ar putea conduce la tren, trecându-ne
prin magazii ºi pe o uºã lateralã. Fãrã bilete ? întrebãm noi. Ce vã
mai intereseazã biletele ? Sã vã vedeþi în tren, pe urmã vã descurcaþi
dumneavoastrã !. Ne conformarãm binevoitoarelor sfaturi. Gara era
înecatã în lugubru întuneric. În reflexele roºii ale unor felinare mioape,
ghicirãm pe una din linii trenul speranþelor. Am urcat într-un vagon.
Hamalul ne ordona : Acum tãceþi chitic, ascundeþi-vã într-un colþ !
Peste câteva minute soldaþii vor ocupa trenul !. I-am dat un bacºiº
hamalului, mulþumindu-i. Dupã vreo câteva minute, trenul fu luat cu
asalt de soldaþii sosiþi în clipa aceea de pe frontul de sud, echipaþi cu
toate ale lor. Se auzeau strigãte în toate graiurile împãrãþiei. Se
auzeau mai ales chiote ungureºti : Trãiascã republica maghiarã !.
Ecourile foamei de libertate, cu accente de pustã, se multiplicau trecând
dintr-un vagon în altul. Trenul se urni în cele din urmã, opintindu-se
sub povara unui fragment de front prãbuºit. În vagoane n-avea nimenea
gând sã facã luminã. Toatã noaptea am cãlãtorit sub scutul beznei,
fãrã a fi întrebaþi de bilete. Când se crãpã de ziuã, am recunoscut prin
geamul aburit gara Komárom. Mai aveam deci douã ore pânã la
Budapesta. Invadaþi de luciditatea acutã a dimineþii, am remarcat cã
printre soldaþi eram numai doi civili : eu ºi Roºca. Soldaþii se trezeau
din greul sforãit al nopþii ºi reintrau cu încetul în rolul lor de protagoniºti
ai libertãþii. Împuºcau pe ferestre, aºa din joacã, spre þinte la întâmplare, în vãzduh sau pe câmp. Prin staþii, ochiul surprindea, din goana
trenului, magazii devastate. Sosirãm cu întârziere la Budapesta, dar
ne urmãrea norocul, cãci dându-ne jos aflarãm cã alt tren, tocmai cel
din faþa noastrã, urma sã plece numaidecât spre Arad-Braºov. Izbutirãm sã ne facem loc într-un vagon. Stãpânea ºi aici aceeaºi atmosferã,
cu deosebirea cã acum se mai auzeau ºi glasuri româneºti. Soldaþii
transilvãneni se întorceau, pe alte linii, de pe acelaºi front de sud. De
îndatã ce trenul se puse în miºcare, începurã ºi salvele pe ferestre.
Toatã ziua cãlãtorirãm, cu opriri nesfârºite prin halte ºi pe câmp, de
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la Budapesta la Szolnok, pânã la Arad ºi mai departe Pretutindeni,
prin gãri, magazii pustiite ºi vagoane deºertate. Buþi golite ºi lãzi
sparte zãceau risipite pe lângã linia feratã. Uneori, prin staþii, rãsturnaþi lângã zid, oameni cãzuþi de câte-un glonte rãtãcit. În vagon, ne
sufocam în înghesuiala ce nu voia sã cedeze. Soldaþii, fixaþi locului,
urinau pe ferestre, fãcând glume de domeniul balisticei. Cãlãtoria s-a
prelungit toatã noaptea. Dimineaþa am sosit la Vinþul de Jos. Trebuia
sã cobor. Dar cum ? Era cu neputinþã sã te miºti. Am spart geamul,
ce se întãrâtase în încheieturile sale, izbind din rãsputeri cu geamantanul, ºi am ieºit pe fereastrã, însoþit de chiotele soldaþilor. Era o zi
seninã, moale, de 1 noiemvrie. O rãcoare vegetalã ºi un aer de þinuturi
natale mã adia în obraji.
De la Vinþ am luat-o pe jos pânã la Sebeº. Dupã o plimbare de-o
orã ºi jumãtate, intram în urbea copilãriei mele, care stãruia paradoxal
în liniºtea ei de alaltãieri. Pânã aci nu pãtrunsese încã nici o veste
despre convulsiunile fostei noastre patrii. De unde, încheierea mea cã
am sosit, prin pãrþile locului, cu cel dintâi tren de ostaºi revoluþionari.
În dupã-amiaza aceleiaºi zile, jandarmii maghiari, afiºând un aer calm,
îºi purtau penele de cocoº pe strãzile orãºelului nostru. Numai saºii,
stãpâni de veacuri ai cetãþii, îºi aveau desigur informaþiile lor, cãci
arborau feþe pãmântii ºi consternate. Acasã, gãsii pe Lionel tot în
uniforma sa de locotenent austriac ce mi se pãru, cu stelele de la guler,
întâia oarã ilariant desuetã. Fusese repartizat în ultimele luni sã
supravegheze activitatea unei fabrici de hârtie din apropiere, luatã
sub controlul militar. Am adus la Sebeº noutãþile menite sã excite
atitudinea ºi turbulenþa, ºi am trecut altora cuvântul despre toate cele
vãzute ºi pãþite. Cu aceasta urbea intra în respiraþia epocei.
Intelectualii erau stãpâniþi de cea mai sincerã dorinþã de a evita
excesele. Nu mai puþin însã ne gãseam cu toþii în aºteptarea impetuozitãþilor locale, ce nu mai puteau sã întârzie. ªi în noaptea aceea am
tras un somn subliniat de-un suprem optimism. În dimineaþa urmãtoare, Letiþia, apriga noastrã sorã, care locuia în aceeaºi curte, intrã
sã rãscolescã furnicile celulare din noi. Venea dupã ea alaiul bufniþelor
treze ale nopþii : pãsãrile cari n-au închis ochii ºi au vãzut cele întâmplate pe la cântãtori. Toþi jandarmii unguri, deghizaþi în popi valahi,
în þãrani cu iþari ºi în ciobani cu cojoace, au pãrãsit, prin îngustimea
dintre douã ceasuri foarte negre, oraºul, iar un slujbaº de la primãrie
a fost împuºcat de necunoscuþi, dupã ce fusese lamentabil târât din
aºternut pânã în piaþã. Mãrturie : singure bufniþele.
O delegaþie a Primãriei sãseºti din localitate s-a prezentat pe la
amiazã la noi, oferind lui Lionel postul de primar al oraºului. Fratele
meu a tratat delegaþia cu toatã deferenþa, dar a rãspuns cã în condiþiile
de faþã numai poporul ar avea dreptul de a-l însãrcina cu conducerea
primãriei, pe care desigur ar accepta-o bucuros pânã la aºezarea vremii,
dar nu mai mult, cãci n-a aspirat niciodatã la asemenea slujbe
În dupã-amiaza înfriguratã de 3 noiemvrie, populaþia româneascã
din Sebeº-Alba, adunatã în preajma bisericei de lângã râu, s-a pornit
în marº masiv spre centrul oraºului, spre piaþa mare, având în frunte
o seamã de soldaþi sosiþi în cursul dimineþii de pe front ºi pe cei câþiva
intelectuali localnici. În piaþã s-au rostit discursuri, arãtându-se cã
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românii din Transilvania doresc alipirea la Regatul României. Se încerca,
pe de altã parte, pe cât cu putinþã, ºi domolirea spiritelor, acum când
Dumnezeul Wilson a luat în mâinile sale destinele popoarelor. Autoritãþile sãseºti au predat cheile simbolice ale puterii, act echivalând cu
un început de erã. Fratele meu a luat în primire primãria. Un consiliu
orãºenesc alcãtuit din intelectuali ºi þãrani s-a ales apoi, ºi s-a procedat
numaidecât la unele mãsuri pentru prevenirea dezordinelor ce se
anunþau. Noua autoritate nu avea la îndemânã, deocamdatã, nici cele
mai elementare mijloace pentru menþinerea bunei rânduieli. O ameninþare grea se ridica îndeosebi din satele dimprejur, cã vor veni cu
lovire ºi nãvalã asupra oraºului. Fratele meu a stat la primãrie toatã
noaptea. Câþiva soldaþi, o seamã de bãieþandri au improvizat un fel
de gardã de pazã. Intelectuali cu darul cuvântului au ieºit la periferie,
ca sã înduplece la întoarcere spre casele lor pe þãranii care se apropiaserã cu armele tradiþionale ale rãzmeriþei, cu securi ºi coase, aºteptând
coborârea nopþii. Toþi aceºtia s-au înapoiat la vetre. Totuºi s-a fãcut
cã în acea noapte au fost devastate clãdirile ºi gospodãria unui negustor
sas, ce se gãseau cam la marginea oraºului. Negustorul sas, amintit
acum norodului pentru atitudinea sa odioasã din timpul rãzboiului,
a simþit apropierea urgiei ºi fugi cu familia sa la Sibiu. Seara, dupã
ce s-a-ntunecat de-a binelea, s-au prezentat la cârciuma negustorului
câþiva soldaþi. Au cerut vin. Li s-a dat. Musafirii, aburiþi, au cerut apoi
cheile de la pivniþã. Li s-au dat cheile. Coborând în pivniþele fãrã fund,
au bãut mai departe. În dezmãþul beþiei, carabinele se descãrcau aproape
de la sine în buþi. Vinul gâlgâia inundând fundul nisipos al pivniþelor.
Soldaþii se întindeau pe burtã în gârlici, ca sã bea vinul ca apa la
pârâu. Vãzând toate acestea, populaþia a prins patimã de jaf. ªi s-au
pomenit oamenii a veni cu carele, ca la zi de iarmaroc, ºi, molipsindu-se
unul de la altul fãrã împotrivire, au încãrcat tot ce era de încãrcat
prin pivniþi, au pustiit cârciuma, au golit cele vreo zece încãperi de
belºug ale negustorului. Dupã ce din cele miºcãtoare nu mai rãmãsese
nimic, s-au pomenit oamenii a scoate ferestrele, uºile, sobele ºi a
desprinde podelele. A fost o forfotã uriaºã, lucrare fãrã stavili ºi muncã
pustiitoare, din ceasul serii ºi pânã-n straja dimineþii, la curþile
negustorului. ªi cât a þinut domnia beznei, oameni de omenie s-au
pomenit a jefui ca-ntr-un vis, pe care-n zori þi-e ruºine sã þi-l spui.
Trecuse o noapte, noaptea de coºmar a cetãþii. Dimineaþa mi-am fãcut
cale de câþiva paºi prin curþile negustorului, ca sã vãd. Totul era gol.
ªuiera vântul prin ferestre ºi uºi fãrã rame. Am strãbãtut prin jalea
încãperilor. Fusese ridicatã ºi scândura din praguri. Doar zidul a
rãmas, zid ºi cãrãmidã. ªi, într-un colþ, o grãmadã de cãrþi. Alt nimic.
Etajerele au luat drumul tuturor ºi-al nimãnui, dar neatinse ºi dispreþuite, într-un ungher, cãrþile.
Am ieºit din curþile prãpãditului, clãtinând din cap, ºi mã îndrumai
spre centrul oraºului. Într-un colþ de stradã se hârjoneau câþiva soldaþi
gureºi ºi cam bãuþi. Purtau înfipte la ºepci, la vedere, ca niºte pene
spectaculoase, fotografii de-ale frumoasei domniºoare Mitzi, fiica negustorului sas. A negustorului atât de crunt încercat de vijelia unei
nopþi, în care a rãbufnit fãrã nume o urã þinutã sub pragul cugetului
ºapte sute de ani. [ ]
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Miroslav Krlea

Kakania, altfel*
3.XI 1967, 8 seara
Despre Milan Pribievi. De ce, plecând din Kosovo spre Côte dAzur,
trecea aproape în fiecare an ºi prin Kukovieva 28 ?
Mijo Mirkovi (Mate Balota), pe atunci încã membru al grupului
SKA, istrean damnat, vagant, iugolabinean, admirator al compatriotului ºi vecinului sãu Flacius Illyricus, ajunge, în amurgul unei zile
de primãvarã, cam pe la 1925, pânã la Milan Pribievi, la ferma
acestuia de sub Vuitrn, pe Kosovo. L-a gãsit pe Milan în grajd, adãpându-ºi caii, iar pe doamna Pribievi pregãtind cina pe cuptor. L-au
primit pe oaspete într-un mic salon cu pian, acelaºi salon slujind ºi
de camerã de oaspeþi. Milan se simþea de pe atunci un naufragiat, ca
ºi Mate Balota al nostru. Oameni fãrã patrie. Eºuaserã. Fermierul
din Kosovo propovãduieºte neguroase formule nihiliste : a sunat ceasul
tuturor idealurilor în care au crezut. Dupã cum povestea Mate, Milan
primise Republica literelor ºi a manifestat un viu interes pentru
redactorul ei, interesându-se cine e ºi cu ce se ocupã.
Nu mi-era clar ce au însemnat pentru M.P. vizitele pe care mi le
fãcea în anii treizeci, dupã Marseille. Mi se pãrea cã încearcã, prin
mine, sã stabileascã un contact cu Stânga. Vizitele se lungeau întotdeauna ºi, tot dând ocol în cercuri largi temelor diverse, nu atingeam
niciodatã miezul chestiunii.
Se gãseau în aceste dialoguri ale noastre elemente ale altor discuþii
asemãnãtoare, pe care le purtau mulþi ofiþeri austrieci activi. Corpul
ofiþeresc austriac era compus dintr-o masã întreagã de inºi suciþi,
maniaci, matematicieni, pictori, diferiþi maeºtri ai combinaþiilor, poeþi
fãrã talent, diletanþi, liberali îndeobºte, visãtori cu predispoziþii naþionaliste ºi rãzvrãtiþi disimulaþi. Mulþi dintre ei visau la prãbuºirea
Imperiului ca la unicul lor ideal : iredentiºti italieni, panslaviºti cehi,
velikosârbi, croaþi trialiºti, iugoslavi, vidovdaniºti, panturani, panromâni, toþi aceºtia vedeau în prãbuºirea Monarhiei singura salvare ºi
ieºire pentru popoarele lor. Tot aºa ºi Milan Pribievi, ofiþer austriac
fiind, a descoperit idealul sãu romantic în strãlucitoarea fantomã care
purta numele de Patrie.
*

Fragmente traduse din Forum, revistã a secþiunii de literaturã contemporanã a Academiei Iugoslave, Zagreb, nr. 6, 7, 8 / 1972.

CLASICII IMPERIULUI AGONIC

286

Vederile lui despre rolul partidelor politice, despre democraþia parlamentarã sau neparlamentarã erau vederile celui mai tipic ofiþer
activ, indiferent de originea naþionalã sau de stindarde. Sunt vederi
ale profesioniºtilor internaþionali, adepþi ai principiului militar ca
ideal de granit, întemeiat pe fetiºizarea înãlþãtoarei vocaþii a slujirii
loiale a idealurilor de Stat, a Patriei ºi a Dinastiei. Nu existã partide,
toate interesele de partid sunt înºelãciune, toate programele politice
sunt fum demagogic, politica ar trebui sã fie un fel de suprapoliticã
în interesul Þãrii ºi al Poporului !
Dintr-o astfel de perspectivã idealistã, politica în interesul poporului este o noþiune supranaturalã ºi trebuie sã i te dedici cu trup
ºi suflet, o datã cu totala renunþare la viaþa privatã, gata oricând de
supremul sacrificiu pe câmpul de onoare. Slujirea Poporului ºi a
Þãrii e plasatã deasupra fracþiunilor, intereselor ºi fricþiunilor de
partid, sub unica parolã cã nimic nu e mai dulce decât sã mori pentru
Patrie. Acestea sunt principiile tuturor Armadelor lumii ºi, ca ultimã
consecinþã, tocmai spiritul lor totalitar a nãscut fascismul, în toate
variantele lui. Þara ca Patrie, ca Stat în sens deierarhizat social, nu
este, pentru acest gen de predicatori, o noþiune din aceastã lume.
Democraþie înseamnã împlinirea idealului idealist iacobin. Numai
cã nimeni din specia asta de filosofi nu a explicat în numele cui ºi de
ce trebuie impusã aceastã democraþie.
În cazul nostru, de creasta supremaþiei etatiste, adicã dinastice ºi
partinice, ºi-a spart capul ºi Milan Pribievi. Unica formã de patriotism care, în convingerile lui, coincidea cu noþiunea de sentiment al
datoriei (Pflichtgefühl) a rãmas compromisã de la Constituantã pânã
la dictatura din ºase ianuarie. [ ]
M-a vizitat domnul Schiller de la W. D. Fernsehgesellschaft. A venit
pentru un interviu pe tema limbii. Existã o limbã iugoslavã ? Ce variante sunt acestea : sârbocroatã sau croatosârbã ºi, de asemenea, care
este varianta specificã a limbii literare croate (de tip apusean) ºi a
limbii literare sârbe (de tip rãsãritean) ? Îi pun vechea mea placã
de gramofon despre o singurã limbã cãreia putem sã-i spunem fie
croatã, fie sârbã.
12.XII 1967
Bate crivãþul. Ajun de Sfânta Lucia. Sfânta Lucia a lucit ºi la noi
cândva de mult (în baroc), cum mai luceºte încã în Suedia. La Stockholm
totul e aºa de curat ºi de ordonat cum era ºi la Novi Sad când era Olga
micã. A ieºit din nou soarele. [ ]
Despre generaþiile de Bakacs ºi Erdõdy : ar fi o cronicã istoricã în
stil mare. Oricât ar suna asta de bizar, ungarocroatismul a existat în
adevãr timp de opt sute de ani, istoric ºi istoriografic inseparabiliter.
Cine s-a nãscut ca Csokonai, ºi nu ca Bakacs-Erdõdy, mai bine sã nu-ºi
fi vârât nasul în þara Hungaria, simbol al tuturor Hungariilor lumii
acesteia, care, toate, fiecare pentru ea însãºi ºi fãrã excepþie, se amãgesc cu propoziþia : extra Hungariam non est vita...
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Trãim în intervalul a patru secole. Ne-am nãscut din autentici
oameni ai barocului, în vremurile mariatereziene ale grofilor Bombelles,
Erdödy, Sermage º.a. Ne-am nãscut ºi am trãit în franzjosefinism, iar
acesta s-a înecat în sânge. Ne-am trãit pubertatea intelectualã la
începutul secolului douãzeci, în cadrele naþionalismului renãscut
dupã chipul ilirismului care a durat pânã la Regatul SHS, ºi Octombrie
a fost, de fapt, doar o anticipare a secolului douãzeci ºi unu. Iar atunci,
totul s-a prãbuºit în nonsens, entre deux guerres, pentru a se îneca
mai târziu în sânge. Înãlþându-ne din acest sânge blestemat, nu am
mai fost ceea ce credeam cã suntem ºi niciodatã nu vom mai reveni
la starea noastrã de dinainte. Pânã în 1940 am crezut în forþa probatorie a argumentelor noastre, apoi, pulverizându-ne în deplinul neant
a tot ceea ce, în ochii noºtri, purta numele unei oarecari valori morale
sau estetice, nu mai ºtim azi nici încotro s-o luãm, nici de ce. [ ]
22.XII 1967
Cenuºiu, pustiu vântos.
În vis, miting în penumbra unei alei dese de copaci. Incolor. Alb-negru. Demonstraþie de protest. Principalul vorbitor, doctorul Zlatan,
la tribunã. Privesc din culise, stânga, de deasupra, ca de la fereastra
gimnaziului din Oraºul de sus, spre coroanele castanilor de pe Dverac.
Dr. Zlatan vorbeºte pe un ton ridicat, protesteazã împotriva Graniþei
vieneze ºi a limbii germane ca limbã de comandã pe graniþã. Se perindã
unitãþi pe strada Gradac, dinspre vechea cetate în jos, spre catedralã.
Jandarmi unguri cu pene de cocoº, infanteria, regimentele 16, 53, 25.
Trec mici unitãþi însoþite de muzicã, la paradã, sunt multe, iar publicul,
fãrã a lua în seamã rodomontada doctorului Zlatan ºi lamentaþiile lui
patriotarde, salutã triumfal unitãþile grãnicereºti ale lui Jelai. Eu
rãmân indiferent în egalã mãsurã la tevatura doctorului Zlatan ºi la
muzica grãnicerilor.
24.XII 1967
[ ] Vânt din apus, luminã de primãvarã, dimineaþã albãstrie, rãsãrit ca la Bruges La Morte, pãsãrile ciripesc ca de Paºti ; Ajunul,
Laudate, pueri (Buxtehude) în acompaniament de orgã. Nori albi, calzi,
deasupra vechilor acoperiºuri, ºi cântecul mierlelor. La aceste mierle
de pe Gvozd n-a ajuns vocea betlehemicã despre copilul din iesle, din
grajd, ºi totuºi, ele slãvesc pe Domnul.
9 dimineaþa, 11°C. Dacã existã lart pour lart ca noþiune, atunci
aceastã dimineaþã sugestivã de Ajun al Crãciunului este fãrã îndoialã
aºa ceva. Crãciunul 1967, astãzi ºi aici, ºi coralurile lui Buxtehude,
de la Viena : o lume pentru sine ºi conformã cu sine, care trãieºte de
veacuri în afara spaþiului ºi timpului, coordonate care sunt ale acestor
mierle de pe Gvozd, ale acestor oameni ºi ale condiþiilor lor de viaþã,
de acum ºi de altãdatã. [ ]
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14.III 1968
A douãzeci ºi noua aniversare a abdicãrii lui Hacha (14.III.1939 
14.III.1968). Decretul Protectoratului. Alter-ego-ul lui Hlinka, preotul
Tiso, proclamase deja NDSL. ªi astãzi slovacii cer federaþie. Iarãºi.
Intrarea lui Kleist în Zagreb a fost pentru mine incomparabil mai
puþin ºocantã decât intrarea lui Hitler în Praga. Tragicomedia cu
Kvaternik (10.V 1941) pãrea o reluare a premierei care avusese loc
la Praga. Cincizeci de ani bãtuþi pe muchie va dura cavalcada popoarelor nebune (Supervielle). Când, în 1918, a sosit în parlamentul maghiar
vestea cã slovacii au ocupat Poun ºi Koice, pentru unguri aceasta
a fost o tragedie, iar pentru noi, o victorie la care visam de ani de zile.
Suum quique, fiecãruia ce îi aparþine ! Soarta blestematã a statelor
acestora, de la Baltica, peste Carpaþi, pânã la Adriatica, þine deja de
douã milenii. Ruleta istoriei se opreºte mereu la zero. Marea învolburatã potopeºte firicelele de pai ba de la Rãsãrit, ba de la Apus. Le
Fureur dupã comedia aceea cu infarctul lui Hacha, la Berlin, când,
întocmai ca la Molière, totul s-a terminat cu bine, de vreme ce bãtrânul
nu-ºi dãduse duhul, a fãcut cadou nepoþicii lui Hacha o cutie cu bomboane de mãtase, ceea ce a fost cu osebire accentuat în comunicatul
oficial. ªi nouã ne-a cam sãrit inima din loc, din rana husitã, încã
sângerândã, atunci când Hitler a ocupat Praga. Însã nici el nu era
sutã-la sutã sigur dacã fait-accompli-ul lui era chiar un loz câºtigãtor,
ºi el s-a lãsat furat de meditaþii dubitative în acel amurg ceþos când
a intrat în oraºul lui Wallenstein, crezând cã numai istoria va ºti sã
aprecieze dacã a procedat corect sau nu. Din 1918 am tot fost, ani
la rând, deconcertaþi de fanfaronada ctitoriceascã a Leului Ceh, ca
simbol al unei victorii la care, sã recunoaºtem, s-a ajuns graþie frãþescului ajutor al naufragiaþilor noºtri panslaviºti din Comitetul iugoslav.
Adevãrat, sângele apã nu se face, mi smo va i, vi ste na i, în suflet
am rãmas totuºi Sokdi na zdar ! Sã câºtigi un rãzboi mondial într-un
mod atât de ºiret cum credeau a-l fi câºtigat Bene ºi Masaryk, n-a
fost sã fie, dar repet, nici Praga nu se poate câºtiga cu o cutie de
bomboane de mãtase ! Sãrmanii locatari al Hradanilor, cum se poate
vedea din istorie, sunt mereu periclitaþi în carierele lor, de la Habsburgi
pânã la Bourboni. Vezi Chateaubriand !
8.XII 1968
[ ] Încerc sã adorm cu Musil, dupã o lungã despãrþire, din 1937,
deci treizeci ºi cinci de ani. I-au lipit de numele lui biata Kakanie ca
pe o tinichea de coadã, iar acum zdrãngãneºte cu ea prin toate foiletoanele presei europene, ºi asta de ani de zile. L-au transformat într-o
caricaturã perfectã a tot ceea ce el a detestat cel mai mult : a ajuns,
în fine, popular datoritã uneia din frazele sale kakaniene. O gãselniþã
sarcasticã a devenit principala emblemã a unui scriitor care n-a avut
niciodatã vreo legãturã cu umorul unui Roda Rode. Un aperçu spiritual, o glumã rãsuflatã din repertoriul unui Ödön Horvath, nefericita
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aceasta de Kakanie se târâie dupã el ca o umbrã compromiþãtoare,
prezentându-l ca pe un scriitor despre care azi se poate spune, retrospectiv
ºi cu sufletul împãcat, cã a fost unul dintre primii antiromancieri.
În panopticum-ul lui Musil nu existã nici mãcar o pãpuºã care sã
riºte o definiþie a Austriei la modul atât de tembel-vejkian. Eroii ºi
eroinele lui fâlfâie ca niºte libelule, flecãrind despre politicã, despre
muzicã sau picturã, la modul proustian. Musil, ca un outsider austriac,
contrasteazã cu grupul Wildgans, Schönherr, H. Bahr, St. Zweig, Werfel
ºi este, prin concepþiile sale estetice, mult mai apropiat de Rainer
Maria Rilke decât de Karl Kraus, trãind în anonimat, complet necunoscut ºi nerecunoscut, necitit ºi ignorat, însingurat ºi uitat toatã
viaþa lui, pânã la capãt. Trainic iritat de pseudo-gloria geniilor contemporane lui, pe care le considera simple fanfaronade, analist puritan,
care tãia cu peniþa de parcã ar fi operat o disecþie, a bãtut cu anii,
ca foiletonist anonim, pragurile redacþiilor, vegetând în rolul boem de
poet blestemat. Nu a fost nici freudian, nici empiriocriticist, nu a fost
psiholog al individului, nici estetizant de tip heideggerian.
Nu a fost modernist, nici revoluþionar, nu s-a ocupat de politicã,
fiind convins cã literatura nu este, ºi nici nu trebuie sã fie, nici de
stânga, nici de dreapta, a respins orice fel de angajare ideologicã ºi,
liberal liber, a lãsat o bogatã galerie de personaje care apar în ipostaza
de exponenþi ai propriilor lui idei. Faþã cu variaþiunile lui beletristice
(în formã dialogatã), o The Forsyte Saga e cuprinsã în pisãlogeala din
repertoriul buddenbrookian. Satiric nu lipsit de o cantilenã liricã,
adversar intransigent a tot ce se încadreazã în noþiunea de beletristicã
banalã, de text amuzant, acuzator al Vienei de operetã, eseist al cãrui
stil pãstreazã o strãlucire trainicã în umbra nemuritoarei gaya scienza,
a fost obsedat în Opera sa de o singurã idee fixã, anume cã literatura
ar trebui ridicatã la înãlþimea cunoaºterii ºtiinþifice contemporane.
Nu este, din pãcate, timpul sã cedezi ºarmului doamnelor Clarissa
ºi Diotima ºi, în cele din urmã, al domnului Ulrich. Toate variaþiunile
incestuoase pe cunoscuta temã proustianã nu sunt defel importante
pentru Kakania ; tot ceea ce s-a spus în sens negativ despre oricare
dintre convenþiile chesaro-crãieºti nu are legãturã cu snobismul estetizant al cremei musiliene.
În româneºte de IOAN RADIN
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Andrzej Kuniewicz, descendent al unei familii nobiliare poloneze,
s-a nãscut la 30 noiembrie 1904 la Lvov. Studiazã dreptul ºi ºtiinþele
politice la Universitatea Jagellonã din Cracovia, iar pânã la declanºarea celui de al doilea rãzboi mondial lucreazã în Ministerul Afacerilor Externe. În timpul rãzboiului se gãseºte în Franþa, unde e
colaborator al Rezistenþei. În anul 1943 este arestat ºi trimis într-un
lagãr de concentrare. Dupã rãzboi, îºi continuã o vreme cariera diplomaticã la consulatul polonez din Strasburg. Întors în Polonia, lucreazã
la o editurã, iar apoi la postul public de radio. A fost câtãva vreme
redactorul-ºef adjunct al secþiei de prozã a publicaþiei Miesiecznik
Literacki. Andrzej Kuniewicz debuteazã, ca poet, în 1956 ; acest
prim volum de versuri este urmat de altele douã, în 1959 ºi 1962 ;
primul sãu roman, Korupcja (Corupþia), apare în 1961. Kuniewicz
intrã în literaturã ca un scriitor matur, sigur pe mijloacele sale.
Poziþia lui Andrzej Kuniewicz în literatura polonezã este destul
de izolatã, un fapt semnificativ, dacã nu straniu, fiind acela cã nu
este nici mãcar pomenit în monumentala istorie a literaturii poloneze
a lui Czes³aw Mi³osz. Obþine premiul Séguier pentru traducerea
francezã a romanului Król obojga Sycylii (Regele celor douã Sicilii),
1970, care, împreunã cu Lekcja martwego jêzyka (Lecþia de limbã
moartã), 1979, fixeazã tematica Imperiului în opera autorului polonez. Fragmentul propus în aceastã antologie dezvãluie geneza, deopotrivã existenþialã ºi livrescã, a unuia dintre cele mai importante
romane ale secolului. (Marius Lazurca)
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Andrzej Kuniewicz

Mãrturie*
Am scris Lecþia de limbã moartã în decurs de trei luni, dar ideea
ei se nãscuse mai demult. Doream sã închei într-un fel epoca primului
rãzboi mondial, care mi se întipãrise prea adânc în memorie ca sã mã
pot elibera de ea oricum. În 1914, când izbucnise rãzboiul, n-aveam
nici zece ani, iar impresiile din aceastã perioadã de viaþã sunt cele
mai persistente. Am scris mai întâi un roman despre primele zile de
rãzboi ºi l-am numit : Regele celor Douã-Sicilii. Mediul ofiþeresc din
vremea aceea, cel puþin în romanul meu, se compunea din numeroºi
tineri intelectuali, de preferinþã denumiþi cu termenul de decadenþi.
Erau produsul perioadei cãreia i se spunea modernistã sau Secesiune,
îndeosebi vienezã. Este ºtiut cã în acest mediu domnea moda cultului
morþii ºi un rafinament estetizant. Mã interesa confruntarea dintre
tendinþele de acest fel ºi atmosfera autenticã de rãzboi. Confruntarea
cu moartea adevãratã ºi cu omorul în masã.
Ulterior am considerat cã trebuie sã mã despart de aceastã temã
ºi sã închei într-un fel cu aceastã perioadã, atât de puternic fixatã în
mine. Aºadar, ºapte ani dupã Regele celor Douã-Sicilii, am scris Lecþia
de limbã moartã.
În primul rând, doream sã-mi dau singur rãspunsul la întrebarea :
cum aratã omul format de stilul estetizant, în declin, al acelui fin-de-siècle, dupã patru ani petrecuþi în rãzboi. ªtim cã acel prim rãzboi
a fost mai sângeros decât cel de-al doilea în ce priveºte pierderile de
pe front. Al doilea rãzboi mondial a fost în primul rând o hecatombã
a populaþiei civile, masacrul unor popoare în întregimea lor, pe când
primul a însemnat tranºee, iar la începutul sãu lupte, între coloane
compacte, cu participarea cavaleriei, dupã modelele din secolul precedent. Cum avea sã fie influenþatã mentalitatea cuiva care, asemenea
eroului meu din Regele celor Douã-Sicilii, era încercat de presentimente funeste de naturã prea puþin definitã, metafizicã, ºi timp de
patru ani cunoscuse mãcelul ? Se va familiariza cu moartea pânã la
tutuialã, va ajunge la blazare ºi saþietate  sau, poate, se va desfãta
împrãºtiind moartea, obiºnuit cu prezenþa ei cotidianã ?
În al doilea rând, am gãsit un pretext. În vara lui 1918, având
paisprezece ani, în timpul ultimei vacanþe în casa pãrinteascã din
* Text apãrut în Secolul 20, 1979, nr. 11-12.
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fosta Galiþie austriacã, am cunoscut un ofiþer bolnav de tuberculozã,
purtând numele de Alfred Kiekeritz. Da, acest om a existat cu adevãrat
ºi aºa îl chema. Ne povestea aventurile lui din Ucraina, unde luase
parte la niºte expediþii de pedepsire. Era un bãrbat deosebit de inteligent, cu purtãri alese, discuta despre Rimbaud ºi Mallarmé, colecþiona
icoane cumpãrate de prin bisericuþele unitarienilor, cânta foarte bine
Chopin. Într-un cuvânt, produs al epocii anterioare, al celei dinainte
de rãzboi. Când s-a terminat rãzboiul, eu m-am înapoiat acasã de la
ºcoalã, iar locotenentul a dispãrut dimpreunã cu icoanele. Plecase
probabil în Austria. Dar totodatã am aflat cã l-ar fi împuºcat pe un
prizonier rus care evadase. Era un pasionat vânãtor. Avusese dreptul
s-o facã : strigase : Stai !  iar celãlalt continuase sã fugã.
ªi iatã acum cel de-al treilea motiv din Lecþia. De ce l-a omorât
pe acel tânãr ? Rãzboiul se isprãvise, prizonierii fugeau în masã din
barãci ºi locuinþele din preajma joagãrului ºi ale alambicului. Nimeni
nu-i mai lua în seamã. ªi atunci, de ce a fãcut-o ? De dragul senzaþiilor
tari ? Începeam sã înþeleg câte ceva din aluziile adulþilor referitoare
la obiceiurile ºi înclinaþiile locotenentului. ªi peste ani, s-a ivit motivul
literar care ar putea fi denumit complexul Dianei ºi al lui Acteon,
în cazul nostru rolurile fiind interºanjabile, ba chiar inversate. Ucigaºul tânãrului prizonier s-a dovedit o Dianã geloasã de propria ei
feciorie. Iar Diana, în acord cu legendele ºi cu miturile, era nu numai
zeiþa vânãtorii ºi a lunii, ci ºi a morþii.
Într-un anume sens, cel de al patrulea filon din Lecþia de limbã
moartã a devenit faptul cã, în medii de felul celui descris de mine,
nutrite cu filosofia lui Nietzsche ºi a lui Hegel, cu muzica lui Wagner,
cu mitul raselor ºi în general cu mitologia legatã de cultul elitei ca
atare ºi a drepturilor acesteia, începea sã ia naºtere fascismul. Ramura
sa intelectualã, la ale cãrei începuturi se aflau ºi cultul pentru poezia
lui Stefan George, ºi teoriile lui Moeller van den Bruck, ºi cercul
Rinului, cu participarea lui Goebels. Prin urmare, poate cã dreptul
de a ucide pe cineva considerat o fiinþã de o specie inferioarã, ca un
prizonier anonim, decurgea tocmai dintr-o asemenea filosofie !
În româneºte de OLGA ZAICIK
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Moartea unei revoluþii roºii

1. Utopia
2. Post scriptum
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1. Utopia

Arthur Koestler,
Arthur Schnitzler,
Illés Béla
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Jurnalist, romancier ºi eseist, Arthur Koestler (1905-1983) este
o figurã emblematicã pentru intelectualul central-european de origine
evreiascã dintre cele douã rãzboaie. Mobil, poliglot, internaþionalist,
de stânga, colaborator al marilor trusturi de presã, unde scrie de la
cronicã de rãzboi la articole de popularizare a ºtiinþei, îºi dedicã
întreaga activitate medierii culturale, dialogului : între naþiuni, între
culturi, între religii, clase sociale, iniþiaþi ºi profani. Se naºte la
Budapesta, locuieºte la Viena, studiind ingineria ; pãtrunde în cercurile sioniste vieneze ºi, înflãcãrat de ideile acestora, abandoneazã
facultatea pentru a lua calea Palestinei. Aici îndeplineºte cele mai
variate munci : agricultor, ziarist, arhitect sau vânzãtor de limonadã.
Se întoarce pe continent ºi urmeazã, în Republica de la Weimar, o
strãlucitã carierã jurnalisticã. Pãrãseºte apoi presa pentru a se dedica
Revoluþiei, lucrând ca agent al Cominternului. În calitate de corespondent de rãzboi în Spania, cade prizonier ºi este condamnat la
moarte de cãtre forþele franchiste. Este eliberat în urma unei campanii
publice, însã doar pentru scurt timp. Întors la Paris, este internat
de cãtre naziºti în lagãrul Le Vernet. Prieteni influenþi reuºesc sã-i
faciliteze din nou eliberarea  ºi fuga în Anglia. În timpul rãzboiului,
va lupta în Legiunea Strãinã, apoi în Armata Britanicã. Se sinucide
în 1983, probabil din cauza agravãrii bolii ; e urmat de soþie.
Activitatea sa editorialã e vastã ca arie de preocupare (filosofie,
sexualitate, ºtiinþã, parapsihologie, politicã, romane ºi piese de teatru),
cât ºi ca dimensiuni. Majoritatea cãrþilor importante apar în limba
englezã. Printre acestea, Darkness at Noon (Întuneric la amiazã),
1941, roman care deschide seria ficþiunilor anticomuniste, anticipând
astfel celebrul O mie nouã sute optzeci ºi patru al lui George Orwell.
Autobiografia lui Koestler depune mãrturie despre o existenþã
trãitã pe creasta valului, dar ºi despre o lume care, intratã cu atâta
patimã în competiþie cu sine, ºi-a uitat aproape cu desãvârºire rosturile. Fragmentul publicat aici redã, cu umor ºi cu un ascuþit simþ al
istoriei ºi al specificului central-european, aventura primei revoluþii
comuniste consemnate în acest spaþiu. (Tinu Pârvulescu)
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Arthur Koestler

Comuna din Budapesta*
La 28 iulie 1914, monarhia austro-ungarã declara rãzboi Serbiei.
Izbucnirea primei conflagraþii mondiale isca doar douã ecouri în însemnãrile tânãrului de nouã ani ce eram pe atunci.
1. Trebuie sã-i aduc tatãlui meu, care stã întins pe canapea, un
pahar de apã cu bicarbonat, în timp ce el îi explicã mamei cã trebuie
sã se reprofileze, cãci nu va mai putea importa pe viitor marfã englezeascã.
2. În timpul plimbãrii zilnice de dupã-amiazã, împreunã cu guvernanta, întâlnim o coloanã înflãcãratã de demonstranþi, coborând strada
ºi intonând imnul naþional :
Doamne, binecuvânteazã-i pe unguri,
Dã-le voioºie ºi o recoltã bunã,
Apãrã-i cu braþul tãu puternic
Pe câmpul de luptã.
Era prima demonstraþie pe care o vedeam, iar efectul ei a fost atât
de puternic, încât mi-am eliberat mâna din cea a nefericitei Fräulein
ºi m-am alãturat mulþimii, pãºind în cadenþa ei ºi strigând ba Moarte
câinilor sârbi !, ba Doamne, binecuvânteazã Ungaria !.
ªase luni mai târziu, duºmanul secular era învins. Evenimentul
avea sã mã inspire sã scriu prima mea poezie, poezie pe care aveam
sã o trimit unei reviste pentru tineret :
În luna decembrie Belgradul a capitulat,
Iar ungurul e aici victorios, cãci a triumfat.
Deºi varianta maghiarã suna mai frumos, poezia n-avea sã atragã
atenþia redactorilor.
Contrar majoritãþii pronosticurilor, rãzboiul durã pânã dupã Crãciun,
astfel cã îmi pierdui interesul pentru el. Tatãl meu depãºise vârsta
serviciului militar obligatoriu. În cei patru ani de rãzboi, aveam sã
locuim o vreme la Budapesta, apoi la Viena, mutându-ne dintr-o pensiune în alta.
*

Arthur Koestler, Als Zeuge der Zeit, Fischer Taschenbücher, Frankfurt am
Main, 1989 (fragmente).
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Urmãtorul eveniment politic care mi-a fãcut o puternicã impresie
a fost Revoluþia Maghiarã din noiembrie 1918. În primul rând, pentru
cã era vorba din nou despre mase ºi demonstraþii, dar ºi pentru cã
aceastã revoluþie pornea chiar dintr-o casã din apropierea biroului
tatãlui meu, de pe Kossuth Lajos Utca.
Aceastã scenã ce prefaþeazã prãbuºirea monarhiei austro-ungare,
precum ºi retrasarea unei noi hãrþi a Europei, îmi rãmâne în memorie
ca un fel de documentar la care mã întorc deseori pentru încã o vizionare. La câteva case de biroul tatãlui meu, un balcon decorat cu steaguri ºi pânze colorate. O mulþime compactã ºi entuziastã blocheazã
strada pe o distanþã de un kilometru. Din balcon, un bãrbat înalt,
subþire, întunecat la faþã ºi cu umerii cãzuþi, se adreseazã mulþimii
cu gesturi stângace. E contele Mihály Károly, care tocmai proclamã
separarea Ungariei de Austria, precum ºi renaºterea ei sub forma unei
republici independente, libere, democratice, al cãrei preºedinte avea,
în scurt timp, sã devinã el însuºi. Vocea sa are o rezonanþã metalicã.
Pronunþã anevoios. Ca urmare a unei operaþii la laringe, se alesese
cu o placã de argint pe cerul gurii. Mulþimea îl ovaþioneazã înflãcãratã
ºi cântã imnul : Doamne, binecuvânteazã-i pe unguri. Tatãl meu ºi
cu mine mãrºãluim apoi împreunã cu demonstranþii, ajungând acasã
într-o stare de agitaþie : amândoi suntem, în acel moment, înflãcãraþi
patrioþi unguri. Mama ne priveºte cu dispreþ, cãci ea este ºi rãmâne
o vienezã ºi o conºtiincioasã cititoare a ºtirilor imperiale.
Patru luni mai târziu, cabinetul liberal al lui Károly demisioneazã,
iar la putere se instaleazã o dictaturã comunistã, ce îl are în frunte
pe Béla Kun. Dat fiind cã la acea vreme intrasem în cel de-al paisprezecelea an de viaþã, amintirile mele despre aceste evenimente sunt
mult mai limpezi. Primul contact cu comunismul se asociazã în mintea
mea, neîndoielnic, cu Marºul funebru al lui Chopin.
Cu câteva zile înainte de a ajunge la putere, partidul comunist
organizase o demonstraþie pe parcursul cãreia câþiva membri ai sãi
aveau sã-ºi piardã viaþa. Ca probã de forþã, el îºi chema acum simpatizanþii sã participe la o uriaºã înmormântare a celor cãzuþi. În jur
de cincizeci de mii de muncitori din fabricile budapestane urmau,
purtând coroane verzi ºi eºarfe roºii, sicriele frumos împodobite. Pãºeau încet, disciplinat, plini de demnitate. Ungaria se ridica din statutul ei semifeudal ; niciodatã pânã atunci nu mai vãzuserã locuitorii
Budapestei proletari mãrºãluind pe strãzile lor comerciale ; mulþi dintre
ei nu mai vãzuserã probabil niciodatã vreun muncitor de uzinã, adicã
un autentic proletar. Marºul funebru al lui Chopin, pe care fanfara
feroviarilor îl relua fãrã obosealã pe parcursul trecerii lente a coloanei
prin oraº, anunþa de asemenea sfârºitul unei epoci.
Muzica mã impresiona cum nu o fãcuse nici o altã muzicã înainte.
Era, poate, primul meu moment de extaz muzical. Aceastã fierbere
interioarã se asocia cu imaginea sicrielor martirilor din fruntea procesiunii acesteia de bãrbaþi osoºi, cu feþe aspre ºi neprefãcute, cu privirile
lor deschise ºi încrezãtoare. Marºul fãcuse din mine un comunist
romantic, cu mult înainte de a înþelege semnificaþia cuvântului. Efectul
avea sã se pãstreze ºi ulterior, când sensul cuvântului mi s-a desluºit ;
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iar ceea ce am înþeles eu atunci cã înseamnã comunist se bucura de
o deplinã acceptare în gândirea mea fascinatã de ºtiinþã.
Revoluþia comunistã învingea fãrã nici o vãrsare de sânge. Contele
Károly mizase pe sprijinul puterilor occidentale. Îºi fãcuse cunoscutã
simpatia pentru ele încã din timpul rãzboiului, când un astfel de gest,
de a le considera puteri aliate, putea sã-l coste viaþa. Speranþele i-au
fost înºelate. Lipsit de sprijin din afarã, s-a vãzut obligat sã demisioneze în favoarea comuniºtilor, care, la acea vreme, reprezentau unica
putere politicã organizatã ºi în stare a pune capãt haosului din þarã.
Abia peste aproximativ douãzeci de ani, când aveam sã-l cunosc pe
Károly în exilul nostru comun, am înþeles întru totul semnificaþia
acelor zile : orbirea, soluþiile politice greºite, lipsite de fantezie, ale
democraþiilor occidentale, care întorceau spatele aliaþilor lor liberali
de la rãsãrit, devenind complici la naºterea acelei puteri ce îºi va face
un þel tocmai din distrugerea lor. Comuna maghiarã de la 1919 era
rezultatul nemijlocit al politicii insensibile a Occidentului  primul
pas al unei manevre care se va repeta de multe ori în urmãtorii ani.
Din toate acestea, eu nu ºtiam la acea vreme, naturalmente, nimic.
Peste marºul lui Chopin se vor suprapune Marseieza ºi Internaþionala,
cântece a cãror vâltoare sonorã va domina oraºul meloman de pe
Dunãre. La 1919, comunism era un cuvânt nou în vocabular, cu
conotaþii dãtãtoare de speranþã. Unul dintre primele articole pe care
le-am citit în Ziarul roºu arãta cã peste 30% din pãmântul agricol
utilizabil al Ungariei se afla în mâinile nobililor feudali, reprezentând
aproximativ douã procente din întreaga populaþie. Era o noutate pentru
mine. Articolul respectiv ridica urmãtoarea întrebare : era drept, era
în folosul unui popor, ca, la o mie de oameni, unul sã fie bogat, iar
ceilalþi foarte sãraci ? Oare nu era mai bine sã se împartã aceastã
bogãþie în mod egal la toatã lumea ? Felul cum problematiza gazetarul
mi se pãrea mai mult decât logic. Pânã atunci nu citisem încã nici un
ziar. Acum, tratam Ziarul roºu cu acelaºi interes cu care îl tratam
pe Jules Verne. De ce nu vorbise nimeni pânã atunci despre aceste
lucruri ?
Una din strofele Internaþionalei maghiare suna cam aºa :
Sã ºtergem trecutul,
Armatã de sclavi, urmeazã-ne 
Saltã globul pãmântesc din balamale,
Devino puternicã dupã atâta umilinþã !
Pe întinderea acestor o sutã de zile de primãvarã, pãrea cã globul
va fi la propriu sãltat din þâþâni, un proiect la care, din câte îmi
amintesc, visase ºi Arhimede.
1 Mai al anului 1919 avea sã devinã momentul de apoteozã al
scurtei Comune maghiare. Tot oraºul pãrea dat peste cap. Pieþele
publice ale Budapestei sunt, de felul lor, suprapopulate cu monumente
de bronz. Majoritatea supradimensionate, ele reprezintã venerabili
domni, care fie se aruncã pe cai cabraþi asupra unui invizibil duºman,
fie au într-o mânã un papirus, iar pe cealaltã o þin ridicatã, pozând
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trecãtorilor în posturã de oratori. Pentru 1 Mai, toate monumentele
fuseserã îmbrãcate în niºte instalaþii de lemn cu formã sfericã. Aceste
adevãrate globuri terestre  unele dintre ele cu o înãlþime de peste
15 metri, în cazul în care eroul din bronz fusese aºezat ºi pe un respectabil postament  fascinau. Impresia era cã eºti înconjurat, acolo, în
pieþe, de baloane uriaºe, ancorate la sol, baloane în stare sã ridice în
aer întreg oraºul. Prezenþa lor acolo simboliza determinarea noii puteri
(noul spirit) de a sãlta globul pãmântesc din þâþâni.
Dar mai frumoase ºi mai impresionante s-au dovedit pancartele
propagandistice, transformând strãzile în expoziþii de artã, viu colorate. Fuseserã proiectate de elita pictorimii maghiare, oameni care,
mai apoi, se vor rãspândi prin toatã Europa ºi America, devenind
artiºti, ilustratori sau caricaturiºti celebri. Unele dintre acestea erau
cubiste, altele futuriste ; toate îi sãrbãtoreau pe muncitorul, pe soldatul ºi pe þãranul fãrã nume ; nu apãrea încã nici un portret, al
niciunui mare conducãtor.
O altã curiozitate a Celor o Sutã de Zile : principalul aliment
graþie cãruia subzista întreaga populaþie budapestanã pãrea sã fie
îngheþata. Ca urmare a refuzului þãranilor de a-ºi vinde produsele pe
bani de hârtie, în toatã þara domnea o crizã alimentarã ce aproape
cã atinsese gravitatea unei foamete. Tot ce putea fi digerat era supus
raþionalizãrii, dispãrând astfel din prãvãlii. În schimbul cartelelor
guvernului roºu, se puteau obþine doar varzã, sfeclã furajerã deterioratã de frig ºi... îngheþatã. Mã gândesc cã vreun comisar pentru alimentaþie, înzestrat cu oareºice haz, dãduse peste o provizie de vanilie
într-un depozit sechestrat ºi o trimisese la o fabricã de gheaþã sub
sechestru, pentru a da poporului numita îngheþatã.
S-ar putea bãnui cã aceastã cantitate fantasticã de îngheþatã, consumatã de mine, dimineaþa, la prânz ºi seara, de-a lungul celor O
Sutã de Zile, mi-a influenþat sentimentele faþã de Comunã. Ar fi o
bãnuialã nedreaptã, cãci pe piaþã nu se gãsea decât un singur sortiment de îngheþatã, cel de vanilie, iar vanilia nu îmi plãcea. Insist
asupra acestei curiozitãþi cu îngheþata, pentru cã ea este semnificativã
pentru modul improvizat, diletant, suprarealist în care acþionau cârmuitorii Comunei. Totul avea un caracter idilic  cel puþin în comparaþie
cu demenþa ºi cruzimea din Europa de mai târziu. Nu exista teroare.
În provincii s-a ajuns la mici fapte de violenþã ºi la bãtãi în posturile
de poliþie, acestea din urmã însã fãcând parte dintr-o solidã tradiþie
maghiarã. Numãrul persoanelor executate se situa sub cinci sute.
Deºi reprezentam familia burghezã, cu tot ce însemna ea, iar tatãl
meu, ca fabricant, intra oficial în categoria exploatatorilor capitaliºti,
nu ne simþeam deloc în pericol. Se naþionalizase fabrica, iar tatãl meu
devenise, din proprietar, director. Salariul îi era la fel de mare ca profitul
anterior. Þineam douã gãini pe balconul pensiunii în care locuiam, iar
comisarul de bloc ne dãdea celorlalþi de exemplu, pentru efortul nostru,
prin care participam la sporirea autonomiei capitalei roºii.
Am amintit deja faptul cã unui burghez ce locuia într-un cartier
mai respectabil nu îi fusese dat sã vadã niciodatã un autentic lucrãtor
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într-o fabricã. Desigur, fiecare dintre ei avusese de a-face cu instalatorul, cu electricianul sau cu tapiþerul, dar aceºtia aparþineau mai
degrabã micii burghezii. Erau învãþaþi cu bacºiºurile ºi cu intrarea
prin spate. Marea masã a oamenilor din fabrici, muncitorii feroviari,
cei forestieri, zilierii însemnau, pentru burghezul comun, orãºean, o
rasã aparte ºi necunoscutã. Or, unul din aspectele intrigante ale Comunei
era cã aceste fiinþe stranii, ce controlau acum trotuarele, spre surpriza
fiecãruia, se dovedeau a fi cu totul altfel decât tinichigiul, spãlãtoreasa
sau taximetristul, cei care, în lumea cu ochelari de cal a burghezului,
reprezentau poporul. Erau neîndemânatici ºi dovedeau cu atât mai
puþin demnitate ºi încredere în sine. Pentru cei ce populau cafenelele,
pentru cei ce se plimbau pe elegantul Corso  ca ºi pentru mine ,
asta era o mare noutate.
Veriºoara mea, Margit, avea sã mã ia cu ea o datã într-o uzinã
metalurgicã din suburbia Újpest, unde þinea prelegeri de politicã economicã. Era o fatã de douãzeci de ani, neatractivã, membrã a Cercului
Galilei, din care fãcea parte intelighenþia radicalã a Budapestei. Un
supraveghetor, care pãrea sã o cunoascã pe veriºoara mea, ba chiar
sã se înþeleagã cu ea, ne conduse într-o halã, unde eram aºteptaþi de
circa douãzeci de oameni de toate vârstele. La intrarea ei, cu mine în
suitã, toþi se ridicarã în picioare, ca elevii în faþa bãncilor la apariþia
învãþãtorului, pentru ca, tot aºa, sã se aºeze la loc cu multã gãlãgie.
Veriºoara mea  care avea sã fie gazatã, împreunã cu cei doi copii ai
ei, la Auschwitz  le-a vorbit în jur de zece minute despre semnificaþia
banilor, explicându-le cum popoarele primitive foloseau în loc de bani
scoici, tabac sau sare, pentru a simplifica schimbul de bunuri, cãci,
dupã cum spunea ea, aceasta era funcþia esenþialã a banilor.
Abia începutã prelegerea, unul sau doi dintre oameni adormirã cu
promptitudinea gãinilor intrate seara în coteþ ; alþi câþiva o ascultau
cu ochii pe jumãtate închiºi, ochi ce clipeau repede ºi în care nu licãrea
nici cea mai vagã scânteie a înþelegerii : ceilalþi îi sorbeau avizi cuvintele de pe buze, uimiþi, entuziasmaþi. Impresionanta lor dorinþã de
cunoaºtere mi-i fãcea dintr-o datã foarte apropiaþi. Reprezentanþi ai
unei rase necunoscute, ivitã acum pe strãzile noastre, îmi fuseserã
încã dinainte simpatici, dar abia acum, când îi vedeam transformaþi
în elevi de ºcoalã, cu ochii larg deschiºi, înþelegeam cã ºi ei cunoºteau
aceleaºi sentimente, speranþe sau dezamãgiri ca ºi mine ; doar cã eu
mã bucuram de un nemeritat noroc, acela de a merge la ºcoalã ºi de
a avea voie sã citesc cãrþi, pe când aceste feþe neîngrijite ºi transpirate
priveau prelegerile veriºoarei mele, în mod evident, ca pe un cadou
rar ºi ieºit din comun. La vârsta de paisprezece ani nu consideri mersul
la ºcoalã un privilegiu ; îmi dãdeam seama însã cã era ; acest lucru
însemna  atunci, pentru mine  o descoperire pe cont propriu, de
mare importanþã. Experienþele cele mai profunde ale unei vieþi de om
sunt uneori cele prin care þi se relevã însemnãtatea unui lucru foarte
comun. De atunci începând, o lozincã precum ªanse egale pentru
toþi ! dobândea pentru mine o semnificaþie specialã. De altfel, faptul
cã starea materialã a pãrinþilor delimiteazã perimetrul instrucþiei
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spirituale a copiilor îmi pare ºi astãzi una dintre cele mai mari nedreptãþi ale ordinii noastre sociale.
Demnã de remarcat la Comuna maghiarã era o trãsãturã mai rar
specificã unei revoluþii : simþul umorului. Budapesta vuia de bancuri,
ce se povesteau în toate cafenelele ºi cabaretele. În Germania lui
Hitler, în Rusia lui Stalin, spunerea unei glume antirevoluþionare,
uneori doar ascultarea ei, deveneau un motiv suficient pentru internarea într-un lagãr de concentrare. În acele vremuri idilice, cel mai
iubit comic al Budapestei îºi putea încã permite sã se producã searã
de searã cu celebrul numãr Se întinde....
În primele zile ale Comunei, burghezia budapestanã adoptase în
totalitate convingerea cã acest insolit regim nu va supravieþui mai
mult de o sãptãmânã. Sentinþa suna necruþãtor : Nu va þine !. Celebrul comic  i-am uitat numele  apãrea în faþa publicului cu o faþã
distrusã, trãgând dupã el o armonicã. Ajuns în mijlocul scenei, el îi
întinde tot mai mult burduful. Maltratatul instrument se face, în
chicotele publicului, tot mai lung ºi mai lung, pânã la intervenþia
comicului, care constatã, cu o faþã nedumeritã : Se mai întinde....
Budapestanii au un umor nãstruºnic, astfel cã Se întinde... devenise
lozinca numãrul unu a Comunei. Circula un zvon cã dictatorul comunist participase la o astfel de reprezentaþie ºi cã, dupã numãrul cu
pricina, se ridicase în loja sa din prosceniu, adresându-se voios publicului : O sã vã miraþi, dar încã þine !.
Pentru adevãrul ultimei pãrþi a glumei nu mã pot pune chezaº : dar
faptul cã zvonul era luat drept realitate însemna deja ceva, fiind
caracteristic pentru atmosfera celor o sutã de zile.
În iulie 1919, Comuna era rãsturnatã de trupele româneºti ºi cehe.
Mare parte din conducãtorii ei, care au reuºit sã fugã în Rusia  printre
ei, ºi Kun  aveau sã fie lichidaþi în timpul epurãrilor din anii treizeci.
Dupã o scurtã ocupaþie a capitalei de cãtre trupele române, amiralul
Horthy prelua puterea ºi instaura primul regim de teroare semifascist
din Europa postbelicã. Dacã, spre sfârºitul anilor 20, regimul lui
Horthy se prezenta relativ liberal, în primii sãi ani de funcþionare,
prin pogromuri, prin camerele de torturã, prin vânãtorile de oameni,
el se dovedise un oribil precursor al vremurilor viitoare.
În perioada ocupaþiei româneºti, pãrinþii mei îºi luarã o datã pentru
totdeauna la revedere de la Budapesta ºi se mutarã la Viena. Teama
de o invazie româneascã, traversarea aventuroasã a graniþei austriece,
fãrã permis de cãlãtorie, schimbarea bruscã a mediului, pregãtirea
intensã pentru admiterea într-o ºcoalã austriacã m-au obligat sã dau
curând uitãrii Cele o Sutã de Zile. Dar impresia lor avea sã se
pãstreze mult mai în profunzime decât îmi era mie dat sã observ pe
atunci. Maiestuoasa procesiune funerarã ºi Marºul lui Chopin, pancartele ºi uriaºele globuri roºii, 1 Mai ºi conferinþa de la Újpest, toate
vor lãsa urme, rãmase însã pentru multã vreme în stare latentã.
În româneºte de TINU PÂRVULESCU
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Arthur Schnitzler

Revoluþie universalã !*
30/10-11/11 1918
30/10
a.m. Dictez începutul autobiografiei.
A venit Salten.
ªtiri : astãzi Consiliul Naþional va proclama Republica GermanoAustriacã ; perechea imperialã a fost primitã cu aclamaþii în curtea
din faþa salonului de bal. Alte ºtiri : astãzi se aºteaptã izbucnirea unui
pogrom în sectorul II. Istorie universalã la Viena !
La eleºteu... Cum tocmai scriam cuvintele în urma deciziei suverane, a venit O. : republica era gata proclamatã (ceea ce se va dovedi
a nu fi conform aºteptãrilor).
Spre searã, Heini intepreteazã un balet ºarmant de Debussy ; Smetana
cu Vltava.
Mã ocup de muzicã ; ironic, interpretez imnul naþional ;  Heini se
îngrijoreazã, temându-se cã cineva ar putea sã ne spargã geamurile
cu pietre ! ?  O. duce argintãria în pod.  Eu continui sã citesc romanul
lui Wassermann.
31/10
ªtiri oarecum liniºtitoare despre ºedinþa de ieri a Consiliului Naþional.  Dir. Bernau tel. : deoarece cenzura e ca ºi anulatã, vrea sã
interpreteze cât mai curând posibil rolul lui Bernh... Îmbucurãtor, dar
ºi costisitor : rãzboiul mondial ºi revoluþia ; aceastã reprezentaþie va
fi posibilã în Viena !
La Salten. El a discutat ieri cu Gf. Czernin ºi Wassilko, lucru care
l-a neliniºtit cu privire la relaþiile de securitate dintre þãri, în special
Cottage. (Militarul pe front, ºomajul, foametea. La acestea cugetãm
împreunã). Cu cât ceilalþi deveneau mai îngrijoraþi, cu atât eram eu
mai puþin dispus sã consider toate aceste perspective terifiante. 
Despre suveran, care de fapt nu a înþeles încã situaþia.
La familia Speidl.  El a fost ieri la o familie în D., unde domnea
aceeaºi atmosferã de panicã.  Nou  consfãtuirile secrete de la familia
Horch, ale proprietarilor de vile din Cottage.  Unii erau chiar comici.
Domnul D. dorea sã-ºi ducã tablourile în turnul unei biserici pentru
a le ºti în siguranþã.
p.m. La eleºteu.
Cu Heini, la Simfonia fantasticã de Berlioz.
1/11
ªtirile ziarelor sunt neliniºtitoare. Un discurs destul de bolºevic
în Consiliul Militar. Prãdarea Budapestei. Omorârea lui Tisza. Aici
*

Arthur Schnitzler, Tagebuch 1917-1919, Verlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, Wien, 1985 (fragmente).
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tulburãrile sunt încã moderate.  Englezii, în Triest ºi Laibach. 
Trupele noastre se retrag.
La doamna Patak. Domnul Sonne ; proclamaþie despre Consiliul
Naþional evreiesc, care se va constitui aici ºi la care trebuie sã subscriu
ºi eu.
Îmi consider opiniile ca aparþinând culturii germane, deºi sunt
cetãþean de origine evreiascã al statului austriac.
p.m. Înregistrãri.
La ceai, Schott povesteºte despre manifestãrile artistice din faþa
Parlamentului în ziua constituirii Consiliului Naþional. În timp ce el
se entuziasmeazã  discuþii sus, în balcon , unul îi ºopteºte : N-aveþi
nevoie de fãinã ?.
 Z.N. Leo. Apoi familia Salten, familia Schmidl ; Julie S. se mutã
cu copiii, din cauza pericolului, într-o regiune mai feritã ; ne sfãtuieºte
sã facem acelaºi lucru cât mai repede. O. este din ce în ce mai entuziasmatã de idee, dar eu n-am de gând sã-mi pierd capul. Manifestele
anunþã cã englezii au intrat în Triest ;  zvonul ajunge în Triest la
amiazã, în Wr. Neustadt la ora ºapte. Rãsuflu uºurat. Am dubii. De
ce nu gãsesc ? !  cu maºina. (Toate acestea sunt luate în serios !) Eu
cred cã rãzboiul s-a desfãºurat între douã stãri de spirit : frica de ruºi,
în octombrie 1914, ºi speranþa pusã în englezi, în noiembrie 1918 ! 
S. dã telefon la birou ;  nici urmã de englezi ; dimpotrivã, în Budapesta,
cea mai teribilã revoluþie.
Dar dacã nu vin italienii  ºi zvonul probeazã acest lucru ? (întreabã S).  Leo relateazã despre garda evreiascã în formare, care îºi
va proteja adepþii de frunte. Schmidl încearcã sã calmeze spiritele. S.
supraliciteazã, exagereazã, în stilul lui caracteristic... Cum a plecat,
cum O. a avut un acces ; mâine merge cu Lili, pe strada Beethoven, la
Gisa (unde, de altfel, trebuia sã ducem ceva). Ea rãmâne tulburatã. [...]
Julie vine cu veºti de la Burgtheater : Michel va fi numit director.
 Ea îºi va îngropa mâine argintãria !
2/11
Vreme sumbrã ºi ceþoasã.  La Gisa. (O. se abãtuse deja de la ideile
ei.)  La Faesi, în Bristol ; vorbeºte doar sora lui.
 La Gustav. Discursul a fost þinut. Totul este posibil în viitorul
apropiat.
p.m. Facem câteva bagaje. Dacã am putea privi înapoi la aceste zile
ca la un vis urât !
La directorul general Horch (în casa care odinioarã era locuitã de
Kainz) au loc consfãtuiri între câþiva proprietari de vile cu privire la
mãsurile de siguranþã care trebuie luate (consilierul imperial Thimig,
Siegfried Loewy, consilierul comercial Duschnitz, Kuffner, consilierul
imperial Kobler ºi alþii). Nu s-au stabilit prea multe lucruri.
 Spre searã, la Salten, care-mi povesteºte cã l-a vizitat Andrian ;
 îi relatase conflictul sãu cu Bahr ºi-i ceruse sfatul, iar S., la rândul
lui, mi-l cere mie. Conflictul e trecãtor. Heini va ajunge probabil director.
Amândoi, atât Bahr, cât ºi Andrian, îºi prezintã problemele în faþa
cardinalului ; ceea ce nu-l opreºte pe B. sã mai fie din când în când
ºi de stânga. Mâine va deveni bolºevic. Lui Andrian îi este oarecum
fricã de presã. Vai, oamenii !
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[...] Seara, familia Schmutzer, Schönherr ºi Julie Wassermann. 
Julie povesteºte pe un ton glumeþ despre cãlãtoria ei de azi dimineaþã
la Tulln (un ofiþer dãduse buzna în coupé ºi le avertizase pe doamne
cã treizeci de mii de prizonieri evadaþi jefuiesc etc.
doamnele au
pãrãsit coupé-ul în fugã !) ; criza de la B. Th. (informat prin Michel) ;
Schönherr povesteºte despre conflictul sãu cu direcþiunea ;  apoi se
discutã starea de fapt ºi mãsurile ce se vor lua. Schmutzer povesteºte
o întâmplare pe care Engelhart (pictorul) a trãit-o personal.
Din WC-ul public din piaþa Schwarzenberg iese un cetãþean încã
ocupat cu aranjarea þinutei.  În acelaºi timp, trece un grup cu steag
roºu. Cetãþeanul... rãmâne paf.  Dar ce se întâmplã ?  Un altul îi
rãspunde : Nu vedeþi ? E revoluþie !  Primul cetãþean (încã aranjându-se) :
Ce e ? Revoluþie ?  Celãlalt : Pãi, da. Revoluþie. Primul : Ce fel de
revoluþie ?  Celãlalt : Pãi, o revoluþie, nici eu nu ºtiu mai mult.  Schönherr
trage concluzia cã Viena nu este un sol fertil pentru bolºevism. [...]
10/11
Lili viseazã cã un bolºevic, care semãna cu micul (anarhist) Fritz
Gross, vine pe la noi ; e ca un adolescent de 16 ani. Îi aratã întreaga
casã. Oare cine atârnã de horn ? !
Plimbãri prin parcul Turkenschanz etc.
Rosa Grossmann vine în vizitã. Discutãm despre detronare. Eu
încã nu pot sã mã bucur.  Formele de stat nu înseamnã nimic, mai
întâi sã-mi arate mie cineva pe cei în care sã-mi pot pune speranþele
 în Germania sau chiar la noi... Sunt aceiaºi de acum patru ani, de
acum un an, care mai ieri îl aclamau pe împãrat, ºi astãzi strigã :
Trãiascã republica !. [...]
11/11
Abdicarea împãratului. Dinastiile de Hohenzollern ºi Habsburg,
terminate în trei zile. Condiþiile înfiorãtor de absurde ale armistiþiului
impuse Germaniei de cãtre Antantã. Forþeazã nota. Se pare cã pe
fronturile germane s-au încheiat alianþe între consiliile militare ºi
sovietele muncitoreºti.  O datã cu ºtirea abdicãrii împãratului, ne-a
parvenit ºi vestea despre moartea lui Viktor Adler. Dumnezeu ?  Nu.
Sudermann.
Dupã-amiazã, o plimbare cu O. de-a lungul barãcilor din Turkenschanz.
Agitaþie, maºini, grupuri de ofiþeri. Mai târziu, aflãm de la Hugo
Schmidl cã este vorba de escorta care-l conduce pe împãrat (încotro ?).
 Aflãm lucruri îngrijorãtoare despre amploarea pe care o ia Garda
Roºie. Oare de ce ºi-au ales numele acesta ? E ca ºi cum comandantul
poliþiei ºi-ar lua pseudonimul Grasl.
p.m. Scrisori (litera G).
Dr. Gayer apare din nou ºi îmi expune condiþiile nemaipomenite
ale punerii în scenã a Horei la N.W.B. Refuz.
Citesc scrisorile lui Beethoven, ale lui Goethe (cãtre doamna Stein),
corespondenþa dintre Nicolai ºi Gebler ; citesc, în continuare, Binecuvântarea pãmântului.
Spre searã, târziu, aflu despre zvonul cãderii lui Clemenceau ºi
despre fuga lui Poincaré. Revoluþie universalã !
În româneºte de BIANCA BORªAN
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Illés Béla (1895-1979). Debuteazã, în 1910, în revista Nyugat.
Ilustreazã, atât prin literaturã, cât ºi prin implicarea directã, opþiunile de stânga ale unei generaþii de intelectuali. Dupã eºecul revoluþiei
roºii de la Budapesta, se refugiazã în Uniunea Sovieticã, unde publicã
romane-reper ale stângii. Întors, dupã 1945, în Ungaria, devine promotor al realismului socialist, încercând însã sã se emancipeze de
poetica acestuia prin anecdote, care, pãstreazã, totuºi, ceva din
triumfalismul literaturii scrise la comandã. L-am inclus pe Illés Béla
în prezenta antologie întrucât el ilustreazã foarte bine un timp al
literaturii din Europa Centralã  o epocã a iluziilor. Radiografia pe care
o face eºecului revoluþiei maghiare scoate în prim-plan imagini care
se reþin : câþiva eroi ai falimentelor mitteleuropene naufragiaþi în exil.
(Sorin Tomuþa)
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Illés Béla

În emigraþie*

Am avut o noapte foarte zbuciumatã. Seara primisem o citaþie : a
doua zi dimineaþa, la ora nouã, trebuia sã mã prezint la Serviciul
Siguranþei din Prefectura de Poliþie.
Pe atunci (în vara anului 1922), trãiam, cu niºte acte false destul
de dubioase, la Viena, de unde fusesem expulzat de aproape o jumãtate
de an  cu alte cuvinte, poliþia mã silise sã trãiesc sub un nume fals,
obþinut prin cumpãrarea unor acte în cafeneaua Habsburg, pentru cã
ordinul de expulzare mã pusese în imposibilitatea de a-mi mai purta
propriul nume. Actele, cumpãrate cu o sumã foarte micã, îmi puteau
sluji ca act de identitate într-unul din cartierele Vienei (Grinzing),
pentru a închiria camera de serviciu, fãrã geam, în locuinþa unui
chelner ºomer. Dar la Prefectura de Poliþie nici vorbã nu putea fi sã
mã prezint cu aceste acte, acolo, în gura lupului, unde librarul (cu
totul fictiv) sub numele cãruia trãiam fusese desigur chemat prin
citaþie tocmai pentru cã ºtiau cã sub masca acestui om cumsecade se
ascunde un emigrant comunist. Eram cu atât mai neliniºtit, cu cât
Landler Jenö (care, în asemenea cazuri, putea da ºi, de altfel, întotdeauna da o mânã de ajutor) nu era la Viena, iar Polócsek Ernö (care,
la caz de nevoie, îi înzestra în câteva clipe pe tovarãºii la ananghie
cu acte mult mai bune decât cele originale), cu douã zile în urmã,
bãtuse în plinã stradã pe un trãdãtor, din care pricinã trebuia sã stea
ºi el ascuns. Speluncuþa (nume pe care îl dãdusem cafenelei unde
tinerii emigranþi îºi petreceau timpul liber), acest beci intim ºi atât
de potrivit cu numele pe care i-l pusesem, devenise o capcanã : în
ultimele zile poliþia fãcuse trei razii, legitimând pe clienþii obiºnuiþi
ai Speluncuþei.
Toatã noaptea m-am frãmântat ce sã fac. M-au prins zorii fãrã sã
fi gãsit o soluþie satisfãcãtoare. Când m-am sculat, m-am trezit cu altã
belea pe cap. Gazda mea  care ºomase nouã sau zece luni  primise,
cu douã luni în urmã, în împrejurãri cu totul întâmplãtoare ºi ca prin
minune, de lucru. Cât timp fusese ºomer, nu-mi fãcuse nici o aluzie
la chiria pe care n-o plãtisem de douã-trei luni, dar tocmai acum, când
avea de lucru, îºi gãsise sã-mi cearã a-i plãti imediat toatã datoria.
*

Illés Béla, Cartea anecdotelor, ELU, Bucureºti, 1961, în româneºte de
Constantin Olaru (fragmente).
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Când i-am explicat cu cea mai mare sinceritate ceea ce, cu un dram
de preþiozitate, numeam situaþia materialã în care mã aflam, m-a
poftit sã mã mut sau, mai exact, m-a dat afarã din casã, reþinându-mi
averea mobilã : douã schimburi de pat, douã prosoape zdrenþuite, trusa
de bãrbierit, sãpunul ºi cinci sau ºase cãrþi.
Cum nu mai aveam bani nici de tramvai, am pornit-o spre centrul
oraºului pe jos. Repede. Dar oricât mi-am iuþit paºii, mi-a trebuit
vreun ceas. N-aveam, cred, nici o treabã în oraº, dar speram ca, între
timp, sã gãsesc vreo soluþie. Când am ajuns la Operã, încã nu gãsisem
nimic. Aºa cã am luat-o pe Kärtnerstrasse. Dintre toate problemele
urgente pe care trebuia sã le rezolv, cea mai urgentã deveni aceea de
a face într-un fel rost de ceva mâncare.
Când pornisem din Grinzing eram foarte grãbit. Dar acum abia mã
târam. Celui care ºtie cã-l aºteaptã undeva o masã, foamea îi dã aripi.
Dar celui pe care nu-l aºteaptã nici mãcar o cojiþã de pâine, foamea îi
leagã o ghiulea de picior. Asta o ºtiu foarte bine, din bogata mea experienþã.
Când am ajuns la Graubenz, în locul unde cu doi ani în urmã
vândusem ziare, am simþit deodatã, din spate, cum o mânã grea mi
se aºazã pe umãr.
Drace !, mi-am zis. Toate problemele s-au rezolvat dintr-un foc.
Au pus mâna pe mine.
Mã înºelasem însã. Când m-am întors, l-am zãrit pe Münnich Ferenc,
care râdea liniºtit, inspirându-mi încredere. Nu-l mai vãzusem de
vreun an ºi jumãtate, dacã nu mai mult. Habar n-veam pe unde se
mai aflã. ªtiam doar atât, cã nu e la Viena. (ªi cei despre care nu ºtiam
unde pot fi gãsiþi, era lucru sigur cã lucreazã într-un loc primejdios.
Aºa era ºi cu Münnich.) Dar acum stãtea în faþa mea ºi zâmbea.
 Ce ai sau, mai precis, ce n-ai ? mã întrebã.
În câteva cuvinte, i-am împãrtãºit toate necazurile mele.
 Atâta tot ? Hm ! Ai mâncat ceva ?
 Da... Alaltãieri, i-am rãspuns cu toatã sinceritatea.
 În cazul ãsta, hai sã intrãm înainte de toate într-o cafenea ! Pune
pe tine mantaua mea de ploaie, pentru cã nu eºti, ca sã zic aºa, cine
ºtie ce elegant îmbrãcat.
În timp ce mâncam, Münnich îmi arãtã pe scurt ce aveam de fãcut.
 Aºadar, înainte de toate, trebuie sã-þi faci rost de niºte acte ca
lumea, apoi de niºte haine mai arãtoase ºi, în cele din urmã, de o
locuinþã. Acte bune, însã, aici, la Viena, înseamnã bani. În ceea ce
priveºte locuinþa, dacã ai niºte acte bune ºi un geamantan care sã
inspire încredere, cu ceva bani, poþi face rost ºi de locuinþã. Prin
urmare, singurul lucru de care ai nevoie sunt banii.
 Singurul ! i-am rãspuns cu nãdejde, dar totuºi cam amar.
 Singurul ! repetã Münnich. Întâmplãtor, eu am bani. Nu sunt toþi
ai mei, dar unde trebuie sã dau seama de ei n-are sã aibã nimeni nimic
împotrivã cã þi-am venit în ajutor.
Mi-a dat mai mulþi bani decât aº fi îndrãznit sã sper.
 Te-aº ruga foarte mult sã stai cu mine pânã am sã-mi cumpãr
niºte acte. Tu eºti mai arãtos ºi inspiri mai multã încredere.
 Am sã-þi las mantaua de ploaie ºi mãnuºile. Dacã îþi cumperi de
undeva o pereche de pantofi ºi îþi închei mantaua pânã la gât, sã nu
þi se vadã nici hainele, nici cãmaºa, ai sã arãþi ca un domn. Îþi aprinzi
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o þigarã ºi, cu puþin noroc, au sã te ia drept un speculant de valute...
Nu te pot însoþi...
 N-ai timp ?
 Timp, poate cã aº mai avea. Alta-i nenorocirea. Probabil crezi cã
tu eºti cel care mã compromite însoþindu-mã, cã tu mã pui în pericol.
Situaþia e puþin altfel. Pe mine, Siguranþa mã cautã din motive mult
mai grave ºi cu scopuri mult mai serioase decât pe tine. Mã cautã
Serviciile de Siguranþã din câteva þãri. Aºa cã te las singur, sã nu-þi
pricinuiesc vreo neplãcere. Eh, dacã aº avea de rezolvat probleme atât de
simple ca ale tale ºi aº fi într-o situaþie atât de uºoarã !... Þie îþi trebuie
locuinþã ºi ai s-o obþii chiar azi. Dar ca sã faci rost de cãmin pentru
milioane ºi milioane de oameni... ªi problema asta trebuie s-o rezolvãm, ºi o vom rezolva. Pânã atunci însã... Ei bine, fruntea sus, bãiete !
Un minut mai târziu, eram iar singur. Spre searã, m-am mutat în
noua locuinþã. Am închiriat o camerã de serviciu din locuinþa unui
electrician ºomer, în cartierul Hitzing, o camerã de serviciu care avea
ºi geam ! E drept cã geamul dãdea spre curtea-luminator, dar era,
totuºi, un geam !
Cum detest meschinãria, când m-am mutat acolo, am plãtit chiria
pe douã luni înainte.

Traducere
Într-o fierbinte zi de august a anului 1922, pe când mã plimbam
flãmând ºi amãrât pe strãzile Vienei, m-am întâlnit cu Gábor Andor1 .
 Ia te uitã, ce-i cu tine, bãiete ? Ce þi s-a întâmplat ? mã întrebã,
dar îndatã îºi dãdu singur rãspunsul : Aº jura cã n-ai bani !
 Duc mare lipsã..., i-am rãspuns.
 N-am nici eu, mã întrerupse. Dar am sã te ajut. Vino cu mine !
În timp ce-l însoþeam, mi-a spus cum mã va ajuta. Îmi povesti cã
tocmai se înfiinþase la Viena un fel de editurã pe ai cãrei proprietari
nu-i interesa nimic decât banii. ªi cum proprietarii erau convinºi cã
vor putea câºtiga o mulþime de bani cu literatura de duzinã, hotãrâserã
sã editeze romane de aventuri de mâna a zecea ºi îl rugaserã pe el,
pe Gábor Andor, sã se îngrijeascã de traducerea în limba maghiarã
a unor astfel de cãrþi, pentru început zece la numãr.
 ªi ai primit ? l-am întrebat uluit.
 Bineînþeles ! îmi rãspunse Gábor Andor. ªi unul din aceste romane formidabile îl vei traduce tu. Cunoºti spaniola ? mã întrebã.
 De unde sã ºtiu ? Habar n-am !
 Ei bine, totuºi ai sã-mi tãlmãceºti un gunoi de ãsta, din spaniolã,
îmi spuse Gábor Andor, pe un ton care nu suferea contrazicere.
 Da cum dracu sã fac ?
 Te priveºte, îmi rãspunse. Eu îþi dau celebra operã în cauzã ºi...
cinci dolari. Când eºti gata cu treaba, mai primeºti cinci.
Cinci dolari ! Sau, mai precis... zece ! Viena era zguduitã de inflaþie,
dar devalorizarea banului nu-i lovea atât pe cei care aveau bani, cât
mai cu seamã pe cei care n-aveau. ªi, în primul rând, pe noi, emigranþii
1. Gábor Andor (n. 1884), scriitor ºi publicist maghiar (n. ed.).
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comuniºti, care eram trecuþi pe lista neagrã ºi nici astãzi nu ºtiu din
ce trãiam. Zece dolari ! Cum pe-atunci eram în stare sã mã angajez
la orice treabã, bineînþeles cã am primit sã tãlmãcesc romanul spaniol.
Cu cei cinci dolari în buzunar ºi cu un soi de broºurã coloratã în
mânã, am intrat în cafeneaua Beethoven, unde îºi fãcea veacul pe-atunci
un grup de emigranþi comuniºti. Acolo stãtea, de dimineaþã ºi pânã
seara, ºi Maxi, unchiul lui Lékai János, despre care mi se spusese cã
ºtie opt-nouã limbi.
 Cunoºti spaniola ? l-am întrebat.
 Depinde despre ce e vorba, îmi rãspunse prudent Maxi.
I-am explicat cum stã situaþia, ºi el a primit sã citeascã opera
sortitã traducerii, asigurându-mã cã-mi va povesti în amãnunt conþinutul. Mie nu-mi rãmânea decât sã-l scriu cum puteam. Am împãrþit
cei cinci dolari, i-am dat cartea ºi a doua zi ne-am întâlnit dis-de-dimineaþã. Maxi fãcuse o treabã cât se poate de temeinicã ; vreme de
douã ceasuri îmi povesti ceea ce citise în noaptea aceea, iar eu îmi
luai tot felul de note. Pe baza acestor însemnãri am rescris romanul,
care, chiar în original, trebuie sã fi fost lipsit de valoare, dar cum l-am
rescris eu, era de-a dreptul de speriat. Cât se poate de spãsit, îi dãdui
manuscrisul lui Gábor Andor. Îl luã ºi, bineînþeles, nici nu se uitã la
el, ci scrise pe prima paginã : O traducere excelentã, îndrãzneaþã !.
 Ai vãzut cã ºtii spaniola ? îmi spuse dojenindu-mã.
 Pãi, sã vezi cum vine treaba... începui eu, dar nu mã lãsã sã termin.
 Nu-s curios din fire ! îmi strigã. Peste o jumãtate de ceas se
deschide caseria ºi poþi sã-þi iei restul de cinci dolari. Îi meriþi cu
prisosinþã.
Când am împãrþit ºi ceilalþi dolari cu Lékai Maxi ºi ne-am hotãrât
sã mergem la masã, Maxi oftã o datã adânc.
 Cred cã va trebui sã învãþ spaniola, spuse.
 Pãi... nu ºtii ? îl întrebai îngrozit.
 De unde sã ºtiu ? îmi rãspunse la fel de trist Maxi. Am citit un
roman captivant englezesc... De fapt, pe ãla þi l-am povestit, numai
cã i-am pus nume spanioleºti. Cred c-o sã iasã latã când se va afla.
Da asta, bineînþeles, nu-i decât o presupunere, nu-i o concluzie cu
valoare ºtiinþificã.
La vreo douã-trei sãptãmâni dupã aceastã întâmplare, m-am întâlnit iar cu Gábor Andor ºi i-am adus la cunoºtinþã cum lucrasem la
tãlmãcire, adicã i-am relatat toatã povestea cu traducerea.
 Ai vãzut, bãiete ? ªtiam eu cui îi dau de lucru ! Dacã romanul pe
care l-ai tradus va apãrea, ei bine, trag nãdejde cã va aduce un substanþial deserviciu literaturii de senzaþie. ªi asta, deoarece sper cã ai
încropit o carte atât de proastã, încât cel care o citeºte se va gândi
mult ºi bine pânã sã mai cumpere o carte de aventuri. Îþi mulþumesc,
Béla. Îþi mulþumesc din suflet pentru ajutorul dat.
ªi azi încã, dupã ce citesc vreo bucatã tradusã în ungureºte pe care
o cunosc ºi în original, se-ntâmplã sã oftez. De !, mã gândesc eu,
mare noroc cã azi traducãtorii noºtri nu lucreazã atât de superficial
ºi de neglijent cum am lucrat eu în anul Domnului 1922 .
În româneºte de CONSTANTIN OLARU
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2. Post scriptum

Rodion Markovits,
Wilhelm Stepper-Tristis
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Rodion Markovits (1888-1948). Prima mare aventurã de jurnalist
a lui Markovits este rãzboiul, pe urmã prizonieratul. Lagãrul din
Siberia va deveni subiectul unui fulminant reportaj, Garnizoana din
Siberia, tradus chiar din anul apariþiei  1928  în numeroase limbi
strãine. E una dintre cãrþile de succes ale deceniului al treilea,
deceniul jurnaliºtilor, al prozatorilor, al memorialiºtilor, care pot
evoca, la modul rece, rãzboiul, revoluþiile roºii, destrãmarea imperiilor. Aºezat pe baricadele stângii, trãind intens iluziile utopiei
comuniste, Markovits va ilustra, la începutul anilor 20 (ca ºi
Malraux, Wells, Shaw, Panait Istrati, Gide º.a.m.d.), frenezia angajãrii. E, pentru o scurtã vreme, una dintre vedetele roºii. Dar aventura revoluþiei mondiale se spulberã relativ repede, Markovits se
instaleazã la Timiºoara, unde, jurnalist rezonabil, face gloria cafenelelor
literare locale.
Îl selectãm fiindcã reportajul-confesiune Garnizoana din Siberia
e simptomatic pentru un ºir de autori ai Imperiului care trãiesc naiv
credinþa într-o nouã lume. Mai mult decât scriitorii majori (Musil,
Kafka, Broch º.a.m.d.), ei numesc sfârºitul unei lumi, aparþinând,
prin literatura lor inevitabil datatã, unui Post scriptum. Aºezaþi în
provinciile de altãdatã ale Imperiului sau rãtãcitori prin lume în
cãutarea unei cauze mai drepte, ei numesc un final  un naufragiu.
(Cornel Ungureanu)
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Rodion Markovits

Garnizoana din Siberia*
[...] Câte mese în cafeneaua din Omsk, în bufetul teatrului, în
cafeneaua Orfeum, la bodega K.S.C., la Pensiunea Baraca Grãtarului,
la Suvajoff, în micile chioºcuri de cafea, câte mese, atâtea curente de
opinii aflate în conflict. Cei din Imperiul German, izolaþi ºi închiºi,
jucând cu discreþie domino, discutau nemulþumirea inexplicabilã a
muncitorilor, fabricanþii de tutun ai Imperiului Otoman precipitau
nervoºi sunetele unei limbi misterioase, ungurii ºuºoteau la o masã,
trãgând din pipã, pufãind, despre cele ce se petrec la Ienisei. În
ultimul numãr se începuse publicarea ciclului de prelegeri ale lui
Dukesz, Capitalismul ca religie de stat. La masa cealaltã era criticatã
cupiditatea antreprenorilor. La a treia, se relevau, în cuvinte bine
gândite ºi pline de demnitate, meritele doctorului Pélyi Géza, preºedintele Asociaþiei Turul1, care înmãnunchea ungurimea pe direcþiile
unei activitãþi naþionale ºi patriotice. La una din mese discutau sioniºtii, la cealaltã îºi manifestau entuziasmul membrii Clubului literar
german Börne.
De la masa sioniºtilor, nemþii au fost apostrofaþi ironic, spunându-li-se cã e pãcat sã se strãduiascã militând pentru discriminarea
rasialã ºi manifestându-ºi superioritatea, cãci, la urma urmei, ºi Börne
a fost evreu. Nemþii n-au rãspuns, trecând cu vederea prin tãcere
aceastã intervenþie lipsitã de bun-simþ. De altfel, sioniºtii ºi-au redus
la tãcere camaradul, atrãgându-i atenþia cã aceastã meschinãrie nu
e demnã de momentul marilor iniþiative. Evreii se pregãteau sã înfiinþeze,
în lagãr, la propunerea lui Hans Kohn, statul lor naþional. Ungurii
aveau deja un pavilion aparte, unguresc, locuit aproape exclusiv de
unguri, iar în pavilionul turcilor nu locuia altã naþiune, nici mãcar din
întâmplare. Nimeni nu reuºea sã reziste privindu-i cum, dupã dejun,
se sculau ºi porneau cu un mic castron spre un loc lãturalnic, unde
sãvârºeau o ceremonie de altfel igienicã. Nu se putea sta în acelaºi
loc nici cu austriecii, cãci nimeni în afarã de austrieci nu suporta
veºnica lor mâncare cu gãluºte. Doar evreii locuiau risipiþi ºi amestecaþi cu
celelalte naþiuni. Acum, la iniþiativa lui Hans Kohn, se porni o acþiune

*

Markovits Rodion, Garnizoana din Siberia, Editura Kriterion, Bucureºti,
1975, în româneºte de Dan Culcer (fragmente).
1. Asociaþie reacþionarã ºi naþionalistã, înfiinþatã în 1910 (n. ed.).
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de selecþie. Doar cã deja toate scãrile, pavilioanele, barãcile erau ocupate ºi, de dragul lor, nimeni nu era dispus sã se mute în altã parte.
Dar tânãrul ºi înþeleptul Hans Kohn, cu barba lui uriaºã, zâmbea.
Zâmbea misterios, afirmând cã e un semn dumnezeiesc cã ºi aici trebuie sã înfiinþeze un nou stat din ruine, bazându-se pe propriile lor
forþe. Undeva, la marginea taberei, existã o clãdire pãrãsitã, neterminatã, fãrã acoperiº ºi cu pereþii tencuiþi pe jumãtate. O vor termina
cum se desprimãvãreazã. Tot aºa cum ºi acasã mâna evreilor construieºte Palestina, ei îºi vor construi aici cãminul. În noul cãmin, se vor
þine de ebraicã, ebraica va fi limba oficialã, sâmbãta va fi zi de odihnã
ºi toþi vor trãi o viaþã naþionalã evreiascã.
S-au urnit într-adevãr, privind emoþionaþi ore întregi baraca pãrãsitã, care nu mai era bunã de nimic, dar în care îºi vor fãuri viitorul
cãmin. Erau însã mulþi, chiar printre conducãtorii Nemalahului, care
n-au primit prea bine acest plan, declarând cã e totuºi o exagerare.
Stau foarte bine pe vechile lor locuri ºi e pãcat sã-i tulbure.
Hans Kohn declarã, adânc întristat, cã o asemenea afirmaþie nu-l
surprinde. Cãci ºi acasã sunt oameni care se asimileazã prea uºor, ºi
cu dragostea acestora pentru comoditate nici acasã nu se poate lupta.
Dar, în primele zile ale primãverii, mâini sârguincioase începurã
sã ciocãneascã, sã tencuiascã, sã care cãrãmizi, sã frãmânte chirpiciul,
ºi clãdirea se modela cu un uriaº efort, chiar ºi în lipsa celor trebuincioase. De Paºti, de bine-de rãu, acoperiºul era încheiat, deºi pãrea
încropit ºi cârpãcit la un mod cam primitiv. În prima zi de Paºti, Hans
Kohn ºi câþiva dintre adepþii lui pasionaþi dormirã deja înãuntru.
Vântul pãtrundea în clãdire, ploaia trecea prin acoperiº, uºile se
închideau prost, ferestrele nu se deschideau, dar, destul de repede
totuºi, noul cãmin se umplu cu adepþii entuziaºti care vedeau în azilul
nenorocit un palat fermecat.
* * *
Totul începu ca într-o zi obiºnuitã. Ucenicii brutari mânjiþi de fãinã
aduceau prãjituri proaspete, un locotenent-major de husari alerga
dupã apã pentru ceai. Un pretor onorific ºi un avocat cadet ºi-au luat
topoarele de tãietori de lemne, nenea Korzer îºi ascuþea creionul,
cãpitanul Görög ºi-a luat în cârcã lãdiþa cu plãcintele de cartofi, Szamek
se îndrepta spre Nemalah þinând în gurã un trabuc. La Reisz se închidea localul ºi clienþii matoliþi erau aruncaþi afarã. Se trezea tabãra.
Deodatã se auzirã împuºcãturi. Începu sã þãcãne mitraliera, iar
gloanþele plesneau în zidurile clãdirilor taberei, zumzãind ºi ºuierând.
Deasupra taberei grohãiau proiectile ºi zgomotul luptei se înteþea.
Cãpitanul Görög îºi puse jos lãdiþa de lemn, pentru orice eventualitate, Szamek privi în jur cu multã curiozitate, iar nenea Korzer
bãlmãjea ceva ciudat.
Prizonierii încercarã sã afle ceva strecurându-se cu grijã ºi cât mai
feriþi. Nu-ºi puteau da seama ce se întâmplã.
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Apãrurã cazacii ºi începurã sã-i mâne pe prizonieri cu cnutul, urlând,
înspre încãperile închise, dar câte un prizonier, periclitându-ºi viaþa,
se iþea plin de curiozitate pe la câte un geam. Zgomotul luptei se înteþi.
Bubuiturile devenirã mai dese. De pe acoperiºul unei barãci a soldaþilor, un curios se prãbuºi sângerând. Unui alt gurã-cascã îi zburã
piciorul drept, ºi omul cãzu. Cazacii, vãzând cum e pedepsitã curiozitatea, îi lãsarã pânã la urmã pe prizonieri sã se uite. Pãrãsirã tabãra
val-vârtej.
Prizonierii s-au cãþãrat pe acoperiºul barãcilor, pe garduri. S-au
îngrãmãdit în camerele de la etaj. Chiar ºi pe turnul de apã erau patru
oameni. Peste tot, de unde se putea vedea ceva se adunaserã oameni,
se apropiau de garduri, þipau ºi alergau agitaþi.
 Lângã lavka zac douã cadavre de ofiþeri ruºi !
 I-au omorât rãsculaþii. S-a rãsculat regimentul 30 infanterie !
 Rãsculaþii s-au desfãºurat în lanþuri de trãgãtori.
 Vor fi împresuraþi dinspre fabrica de mezeluri.
 Dinspre tabãra de varã vin cehii cu patru tunuri.
În noaptea trecutã, propagandiºtii roºii au umblat printre novicii
regimentului 30 siberian. Tinerii siberieni s-au rãsculat, dimineaþa
ºi-au împuºcat câþiva ofiþeri, apoi s-au organizat în linii de trãgãtori
dincolo de tabãra de prizonieri. Trupele au fost întãrite. Trupele ruseºti,
fidele guvernului, împreunã cu cehii, îi împuºcã acum pe rãsculaþi. Se
trage cu mitraliera, cu tunul de campanie, sunt decimaþi cu grenade
ºi cu ºrapnele, cum se nimereºte. Proiectilele cad grindinã. Totdeauna
se întâmplã treburi de astea în lagãrele de prizonieri. ªi în 918...
când...
Mitralierele þãcãne mai des, grenadele scobesc în pãmânt pâlnii
uriaºe, soldaþii cei tineri se prãbuºesc retezaþi de obuze.
La ora opt, totul se liniºteºte.
Se apropie de rãsculaþi un preot îmbrãcat în odãjdii. Þine sus un
steag alb, ºi în urma lui vin doi civili purtând prapuri. Recruþii siberieni îºi scot ºepcile , se vede clar  emoþionaþi la apropierea lor. Ies
din tranºee ºi adãposturi, apoi se vede cum îl înconjoarã pe preot ºi
îi sãrutã mâna. Se predau preotului.
Armele sunt puse în piramidã, apoi toþi se aliniazã fãrã arme. Se
vede cã li se promite iertarea de pedeapsã, pentru cã leapãdã armele
ºi înceteazã lupta. Apoi se încoloneazã ºi, în ritmul unui cântec, se
îndreaptã spre locul de unde pânã adineaori se trãgea asupra lor, spre
locul spre care, pânã adineaori, trimiteau ºi ei moartea.
Sunt vreo douã mii. Ajunºi lângã duºmanul de adineaori, preotul
se rupe deodatã din fruntea lor, purtãtorii de prapori o iau la goanã
ºi cazacii înarmaþi îi înconjoarã pe rãsculaþii neînarmaþi.
Cnuturile le plesnesc chipurile, sãbiile îi sfâºie ºi le spintecã obrajii,
þestele rãsculate crapã, pântecele rãsculate se despicã, ochii rãsculaþilor plesnesc.
Urlã câmpia verde, urlã dezamãgirea, un ultim þipãt mirat al adolescentului siberian al cãrui gâtlej se frânge însângerat, în timp ce pe
tãiºul sãbiilor se scurg creierii.
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Drapelele ºi praporii fuseserã într-adevãr bisericeºti. Dar preotul
era un plutonier major ºiret, însoþit de doi cãpitani.
Douã mii de flãcãiaºi cãzuþi în capcanã sunt biciuiþi în cafeneaua
transformatã în puºcãrie. Sunt dezbrãcaþi la pielea goalã. Apoi, vin
între ei pedepsitorii. Puºtii cu ochii injectaþi sunt legaþi. Cel care se
opune e omorât. Prin ferestre rãzbat împuºcãturi ºi ºuieratul sãbiilor.
ªi toatã ziua, ºi toatã noaptea sãbiile ºuierã, fâºâie ºi plesnesc
bicele.
Oamenii sunt aruncaþi lângã gard în ºanþ. Oameni cu faþa schimonositã, cu ochii scurºi, cu urechile tãiate, fãrã mâini ori fãrã picioare,
cu gâtul retezat ca al unei gãini. Puieþi de om care, pânã ieri, erau
încã soldaþi în Siberia.
Înmormântarea nu poate încã începe. Vor fi cadavre. Se vor mai
înmulþi.
Colina de cadavre se va mai înãlþa.
Tribunalul de urgenþã funcþioneazã deja.
Evenimentele se petrec în afara taberei, dar foarte aproape de ea,
ºi prizonierii vãd totul. Vãd cum sunt duºi rãsculaþii  câte trei, câte
patru  pe câmp.
Condamnaþii la moarte poartã cãmãºi albe. Sunt uºor de recunoscut. Rãsculaþii pot fi recunoscuþi ºi dupã faptul cã, dupã câþiva
paºi, sunt împuºcaþi pe la spate.
Se trage cu grijã, pentru cã pe câmp circulã roabe ºi adunã cadavrele. Se trage cu grijã, cãci pot fi împuºcaþi ºi oameni nevinovaþi.
Se umple ºanþul.
Ar trebui sãpatã vreo groapã, cãci mai sunt încã mulþi.
Pe câmp rãpãie puºtile, se prãbuºeºte unul îmbrãcat în alb. Dincolo,
altul pare cã mai miºcã, pare cã s-ar întoarce ºi parcã...
O sabie þâºneºte din teacã ºi þeasta unui rãsculat crapã. Un braþ
se desparte de trup ºi se prãbuºeºte pe câmpul verde.
Urletul se aude toatã ziua ºi toatã noaptea, ca ºi rãpãitul puºtilor,
în curând va fi amiazã ºi cei în haine albe trec încã pe câmp, roabele
adunã leºurile ºi dâmbul de cadavre se tot înalþã.
E dupã-amiazã ºi moartea nu se opreºte. Împuºcãturile lovesc parcã
în obraz, parcã în frunte. Simte cã-i bãtucesc creierul ºi auzul. Trebuie
sã asculþi. Chiar dacã îþi astupi urechile, trebuie totuºi sã asculþi,
chiar dacã închizi ochii, trebuie sã vezi. E dupã-amiazã târziu ; ºi nu
înceteazã. Pânã când ?
E searã târziu. Puºtile rãpãie încã.
În aceastã noapte nu se doarme. E a doua noapte de când nu se
doarme. Sunt represalii.
A treia zi de dimineaþã, râgâitul puºtilor înceteazã. Colina de cadavre a dispãrut. Se curãþã câmpul. Se adunã ceea ce mai zace prin praf,
ici ºi colo. Din satele învecinate se apropie mujici urlând, mame care
zbiarã leºinând.
Sunt primiþi ºi ei cu bice. Încã nu e sãpatã groapa. Când groapa
comunã va fi gata, când mormântul va fi pregãtit ca lumea, n-au decât
sã se prãbuºeascã peste el. Deocamdatã, sã stea la distanþã.
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Cu toate cã au alergat cu capul descoperit, mujicii ºi þãrãncile n-au
adus ca altãdatã merinde. Iar feciorii soldaþi nu-ºi lasã capul acum
pe pieptul pãrinþilor.
În tabãrã sosi o veste neliniºtitoare. Preºedintele Asociaþiei Turul
a fost citat în faþa tribunalului de urgenþã. A fost citat Pélyi, autorul
manifestului intitulat Douãzeci de milioane de unguri. Au mai fost
citaþi vicepreºedintele Székely, secretarul, doctorul Száva, dintre membri,
Fekete ºi Katona, mai e citat doctorul Forgács. Au venit sã-l ia ºi pe
Dukesz. Trebuie sã se prezinte ºi Ludwig Kálmán, redactorul.
Între timp, undeva lângã barãcile de pãmânt, într-o groapã, se
ascunde un ofiþer rãsculat. S-a refugiat acolo ºi tremurã încã de ieri.
Vede apropiindu-se o patrulã. Continuare nu mai existã.
O detunãturã. Rãsculatul s-a sinucis.
Patrula îi scoate cadavrul din groapã. E unul dintre ofiþerii rãsculaþi. Dar e îmbrãcat în uniforma cenuºie a armatei austro-ungare.
Uniforma puterilor centrale. Cine i-a dat-o ?
Deci n-are stãpân ? Aºa ?
Toate barãcile vecine sã fie evacuate !
Vor fi pedepsiþi prin decimare. Unu... doi...zece... unu... doi... zece...
un pas înainte !
Nu e bine ! Sã vinã ºi comandantul de baracã. Cine e comandantul ?
 Comandantul n-a dormit acasã azi-noapte.
 Cine e locþiitorul direct ?
 Sály Jenõ, infanterist.
 Hai, Sály, infanteristule ! Nici acum nu e bine. E unul în plus.
Unul sã treacã în front ! N-auziþi ? Unul sã treacã în front !
Ochii se dilatã înspãimântaþi de moarte, picioarele prind rãdãcini
în pãmânt.
 Nu puteþi sã vã înþelegeþi ? Ei, dumneata... Marº înapoi !
Dupã câþiva paºi, armele bubuie toate deodatã ºi cei aleºi se prãbuºesc morþi, printre ei, Sály Jenõ, ocazional comandant de pluton,
care rãbdase foame doar ca sã nu-ºi încarce cu datorii acasã mica
moºie, casa din Kökönyös.
Între timp, cãpitanii Mogyoróssy ºi Krasilnicov îl declarã vinovat
pe doctorul Száva István, avocat din Miercurea Ciuc, pentru faptul cã
a înfiinþat Asociaþia secuiascã Turul, care, incluzând în programul
sãu þeluri vinovate, a difuzat, prin împrãºtierea seminþei unor speranþe neîndreptãþite, spiritul revoltei printre prizonierii taberei. Ca
ºi Uniunea maghiarã. Mai sunt gãsiþi vinovaþi doctorul Pélyi Géza,
Székely Lajos, locotenentul Fekete Emil, doctorul Katona Gyula. Lui
Száva István i se împlineºte ultima dorinþã : sã predea unui camarad,
spre pãstrare, fotografia soþiei ºi bãieþelului sãu, în faþa cãruia se
rugase timp de cinci ani, precum ºi verigheta. Ceilalþi n-au nici o
ultimã dorinþã.
Avocatul arãdean Forgács Dezsõ e ºi el vinovat ; cu aceastã ocazie,
reintrã în vigoare condamnarea lui la moarte de acum doi ani. Au
editat o gazetã comunistã ºi, astfel, se presupune cã nu sunt strãini
de izbucnirea rãscoalei : cadetul Dukesz Artur, sublocotenentul Ludwig
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Kálmán, infanteristul Papp János, infanteristul Pavel György, cadetul
Gáspár Albert, cadetul doctor Molnár Alajos, sergentul Krassovsky
Dezsõ, cadetul Skoff Béla. Pedeapsa : moarte prin împuºcare. Execuþia
va avea loc imediat.
Grupul trece pe lângã gardul lagãrului spre mormintele sãpate
dinainte. E ºase seara. Doctorul Forgács merge în frunte, fumând.
Pélyi ºi Dukesz sunt ocupaþi. Îl ajutã, sprijinindu-l, pe Ludwig.
Ludwig e sprijinit de douã concepþii opuse despre lume. Poate
reuºesc sã-l ducã pânã la locul execuþiei.
Krassovsky face semne spre tabãrã. ªtie cã, îndãrãtul ferestrelor
deschise, miile de ochi ai prizonierilor îi privesc.
La o cotiturã, dispar.
Foc în plin...
În faþa ferestrei stã de pazã Szluka, vechiul sãu tovarãº de boxã.
 Servus, Szluka.
 Nu vã aplecaþi, nene doctor, cãci am ordin sã trag. N-aveþi voie
sã priviþi pe fereastrã.
 Aiurea, Szluka !
Micul Szluka îºi duce arma la umãr ºi trage spre fereastrã.
E ordin.
* * *
Deasupra lagãrului se roteau primii fulgi de zãpadã ºi groaza s-a
cojit de pe inimile prizonierilor de rãzboi. Roþile morii de pudrã se
învârtesc, bufetele acordã muncitorilor credit pânã sâmbãtã, cea mai
îndrãgitã intepretã de roluri episodice e, acum, Babustyák. La ruleta
barãcii numãrul ºapte, miza minimalã e de 20 de ruble ºi în locul
Ieniseiului s-a înfiinþat o gazetã mult mai moderatã. Un fabricant
de nasturi s-a reprofilat producând încãlþãminte de iarnã, legionarii
cehi au comandat lenjerie pentru iubitele lor rusoaice ºi se plâng,
câteodatã, cã ar dori sã plece acasã cât mai curând.
Execuþiile din varã au fost condamnate ca excese, spuneau cã domniºoara Elza Brandström, sorã de caritate a Crucii Roºii, a reuºit sã
le opreascã. Se putea discuta cu ei cumpãtat, ºi lucrurile puteau fi
analizate calm. Cãci mai de mult ºi ei fuseserã locuitori ai taberei,
pânã când au fost recrutaþi ºi au trebuit sã plece. Acum locuiau în
afara taberei, în cazãrmi proprii sau în vagoane. Chiar ºi acum se mai
fãceau recrutãri. Se organizau razii pentru a fi gãsiþi cei care, locuind
pe pãmânt cehoslovac ºi fiind supuºi serviciului militar, s-au sustras,
pânã acum, recrutãrii.
De altfel, n-au mai izbucnit alte divergenþe. Se povestea cã sosise
o delegaþie de acasã pentru a analiza acþiunile militare din Siberia
ºi pentru a acorda grade. Numirile în funcþie ºi acordarea gradelor,
ca ºi acþiunile militare deveniserã treburi foarte serioase. Treburi
serioase erau ºi Asociaþia, Clubul, Uniunea maghiarã, ca ºi ziarul
Ienisei, aºa cum ºi foamea, ºi lagãrul sunt o foame serioasã, un lagãr
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serios, în care bogãþia nu-i de lepãdat, cãci, dacã eºti bogat, poþi cumpãra alimente serioase.
Pentru cã ºi printre ei erau nemulþumiþi care spuneau cã au suferit
destul pentru interesele marilor puteri ºi cã sacrificiile sunt prea mari.
Acasã, acasã ! Acum ar dori sã plece acasã.
Uneori, cehii s-au manifestat cam uºuratic, destãinuindu-le camarazilor lor, foºtilor tovarãºi de prizonierat, cã se apropie necazuri mari.
Disciplina slãbeºte în trupele lui Kolceak, iar soldaþilor cehoslovaci
le e dor de casã, roºiii apãrã frontul cu dârzenie ºi au trecut peste
Urali, bolºevicii au ocupat deja ºi Novonikolaevskul. Frontul înainteazã, poporului siberian i s-a fãcut lehamite de rãzboi. Nu se ºtie ce
e mai bine : dacã sunt bãtuþi sau dacã înving. Dacã înving, rãzboiul
nu se va mai termina niciodatã. Sunt necazuri mari ºi nu se mai pot
menþine mult, cãci oamenii s-au împuþinat, nu mai au nici muniþii,
ºi siberienii se poartã duºmãnos.
În fiecare zi rãzbat ºtiri despre oraºe tot mai apropiate pe care
roºiii le-au ocupat, despre garnizoanele care s-au rãsculat ºi despre
faptul cã pe trenuri nu mai cãlãtoresc decât militarii.
Când a început chinuitorul frig siberian ºi a pornit sã ºuiere peste
stepã insuportabilul buran, rezistenþa s-a frânt ºi frontul s-a rupt.
Dupã Crãciun, se vorbea deja deschis cã mai sunt doar câteva zile ;
curând, acele zile trecurã.
În dupã-amiaza unei ciudate, zgomotoase ºi contradictorii zile,
locotenentul major Dima, care pânã atunci þinuse prelegeri despre zeii
Orientului, spune cã a sosit vremea faptelor. Rãscoala izbucnise ºi în
vecinãtate, la Acinsk. Hai, cine are curajul !
Locotenentul major Dima a pornit împreunã cu 127 de prizonieri
zdrenþãroºi. În oraº ºi printre soldaþii ruºi debandada era totalã, ºi
locotenentul Dima, împreunã cu cei 127 de zdrenþãroºi ºi cu patru tunuri,
s-a instalat lângã cimitirul în care era înmormântat Gyóni Géza.
Locul era sumbru, ºi Dima, ridicol. Ce fel de informaþii are ? Ce
vrea cu cei 127 de prizonieri nenorociþi ºi amãrâþi ? Pe cine aºteaptã
lângã cimitir ? Pe cine vrea sã prindã ? Despre ce e vorba ?
Se însera ºi pe creasta dealurilor s-au ivit cãlãreþi. Erau urmaþi
de trupele în retragere ale lui Kolceak. O mulþime uriaºã de oameni.
Înnegreau toatã coama dealului. Mulþimea se învolbura înaintând pe
cai, în cãruþe, pe jos.
Cele patru tunuri ale locotenentului major Dima au trãsnit între ei.
Aici nu se putea greºi þinta.
Dupã câteva detunãturi, se ivirã solii. Sunt treizeci ºi douã de mii.
Se refugiazã, dinaintea trupelor urmãritoare, de douã mii de verste.
Nu mai suportã retragerea îngrozitoare, cãci în trupã sunt copii, femei
ºi civili. Se predau. Dar învingãtorii sã se fereascã. Între ei sunt mulþi
bolnavi. Jumãtate din cei treizeci ºi douã de mii de oameni au tifos.
Acest marº al refugiului i-a epuizat. Nu mai rezistã.
Trupele ruseºti din oraº i s-au alãturat lui Dima.
Toatã noaptea s-au efectuat dezarmãri.
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Învinºii au aflat doar a doua zi cã s-au predat în faþa a 127 de
oameni. Dar le era indiferent. Cãci tot n-ar fi putut rezista mai mult.
Frontul lui Kolceak s-a prãbuºit, ºi cei care s-au putut urca în
trenuri s-au refugiat spre Orient.
În tabãrã nu stãpâneau, deocamdatã, nici roºiii, nici albii. Nici
industria, nici ºtiinþa, nici arta. Nici antrepriza, nici capitalul, nici
sãrãcia, nici bogãþia. Nici banul, nici respectul.
În tabãrã domnea tifosul exantematic.
S-au rãcit cuptoarele, s-a dezumflat burta foalelor. Ciocãnitul a
încetat. Lingura de amestecat a fabricii de cremã de ghete a fost uitatã,
focurile s-au stins. ªi acela care era înteþit în fabrici, ºi acela pe care
îl aprinsese Pélyi, acela care scânteia în Dukesz, ºi focul care-i încãlzea
pe turci, cel pe care îl rãspândea Hans Kohn, ºi cel care-i despãrþea
pe cei din Imperiul German de cehi, cel care-i mâna pe oameni spre
teatru sau spre masa de joc, ºi cel care-i îmboldea sã strângã avere,
cel care mocnea sub societãþile pe acþiuni, ºi cel care topea tãlpile de
aur, ca ºi cel care suda vasele de tinichea.
Trupele lui Kolceak au adus cu ele ºaptezeci de mii de cai. ªaptezeci
de mii de cai nechezau pe câmpuri aºteptându-ºi moartea. Rânjeau
în agonie, înfometaþi ºi însetaþi. ªaptezeci de mii de cai agonizau în
zãpada de un metru ºi jumãtate pentru cã nu puteau fi hrãniþi, nimeni
nu se pregãtise pentru asta. Opt mii de oameni cu tifos exantematic
agonizau în paturi de spital, câte doi, câte trei, sub paturile de spital,
câte doi, câte trei, între paturile de spital, pe jos, pe coridoare, în
barãci, printre cei sãnãtoºi, în bodegile transformate în spital. Nu
puteau fi trataþi, nu puteau fi vindecaþi, nu li se putea da aspirinã,
nimeni nu se pregãtise pentru venirea lor.
Erau înmormântaþi în lagãr, erau înmormântaþi în oraº. Oamenii
erau bolnavi ºi erau înmormântaþi, cazaci, polonezi, dascãli evrei,
aristocraþi unguri ºi hamali ruºi, comandanþi roºii, ca ºi proprietarii
unor firme se tãvãleau cu pete roºii pe piept trãgând sã moarã. Învingãtori ºi învinºi, albi ºi roºii, nobili ºi slugi, agitatori ºi patrioþi.
Oamenii nu puteau fi înmormântaþi. Mormintele nu puteau fi sãpate în pãmântul îngheþat sub gerul mare. Se dinamitau gropi uriaºe.
Hoiturile cailor se întreceau cu cadavrele oamenilor. Cãci trebuia sã
te îngrijeºti ºi de hoiturile cailor, pentru cã ºi ele puteau aduce ciumã
dacã rãmâneau pe câmp pânã în primãvarã. Dinamita tuna toatã ziua.
Se fãceau gropi pentru oameni ºi pentru animale, gropi comune, deopotrivã pentru toþi. Mormântul acesta nu era o dovadã ultimã de respect.
Mormântul însemna apãrare. Nu pietate. Se apãrau împotriva ciumei,
împotriva ciumei care îi ameninþa.
Pânã le venea rândul, camaradul, învingãtorul ori duºmanul erau
adunaþi într-o movilã înspãimântãtoare. În frigul de 45 de grade, nu
erau periculoºi. Vor fi periculoºi doar la primãvarã, când vor învia sub
chipul ciumei.
Camarazii aºteptau. Aºteptau aºezaþi în stive. Dacã cuiva i se rupea
capul în timp ce era cãrat, nu se mai întâlnea cu sine însuºi niciodatã.
Aceste capete trebuie puse separat. Cadavrele celelalte, cadavrele
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normale ale celor scãpaþi de Wadko ºi de industrie, ºi de preºedinþie,
stãteau culcate frumos în pielea goalã, unele lângã altele, pânã la
înmormântare ; unul cu capul în afarã, altul cu capul înãuntru. Aºa
erau aranjaþi cei care nu fuseserã uºuratici ºi nu-ºi pierduserã capul.
Aºteptau în stive, când adãpostul pentru cincizeci de persoane era
gata.
Deocamdatã stãpânea tifosul exantematic, ameninþãtor ºi periculos
nu numai pentru cã puteai sã mori din cauza lui. Era periculos pentru
cã trâmbiþa venirea, la primãvarã, a ciumei.
Departe de stive ardeau hainele cadavrelor goale. Ziua ºi noaptea.
Cadavrului celui care a murit de tifos exantematic nu i se cuvin haine.
În interesul celor vii, nu i se cuvine nici un înveliº pãmântean.
Într-o zi, primi o scrisoare. Era din partea lui Jampel. El o dictase.
Dacã mai vrea sã-l vadã, îl anunþa Jampel, sã vinã îndatã.
Alergã în oraº. La marginea oraºului, trecu pe lângã cimitirul
evreiesc. Tocmai atunci se opri, lângã poartã, furgonul. Birjarul intrã
în cãsuþa paznicului sã se încãlzeascã. Cãruþa cu morþi a rãmas acolo,
fãrã pazã.
O curiozitate îngrozitoare îl mânã spre cadavre.
Ridicã, cu o mânã înmãnuºatã, linþoliul negru.
Deasupra era culcat Jampel. Stãtea culcat în pielea goalã. Era
într-o micã societate, ºi la dreapta lui zãcea o doamnã, o doamnã lângã
Jampel cel atât de moral. Gura lui Jampel, deschisã, parcã zâmbea.
Dar pieptul nu era roºu. Era deja negru.
Lãsã sã cadã postavul negru.
Jampel nu-ºi va construi casã la Gérce.
Se întoarse în tabãrã.
Deodatã îºi aminti ceva.
Îi fu ruºine, dar apoi se uitã în jur. Era singur pe malul Ieniseiului,
ºi pe câmp gonea turbat doar vântul siberian.
Întâi îi fu ruºine, apoi îºi luã inima în dinþi, îºi scoase mãnuºa cu
care ridicase linþoliul de pe trupul camaradului ºi o aruncã departe.
Aruncã mãnuºa probabil infectatã. Aºa ºi-a luat rãmas-bun de la micul
Jampel.
* * *
Dupã doi ani, începurã sã soseascã primele ºtiri. Nu erau prea
încurajatoare. În þãrile Europei se pregãtea o nouã geografie. Munþii
au rãmas la locul lor, ca ºi apele, doar cã au ajuns în alte þãri.
Nici acum nu e liniºte. Deºi pare liniºtitor cã nu mai e rãzboi. E
pace.
Dar nu e o pace sã le îngãduie sã poatã pleca acasã, nu e o pace
care sã aducã pe malul Ieniseiului trenurile capitonate. Încã nu e o
astfel de pace.
Nici nu poate fi vorba ca prizonierii sã se întoarcã acasã.
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Nu se poate pleca ºi din pricinã cã, retrãgându-se, trupele lui
Kolceak au distrus cãile ferate, nu se poate ºi pentru cã trebuiesc
lichidate încã anumite fronturi intermediare, nu se poate pleca deocamdatã ºi din cauza tifosului exantematic.
Nu e suficient ca un prizonier sã-ºi poarte pe propria lui rãspundere
tifosul. Se ºtie deja, la urma urmei, cã prizonierii sunt în stare sã
suporte ºi sã accepte orice. Tifosul face încã ravagii ºi gãrile intermediare sunt infestate, toate oraºele sunt infestate, ºi epidemia nu
trebuie rãspânditã ºi în Rusia europeanã. Cu toate cã, dacã te gândeºti
mai bine, face ºi acolo destule ravagii.
Pe cãile ferate se fac mari transporturi de cãrbune. Cei care primesc
sã participe la transportarea cãrbunilor pot sã plece, dupã ºase sãptãmâni de serviciu, la Moscova. Apoi, din Moscova, e o nimica toatã sã
ajungi acasã.
Unii îºi manifestã reþinerea, neºtiind dacã pot primi sã transporte
cãrbuni. Cãci cãrbunii trebuiesc pãziþi cu arma ºi se pune întrebarea
dacã, acasã, aceastã slujbã nu va fi consideratã drept serviciu militar.
În acest caz, e mai bine sã nici nu te duci acasã. E poate mai bine
atunci sã rãmâi aici ostatic, ca Szász Gyurka. Mãcar acþiunea asta va
fi consideratã acasã drept un merit.
ªi totuºi, mulþi, foarte mulþi s-au prezentat ca sã transporte cãrbune.
Trebuiau sã transporte, înarmaþi, timp de ºase sãptãmâni, cãrbunele din câmpiile siberiene în Rusia europeanã. În ºase sãptãmâni,
drumul putea fi fãcut o singurã datã. ªase sãptãmâni trebuiau sã stea
în vagoanele deschise, pãzind înarmaþi, într-un frig neiertãtor, cãrbunii ca pe o comoarã.
În apropierea marilor oraºe, cãrbunii trebuiau feriþi mai ales de
personalul rus, cãci ruºii voiau sã dijmuiascã cu orice preþ cãrbunele,
sã-l preschimbe în diverse mãrfuri. Erau mai mulþi ºi erau înarmaþi,
ºi s-au arãtat energici. Au pãzit cinstit ºi cu grijã cãrbunele.
Iar dupã ºase sãptãmâni au fost duºi, cu toatã stima, la Moscova.
ªi cât de simplu a fost totul.
Dupã ce au fãcut o micã baie ºi dupã ce au fost puþin dezinfectaþi,
cei norocoºi au fost trecuþi pe niºte liste ºi s-au pornit spre Iamburg,
gara ruseascã de frontierã.
Cui îi mai pãsa de cei care n-au trecut prin selecþie ? Cui îi mai
pãsa de cei care au rãmas la munca silnicã ? Cui îi mai pãsa de cei
care rãmãseserã ostatici ? Cui îi mai pãsa de cei rãmaºi neînmormântaþi în cimitirul evreiesc din Krasnoiarsk ori stivuiþi în mijlocul taberei
Gorodok, ori în barãcile sãpate în pãmânt ?
Cine a mai privit în urmã spre mormântul comun înãlþat în chip
de simbol al prãbuºirii culturii lagãrului ? Cine se mai gândea la atelierul de tinichigerie, la statele care se prãbuºiserã, la fostul comandament, la fabrici, la întreprinderi ? Sau la banca de valori, la acþiuni,
la firma-mamut a lui Ortmann sau la civilizaþia scufundatã, la luptele
naþionale ºi la luptele de clasã din cauza cãrora strãmoºii lor de odinioarã, cei din tabãrã, au cãzut murind eroic ? Cine se mai gândea la
bogãtaºii din tabãrã ºi la cerºetorii din tabãrã, la civilizaþia taberei,
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în locul cãreia azi a rãmas semnul unei uriaºe pete albe de var, însemnând cã aici zãcuserã, odinioarã, în stive, niºte oameni ? ! Apoi, pata
neagrã a cenuºei, rãmasã drept semn cã ceea ce fusese pãmântean pe
ei a ars pentru ultima oarã.
Dupã Iamburg, transportul a mai fost încã o datã verificat, undeva
la graniþa Estoniei. Legitimaþia lui nu era în ordine. I-au spus cã nu
e o problemã ºi cã vor telefona imediat la Iamburg ca sã verifice dacã
e trecut pe lista oficialã. Funcþionarul rus se dusese la telefon, chemând Iamburgul. El privea îngrijorat, prin fereastra cãsuþei grãnicerului, spre tren. Ofiþerul feroviar vorbea deja cu Iamburgul când,
deodatã, auzi speriat cã trenul fluierã ºi îl vãzu punându-se încet în
miºcare.
Þâºni prin uºã.
Fugi pe terasament.
Urlã cerându-le sã-i întindã mâna. Nu ajungea altfel la marginea
vagonului de vite.
O mânã se întinse spre el.
Se agãþã convulsiv de ea ºi se cãþãrã, cu un ultim efort, în vagon.
Dinspre pichetul de pazã se auzirã împuºcãturi.
Dar era deja sus, ºi trenul, în plinã vitezã, gonea pe ºine printre
cele o mie de lacuri ale Estoniei.
Cel care îi întinsese mâna  un camarad din efectivele de soldaþi
 înjurã de câteva ori. Spunea cã n-a ºtiut despre ce e vorba ºi cã ºi-a
întins involuntar aproape mâna. N-a mai putut sã ºi-o retragã, cãci
se agãþase de ea. Dacã ar fi avut un cuþit, i-ar fi tãiat mâna.
 Nu conteazã, camarade, îþi mulþumesc, totuºi.
Auzi ? Era cât pe aici sã mã tragi înapoi în Rusia.
Lângã Swinemünde2, au stat în carantinã. I-au pus sub observaþie
temându-se cã au adus cu ei vreo boalã orientalã.
În Stettin3 s-a nãpustit spre ziare. Mirosul cernelii tipografice,
atâta vreme uitat, îl ameþea.
Omenire ! De ºapte ani m-am rupt de Tine ! Cum mai pot sã-mi ridic
ochii spre Tine ?
Doamne, care sunt cele mai arzãtoare întrebãri ale lumii ? Vreau
sã-þi privesc, cu ochi nedemni, urmele tale, Umanitate !
Nu-i aºa cã potopul de sânge a spãlat toate urile ?
În româneºte de DAN CULCER

2. Azi, Swinoujcic.
3. Azi, Szczecin.
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Deºi revista Secolul 20 i-a consacrat un spaþiu semnificativ
într-unul din numerele sale triple, 289-291 din 1986, plasându-i
fragmentul de roman autobiografic sub genericul Surprize ale istoriei
literare, nici numele lui Wilhelm Stepper, nici pseudonimul sãu, Tristis,
nu au reuºit sã pãtrundã în conºtiinþa publicului din România. Nãscut
la Timiºoara în 3 septembrie 1899, descendent al unei vechi familii
de mari comercianþi, viitorul romancier ºi ziarist se înroleazã, la
numai 18 ani, imediat dupã bacalaureat, în armata austro-ungarã,
luptând pe frontul italian de la Isonzo ºi Gorizia, pentru ca anul 1919
sã îl gãseascã  militant activ  în toiul revoluþiei maghiare. Eºecul
Comunei din Budapesta îl readuce, dupã o suitã de aventuroase
peripluri, la Timiºoara, unde se dedicã asiduu ziaristicii în publicaþiile de limbã germanã ºi maghiarã, organizând, în acelaºi timp,
spre finele anilor 20, un club a cãrui menire era sã-i reuneascã pe
scriitorii ºi artiºtii oraºului, fie ei români, germani, evrei, maghiari
sau sârbi. Figurã pitoreascã, plinã de umor ºi jovialitate, cu o insaþiabilã dorinþã de a trãi experienþe dintre cele mai diverse, personaj
de o extremã mobilitate, W. Stepper cãlãtoreºte mult, aventuros, transformându-se într-un soi de erou vagant al spaþiului central-european, fascinat însã constant de Franþa, unde se va ºi stabili în 1930.
Primul sãu roman, Brom-Delirium (1926), bine primit de presa
literarã maghiarã de la Budapesta ºi Timiºoara, transcrie propria
experienþã boemã trãitã la Paris, în miezul avangardei literar-artistice. Începând din 1933, se dedicã în mod constant (prin acþiuni
informative secrete, dar ºi prin campanii de presã) idealului politic
al Ligii Naþiunilor, iar dupã ocuparea Franþei, devine membru activ
al Rezistenþei. Din câte s-a putut reconstitui documentar biografia
sa, ultima relatare despre W. Stepper dateazã din toamna lui 1941,
când a fost arestat de Gestapo în gara din Lyon. Urmele i se pierd
în acelaºi an, într-un lagãr de concentrare.
Spaþiul meu vital (1939), roman autobiografic scris în francezã
în timpul celor 30 de zile de arest la Nisa, este, întâi de toate, un
document. El depune mãrturie despre o Europã mai puþin cunoscutã
a anilor 20-30 : un spaþiu al apatrizilor, al exilaþilor politici, provenind mai ales din Europa Centralã ºi de Est, care rãtãcesc, printre
graniþe, dintr-o þarã în alta. Pentru majoritatea dintre ei  intelectuali ºi artiºti de stânga , utopia revoluþionarã ºi-a pierdut orice
contur ; spectrul rãzboiului reuºeºte însã sã le remobilizeze conºtiinþele. Timiºoreanul Tristis este unul dintre aceºtia. Includerea unui
fragment din romanul sãu confesiv are, întâi de toate, semnificaþia
unui gest recuperator. (Adriana Babeþi)
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Wilhelm Stepper-Tristis

Spaþiul meu vital*
... Adio, Veneþia !... Am s-o pornesc pe vremea asta primãvãraticã
spre Verona, ca-ntr-o plimbare. Poate-am sã gãsesc, pânã acolo, în
drum, vreun camion. Bani am, cât sã-mi ajungã sã iau trenul de Milano.
Acolo am sã mã vindec cumva ; iar Veneþia... sã n-o mai vãd !
Ca un fãcut, picat parcã din cer, adus de providenþa care-i apãrã
pe vagabonzi, un camion din Bergamo mã ajunge din urmã, chiar la
ieºirea din oraº. ªoferul, un tânãr, nu mã întreabã nici de unde vin,
nici unde mã duc :
 Urcã, e mai uºor cu maºina.
În faþa Arenelor din Verona, opreºte.
 Drum bun !
 Drum bun ºi mii de mulþumiri !
Pe la miezul nopþii ajung la Milano, în holul uriaº al gãrii. Ce mic
mã simt fãrã Mirko ! Parc-aº fi o biatã gânganie cu aripile smulse. Mã
întind pe o bancã în spatele gãrii ºi aºtept sã se lumineze. De fapt,
habar n-am ce aºtept...
Merg des la cafeneaua Roma. E destul de bine ºi nu prea scump.
Poþi sã zaci cât vrei pe canapelele desfundate, sã rãsfoieºti puzderia
de ziare, doar cu o cafea în faþã. Clienþii sunt de prin cartier. Seara,
vin sã se odihneascã aici ºi femeile de stradã. Consumã mai mult ºi
mai scump decât noi, drept care sunt privite cu stimã. Într-una din
zile i-am fãcut loc lângã mine signorinei Dina, o cunoscutã de-a casei.
Mi-a mulþumit cu un zâmbet, ca ºi cum ar fi spus : Aici, banul conteazã. Ar trebui sã comanzi bãuturã, nu cafea.. Am intrat în vorbã.
Se plânge de viaþã în general, ºi în special de crizã. Dar, zicea, o sã
vinã în curând, la Milano, Hitler în persoanã ºi ea, cel puþin, îl aºtepta
plinã de speranþã. O sã aparã o datã cu el o grãmadã de tunºi  aºa
le spunea nemþilor  ºi-o sã-ºi scoatã pârleala pentru zilele proaste.
I-am urat tunºi din belºug.
Într-o duminicã, în faþa tutungeriei de la intrarea în cafenea, unul
din chelneri m-a rugat politicos sã plec în altã parte. Localul e prea
ºic pentru unul ca mine ; ce-i drept, cred cã arãt atât de jalnic, încât
am ajuns sã-i sperii pânã ºi pe bieþii clienþi ai cafenelei. Mi-a crescut

*

Fragmente din volumul : Wilhelm Stepper-Tristis, Mon espace vital,
Editions Stock, Paris, 1939.
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mult pãrul, barba mi-e rãvãºitã... Nici nu-i de mirare : cât de repede
le creºte vagabonzilor pãrul ! Aproape cã nici nu pot sã-mi închipui
cã ar exista vreunul chel.
Alungat din cafenea, am început sã-mi pierd zilele în grãdina publicã din apropiere. În mijlocul ei e un mic parc zoologic, gratuit. Mã
plimb deseori printre cuºti. Aduc coji de pâine pentru un leu pe care-l
botez Mirko. În a treia zi începe sã mã recunoascã ºi vine lângã gratii
când îl strig.
Nu existã pe lume fiinþã mai sedentarã decât vagabondul. Sigur
cã-ºi iubeºte mizeria care-l face liber ºi independent, dar câtã dragoste
îi poate stârni un biet colþ, numai al lui ! Toate grãdinile astea, cu
pãsãrile ºi maimuþele lor închise în cuºti, cu pãunii ascunºi prin boschete, cu micile lacuri, îmi aduceau ore de liniºte ºi pace. ªi iatã cum,
din nou, blestematul de pãr ºi barba care-mi creºte-n prostie mã alungã
pânã ºi de aici. Trebuie s-o ºterg. De douã zile, un gardian roºcat se
þine scai de mine. Nu ºtiu ce vrea. Mã aºez pe o bancã lângã lac, trece
ºi el, chipurile, întâmplãtor, pe acolo, se opreºte, mai trece o datã, se
uitã la mine de parcã n-ar mai fi vãzut om. Mã mut în celãlalt capãt
al grãdinii, aproape de Corso Venezia. La nici cinci minute, e ºi el
acolo. Am sã plec, dar am sã-i mai aduc lui Mirko o bucatã de pâine.
Apoi va trebui sã-mi gãsesc alt cartier.
Cât de lungi ºi, Doamne, ce reci sunt nopþile la Milano ! Am stat
doar douã în sala de aºteptare de la Poºta Mare ºi am ºi fost luat la
ochi. Pe sub arcade e cu neputinþã sã mã plimb în halul în care sunt,
cu toate zorzoanele astea zdrenþãroase. Cel mai liniºtit loc pentru
mine ar fi castelul Sforza, cu parcul lui uriaº. E în centru ºi, totuºi,
destul de aproape de cartierul mizer al Arenelor ; deci aº putea trece
neobservat. Da, sigur cã da, am sã mã instalez aici, mai ales cã am
vãzut, seara, o mulþime de vagabonzi luând-o spre parc, pe alei.
Prin liziera parcului trece o cale feratã. Pe micile coline împãdurite,
miºunã îndrãgostiþii ºi vagabonzii, de cum se întunecã. Mã ascund ºi
eu aici, în fiecare noapte, apoi ies sã mã plimb pe tihnita Via XX
Settembre, din apropiere. E strada milionarilor, cu cele mai elegante
hoteluri particulare din Milano. În faþa fiecãrei case e câte o bancã,
aºa cã toate plimbãrile astea-mi priesc. În zori, am ºi de lucru. Deschid
portierele limuzinelor care-ºi aduc stãpânii acasã de cine ºtie unde.
Cafeaua de dimineaþã e asiguratã.
Februarie a trecut, e pe sfârºite ºi martie. Nici o schimbare ! Nici
o speranþã ! Zeci ºi sute de kilometri pe caldarâmul din Milano, pe
aleile castelului ºi parcului Sforza... Mi s-au ros de tot ghetele cumpãrate la Veneþia. E mizeria mizeriilor, ºi totuºi continui sã trãiesc aºa.
N-am pur ºi simplu voie sã mor de foame. Strict interzis muritul de
inaniþie !
E patru dimineaþa. Umblu de la miezul nopþii. A devenit din ce în
ce mai periculos sã rãmân sub arcade. Pantalonii sunt jerpeliþi de tot,
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impermeabilul, murdar. Mereu mi se pare cã agenþii sunt cu ochii pe
mine ºi cã, dintr-o clipã în alta, o sã-mi cearã actele. Trebuie sã mã
miºc, sã circul într-una. Bastonul, minunatul meu baston, pe care-l
învârt cu atâta eleganþã prin aer, îmi þine loc de paºaport, de domiciliu
ºi salariu, de orice act doveditor, în fond, cãci nimeni nu se poate lãuda
cã a vãzut vreodatã un asemenea baston în mâna unui vagabond.
Atunci... la drum ! De altfel, la ora asta, oraºul e al meu : sunt singurul
plimbãreþ pe Via Manzoni. Încotro s-o iau ? Spre castel sau spre centru ?
Nu conteazã : important e sã nu stau pe loc. În dreapta, palate superbe ;
în stânga  clãdiri cu niºte camere uriaºe, în care precis mi-ar fi fricã
sã locuiesc de unul singur. Câte paturi goale ºi câþi vagabonzi fãrã pat !
Ajung în faþa gãrii. Hotelul Excelsior doarme liniºtit. Prin ferestrele
holului vãd magnifica expoziþie de fotolii goale...
Un tramvai. Deci, s-ar zice, începe o nouã zi. Cum o sã se sfârºeascã
însã ?
La colþul gãrii e un mic bar, Barino i se spune  un fel de cafenea
a paradisului ; pentru 65 de centime poþi sã stai chiar jos în timp ce-þi
bei cafeaua. Cu o o condiþie, însã : sã nu þi se închidã ochii. Asta e
interzis ºi suspect. Cine aþipeºte la masã sigur cã e vagabond, n-are
adãpost, ºi cine n-are adãpost e, mai ºtii, poate chiar un criminal. Deci
am sã-mi beau cu grijã cafeaua, aºteptând sã treacã timpul, sã rãsarã
soarele, sã se lumineze. Buon giorno ! Nu-mi rãspunde nimeni, dar
nu-mi pasã. În fond, e abia a treia oarã când vin sã-mi iau cafeaua
aici, ºi nimic mai mult. Mã aºez într-un colþ ; e bine, cald. Intrã o
femeie fardatã gros peste riduri. Þine în mânã o poºetã din imitaþie
de crocodil. Cere o cafea cu friºcã ºi cornuri proaspete. Ce plinã e de
viaþã ! Sau poate doar se preface. Se aºazã în faþa mea. Poºeta i se
deschide ºi o pereche de ciorapi cârpiþi alunecã pe masã, lângã un
fular verde. Bãiatul îi aduce cafeaua ºi cornurile. Îmi pune ºi mie, cam
dispreþuitor, cafeaua, chiar în clipa în care pleoapele mi se închid
puþin.
 Hei, aici nu-i hotel, nu se doarme ! strigã el.
 Nu, nu dorm. Mã jeneazã lumina.
 Ce minciunã ! Voiai sã dormi !
 Nu, domnule, câtuºi de puþin. Am dormit chiar foarte bine
azi-noapte.
Dar nu mã mai aude ; a trecut dupã tejghea.
 Ce rãi sunt bãieþii de-aici, începe femeia. Întotdeauna cred cã vrei
sã dormi.
Îmi face cu ochiul, pe urmã continuã :
 Parcã i-ar trece cuiva prin cap sã vinã sã doarmã aici, la garã,
dacã ar avea o camerã tihnitã, în care sã se trezeascã dimineaþa ºi
pãsãrelele sã-i ciripeascã la ureche. Doamne, ce drãguþi sunt canarii
mei ! Când cãlãtoresc, îmi fac mereu griji sã-i las singuri. Ce-or sã
zicã-n dimineaþa asta, când or sã se trezeascã ºi n-or s-o vadã pe
mãmicuþa lor ! Scumpii mei... canarii mei... cana...
Uite cum i se închid ochii nenorocitei de vagaboande ! Suspinã
adânc. Capul îi cade greu pe masã. A adormit. Fac puþin zgomot, lovesc
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cu piciorul ceva, sã nu se audã pânã la tejghea. De-ar mai putea dormi
câteva clipe. Pãlãria îi alunecã într-o parte. I se vede pãrul vopsit
blond, cu multe ºuviþe cãrunte, slinoase. Îmi vine sã plâng, sã sparg
tot, sã arunc gara în aer. Clocotesc de furie ºi totuºi nu fac nimic, mã
potolesc : când eºti ca noi, trebuie sã stai în banca ta ºi sã-þi þii gura
dacã vrei sã n-o pãþeºti.
 Hei ! Iar voi ! Ce credeþi cã-i aici ? Azil de noapte ? Am sã v-arunc
în stradã ! Tu, de colo, blonda ! Deschide ochii ! urlã bãiatul.
 Eu ? Dar cine v-a spus cã dorm ? ªi începe sã râdã atât de tare,
încât dinþii falºi îi clãnþãne. Sigur cã-þi vine sã dormi pe o vreme ca
asta, cu gândul la bieþii canari de-acasã. Eveline, micuþa mea, am sã-þi
aduc mâine o bananã mare... O s-o tai bucãþele, s-o poþi ciuguli cu
pliscul tãu dulce... pic, pic... s-o-nghiþi toatã... O bananã ºi o prãjiturã...
da, o prãjiturã o sã-þi aducã mama... Cum cântã Eveline, draga de ea,
toatã ziua... toatã... zi... Se prãbuºeºte din nou cu capul pe masã.
Pãlãria îi cade.
Din fericire, apar niºte clienþi care se duc glonþ la tejghea. Bãiatul
îi salutã respectuos. Chiar ºi patroana se urneºte de la casã. Sunt cinci
muncitori de la cãile ferate. Dupã ei apare un tânãr, abia þinându-se
pe picioare. Comandã un coniac, dar e cam devreme pentru alcool. E
servit cu un pahar de vin. Îi strigã bãiatului :
 Pe mine sã mã serveºti cu ce-am zis ! Sunt dintr-ai lui Fabio Filzi !
Muncitorii îºi beau liniºtiþi cafeaua, fãrã sã-i dea vreo atenþie.
 Da, da ! Grupul lui Fabio Filzi ! Ne doare-n cur de toþi ! Avem
atâta curaj cã-l putem vinde ºi fasciºtilor de mâna a doua !
Þipã ca un apucat. E spre norocul nostru, cãci bãiatul de la tejghea
a uitat cu totul de noi, ºi biata bãtrânã a apucat mai bine de zece
minute de somn.
 Hei, fasciºti de-mprumut ! Trãiascã Fabio Filzi !
Muncitorii nu-i rãspund. Intrã doi ºoferi de taxi, cam jerpeliþi, ºi
cer o cafea. Se aºazã la o masã.
 Se-aude ? ! Habar n-avem ce-i frica ! Tot Milano ºtie de noi. Unde
se-ncing lucrurile, hop, ºi bãieþii lui Fabio Filzi ! Încã un coniac !
I se aduce din nou un pahar cu vin.
 Sã-mi dai ce-þi cer !
 Sã ºtiþi cã n-avem voie sã servim alcool dimineaþa. Dacã sunteþi
un bun fascist, vã rog, respectaþi regulamentul, îi spune bãiatul.
 Un coniac, comuniºti jegoºi ce sunteþi cu toþii !
Feroviarii se întorc spre el :
 N-ai vrea sã mai taci naibii din gurã, beþivan nenorocit ? îi spune
unul dintre ei.
 Porci de comuniºti ! Am sã vã duc pe toþi la post. Viva Il Duce !
Strigaþi : Viva Il Duce !.
Nimeni nu strigã. Patroana îºi lasã pâinea cu unt pe masã, se
ridicã ºi spune :
 Domnilor, aici nu se face politicã.
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 Viva Il Duce ! urlã beþivul.
Vecina mea se trezeºte, dar îi fac semn cã mai poate sã doarmã.
 Viva Il Duce ! ºi-l trage de hainã pe unul din muncitori, un
tânãr, care se întoarce ºi-i arde una peste mânã. Turbat de furie,
beþivul urlã :
 Porcilor ! Trãiascã Ducele !
Încearcã sã-l apuce de gât pe tânãr. Acesta îl pocneºte peste faþã.
Sar ºi ceilalþi muncitori sã-l ajute. Pânã ºi cei doi taximetriºti se
ridicã de la masã, vin ºi-i plesnesc beþivanului câteva palme. Pe urmã
îl scot afarã în stradã, operaþie la care pun ºi eu umãrul bucuros,
în timp ce individul urlã ca înjunghiat. În josul strãzii se vãd venind
niºte carabinieri. Trebuie s-o ºterg imediat. Rãmân dator cu 65 de
centime.
Ce naiba, poliþiºtii pe bicicletã nu dorm niciodatã ? Mai mulþi agenþi
cicliºti noaptea, pe strãzi, decât cetãþeni ? N-aº crede... Când sã-mi iau
tãlpãºiþa din Barino, parcã la comandã, rãsar doi poliþiºti. Dinspre
staþia de tramvai mai vãd venind trei ºi, ceva mai încolo, se ivesc încã
doi ! Pedaleazã ca nebunii, de parc-ar fi la ultima etapã din Turul
Italiei. Eroul lui Fabio Filzi o sã fie-n curând pe mâini bune, în siguranþã. Dar cu bãtaia încasatã tot rãmâne ! Ce bine-ar fi fost dacã
povestea de la Barino ar mai fi durat o orã. E doar ºase dimineaþa
ºi, la ora asta, nu prea ai ce face la Milano. Doar bisericile sunt
deschise. Dar trebuie sã fii cu bãgare de seamã când intri într-un
lãcaº, fiiindcã de multe ori poliþia face razii printre vagabonzi chiar
ºi acolo.

* * *
... Adolf Hitler soseºte poimâine în Italia. Nu se ºtie încã dacã vine
sau nu la Milano. În orice caz, strãzile sunt mult mai animate ca de
obicei. Pe de-o parte, asta e bine pentru vagabonzi, pe de alta însã,
nu. E bine, fiindcã, printr-atâta lume, e mai uºor sã se ascundã, ºi
rãu, fiindcã în toatã foiala asta miºunã ºi mai mulþi poliþiºti... Ceea
ce nu-i câtuºi de puþin bine.... Asearã au fãcut o razie mare în preajma
Castelului, îmi spune pictorul meu, maestrul Peraldi, surâzând. Au
umplut douã dube în nici zece minute.
 Ca sã vedeþi, maestre ; toate astea pentru vizita lui Hitler. Când
stai ºi te gândeºti cã, pânã nu demult, îl puteau sãlta ºi pe el cu duba,
ca pe-un vagabond !
 Adevãrat. Dar el a luat-o pe calea cea bunã. Ori îþi cauþi bine
un tatã, ori o iei pe calea cea bunã fix când e momentul, altfel te
mãnâncã pe viaþã sau mizeria, sau duba !
E ora trei dupã-amiazã... Stau la soare, pe scãrile din faþa Domului.
E un loc grozav : în plin oraº ºi totuºi parcã ferit. Soarele e atât de
blând, încât îmi scot impermeabilul sã mã încãlzesc puþin ºi sã scap
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cumva de umezeala de azi-iarnã, pe care o mai simt încã în mine ºi-n
haine. Mã uit la cei care trec, apoi la pantalonii mei de flanel, care
n-or sã mã þinã prea mult ; genunchiul stâng s-a rãrit, dreptul s-a
deºirat de tot. Prin el mi se vede cicatricea, o amintire de acum 20
de ani... Da... au început sã mã bâtuie amintirile dragi de acasã sub
soarele ãsta bun, primãvãratic... Închid ochii...
 Hei, dacã þi-e somn, du-te acasã sã te culci ! îmi spune cineva,
scuturându-mã. În faþa mea, doi bãrbaþi : unul de vreo cincizeci de ani,
într-un pardesiu de ocazie, lung ; celãlalt, un tânãr pipernicit, cu o
insignã în formã de leu la rever : Poliþia. Actele la control. Sunt aºa
de modest îmbrãcaþi, încât, în primul moment, am impresia cã-mi joacã
o farsã. Zâmbesc. Ei, actele !, insistã energic cel mai în vârstã ºi-mi
aratã insigna de poliþist, întorcându-ºi reverul.
 N-am nici un act, domnule.
Niciodatã n-am sã uit cu câtã uimire m-au privit.
 Nici un act... reluã pirpiriul. Se uita la mine ca ºi cum aº fi picat
din lunã. Mã uitam ºi eu, prostit, la el.
 Bine-bine, n-ai nici un act aici, la tine. Dar acasã ? Sã mergem
acasã dupã ele.
 N-am nici acte, nici casã, n-am nimic... nimic. Am simþit cum mi
se pune un nod în gât. Îmi venea sã plâng. Cred cã ºi-au dat ºi ei seama
de halul în care eram ºi mi-au spus, de data asta, foarte politicos :
 Nu-i nimic, o sã se aranjeze. O sã aveþi ºi acte, ºi casã. Dacã nu
aþi fãcut nimic, nu trebuie sã vã fie fricã.
Mã iau între ei ºi traversãm piaþa Domului. Salutã de douã-trei
ori pe cineva. Se vede cã astãzi miºunã poliþiºtii pe-aici. Ce tâmpenie
sã te lãfãi chiar acum la soare, în plinã piaþã ! Oricum, e prea târziu.
Un bãrbat mic ºi gras, foarte de treabã, deschide o poartã uriaºã.
Intru în Comisariatul I din Milano. Ochii-mi cad pe zidul din faþã, plin
de desene obscene ºi de felurite inscripþii. Una, cu cretã albastrã :
Nefericitule, care intri aici, nu plânge !. Zâmbesc. Mã gândesc la
Mirko, la ai mei. Dacã m-ar vedea ! Repede, curaj ºi încredere ! Încep
sã fluier. Grãsanul bate în poartã : Fluieratul, interzis ! Suntem
la-nchisoare, casã serioasã, nu se fluierã !. Atunci mã umflã râsul ; un
râs nebun, venit din adânc. Hohotesc minute în ºir, ca ºi cum toatã
prostia pãmântului s-ar fi adunat în faþa mea ca sã mã facã sã
râd. Apoi mã culc pe-o bancã. Mã simt deja ca acasã. Mi-ar fi plãcut
sã dorm puþin, e o celulã liniºtitã, de mirosit, nu prea miroase.
Dar trebuie sã mã prezint la comisar. Cei doi inspectori mã însoþesc ;
sunt felicitaþi : un strãin fãrã acte e  orice s-ar spune  o pradã
preþioasã !
 N-a avut nimic la el ? întreabã comisarul.
 Nici mãcar un briceag, îi rãspunde unul dintre agenþi, cel mic
de staturã, ca sã mã apere cumva.
Comisarul îmi aruncã însã o privire încãrcatã de dispreþ. Cred cã
dacã aº fi avut o bombã într-unul din buzunare, i-aº fi fost mai
simpatic.
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Sunt dus apoi la prefecturã ; cei doi însoþitori capãtã ajutoare : mai
vine cu noi un tânãr cu ochelari, foarte elegant. În hol mi se iau
lucrurile ºi iatã-mã din nou într-o celulã, împreunã cu alþi trei bãrbaþi.
Peste zece minute, reapar cei trei muºchetari ai mei, ca sã mã ducã
la ºeful serviciului pentru strãini. Azi e sãrbãtoare  soseºte Hitler
în Italia  aºa cã voi fi interogat abia mâine (când o sã fie tot sãrbãtoare,
dar, în fine...).
În celula prefecturii suntem patru : un tânãr într-un costum nou-nouþ, care stã de vorbã cu un bãrbat mai în vârstã, bãtut  se vede
 bine, cu faþa umflatã ºi o vânãtaie mare sub ochi. Al treilea e un
biet bãtrân în zdrenþe, un cerºetor. Se apropie de mine sã cearã un
chiºtoc. Îi dau o þigarã întreagã ºi-mi face trei reverenþe princiare.
Ceilalþi doi se plimbã într-una prin celulã ºi vorbesc în ºoaptã. Câteodatã îl aud pe tânãr ridicând vocea : Dar n-am spus nimic, n-am spus
absolut nimic ! Trebuie sã-mi dea drumul !.
 Gardano ! e strigat tânãrul de dupã vizetã. Pleacã. Nu se mai
întoarce.
Bãrbatul cu faþa umflatã de bãtaie e tipograf. Când îmi spune cã
locuieºte pe Corso Garibaldi, îmi vine sã-l salut ca pe-un vecin. E
foarte amãrât : se ºi vede deportat politic, tocmai el, care n-a citit în
viaþa lui un ziar ! Îl liniºtesc ºi-i spun cã precis va fi eliberat ºi cã-n
curând o sã-ºi revadã nevasta ºi câinele.
Bãtrânul  Peverelli îl cheamã  ne povesteºte despre San Vittore,
închisoarea din Milano, ºi ne încurajeazã :
 O, acolo e chiar bine de tot. E curat ºi nici bucãtãria nu-i prea
rea. O sã fie grozav, o sã vedeþi. Peverelli e de-al casei. Cunoaºte San
Vittore de cincizeci de ani.
 O sã vedeþi cât sunt de bine primit acolo !
N-a minþit. A doua zi dimineaþa, în dubã, îmi dau seama cã e
într-adevãr cineva : carabinierii ºi ºoferul îl salutã ca pe-un vechi
cunoscut. Cât pe ce sã ne asfixiem din cauza carburantului care inundã
duba. Îmi vine sã vãrs. Peverelli e obiºnuit : stã liniºtit ºi zâmbeºte.
Cine-ar putea descrie sala de aºteptare a închisorii unui oraº ca
Milano ! Ce pictor ar fi în stare s-o punã pe pânzã ? Nimeni. E o miºcare
neîntreruptã, un caleidoscop fantastic, cu mii de culori... Terifiant,
respingãtor, emoþionant spectacol ! Când n-o sã-l mai vãd ? Când o sã
am o noapte fãrã coºmaruri ? O zi cu adevãrat fericitã.
Mai bine de o sutã de oameni vorbesc, gesticuleazã, se foiesc nerãbdãtori sau dorm liniºtiþi pe bãnci. În faþa toaletei, patru tineri citesc
o scrisoare sau un document. Un bãrbat, probabil din afara grupului
lor, se apropie ; e înºfãcat de hainã ºi împins în closet. Urlã de furie,
apoi, în râsetele celorlalþi, iese ca un câine bãtut. Din când în când,
de pe culoar e strigat câte cineva ; numele e repetat prin toate colþurile
ºi, în fine, respectivul se ridicã. Sunt fie deþinuþi care vor fi eliberaþi,
fie oameni liberi, în pragul închisorii. Cât sunt de fericiþi cei care
pleacã ? ªi cât de nefericiþi cei care le iau locul ? Nici o emoþie nu li
se citeºte pe chipuri ; doar teama cã înainteazã prea încet, cã-ºi fac
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loc prea greu prin mulþime înspre gardianul mereu furios. De o jumãtate de orã privesc ca hipnotizat întregul spectacol. Vreo treizeci au
plecat ; au intrat, în schimb, cincizeci, ca-ntr-o moarã ce nu se mai
poate opri.
Sunt chemat în birou :
 William... William... repetã un funcþionar. Sunteþi englez ?
 Nu, nu sunt.
 Dar William e englez... e marele William Shakespeare, spune el
mândru, tare ºi rãspicat, sã-l poatã auzi toþi ceilalþi cât e de erudit.
Trec la percheziþie. O altã încãpere, cu pereþii la fel de leproºi ca
ºi cei din sala de aºteptare. Îmi predau averea : patruzeci de centime...
cãci în ultimele douã zile n-am mai câºtigat nimic cu pictorul. Mi se
dã ºi o chitanþã, pe care o þin în gurã cât timp sunt pipãit, scotocit,
întors pe toate feþele... ce-aº putea sã ascund în ºosete ? Tot stau ºi
mã-ntreb. În timp ce bãieþii mã percheziþioneazã, apare un grup de
oameni bine îmbrãcaþi ; sunt evrei germani, bãgaþi la carantinã în
timpul vizitei lui Hitler. De câteva zile, se tot vorbea despre mãsura
asta, luatã deja de alte oraºe, dar lumea credea cã la Milano aºa ceva
n-o sã se întâmple, drept care bieþii oameni au rãmas liniºtiþi ºi-n
câteva ore poliþia i-a umflat ; iatã-i la zdup, în chip de nefericiþi ostatici
ai poliþiei. Sunt vreo douãzeci ; disciplinaþi, ordonaþi, supuºi tuturor
instrucþiunilor. Educaþi în Germania !
Pentru o clipã rãmân singur, complet gol, în faþa mesei de percheziþie. Mi-e jenã, dar mã gândesc cu bucurie cã am reuºit sã dosesc în
buzunarul pantalonilor un ac de siguranþã care-o sã-mi þinã butonii.
Se dezbracã ºi ostaticii. La drept vorbind, sunt percheziþionaþi doar
de formã, supraveghetorii ºtiu prea bine de ce-au fost aduºi aici ºi-i
trateazã mai blând. Un bãtrân deþinut care vorbeºte bine germana
face pe grefierul, ostaticii îl bombardeazã cu întrebãri, iar el, ca un
om de treabã, care-ºi petrece ziua la percheziþii ºi noaptea în celulã,
îi asigurã cã în douã zile vor pleca de aici. În schimbul vorbelor bune,
noii deþinuþi îi împing pe furiº un pachet de þigãri, pe care bãtrânul
îl doseºte cu o dexteritate fantasticã în buzunar. Apoi cei douãzeci se
îmbracã, mã îmbrac ºi eu, ºi plecãm, în fine, spre celule. Îmi pare bine
cã am nimerit în grupul lor. În faþa gratiilor uriaºe din dreptul secþiei
politice, suntem despãrþiþi în mici grupuri de câte trei. Fiecare primeºte câte-o gamelã destul de curatã, o lingurã de lemn ºi douã paturi
cu cearºafuri...
Un bãtrân frumos, cãrunt, care seamãnã mult cu Einstein, ºi un
tânãr slab, înalt, melancolic, se opresc o datã cu mine în faþa celulei
numãrul opt. Intrãm. Gardianul închide uºa.
 Domnilor, iatã-ne închiºi, fãrã putinþã de scãpare. Ce porcãrie !
Deºi n-avem nici un chef, ne zâmbim.
 Doctor Georg Laschker, dentist din Berlin.
 Joachim Werner Krall, scriitor.
Mã prezint ºi eu. Îmi cer scuze pentru pantalonii care, în timpul
percheziþiei, s-au rupt de tot la genunchi. Mã simt ca un cerºetor
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alãturi de domnii aceºtia atât de distinºi. Ne pregãtim de culcare. Nu
e decât un singur pat. Îl lãsãm doctorului. Noi ne culcãm pe niºte paie,
de-a dreptul pe jos. Doctorul geme într-una. Ne e milã de bietul bãtrân,
smuls din tihna lui burghezã ºi azvârlit într-o celulã, fãrã sã fi fãcut
cuiva vreun rãu. Ofteazã, ba chiar cred cã plânge încet, ºi deodatã îl
auzim cum ºopteºte :
 Împãratul Wilhelm n-ar fi fãcut niciodatã aºa ceva cu noi. Cum
ai putut, Mussolini, cum ai putut ? Ce-o sã zicã biata nevastã-mea ºi
fata ? Or sã moarã de ruºine toþi ai mei.
Trebuie sã-l potolesc cumva :
 Stimate doctore Georg Laschker, iatã-ne, în fine, la pârnaie. Fii
mândru : Hitler, Mussolini, toþi tiranii din lume tremurã în faþa ta.
De-aia te-au vârât aici. Familia Laschker se va acoperi de glorie veºnicã,
atât ai devenit de important !
Dar glumele mele nu prea au nici un efect. Bãtrânul continuã sã
geamã, sã ofteze ca-n preajma morþii. ªi totuºi, peste o jumãtate de
orã se ridicã vioi din pat, când aude de vizita medicalã. Se întoarce
de-acolo mai liniºtit, pentru cã doctorul închisorii a fost de acord ca
soþia sã îi aducã de-acasã niºte medicamente.
Prânzul. Vine supa ! Doctorul stã pe pat, cu gamela pe genunchi.
Krall ºi cu mine mâncãm în picioare.
 Hm ? Ce zici, Giorgio, de-o fotografie la minut ? Nu de alta, dar
s-o trimiþi împãratului.
Doctorul explodeazã :
 Da ! Ar trebui o fotografie ! Eu, editorul Enciclopediei odontologice
a Germaniei, aici, în timp ce Hitler se plimbã cu surle ºi trâmbiþe prin
Cetatea Eternã ! E atroce ! Atroce !
* * *
Deºi foarte asemãnãtoare între ele, fiecare celulã e, de fapt, o lume.
Seara am fost mutat într-alta. Am deci doi tovarãºi noi : primul e un
ºmecheros, mereu pus pe glume, vechi client al puºcãriilor (chit cã nu
vrea sã recunoascã ºi-ºi blestemã într-una tatãl  un bogãtaº din
Elveþia, chipurile  care are tãria sã-l lase aici) ; Zgârcitul naibii,
zice, cu cinci mii de franci elveþieni ar putea aranja sã ies !. Îl numim
pe loc comandantul nostru ; e foarte priceput la toate ; în doi timpi
ºi trei miºcãri, a gãsit o mulþime de chestii care sã ne facã viaþa mai
uºoarã în celulã. A pus saltelele una peste alta ºi cuverturile deasupra.
Avem ºi pe ce sã stãm regeºte în timpul zilei, ºi e mai mult spaþiu
liber. Asta îi prieºte de minune celui de-al doilea, amicul Lichtenstern,
care se plimbã mereu în lung ºi-n lat, cu o carte de rugãciuni în mânã,
complet pierdut, cufundat în rugãciuni. E vienez, dintr-o foarte veche
familie de avocaþi. De zece ani s-a convertit la catolicism ºi se pregãteºte
cu ardoare sã devinã preot. Ar vrea sã intre în Ordinul Benedictinilor.
A fost ridicat ieri, chiar în timpul cursurilor de la seminar. Aceeaºi
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poveste : vizita lui Hitler. Îi e fricã de ce va urma, ceva îngrozitor,
crede, mãrturisindu-ne în mare tainã, ca ºi cum ar fi fost spioni în
celulã, cã a fãcut propagandã monarhicã.
 Cum ? îl întreb.
 La Graz, înainte de Anschluss, am lãsat intenþionat în tren ziare
monarhice pe care am scris : Rog sã le citiþi.
Comandantul leºinã de râs, dar când vede privirea dezarmant de
nevinovatã ºi uimitã a lui Lichtenstern, se opreºte. Încearcã sã-l liniºteascã. Amicul nostru e pregãtit însã de martiriu, chiar înainte de
intrarea în Ordin. Îl ajut sã scrie o interminabilã scrisoare în latinã
cãtre Cardinalul din Milano, care poate-l va ajuta sã iasã mai repede
de-aici.
Am ºi eu grijile mele. Gaura de la genunchiul drept al pantalonului
a crescut, ºi nimeni nu mã poate ajuta. Am vrut sã cumpãr un ac ºi
aþã de la cantinã, ca sã mi-l cos cumva, dar nu s-a putut. Îl chem pe
gardianul-ºef. Îmi spune cã folosirea acelor e interzisã ºi cã ar fi mai
bine sã cer de acasã o altã pereche de pantaloni. Exact : am sã-i scriu
imediat o scrisoare excelenþei sale, cardinalul, ministrul graþiilor, sã-mi
trimitã un ac. Dar comandantul gãseºte repede o soluþie : ia o bucatã
de hârtie, acoperã gaura cu ea ºi o fixeazã cu douã jumãtãþi de chibrit.
Ca prin minune, rezistã câteva ore. La vizita medicalã am sã-i spun
doctorului cã am ceva maladiv în obsesia asta cu gaura. Sper sã fi
auzit de psihanalizã ºi sã mã ajute. Adevãrul adevãrat e cã mã deprimã
îngrozitor halul de jerpelealã în care-am ajuns. Mi se pare cã sunt
ultimul om din toatã închisoarea.
Dimineaþa, comandantul a fost chemat la vorbitor. Se întoarce
peste o orã, foarte nervos.
 M-au interogat doi tipi de la Gestapo o orã întreagã.
Nu prea ne vine sã-l credem, deºi jurã cã aºa a fost. ªi, în fond,
e chiar foarte posibil. De când cu vizita lui Hitler, mai mulþi deþinuþi
au fost interogaþi de Gestapo chiar aici, în închisoare. Lichtenstern
e atât de speriat, cã nu-ºi mai gãseºte cartea de rugãciuni (de fapt,
i-a ascuns-o comandantul sub saltea). Acum aºteaptã îngrozit chemarea la interogatoriu. Se ºi vede trimis, în lanþuri, la Dachau. E
foarte greu sã liniºteºti pe cineva într-o celulã de închisoare. ªi totuºi,
reuºim. Deºi e ºi el cam neliniºtit, comandantul îºi pune la bãtaie
tot repertoriul de ciripeli, mârâituri, grohãituri, cotcodãceli  e mãreþ !
A doua zi dimineaþa i se spune sã-ºi facã repede bagajele. I-a pierit
tot curajul, bietul de el. Alb ca varul, tremurând, îi spune în ºoaptã
benedictinului : Roagã-te pentru mine toatã ziua. Mi-e fricã !.
... Dupã plimbarea de sâmbãtã, ne vine un nou locatar. E lung cât
un stâlp de telegraf ºi uscat ca un bãtrân colonel prusac. De fapt, e
elveþian. Îºi þine pe braþ o grãmadã de cãmãºi ºi chiloþi. Îl salutãm
prietenos, dar abia ne rãspunde. Se vede de la o poºtã cã e îngrozit.
 Paninger, spion, se prezintã el, foarte serios.
 Lichtenstern, student la teologie.
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 Villy, vagabond.
Ne împrietenim repede. Îi dãm cel mai bun pat din celulã. E cel
mai în vârstã dintre noi (cred cã are vreo ºaizeci de ani). Dar nu vrea
sã primeascã. Preferã sã doarmã direct pe jos, ca un adevãrat alpinist
elveþian ce e. Ne povesteºte cum a ajuns aici. E fabricant, la Frankfurt.
Naiba l-a împins sã vinã în Italia, la lacul Como, ºi sã se învârtã câteva
zile prin preajma uzinei unui concurent de-al sãu (fost angajat în
propria-i fabricã). A fost repede umflat de poliþie (probabil la sugestia
concurentului) ºi acum aºteaptã aici, la San Vittore, sã i se dovedeascã
nevinovãþia.
 O sã vã dea drumul în douã-trei zile, domnule Paninger.
Îi vine sã mã sãrute pentru vorbele astea. M-am cam obiºnuit sã-i
încurajez pe toþi, sã le promit libertatea. Dar am ºi nimerit-o, de cele
mai multe ori. ªi apoi, la închisoare te gândeºti tot timpul la libertate.
Douã-trei zile... ºi încã douã-trei zile... ªi uite-aºa, timpul trece...
* * *
Aºezat pe soclul statuii lui Victor-Emmanuel, privesc Domul. Oamenii trec pe lângã mine, turiºti, funcþionari, fiecare cu treaba lui.
Sunt liber...
În dimineaþa asta, a douãzecea de când am fost arestat, a venit
gardianul sã mã cheme pentru formele de ieºire. Era aproape mai
bucuros decât mine cã plec. I-am îmbrãþiºat pe Lichtenstern ºi Paninger.
Cred cã, în adâncul sufletului, mã invidiau, dar nu le-am simþit decât
bucuria. Parcã ieºeau ºi ei puþin o datã cu mine.
Din nou în dubã, la prefecturã, o trupã întreagã : vagabonzi, cerºetori,
borfaºi... Am stat vreo jumãtate de orã într-un birou. ªeful serviciului
Strãini, cavalerul Granata, mi-a oferit din nou, ca ºi în ziua când
m-a trimis la San Vittore, o þigarã egipteanã. Mi-a dat o hârtie de
expulzare : în trei zile trebuia sã mã prezint la Vintimilia ºi sã pãrãsesc
Italia pentru totdeauna. Pânã atunci, e interzis sã trec ºi sã stau în
Piaþa San Marco, pe terasa Florian ºi-n orice alt loc public mai select,
chiar dac-aº fi îmbrãcat într-un smoking mai elegant ca al ducelui de
Winsdor. Cine ºtie, poate cã-ntr-o zi o sã port smoking... ªi n-am voie
niciodatã sã mã mai plimb pe malul mãrii la Ospedaletti. Niciodatã.
Îl rog sã-mi permitã sã trec graniþa la Postumia :
 Imposibil, iugoslavii trag în oricine care trece fãrã paºaport.
 Atunci sã termin o datã cu porcãria asta de viaþã ! Vreau sã merg
acasã la mine. Trimiteþi-mã la Postumia ! Nu mi-e fricã.
 Nu, nici poveste. Dacã doriþi, puteþi merge în America, sã începeþi
o viaþã nouã. Trebuie sã aveþi mai mult curaj. Viaþa e atât de frumoasã !
Mult noroc !
Da, sã fiu mai curajos, viaþa e tare frumoasã cu o gaurã în pantaloni,
cu barba nerasã de-o sãptãmânã. Trecãtorii îmi aruncã priviri pline
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de milã ºi dispreþ. Un sergent mã ocheºte. Doamne, ce n-aº da sã vinã
sã-mi cearã actele. Aº avea ce sã-i arãt : în fine, un document  foaia
de expulzare ! Se apropie. Acum o sã-mi cearã actele. Dar, în ultima
clipã, se rãzgândeºte. Se rãsuceºte pe cãlcâie ºi pleacã. Cred cã pânã
ºi lui i s-a fãcut lehamite de mine.
Sã merg la maestro Peraldi ? Nu prea am chef... Sunt atât de obosit,
totul mi-e atât de indiferent, încât stau ore întregi, prostit, pe soclul
statuii. Din când în când, încerc sã-mi vâr în cap cuvintele cavalerului
Granata : Mda, viaþa e frumoasã... e chiar foarte frumoasã !.
În româneºte de ADRIANA BABEÞI
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Ioan Slavici, Karel apek,
Liviu Rebreanu, Witold Gombrowicz,
Emil Cioran, Czes³aw Mi³osz,
Milan Kundera, Bohumil Hrabal,
Esterházi Péter, Kazimierz Brandys,
Dominik Tatarka
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Ioan Slavici (1848-1925)  prozator, publicist. Scriitor cu un stil
solid, îºi îndreaptã atenþia asupra satului ºi târgului transilvan, surprinzând o serie de mentalitãþi specifice ºi, prin aceasta, câteva personaje pline de viaþã. Volume de prozã scurtã : Novele din popor (1884),
Pãdureanca (1884), Novele (vol. I ºi II, 1892-1896). În 1906, apare în
volum romanul Mara. Apreciatã este ºi proza ne-ficþionalã : Închisorile
mele (1921), Amintiri (1924), Lumea prin care am trecut (1930).
Fragmentele selecþionate ne prezintã o imagine mai curând calmã
a central-europenitãþii Ardealului ºi Banatului. Satele arãdene ºi nu
mai puþin cele timiºene sunt înfloritoare, podgorenii cu inima deschisã, mereu veseli ºi petrecãreþi, întãresc ideea cã toleranþa despre
care s-a spus adesea cã e doar vorbã în vânt a avut, cel puþin în a doua
jumãtate a veacului trecut, o certã acoperire în realitate. Lumea de
atunci este încã stabilã la 1860, germenii viitoarelor convulsii 
aproape inexistenþi, viaþa oamenilor curge în virtutea legilor naturale
la care întreaga comunitate aderã potrivit tradiþiei. Pe de altã parte,
Viena îºi meritã ipostaza de Centru iradiant al unui spaþiu lipsit de
asperitãþi majore. (Sorin Tomuþa)

339

Ioan Slavici

Drumul în care am umblat*
Podgoria Aradului
Aradul se aflã în câmpie, pe þãrmul de la dreapta al Murãºului ;
se vãd însã bine de la Arad cele din urmã dintre dealurile revãrsate
din Carpaþi spre marele ºes de la Tisa ºi de la Dunãre, podgoria ce
se-ntinde de la Murãº pânã-n lunca Criºului Alb.
Pe subt aceste dealuri, la marginea ºesului, sunt înºirate unul
lângã altul zece sate înfloritoare, toate româneºti, iar deasupra satelor,
pe coastele înclinate spre meazãzi, sunt vii ce dau vinuri bune, cele
mai vestite la Miniº, la Mãderat ºi la Mocrea. Din jos de sate, pe ºes,
sunt ogoare mãnoase.
Cam pe la mijlocul podgoriei, în culmea unui deal mai rãsãrit, se
vãd de la mari depãrtãri surpãturile unei vechi cetãþi de peatrã, de
unde ochiul strãbate peste ºes ºi peste lunca largã a Criºului pânã-n
zarea albãstrie.
Maghiarii îi zic cetãþii Világos, adecã Luminoasa, iar românii
se folosesc de numele maghiar, prefãcut în Vilagãº.
La poalele dealului, sub Vilagãº, se-ntinde ªiria, în limba maghiarã
tot Világos, cel mai mare ºi mai de frunte dintre satele din podgorie,
în care se aflã judecãtoria aºa-zisã cercualã, unde se þine toate mercurile târg de sãptãmânã, de doauã ori pe an târg de þarã, ºi unde
podgorenii îºi au scaunul protopopesc ºi ºcoala capitalã.
ªiria mai e vestitã ºi pentru cã acolo a capitulat, la 13 august 1849,
oºtirea maghiarã comandatã de Arthur Görgei în faþa ruºilor conduºi
de generalul Paschievici.
În castelul domnului de pãmânt Bohuº se afla-n timpul copilãriei
mele masa pe care a fost subscris actul de capitulare ºi data era sãpatã
în o placã de argint din mijlocul mesei.
Fiind mai înstãriþi, mai înaintaþi în culturã ºi mai sfãtoºi, podgorenii, aproape numai români, se sâmt ei înºiºi ºi sunt socotiþi ºi de
alþii cei mai de frunte dintre românii din partea locului, iar fruntea
frunþii, adicã cei mai de frunte dintre podgoreni, sunt ºirienii.
Afarã de podgoreni mai sunt pe acolo mureºeni, câmpieni, criºeni
pe la izvoarele Criºului Alb, pãdureni prin valea Criºului, luncani
înspre ºes ºi vidicani pe la izvoarele Criºului Negru...
*

Ioan Slavici, Amintiri, ediþie îngrijitã, prefaþã, note ºi indice de George
Sanda, EPL, Bucureºti, 1967 (fragmente).
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În deosebi la ªiria sunt ºi puþini ºvabi, mai puþini maghiari, ºi-n
timpul copilãriei mele mai erau ºi slovaci aduºi acolo de Bohuº, care
era ºi el slovac de la Ciaba.
Având sã descriu lumea prin care am trecut, nu pot sã-ncep decât
de aici, unde m-am nãscut, unde mi-am petrecut copilãria ºi cea mai
frumoasã parte a tinereþelor, unde au fost aºezate temeliile vieþii mele
sufleteºti. Cu naºterea se-ncepe numai viaþa trupeascã ; cea sufleteascã e plãmãditã-ncetul cu încetul potrivit cu felul de a fi al acelora
cu care ne petrecem zilele copilãriei ºi ale tinereþelor.

Vilagãºul
Când eram copil mai mic, vedeam cetatea Vilagãºului numai de jos,
din sat ; mi se pãrea micã ºi nu mã-ndoiam cã grãiesc adevãrul cei
ce-mi spuneau cã ea a fost ziditã de fiica unui uriaº care-ngrãmãdea
bolovanii de peatrã-n într-un car cu patru boi, pe care-l lua-n poala
ei ºi-l ducea-n vârful dealului, cãruia îi zic maghiarii Kopasz, adecã
pleºuv, iar românii Coposul.
Dupã ce am mai crescut, m-am învrednicit sã urc dealul pân-acolo
ºi am vãzut cã zidurile sunt înalte, groase ºi multe.
Era ceva de tot tainic ºi fioros acolo-n vârful Coposului. Mi se
pãreau toate a pustiu, dar era parcã din toate colþurile ies la ivealã
fel de fel de fiinþe fioroase.
Atât printre zidurile acelea, cât ºi pe ici, pe colo primpregiurul lor
se aflau gropi sãpate de cei ce cãutaserã comori, despre care ºtiam cã
sunt pãzite de Necuratul, care purta-n cap chelepuºã roºie ºi-i schilodea pe cei ce umblau sã puie mâna pe cele ce nu li se cuveneau.
În curtea cetãþii se aflau zidite-n pãmânt niºte bolte rotunde, fiecare cu câte o gaurã-n mijloc. Mi se spunea cã sunt temniþe în care-i
aruncau prin gaurã pe cei osândiþi. Nu-i vedeam, dar mi-i închipuiam
ºi-i visam nopþile zbãtându-mã-n culcuº.
Mai era acolo ºi un fel de gang întunecos, gârliciul unei pivniþi
pline de butoaie pline, din care te-ai fi putut coborî dacã n-ar fi fost
înfundat drumul pânã jos în mijlocul satului.
Prin gãurile din ziduri ºi prin crãpãturile din ele se aflau cuiburi
de stãncuþe, de hereþi ºi de uli, ba pânã chiar de vulturi ; ºi, ispitiþi
a ne urca la ele, noi bãieþii ne puneam viaþa-n joc.
Pe sub cetate se-ntindeau rãmãºiþele unei grãdini, mult iorgovan,
sau liliac sãlbãticit, cu multe poteci fãcute de capre printre el, loc
minunat ca sã ne jucãm de-a ascunsele ºi de-a prinsele.
Din sus de cetate, pe plaiul dealurilor, se-ncepea pãdurea domnului
de pãmânt, ºi era lucru mare sã te plimbi pe la marginea pãdurii.
Dar cea mai mare plãcere era sã te uiþi de acolo de sus spre ºesul
cel larg ºi luminos ºi spre munþi, unde ochiul strãbãtea pânã-n Gãina
ºi-n Oul. Viuã îþi era-n inimã dorinþa de a te duce ºi a te tot duce ca
sã le vezi toate din apropiere.
Mai târziu, când am ajuns sã ºtiu citi, mi-a cãzut în mâni o cãrticicã
în care se spunea cã Vilagãºul era în fiinþã când romanii au cucerit
Dacia. Din timpul nãvãlirilor nu se mai ºtie nimic despre el. Se ºtie
însã cã-n urmã era unul dintre castelele regale ce alcãtuiau brâul
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Caransebeº  Lugoj  Fãget  Lipova  ªiria  Ineu  Beiuº  Oradea
 ªimleu  Hust. Regele Matei Corvinul a þinut acolo închis un timp
oarecare pe fratele mumei sale, magnatul Szilágyi.
Dupã ce Suleiman II Magnificul a desfiinþat ºi al doilea regat
sârbesc, familia Brancovici s-a rãtras în Ungaria, unde i s-au fãcut
donaþiuni însãmnate, între care ºi Vilagãºul. Bineºtiutul episcop Sava
Brancovici era ºi el din partea locului.
Când cu rãscoala de la 1784, unii dintre tovarãºii de luptã ai lui
Horia s-au încuibat în Vilagãº. Au fost, aºa se zice, aduse atunci tunuri
din cetatea Aradului ºi din culmea dealului Horlea au bãtut Vilagãºul
de l-au lãsat în starea din timpul copilãriei mele.
Citindu-le aceste negru pe alb, nu mã-ndoiam cã ele sunt adevãrate,
ºi de câte ori se ivea-n faþa mea Vilagãºul vedeam în gândul meu regi,
voievozi, paºale ºi cete care trec în mers furtunatec pe sub dealuri ºi
se rãzboiesc pe ºesul întins ºi neted.
ªiria, croitã, dupã toate semnele, de ingineri nemþi, cu uliþi drepte,
pretutindeni deopotrivã de largi, ºi cu locuri de case toate de aceeaºi
întindere, nu s-a putut închega decât dupã trecerea vremurilor grele.
Vatra vechiului sat se aflã mai spre ºes, unde locului i se zice ºi
azi Seliºte.
Altã vatrã de sat, dupã toate semnele încã mai veche, e ªiriuþa,
un tãpºan de sub cetate, din sus de vii...

Lumea de atunci
Atât pe podgorenii noºtri, cât ºi pe cei mai apropiaþi dintre vecinii
lor, pe mureºeni, pe câmpieni ºi pe luncani, nu pot sã mi-i aduc aminte
decât ca oameni cu inima deschisã, totdeauna voioºi ºi doritori de
mese-ncãrcate.
Trãiþi sute de ani de-a rândul sub asupriri ºi despuiaþi în fel de
fel de chipuri, ei se simþeau, precum se vede, în mare lãrgime dupã
ce au ajuns sã fie socotiþi deopotrivã cu foºtii lor asupritori.
O fi fost aºa, o fi fost altfel, eu ºtiu cã m-am pomenit umblând
printre picioarele unor oameni stãpâniþi de gândul cã e bine sã fii om
în lumea lui Dumnezeu. ªtiau sã se bucure de viaþã, încât mulþi îi
socoteau chiar uºurateci.
Nu pot, ce-i drept, nici eu sã tãgãduiesc cã unii dintre cei bogaþi
în timpul copilãriei mele au murit sãraci. Mai numeroºi sunt însã cei
crescuþi în sãrãcie, care din vrednicia lor au ajuns oameni cu stare,
unii chiar bogaþi. Aºa se-nvârteºte roata lumii, coborând pe unii când
urcã pe alþii : pentru mine lucrul de cãpetenie este cã-n lumea copilãriei
mele oamenii nici în zile grele nu-ºi perdeau voia bunã ºi, gândindu-mã
la cele de atunci, eu mã vãd mereu la fel de fel de praznice, la nunþi,
care þin câte o sãptãmânã de zile, la cumetrii ºi la fel de fel de alte
sãrbãtori.
Nici seceriºul grânelor, nici culesul ori sfãrâmatul porumbului fãrã
de cimpoieº ºi fãrã de masã întinsã nu se putea face ; atât dealul sãdit
cu vii, cât ºi câmpul plin de lanuri rãsuna mereu de cântecele muncitorilor harnici, iar în timpul culesului viilor cântecele ºi chiotele se-nteþeau
însoþite de lãutari ºi de focuri descãrcate.
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Mai era apoi ºi cã drumul Aradului trecea prin ªiria.
Din Þara Moþilor, de pe la Abrud, drumul trece muntele pe la satul
Bucureºti ºi se coboarã la Brad, de acolo la Baia-de-Criº ºi apoi prin
Hãlmagiu la Buteni ºi pe Criº la vale la Pâncota, unde coteºte la
stânga ºi o ia prin satele din podgorie pânã-n mijlocul ªiriei, unde
coteºte iar drept spre Arad.
Drumul acesta e totdeauna umblat, ºi pentru cei mai mulþi dintre
drumeþi cel din urmã popas e la casa vreunei rude ori a vreunui prieten
din ªiria, ºi se sâmþea jignit acela la casa cãruia nici unul dintre
trecãtori nu se oprea.
Era deci lucru neiertat sã nu te duci ºi tu la casa celui ce-a fãcut
popas la casa ta, ºi multe drumuri fãceau oamenii cumsecade numai
ºi numai pentru ca sã poatã poposi mai ici, mai colo.
Aºa au venit lucrurile cã eu mã sâmþeam pe o mare întindere
pretutindeni acasã.
Mama fiind din neamul Borleºtilor ºi având doi fraþi ºi douã surori,
aveam multe rude ºi mulþi fini nu numai la ªiria ci ºi pe aiurea pânã
la Hãlmaj ºi pe la Baia-de-Criº, mai ales cãrturari, dintre care unii
oameni cu trecere. Alte rude aveam din partea tatei mai ales pe câmpie,
pe la Arad ºi pe la Pecica. Eram deci mult purtat de ici pânã colo ºi
în curând am ajuns sã umblu de capul meu când nu eram purtat.
Pretutindeni pe unde mã duceam, oamenii mã îmbrãþiºau cu dragoste, încât minune nu-i dacã m-am pãtruns în curând de gândul cã
lumea e alcãtuitã din oameni care mã iubesc ºi pe care am deci sã-i
iubesc ºi eu.
Abia acum, la zile de bãtrâneþe, îmi dau seamã cã aceastã dragoste
obºteascã se mãrginea la români. Oriºicâtã silinþã mi-aº da, nu reuºesc
sã-mi aduc aminte vreun praznic, vreo ospeþie ori vreo petrecere de
oriºice fel la care luau parte ºi unii dintre cei ce nu erau români.
Nu trãiau românii împreunã, ci alãturea cu ceilalþi, ce-i drept în
bunã pace, dar nu împreunã.
Nu tot aºa ºi eu, deºi mama stãruia cu multã hotãrâre în gândul
ca cu strãinii din acelaºi blid sã nu mãnânci.
Casele pãrinþilor mei se aflau adecã în drumul Aradului, la colþul
unei uliþi ce cobora spre imaºul sau bãtãtura de la marginea despre
câmp a satului.
Peste drum de la noi stetea feldºerul1 Moldoványi, un armean
cãsãtorit cu sora medicului Cordina, care era italian ºi avea doi bãieþi
cam de vârsta mea.
La dreapta feldºerului, sus pe deal, se aflau casele încãpãtoare ale
grofiþei Königseg, care era mãritatã dupã secuiul Bartha ºi avea trei
bãieþi ºi douã fete.
Dincolo locuia post-maistorul Valerian, un ceh, care avea doi bãieþi
ºi-o fatã.
La stânga feldºerului locuia un oarecare Koinok, maghiar, al cãruia
bãiet îmi era un fel de mentor într-ale ºtrengãriei, iar vecin cu Koinok
era Voinovici, un turtelar sârb.
1. Feldºer  felcer.
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În celãlalt colþ se afla primãria maghiarã ºi notarul Löbel, în urmã
Kunfy, care avea o casã plinã de copii, toþi evrei ca pãrinþii lor.
În dosul caselor noastre ne era vecin Zorad, un slovac, iar în fundul
grãdinii, pe uliþa ce cobora spre bãtãturã, ne erau vecini Pârvu ºi
Bucãlan, iar mai departe se afla partea ºvãbeascã a satului.
Aceasta e cea mai apropiatã parte a lumii în care mi-am trãit primii
ani de copilãrie.
Mai târziu umblam la ºcoala româneascã.
Când ne întorceam de la ºcoalã, noi bãieþii din aceea parte a satului
treceam prin faþa ºcolii nemþeºti la care umblau ºi ungurii ; ºi dacã
se-ntâmpla sã-i întâlnim pe cei de acolo, ei ne ziceau Rumun munca
fun, iarã noi strigam Ungur bungur ºi Neamþ cotofleanþ, ba mai
aruncam ºi cu petri unii într-alþii.
Dupã ce soseam însã acasã, ceilalþi îºi cãutau de drum ºi se duceau
mai departe, iarã eu rãmâneam singur în mijlocul acelora cu care-mi
petrecusem mai nainte luminoasele zile.

Când cu rãzmeriþa
Izbucnind la 1848 rãzmeriþa, aºa-zisa inteligenþã a românilor din
podgorie s-a dat în partea maghiarilor, care-i adimeniserã cu gândul
cã se luptã pentru libertate, egalitate ºi frãþietate. Erau în dieta de
la Dobriþin chiar trei deputaþi dintre românii din podgorie : Gheorghe
Popa, Sigismund Popovici, fiul protopopului de la ªiria, ºi Sigismund
Borlea, tot ºirian, vãrul mamei ºi mai târziu înverºunat luptãtor contra
asupritorilor maghiari.
Mulþimea cea mare a poporului, prostimea cea cu bun-simþ, þinea
însã cu împãratul.
Mergând deci vestea cã Bem, un revoluþionar polonez intrat ca
general în oºtirea maghiarã, se pregãteºte sã înainteze prin ªiria spre
valea Criºului ca sã-l loveascã din coaste pe Avram Iancu, ºirienii i-au
ridicat pe podgoreni, pe pãdureni ºi o parte din luncani ºi i-au adunat
la ªiria ca sã þie pept cu oºtirea lui Bem.
Vãzând mulþimea cea mare adunatã, pe dealuri, Bem, care n-avea
decât vreo douã mii de oameni, s-a oprit, ce-i drept, în loc, dar peste
noapte a adunat de prin satele de pe Mureº ºi din câmpie toate carele
ºi le-a înºirat pe drumul Aradului, iar în fruntea ºirului de care ºi-a
pus mica lui oºtire.
Românii de pe dealuri, vãzând pravul stârnit de coloana cea lungã,
au crezut cã au în faþa lor o oºtire de tot mare ºi, fiind lipsiþi de arme,
au stat pe gânduri. A fost deci destul ca Bem sã descarce douã-trei
tunuri pentru ca mulþimea cea mare sã se risipeascã.
Dupã ce însã oºtirea a intrat în sat, au fost descãrcate de la dreapta
ºi de la stânga focuri de puºcã ºi au cãzut ºasesprezece dintre oamenii
lui Bem.
Nereuºind sã prindã pe cei ce descãrcaserã, Bem a luat hotãrârea
de a-i decima pe ºirieni ºi a adunat la casa oraºului pe toþi românii
ca sã aleagã pe cei ce urmau sã fie spânzuraþi.
Notarul Pop, ginerele protopopului, deci cumnatul deputatului
Popovici, ºi-a dat silinþa sã scape pe unii, încredinþându-l pe Bem cã
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sunt oameni nevinovaþi. A ºi rãuºit, dar n-a putut sã scape pe unii
decât jertvind pe alþii. Fie dar de fricã, fie fãcându-ºi mustrãri, el s-a
sinucis în timpul nopþii ce-a urmat dupã execuþiuni.
Fiul acestei jertve nevinovate, Emil Pop, a fost atât în timpul copilãriei, cât ºi mai târziu cel mai bun prieten al meu.
Mi s-a spus adeseori cã n-au fost executaþi decât ºasesprezece ºi
cã unuia dintre aceºtia, tatãl deputatului Gheorghe Pop, i s-a fãcut
graþia cã n-a fost spânzurat, ci împuºcat.
În timpul copilãriei mele mai steteau furcile lângã drumul Aradului
ºi noi copiii ne jucam pe movila sub care mi se spunea cã zac osemintele
celor cãzuþi jertvã urgiei omeneºti.
O þineau minte ºirienii aceasta ºi ne-nvãþau sã cântãm :
Pe drumul Aradului
Paºte murgul Iancului,
Cu frâul între picioare
ªi cu ºeaua pe sub foale.

Pace ºi bunã înþelegere
Afarã de ºvabii ºi de maghiarii de la marginea satului, mai erau
la ªiria, risipiþi mai ales pe drumul Aradului, meºteºugari, neguþãtori
ori cârciumari, unii ºvabi, alþii maghiari. Proprietarul avea apoi la
curtea lui fel de fel de funcþionari numai slovaci, ca inginerul Kohan,
guvernorul copiilor sãi, Buliowski, funcþionarii domeniali Zorad, Novitzki,
Nosdrovitzki, ªumitzki ºi alþii.
Vrajba din timpul revoluþiunii nici dupã capitulaþiune nu s-a potolit,
ºi românii, care erau în numãr covârºitor ºi, ca oameni ai împãratului,
se mai ºi socoteau în rândul învingãtorilor, dispuneau în treburile
satului dupã buna lor chibzuinþã. Le dedeau, ce-i drept, celorlalþi
câteva locuri în consiliul comunal, dar aceºtia nu erau mulþumiþi. Au
urmat deci certuri ºi încãierãri, în urma cãrora câþiva dintre ºirienii
mai colþoºi au ajuns sã fie închiºi în cazematele rãcoroase din cetatea
Aradului.
Mi se spunea cã românii, socotindu-se nedreptãþiþi, au luat hotãrârea de a se duce pânã la împãratul, ºi doi dintre dânºii, dacã mi-aduc
bine aminte Pavel Ardeleanu ºi Petru Ciobanu, oameni nu numai
deºtepþi, ci ºi chipeºi, au plecat la Viena. Ei au fãcut lungul drum
pe jos, cãci în gândul lor la împãratul nici cãlare, nici în trãsurã nu
se merge.
Aflând-o aceasta, împãratul, atunci tânãr, i-a primit cu multã
bunãvoinþã.
I s-au plâns de neîncetatele certuri din satul lor ºi l-au rugat ca
de dragul bunei pãci sã încuviinþeze ca la ªiria sã fie în viitor douã
administraþiuni comunale, cum sunt ºi douã biserici ºi douã ºcoli : una
pentru români, iar alta pentru toþi ceilalþi împreunã.
Deºi românii ºi ceilalþi îºi aveau atât casele, cât ºi celelalte averi
nemiºcãtoare una peste alta ºi averile comunale nu puteau sã fie
împãrþite, împãratul a rânduit sã se þie seamã de dorinþa românilor
ºi la ªiria ne-am pomenit cu douã primãrii, ceea ce era foarte bine,
cãci oamenii trãiau în pace ºi-n bunã înþelegere.
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Dupã încheierea pactului dualist, guvernul ungar a luat dispoziþiunea ca sã se stabileascã iar la ªiria o singurã administraþie comunalã. În curând însã iar au fost înfiinþate cele douã primãrii, cãci aºa
purtau sãtenii mai uºor ºi mai bine grijã de treburile lor, fie comune,
fie comunale.
Se vor mai fi certat din când în când românii între dânºii, dar cu
ºvabii ºi cu maghiarii nu se mai certau. Abia dar târziu de tot, cu
câþiva ani mai-nainte de a fi izbucnit rãzboiul aºa-zis mondial, a fãcut
guvernul ungar unirea definitivã a administraþiunii comunale la ªiria.
Eu mi-am petrecut ºi copilãria, ºi anii tinereþelor în vecinãtatea
primãriei maghiare, deºi noi cu toate ale noastre ne þineam de primãria
româneascã.
Stând mai târziu de vorbã cu mine însumi, mi-am dat adeseori
silinþa de a mã dumiri asupra obârºiei din care porneºte acest principiu
al despãrþirii cetãþenilor dupã naþionalitãþi. Mi se pãrea cã el e un
fel de plãsmuire a mitropolitului Andrei, care atât de mult a ostãnit
pentru ca sã punã capãt luptelor dintre români ºi sârbi prin aºa-zisa
despãrþire ierarhicã ºi care în toate memoriile adresate împãratului
a stãruit ca ºi-n alte afaceri culturale sã se facã asemenea despãrþiri.
Încetul cu încetul am fost însã covârºit de gândul cã mai presus
de toate înþeleptul arhiereu a stãruit în toate împregiurãrile asupra
acestui principiu, pentru cã el se potriveºte cu firea cea adevãratã ºi
cu felul de a fi ºi de a simþi al românului.
Pe ºirieni nu alþii i-au înduplecat sã cearã primãrie deosebitã pentru sine înºiºi : îndemnul acesta era pornit din dorinþa de a trãi în
bunã pace alãturea cu ºvabii ºi cu maghiarii.
 Când întâlneºti în calea ta un român, îmi zicea mama, sã-i zici
Bunã ziua !, dar maghiarului sã-i zici Jó napot !2, iar neamþului
Guten Tag !3 ºi treaba fiecãruia dintre dânºii e cum îþi dã rãspuns.
Tu datoria sã þi-o faci ºi faþã de cei ce nu ºi-o fac pe a lor faþã cu tine.
Ea mã mustra deci cu multã asprime când afla cã strig ºi eu Ungur
bungur ! ºi Neamþ cotofleanþ !.
 Sãracii de ei, îmi zicea, nu sunt vinovaþi cã n-au avut parte sã
fie români !
În gândul lumii din care dânsa fãcea parte, vinovat, chiar greu
vinovat, era cel ce prin purtãrile sale îi fãcea pe ai sãi fie de ruºine,
fie mai ales urgisiþi.
- Supãrarea, îmi mai zicea mama, oriºicât de adâncã ar fi ea, de
azi pe mâne sã n-o duci. Serile sã nu te culci mai-nainte de a te fi
împãcat cu toþi ai tãi, cãci pe cel ce adoarme supãrat îl ispiteºte
Necuratul prin somn. Cu aceia dar cu care dintr-un blid nu mãnânci
sã nu te superi, cãci cu dânºii foarte cu anevoia ajungi la-mpãcare.
Mai stãruia mama sã nu las mîncare-n farfurie, ci sã-mi iau din
blid numai cât pot sã mãnânc, fiindcã ceea ce rãmâne-n blid se pãstreazã pentru alþi oameni, iar ceea ce laºi în farfurie li se aruncã
porcilor ori cânilor ºi e mare pãcat sã tragi pentru porci ori pentru
câni mâncare de la gura oamenilor.
2. Bunã ziua (magh.).
3. Bunã ziua (germ.).
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Vorbind despre oameni, ea nu-i înþelegea numai pe români, cãci îmi
mai dedea tot atât de stãruitor ºi altã îndrumare.
 Dacã-þi rãmâne o bucatã de pâne, îmi zicea, ºi o cer de la tine
doi dintre ai tãi, s-o tai în douã bucãþi deopotrivã de mari, pentru
fiecare câte una. Tot aºa sã faci ºi dacã doi strãini îþi cer bucata. Dacã
însã unul dintre ai tãi ºi un strãin þi-o cer, sã tai bucata aºa ca una
din cele douã bucãþi sã fie mai mare, iar pe aceasta strãinului s-o dai,
cãci al tãu îþi este mai apropiat ºi din partea lui dai ceea ce e mai
mult.
Acestea ºi multe altele de felul acestora mama nici nu le-a nãscocit
din capul ei, nici de prin cãrþi nu le-a scos, ci le-a-nvãþat de la lumea
în mijlocul cãreia a crescut ºi-ºi petrecea viaþa. Aºa gândeau ºi
sâmþeau ºirienii ºi fãrã îndoialã tot ca dânºii toþi românii cu mintea
limpede. [ ]

Lumea nouã
La 20 octombrie 1860 împãratul Francisc Iosif I a emis diploma4
prin care a rânduit ca popoarele de sub stãpânirea sa sã-ºi chiverniseascã ele însele treburile prin oamenii lor de încredere ºi sã se
foloseascã fiecare de limba sa nu numai în bisericã ºi-n ºcoalã, ci ºi-n
administraþiune, precum ºi-n faþa tuturor instanþelor judecãtoreºti.
În fevruarie anul viitor a fost apoi publicatã aºa-zisa patentã5
pentru organizarea provizorie.
Mã aflam atunci la gimnaziul din Arad ºi eram trecut de treisprezece ani, dar nu-mi dedeam seamã cã prin aceste se croieºte pentru
români o viaþã cu totul nouã.
Umblând la bisericã, unde se adunau românii din Arad, aflasem
de la colegii mei mai ºtiutori cã domnii români sunt mari ºi tari la
Arad. Constantini, un român macedonean, era un fel de inspector
ºcolar. Rusu, dr. ªandor ºi Gavra erau profesori la preparandie, alt
Constantini, fiul inspectorului, Cocioba, Cornea, Arkosy ºi alþii erau
diregãtori la comitat6. Mi se pãrea deci cã ºi aici e cam ca la noi la
ªiria, unde toate de la români atârnau, ºi gãseam cã nu e lucru nou
în felul lui cã la Arad a fost numit comite suprem un român, Gheorghe
Popa, acelaºi al cãruia tatã a fost împuºcat de cãtre generalul Bem.
A fost apoi aleasã congregaþiunea comitatensã, care a ales diregãtorii
comitatului ºi solgãbiraiele7, totodatã ºi judecãtori cercuali8 , români
pentru cercurile cu poporaþiune româneascã. În satele româneºti a
fost apoi introdusã limba româneascã drept limba protocolarã ºi era
de sine înþeles cã ºi solgãbiraiele, precum ºi diregãtorii de la centrul
comitatului aveau sã se foloseascã de ea, ba ºi pe la ministerii trebuiau
sã fie secþiuni româneºti.
4. Diploma la care face referire Slavici s-a emis în anul 1863.
5. Patentã  diplomã.
6. Comitat  (în monarhia Austro-Ungarã) diviziune administrativã, district condus de un comite.
7. Solgãbirãu  pretor.
8. Judecãtor cercual  judecãtor al unui district administrativ (în Transilvania).
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Rãmânea sã se mai aleagã ºi deputaþii pentru dieta ungarã, care
avea sã-ºi trimitã delegaþii în aºa-zisul Reichsrath9 din Viena, unde
urmã sã se stabileascã organizaþiunea monarhiei federalizate.
E de sine înþeles cã românii erau mulþumiþi. Cu atât mai nemulþumiþi erau maghiarii, care nu se puteau împãca cu gândul cã sunt puºi
la rând cu foºtii lor iobagi ºi se temeau ca aceºtia nu cumva sã se ridice
deasupra lor. Ei au hotãrât deci sã între-n rezistenþã pasivã ºi sã
aleagã pentru dietã deputaþi, care stãruie ca dieta ungarã sã nu trimitã
delegaþi în Reichsrath-ul din Viena.
Românii au ales, din contra, peste tot deputaþi, care stãruiau ca
ºi Ungaria sã-ºi trimitã reprezentanþii în Reichsrath.
Toate aceste sunt lucruri pe care alþii vor fi ºtiind sã le spunã mai
bine decât mine. Vorba e însã cum le vedeam eu atunci.
Deocamdatã mã voi mãrgini sã arãt cum le vedeau ºirienii noºtri.
Ei stãruiau, se-nþelege, în gândul cã românii au sã-ºi aleagã deputatul lor, cum îºi aleg pe cei de la primãrie ºi pe cei din congregaþiune
ºi cum îºi au popa lor deosebit, ºi treaba celorlalþi e ce fac ºi pe cine
trimit în dietã.
De gândul acesta nu s-au lepãdat nici dupã ce a fost încheiat pactul
dualist ºi urma sã fie aleasã dieta pentru votarea legilor aºa-zise
fundamentale, de la care atârna viitorul þãrii.
Dupã legea electoralã de atunci, votul atârna de un anumit cens10,
pe care, afarã de Ardeal, îl aveau cei mai mulþi dintre foºtii iobagi
împroprietãriþi. Singuri cei nãscuþi din pãrinþi nobili aveau vot ºi fãrã
de cens.
Alegerea se fãcea dupã cercuri. Alegãtorii se adunau cu toþii în
centru cercului electoral ºi votul era dat pe faþã, cum i se cuvine
adevãratului bãrbat.
Era însã o veche tradiþiune ca agenþii electorali, aºa-ziºii corteºi 11
sã-i transporteze pe alegãtori la locul de alegere ºi sã-i ospãteze pe
socoteala candidatului. Se adunau deci la alegeri mii de oameni care
mâncau ºi beau, încât foarte uºor se produceau încãierãri.
În cercul ªiriei, cei mai mulþi dintre alegãtori erau, ce-i drept,
români, dar candidatul român nu putea sã fie ales decât fiind votat
de alegãtorii români.
ªirienii au pus candidatura lui Anton Mocioni, om cu desãvârºire
necunoscut în partea locului, dar român de frunte. Ceilalþi au pus în
faþa acestuia pe Ioan Bohuº, domnul de pãmânt, om cu legãturi între
magnaþi ºi unul dintre cei mai bogaþi în comitat. El se bucura în acelaºi
timp de multe simpatii între românii de prin satele unde avea fie
moºii, fie pãduri, fie dreptul de zeciuialã asupra viilor foarte întinse.
Fiind apoi slovac, el nu suferea la curtea lui pe lângã slovaci decât
români. Advocatul domeniilor lui, Nistor, era român ; alt Nistor îi era
medic de casã. Protopopul greco-catolic, Grama, îi era om de încredere.

9. Numele adunãrii Imperiului austriac.
10. Cens  impozit minim, necesar obþinerii dreptului de a alege sau de a fi
ales (în vechiul sistem electoral).
11. Cortes  agent, agitator electoral (magh.).
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ªeful grajdurilor lui era un oarecare Burãu, al cãruia ginere, Boroº,
avea multã trecere la români. Doicãu, soþul doicii unuia dintre fiii lui,
era epitrop al bisericii. Când era sã li se deie sãtenilor pãmânt fie-n
parte, fie-n arendã, ceilalþi veneau la rând numai dupã ce dintre români
nu mai cerea nimeni. Afarã de aceasta, în vreo ºapte sate din cerc
mulþi dintre români îi erau unii pãdurari, alþii vieri, iar alþii pândari,
argaþi ori în vreun alt fel supuºi, ºi toþi aveau rude ºi fini, iar corteºii
lui întindeau pretutindeni mese, desfundau butoaie, ba mai împãrþeau
cu mânã largã ºi bani.
ªirienii au ales deci un comitet în fruntea cãruia s-a pus chiar
birãul, deºi candidatura lui Bohuº era susþinutã de guvern, ºi membrii
comitetului au început sã cutriere satele din cerc, dându-ºi silinþa
sã-nduplece pe toþi alegãtorii români ca numai pentru candidatul
român sã-ºi deie votul ºi sã ieie la goanã pe cei ce ºed la mesele întinse
de corteºii strãinului, beau din butoaiele desfundate de dânºii ori
primesc bani pentru ca sã se lepede de fraþii lor.
S-a pornit o luptã crâncenã, numai însã între români, dintre care
mulþi s-au ales cu capetele sparte ori stâlciþi în bãtãi iar alþii au
fost pãgubiþi în fel de fel de chipuri pentru ca sã le piarã pofta de a
vota alãturea cu strãinii, pe care nimeni de altminteri nu-i jignea
cu nimic.
Apropiindu-se ziua hotãrâtã pentru alegere, câþiva dintre fruntaºii
satului s-au dus la Bohuº ºi l-au rugat sã-ºi retragã candidatura pentru
ca sã înceteze vrajba dintre oamenii care sunt atât de îndârjiþi, încât
nu se sfiesc a striga-n gura mare cã, dac-ar fi sã fie ales, nu-l vor lãsa
sã se ducã la Pesta ca sã vorbeascã acolo-n numele românilor.
Candidatul guvernului era p-aci, p-aci sã-i deie pe scarã. Ziua
urmãtoare s-a stârnit însã la mesele întinse sub poarta castelului
o-ncãierare în care au rãmas doi oameni morþi, ºi acum el a ieºit în
balcon ºi a declarat cã-ºi retrage candidatura.
Anton Mocioni n-a fost deci ales, ci proclamat deputat al cercului
electoral din ªiria, ºi nici n-au mai fost apoi lupte electorale la ªiria,
cãci n-a-ndrãznit nici guvernul, nici vreunul dintre partidele opoziþionale maghiare sã punã candidaturã-n faþa candidatului susþinut de
ºirieni, deprinºi a-ºi proclama deputatul. [ ]

La Timiºoara
Pentru clasa VI am trecut la Timiºoara ca sã-nvãþ nemþeºte ; m-am
pomenit însã prea târziu, cãci cãlugãrii de acolo, deºi numai de tot
puþini dintre elevi erau maghiari, introduseserã ºi limba maghiarã
drept limbã de propunere.
Rãmânea sã-nvãþ limba germanã vorbind ici cu unul, colo cu altul,
cãci Timiºoara era atunci oraº german. Nu erau, ce-i drept, orãºenii
numai ºvabi, dar atât evreii, cât ºi sârbii ºi românii vorbeau ºi ei
nemþeºte. Dupã ce s-a încheiat însã pactul dualist, se lucra pe capete
pentru aºezarea pe temelii maghiare a vieþii constituþionale în statul
ungar ºi toatã lumea-ºi dedea silinþa sã-nveþe limba maghiarã.
Comite suprem fusese numit la Arad Bohuº, iar la Timiºoara un
patriot maghiar de la Arad, dar era lucru ºtiut cã, dupã învoiala fãcutã

DRUMUL ÎN CARE AM UMBLAT

349

între Coroanã ºi fruntaºii maghiari, drepturile odatã câºtigate nu se
puteau perde. Rãmâneau deci neatinse ºi drepturile câºtigate-n vârtutea diplomei din octomvrie ºi limba româneascã rãmânea obligatã
pretutindeni unde fusese introdusã, ba lumea cea mare nu se-ndoia
cã încã multe ºi mari drepturi vor fi câºtigate-n urma generozitãþii
maghiarilor.
Mulþi erau deci cuprinºi de un fel de manie a maghiarismului, ºi,
pe când eu trecusem la Timiºoara ca sã-nvãþ nemþeºte, nu numai ºvabii
ºi evreii, ci ºi mulþi dintre bãnãþenii noºtri au trecut la Arad, la
Sighidin ori la Nagy-Körös, unde mai curând ºi mai uºor puteau sã-nveþe
limba maghiarã.
La Timiºoara, dar mai vârtos decât la Arad, am fost cuprins de
sâmþãmântul afarã din cale nesuferit cã nu sunt în stare sã mã potrivesc în gând cu lumea în mijlocul cãreia trãiesc.
Am petrecut la Timiºoara doi ani ºcolari, ºi atât în timpul acesta,
cât ºi mai târziu am cutrierat Banatul pânã la Lugoj ºi Caransebeº,
precum ºi pânã pe la Vârºeþ, Biserica-Albã ºi Panciova. Totdeauna ºi
pretutindeni m-am simþit în mijlocul unei lumi pentru mine strãine.
La ªiria, ºvabii erau în toate privinþele mai presus de ceilalþi consãteni ai lor, mai înstãriþi, mai bine îmbrãcaþi, mai înaintaþi în culturã.
ªvabii din Banat erau mai presus de cei de la ªiria. Mã-ncântau satele
lor înfloritoare, caii ºi vitele lor de cea mai bunã prãsilã, bisericile ºi
ºcolile lor bine aºezate. Nu eram în stare sã-nþeleg cum pot asemenea
oameni sã se lepede de neamul lor. Ei mi s-au fãcut chiar urgisiþi în
timpul alegerilor de atunci.
Era vorba de dieta ce urma sã voteze legea pentru egala îndreptãþire a naþionalitãþilor. La Orczidorf, între Timiºoara ºi Arad, românii
puseserã candidatura lui Vincenþiu Babeº. ªvabii nu numai cã n-au
susþinut candidatura aceasta, ci s-au încãierat cu românii, încât au
rãmas peste treizeci de oameni morþi.
Mai apropiaþi nu ne erau nici sârbii.
Fiind adecã vorba de despãrþirea ierarhicã, sârbii ne socoteau drept
un fel de jefuitori, care momesc în partea lor o mulþime de sârbi pentru
ca sã se facã stãpâni pe averile bisericeºti, care de drept erau numai
ale sârbilor.
Mai rãmâneau românii, iar aceºtia nu numai în ceea ce priveºte
limba ºi portul, ci ºi dupã întregul lor fel de a fi mi se pãreau foarte
deosebiþi de fraþii lor de pe þãrmurul de la dreapta al Murãºului,
îndeosebi mai lipsiþi de voie bunã ºi de inimã deschisã. Fiind, între
altele, unul dintre puþinii români care vorbeau bine ungureºte, chiar
ºi dac-aº fi voit sã mã apropriu de dânºii, mã þineau ei departe.
Erau de altminteri ºi împregiurãrile care mã fãceau sã trãiesc mai
mult ori mai puþin izolat.
Mã pomenisem în lume ca bãiat nãscut din pãrinþi nu bogaþi, dar
înstãriþi. Dupã ce tata bãtrân a murit, tata rãmãsese cu avere destul
de frumoasã, ogoare, trei vii, paragini, ºi mai fãcea ºi negoþãrie mai
ales cu peºte, cu berbeci, cu tei pentru legatul viilor. Într-un rând a
cumpãrat din Ardeal peste patruzeci de cai, o marfã cãutatã atunci
în partea locului. Dupã ce-a adus însã caii acasã, a dat nãvalã musca
de la Columbaci ºi el a fost nevoit sã risipeascã caii, dându-i cu preþuri
de nimic ºi pe aºteptare, ceea ce l-a ruinat, încât a fost nevoit sã vândã viile.
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În timpul celor din urmã doi ani petrecuþi la Arad am dus-o deci
greu, iar la Timiºoara am trecut mai mult fãrã de voia pãrinþilor mei,
care se temeau cã nu vor putea sã mã întreþie la Timiºoara, unde nu
puteau sã-mi trimitã merinde de acasã.
Lucrurile au venit însã aºa cã nici n-am prea avut nevoie de
ajutorul lor.
Aflându-mã la Arad în clasa III, am fãcut din întâmplare cunoºtinþã
cu o depãrtatã rudã prin alianþã din partea tatii, soþia notarului orãºenesc Urbányi, nãscutã Chirilescu. Dânsa m-a poftit în zile de sãrbãtori
la masã. Singurul ei copil, un bãiat rãsfãþat ºi oarecum sãlbatic, a
prins slãbiciune de mine. Profitând de aceasta, nu numai cã am ajuns
a-l face sã se deie pe brazdã, dar în timp scurt l-am fãcut sã-l pregãtesc
pentru examenul în vârtutea cãruia a fost primit în a doua clasã
primarã. Astfel mi s-a fãcut reputaþiunea de-mblânzitor de copii.
La Timiºoara aveam profesor de religiune ºi de limba românã pe
un oarecare Crãciunescu, fostul meu profesor de religiune de la Arad.
Om necãsãtorit, el lua masa la Casinã, cel mai de frunte dintre
restaurantele de atunci ale oraºului.
Restauratorul avea douã fetiþe, una de vreo ºapte, iar alta de vreo
nouã ani, amândouã foarte drãgãlaºe, dar ºi neastâmpãrate, copii
crescuþi pe genunchii muºteriilor. Pãrinþii lor þineau ca ele sã-nveþe
limba maghiarã ºi ca sã umble mai puþin printre picioarele oamenilor
adunaþi pe la mese. Profesorul Crãciunescu a stãruit sã le punã sub
purtarea mea de grijã, ceea ce s-a ºi fãcut.
Petreceam câte douã ceasuri în fiecare zi cu cele douã fetiþe, fie
îndrumându-le sã scrie ºi sã citeascã, fie plimbându-ne prin parcul ce
despãrþea cetatea de suburbia Fabric, iar în schimb aveam voie sã-mi
iau în restaurant ºi-n cafenea tot ceea ce-mi cerea inima, ba pe deasupra aveam în apropiere ºi locuinþã gratuitã.
Puþin mai rãmânea sã mai cer de la pãrinþi.
La marginea despre parc a suburbiei se afla o grãdinã mare, în care
era arena, adecã teatrul de varã, un stabiliment de bãi ºi restaurantul
oarecum obligat. Restauratorul avea un bãieþel cam la fel cu cele douã
fetiþe. În cele din urmã am pãrãsit fetiþele ºi am luat sub purtarea
mea de grijã bãieþelul. Drept rãsplatã, luam ºi acolo tot ceea ce-mi
cerea inima dintr-ale restaurantului ºi aveam ºi locuinþã tot acolo-n
grãdinã, la o doamnã Jürgens, soþia unui ºelar de la Ciacova, care
venise la Timiºoara pentru educaþiunea copiilor sãi, douã fete ºi un
bãiet mai mic.
Treceam de aici înainte de mai multe ori pe zi prin parc ºi-mi aduc
aminte cã de cele mai multe ori mã opream pe podul de la poarta
cetãþii ºi ascultam cântecele prizonierilor italieni din cazemate.
Îmi mai aduc aminte cã l-am vãzut pe Cuza-Vodã, care, trecând
prin Timiºoara, trãsese la hotelul Jägerhorn din cetate.
Îmi mai aduc aminte de doi dintre pater12-ii care ne erau profesori.
Cel mai însemnat dintre aceºtia era pentru mine profesorul de
literaturã germanã, pater Vuchetich, un croat, care în timpul lecþiu12. Pater  pãrinte, preot.
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nilor ne recita balade sârbeºti, dupã pãrerea lui cele mai frumoase
dintre poeziile poporale. Papist13 zelos, el îºi dãdea adeseori pãrerea
de rãu pentru cã sârbii se-ncãpãþineazã-n ortodoxia lor.
Între colegii mei sârbi (nu croaþi) erau ºi câþiva aºa-ziºi bunevaþi14,
romano-catolici, care îi dãdeau dreptate profesorului, cãci nu s-ar fi
produs douã literaturi ºi douã culturi deosebite dacã toþi sârbii ar fi
de confesiunea romano-catolicã. Ceilalþi le dãdeau rãspunsul cã vinovaþi sunt croaþii, care s-au lepãdat de legea strãmoºeascã ºi sunt
sectari, intoleranþi.
Românii le dedeau acestora dreptate ºi eu împãrtãºeam vederile
lor, dar nu mã ierta firea sã-mi osândesc profesorul, care jurase când
s-a cãlugãrit cã va face propagandã catolicã.
Prin aceasta mã puneam în conflict cu colegii mei ortodocºi, atât
cu românii, cât ºi cu sârbii.
Mai vârtos m-am pus în conflict din cauza vederilor mele în ceea
ce privea pe profesorul de literaturã maghiarã, pater Hemmen, un
francez ºvabizat ºi acum cel mai zelos maghiarizator.
Sunt adecã în Banat câteva colonii de francezi. Trãind în legãturã
cu ºvabii, francezii aceºtia s-au lepãdat încetul cu încetul de limba lor
ºi s-au pus în rând cu ºvabii. Deºi eram dar de pãrerea cã nu sunt
oameni cumsecade ºvabii care se leapãdã de neamul lor, mi se pãrea
lucru firesc ca francezii aceºtia, care erau cu desãvârºire izolaþi ºi nu
mai puteau sã ieie parte la viaþa naþionalã francezã, sã se deie fiecare
dupã cum îl trage inima. Un asemenea francez era Bonas, episcopul
de atunci al Timiºorii, Trefort, un însemnat scrietor maghiar ºi timp
îndelungat ministru de culte ºi instrucþiune publicã, precum ºi mulþi
alþii. Nu putea deci nici pater Hemmen sã fie socotit deopotrivã cu
ºvabii, care se dau în partea celor ce voiesc sã desfiinþeze masele
germane din regatul ungar.
Fiind însã cã vorbeam bine-n limba maghiarã ºi cunoºteam literatura maghiarã, pater Hemmen avea un fel de slãbiciune pentru mine,
colegii mei ziceau cã þiu cu el fiindcã sunt slugarnic ºi þin sã intru
în graþiile lui. S-a mai întâmplat apoi cã comitele suprem a vizitat
liceul ºi eu am fost rânduit sã recitez una din poeziile lui Petöfi. O
voi fi recitat bine, cãci am primit drept un fel de premiu o carte,
biografia lui Rafaeller, dar aceasta m-a ºi dat gata  drept om lepãdat
de neamul sãu.
Nici nu prea era de altminteri viaþã româneascã15 în Timiºoara,
unde românii, mult mai puþini decât la Arad, erau risipiþi prin suburbii
ºi socotiþi în toate privinþele mai prejos de sârbi, care-ºi aveau acolo
episcopia ºi unul dintre centrele culturale.

13. Papist  catolic.
14. Bunevaþi  populaþie slavã stabilitã în regiunea Theresiopol (Szubadka)
din Ungaria.
15. Situaþia grea, de naþiune asupritã, pe care o avea populaþia româneascã
din Imperiul Austro-Ungar explicã lipsa de viaþã româneascã (politicã
ºi culturalã) în Timiºoara tinereþii lui Ioan Slavici (n. red.).

352

IDENTITÃÞI VULNERABILE, IDENTITÃÞI INVULNERABILE

Karel apek (1890, Malé Svatoòovice  1938, Praga) e una dintre
figurile proeminente ale vieþii culturale cehe din prima jumãtate a
secolului. Prozator, ziarist ºi autor dramatic, semneazã o parte a operei
împreunã cu fratele sãu, Josef : volumele Krakono ova zahrada (Grãdina lui Krakono ), 1918, Záøivé hlubiny (Adâncimi strãlucitoare),
1916 ; piesele Ze  ivota kmyzu (Din viaþa insectelor), 1921, Lásky hra
osudná (Jocul fatal al dragostei), 1922, Adam Stvoøitel (Adam Creatorul), 1927. Publicã un numãr impresionant de titluri, printre care :
romane  utopia satiricã Továrna na Absolutno (Fabrica de Absolut),
1922 ; Krakatit (Krakatit), 1924 ; trilogia Hordubal (Hordubal), 1933,
Povìtroò (Meteorul), 1934, Obyejný ivot (O viaþã obiºnuitã), 1934 ;
în 1936, Válka s mloky (Rãzboi cu salamandrele), o carte-avertisment
la adresa ascensiunii fascismului ; volume de prozã scurtã  Trápné
povídky (Povestiri penibile), 1921 ; Povídky z jedné kapsy (Povestiri
dintr-un buzunar) ºi Povídky z druhé kapsy (Povestiri din celãlalt
buzunar), 1929 ; Apokryfy (Apocrife), 1932 ; piese de teatru  s.f.-urile
R.U.R. Kolektívní drama (R.U.R. Dramã colectivã), 1920, ºi Vìc
Makropolos (Reþeta Makropolos), 1922 ; comedia Loupenik (Tâlharul),
1920, dramele Bílá nemoc (Boala albã), 1937, ºi Matka (Mama),
1938 ; eseuri ºi studii, articole de criticã literarã ºi de artã, note de
cãlãtorie. Ca rod al prieteniei autorului cu primul preºedinte al
Republicii Cehoslovace, în 1937 apare volumul Hovory s T.G. Masarykem
(Convorbiri cu Masaryk).
În lipsa unor însemnãri jurnaliere sau a unor scrieri cu caracter
pregnant autobiografic, reproducem mai jos câteva fragmente din
Kritika slov (Critica cuvintelor), 1920. Mai precis, pasajele au fost
extrase din Introducerea autorului la publicarea în volum  un
mini-dicþionar personal, un fel de confesiune mascatã. Fiindcã, scrie
apek, ...nu am putut în ruptul capului sã împiedic aceastã criticã
a cuvintelor a degenera într-o excursie în probleme care nu sunt
deloc numai filologice, ci ºi de viaþã. (Daciana Banciu)
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Karel apek

În captivitatea cuvintelor*
Noi în raport cu eu
Noi se spune în vremuri tulburi ºi cu un glas tulburat, este un
cuvânt prietenesc, social ºi fortificant, pe când eu este neprietenos,
personal, autoadmirativ ºi egoist. Cel puþin aºa pare. Însã cuvântul
noi are ºi defectul sãu. Este comod ºi nu angajeazã. Este, de pildã,
lesne sã se spunã noi, un neam blând, însã se spune mai greu eu,
un om blând. Oricine poate spune : În noi trãieºte marea moºtenire
a lui Hus.  dar cine dintre dumneavoastrã poate spune În mine
trãieºte marea moºtenire a lui Hus. ? Noi ne-am jertfit sângele ºi
libertatea pentru cauza neamului, însã, nu vã supãraþi, eu nu mi
le-am jertfit ; atunci când noi am suferit câte ºi mai câte, eu stãteam
acasã. Noi suntem numai eroi, mucenici ºi fraþi, noi suntem însãºi
mãrinimia ºi spiritul de sacrificiu, noi luptãm, noi cerem ; într-adevãr, mã pot mândri cu un noi foarte frumos, un noi foarte viteaz,
glorios ºi merituos, însã vai mie dacã eu nu am nimic, absolut nimic,
din aceste merite ale noastre ! Nici cel mai desãvârºit noi nu adaugã
nici un deget la statura mea, nici o fãrâmã la meritele mele ; nici un
noi nu mã va mântui dacã eu n-am dat de pomanã nici o ceapã.
Eu este un cuvânt practic, angajant ºi activ ; este infinit mai modest
decât noi, este neliniºtitor ºi greu ; eu este în acelaºi timp cuvântul
conºtiinþei ºi cuvântul faptei.

II
Noi, poporul cuiva
Ne place sã spunem : noi, poporul lui Hus, ika, Smetana ; noi,
poporul lui Komenský. Tot aºa, germanii spun : noi, poporul lui Goethe,
Kant, Bismark ºi al nu mai ºtiu cui. Noi, poporul lui Goethe ! Eºti oare
tu, cel care scrii sau spui asta, omul lui Goethe ? Ai ceva asemãnãtor
cu el, eºti înþelept ºi omenos, iubeºti Franþa, scrii versuri ºi dai exemplu
*

Karel apek, În captivitatea cuvintelor, Editura Univers, Bucureºti, 1982,
în româneºte de Dan Raicu ºi Helliana Ianculescu, antologie de Alexandra
Toader (fragmente).

354

IDENTITÃÞI VULNERABILE, IDENTITÃÞI INVULNERABILE

omenirii ? Noi, poporul lui Schiller ! Strigi tu oare, odatã cu Schiller,
In tyrannos !, ceri alãturi de el Sir, geben Sie Gedankenfreitheit !1 ?
Noi, poporul lui Kant ! Dar vezi tu oare, precum Kant, în om un scop
ºi nicidecum un mijloc ? A existat Goethe, a existat Kant ºi nu ºtiu
cine încã, însã este oare acesta meritul tãu, eºti tu prin aceasta mai
mare sau mai bun cu ceva ? Eºti cult, mare, omenos ºi universal pentru
cã cineva a fost aºa înaintea ta ? Eºti al lui Wolf sau al lui Goethe,
al unui gazetãraº sau al lui Kant ? Ce eºti tu ? Cititorule, potrivit cu
câte citeam, au fost doar alde Goethe ºi Kant cei care au mãrºãluit
prin Belgia înfrântã ; la fiecare acuzaþie din strãinãtate se rãspundea
cu nume mari ; cititorule, ºi tu ai avut impresia cã prin aceasta li se
face un prost serviciu numelor mari. Ar fi fost mai bine sã nu fi existat
deloc ika, decât sã fie laºi în sânul poporului lui ika. Nu are
importanþã ai cui suntem, ci numai ce eºti tu. Poporul însuºi are nevoie
mai degrabã de oameni decât de nume. [ ]

IX
Reîntoarcerea la cineva
Mereu se aude printre naþiuni : Înapoi la mãreþul trecut ! Sã ne
întoarcem la pãrinþi !. Franþa îºi are întoarcerile ei la clasicism, germanii se reîntorc azi la Kant, mâine la romantism, iar altã datã la
Germanii lui Tacit, ºi noi înºine, nefiind cu nimic mai prejos decât
ceilalþi, ne reîntoarcem la Smetana, Ale, Neruda ºi nu mai ºtiu cine.
Aceastã nostalgie este tipicã pentru momentele de slãbiciune. Oare
trebuie sã mergem înainte ? Ce o fi acolo ? În viitor nu este nici un
punct fix, nici o valoare garantatã ; toate posibilitãþile par a fi deja
epuizate, totul ne decepþioneazã ºi nu mai avem încredere nici în noi
înºine. O, mai bine deci înapoi, cãtre valorile neîndoielnice ºi nemuritoare ; mai bine înapoi decât sã trãim efemer cãtre înainte ! Înapoi la
rãdãcini ! Însã (dacã este vorba de rãdãcini), dacã nu vrem la rãdãcini
ca niºte viermi parazitari, ce vrem cu ele ? Se întoarce oare frunza,
floarea sau ramura înapoi la rãdãcini ? Dimpotrivã, mai degrabã rãdãcina se întoarce la floarea care a fost odatã. Sãmânþa nu scoate la
ivealã o micã rãdãcinã nouã din nostalgie, ci pentru ca ochiºorul sãu
sã înainteze orbeºte. Lozinca rãdãcinilor este înainte  natura nu
ne oferã o altã învãþãturã. Sau : întoarcerea la tradiþii ; prin aceasta
se dã de înþeles cã tradiþia este ceva încheiat ºi invariabil. Dar dacã
tradiþia este vie ca însãºi viaþa ? La ce bun sã nãzuiesc înapoi, la
puterea bãtrânului meu bunic ? S-ar putea  pot avea încredere  sã
trãiascã în mine tradiþia sa de longevitate : însã eu n-am de fãcut
altceva decât sã verific ºi sã merg înainte pânã la optzeci ºi opt de
ani. S-ar putea ca în noi sã trãiascã nenumãrate tradiþii naþionale ;
trebuie sã verificãm aceasta trãind, creând ºi prosperând  izbânda
1. Sir, daþi-ne libertatea de gândire ! (în germ. în original) (n.t.).
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este înaintea noastrã, nu în urma noastrã. Adevãrata încredere în
tradiþie se exprimã astfel : Ea este cu noi, totul e gata, cu Dumnezeu
înainte !. [ ]

XXXVIII
Al nostru
Cuvântul nostru se referã mai ales la personalitãþi foarte glorioase ºi deosebite ; Hus al nostru, ika al nostru, Palacký al nostru,
Ale ºi Smetana ai noºtri, Svatopluk ech al nostru ºi mulþi alþii. În
schimb, nu se spune niciodatã Milota din Dìdice al nostru, Konias
al nostru, Dedera al nostru  ca sã nu numesc pe nimeni dintre cei
vii. Este adevãrat cã ika este al nostru, însã din pãcate este adevãrat ºi cã Milota din Dìdice sau alt trãdãtor, transfug, laº sau rãu este
la fel de al nostru ; nu numai pentru cã provine dintre noi, ci în
primul rând pentru cã este exemplul ºi tipul a ceva din caracterul
nostru, ceva la care nu vrem sã aderãm, dar de care nu putem scãpa
pe deplin. Iar tu, prãpãditule, care nu eºti nici ika, nici Koniá, ci
un netrebnic care dã din coate pentru câºtigul sãu mãrunt, tu Michál
cel leneº, tu, Honza cel prost, tu, Váek cel fricos ºi tu, cel din dreapta,
ºi tu, cel din stânga, fiecare dintre voi este al nostru cu toate greºelile
sale. La ce bun a spus Hus al nostru adevãrul, dacã Váek al nostru
minte ? Cu ce ne ajutã viteazul nostru ika, dacã Franþa al nostru
este laº ca un iepure ? Pentru noi, poporul nostru este înfãþiºat de
ika al nostru, Komenský al nostru, Smetana al nostru ºi aºa mai
departe ; pentru cei de peste drum, vecini ºi strãini, poporul nostru
este însã reprezentat de Váek al nostru, Honza al nostru, ministrul
nostru, nu ºtiu cine al nostru ; iar cel mai trist lucru este cã cele douã
imagini nu seamãnã defel. Poate cã Hus al nostru aruncã puþinã
luminã peste Franta al nostru ; mai rãu este dacã Franta al nostru
aruncã ceva umbrã peste Hus al nostru. Orice patrimoniu onorabil ºi
intelectual obligã ; trebuie, dupã cum se spune, sã se arate nu numai
prin vorbe, ci ºi prin fapte mari. Dacã suntem atât de bogaþi în ai
noºtri, apoi fiecare dintre noi ar trebui sã arate aceasta prin întreaga
sa comportare, prin vitejia ºi arta sa, prin educaþia ºi vioiciunea sa :
dacã nu se vede pe el cât de puþin, chiar cã nu are de ce sã se laude.
Iar în faptul cã nu se poate lãuda, nu e nici o nenorocire ; necazul
începe atunci când nu ne ajutã cu nimic, dar chiar cu nimic, faptul
cã el însuºi este de-al nostru.
În româneºte de HELLIANA IANCULESCU ºi DAN RAICU
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Liviu Rebreanu (1885-1944) este un scriitor polivalent, impunându-se atât în proza scurtã, cu volumele Catastrofa (1921), Norocul
(1921), Trei nuvele (1924), Iþic ªtrul dezertor (1932), Cartea sufletului
(1936), cât ºi în roman, unde abordarea chestiunii þãrãneºti în Ion
(1920) ºi Rãscoala (1932) îi aduce consacrarea prin forþa viziunii ºi
ºtiinþa construcþiei epice. Pãdurea Spânzuraþilor (1922) îl valideazã
ºi ca fin observator al psihologiei umane, confruntatã cu situaþii
limitã. Alte romane : Adam ºi Eva (1925), Ciuleandra (1927), Crãiºorul
(1929), Jar (1934), Gorila (1938), Amândoi (1940). Volume de teatru :
Cadrilul (1919), Plicul (1923), Apostolii (1926).
Pasajele din jurnalul romancierului sunt de fapt niºte note de
cãlãtorie redactate în primãvara anului 1931, cu ocazia unui turneu
în Banat ºi Ardeal. Tonul adeseori dur al scriitorului are, dincolo de
cauze obiective, ºi o dozã de umoralitate. Fapt care nu-l împiedicã
pe Rebreanu sã surprindã admirativ europenitatea Timiºoarei, de
pildã. Asemeni oricãrui ardelean care se respectã, romancierul se
lasã cu totul pradã deznãdejdii la vederea unei comunitãþi româneºti
dezbinate, incapabilã sã-ºi impunã valorile într-un spaþiu resimþit
ca fiindu-i încã strãin. (Sorin Tomuþa)
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Liviu Rebreanu

Jurnal*

Lugojul
Lugojul, adevãrata capitalã a Banatului, e românesc din toate vremurile. Cel puþin sufleteºte. Sufletul Bredicenilor1 pluteºte mereu
deasupra oraºului, dându-i culoarea specificã bãnãþeanã :
Nu-i român ca Bãnãþeanu
Bãnãþean ca Lugojanu
Lugojan ca Brediceanu...
Azi e amãrât. De când s-a împãrþit judeþul Caraº-Severin, Lugojul
se simte diminuat ºi slãbit2. Aproape jumãtate populaþie e româneascã.
A fost ºi odinioarã. Procentul n-a progresat mult. E însã o descurajare.
Se zice cã împãrþirea judeþului s-a fãcut numai din meschine rãzbunãri
politico-electorale. Fiindcã un prefect n-a izbutit sã-ºi impunã lista lui
în alegeri ºi a învins opoziþia, a plãtit judeþul. Aºa cum a rãmas, e
o pacoste. Are douã episcopii3, ºi administraþia financiarã trebuie sã
plãteascã preoþii din ºapte judeþe. Are ºapte regimente care de asemenea apasã asupra judeþului. Pe când cealaltã jumãtate n-are nici
capitalã (e un simplu sat mai mare, cu o singurã uliþã), nici sarcini.

*

Liviu Rebreanu, Jurnal, text ales ºi stabilit de Puia Florica Rebreanu,
addenda, note ºi comentarii de Niculai Gheran, Editura Minerva, Bucureºti,
1984 (fragment).
1. Coriolan Brediceanu (1849-1909, avocat ºi om politic), Tiberiu Brediceanu
(1877-1968, compozitor), Caius Brediceanu (jurist ºi om politic). (Notele
sunt reproduse parþial ºi îi aparþin lui Niculai Gheran.)
2. În vechime, centru roman ; întâlnit în scrierile cronicarilor cu numele de
Logoj, pronunþare pãstratã ºi astãzi în limba localnicilor ; documentele
istorice atestã nu numai continuitatea elementului latin în zonã, dar ºi
privilegiile avute de români pe parcursul existenþei oraºului. Recensãmintele efectuate în epocã au stabilit constant ponderea majoritarã
româneascã.
3. Mai curând este vorba de douã monumente : Biserica episcopalã greco-catolicã ºi Biblioteca episcopalã, cu multe raritãþi bibliografice.

358

IDENTITÃÞI VULNERABILE, IDENTITÃÞI INVULNERABILE

Au tot sperat cã naþional-þãrãniºtii vor repara greºeala. Acuma sperã
într-o reducere generalã a judeþelor. Dacã nu, cel puþin sã facã
municipiu din Lugoj. În orice caz, au izbutit sã aibã un prefect de
poliþie în loc de chestor.
Fiecare lugojan, orice meserie ar avea, e înainte de toate un foarte
disciplinat cântãreþ ºi face parte dintr-un cor oarecare sau chiar o
fanfarã. Pânã la moartea lui Vidu4, se ziceau elevii lui Vidu. Un deputat
chiar mi-a spus ca un titlu de glorie cã e basist în corul lui Vidu,
sau a fost.
Se laudã cu cele douã catedrale româneºti, cu palatul administrativ,
cu teatrul comunal, cu liceul.
Are o revistã literarã, Semenicul5, destul de bine tipãritã, la
care colaboreazã toate forþele literare bãnãþene ºi care trãieºte mai
bine decât atâtea reviste bucureºtene efemere. Chiar ºi revista societãþii literare a liceului apare destul de civilizat. Ambele îºi datoresc
viaþa ºi norocul unui om de foarte mare bunãvoinþã ºi plin de
suflet pentru cultura româneascã, dr. A.E. Peteanu, directorul liceului.
În revistele astea am descoperit un tânãr talent mult promiþãtor :
Aniºoara Peteanu6. Vreo douã schiþe nostime, cu un pronunþat simþ
literar, mã fac sã atrag luarea-aminte asupra ei. Are ceva parcã din
Lucia Mantu7.
Cât e de cultural oraºul, n-am avut amatori la conferinþã. Adevãrat
cã fusese o trupã de teatru, care adunase ce-a putut, ºi cã mizeria e
mare. Dar participarea redusã mi s-a pãrut simptomaticã. Poate cã
bãnãþenii iubesc numai cele bãnãþeneºti ?
Am avut în schimb douã auditoare simpatice într-o lojã de avanscenã,
care au ascultat cu atâta interes, încât m-au miºcat. Dacã voi adãuga
cã erau ambele frumoase, una blondã ºi una brunã, vã închipuiþi cã
aº fi dispus sã mã simt rãsplãtit pentru lipsa celor mulþi. Cele douã
frumoase meritau ºi singure o conferinþã.

4.
5.

6.

7.

Ion Vidu (1863-1931), dirijor ºi compozitor, mare animator al miºcãrii
artistice de amatori.
Semenicul, publicaþie apãrutã la Lugoj între 1928 ºi 1932. Continuând
tradiþia vechii reviste, la Reºiþa se publicã un caiet de literaturã, artã ºi
culturã, cu titlul Semenicul, de cãtre cenaclul literar cu acelaºi nume.
În paginile lui s-a tipãrit un important studiu pentru exegeza rebrenianã,
aparþinând prof. Petru Oaldde : Implicaþii la biografia lui Liviu Rebreanu.
Vasile Rebreanu, tatãl scriitorului  colaborator al Gazetei poporului
din Timiºoara (Semenicul, oct. 1975, pp. 38-39).
Doina Peteanu (1912-1972), prozatoare ºi poetã afirmatã în viaþa literarã cu numele de Aniºoara Odeanu. La B.A.R. se aflã o scrisoare cãtre
L.R. din timpul celui de-al doilea rãzboi mondial (când a lucrat în redacþia ziarului Viaþa, condus de L.R.). Vezi Coresp., nr. 144 139.
Lucia Mantu (1889-1971), prozatoare.
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Rãposatul prefect Mocsonyi a lãsat multe regrete. Primit însã cu
oarecare adversitate, s-a impus prin amabilitate, caracter, generozitate ºi mult cavalerism. A murit tocmai când era pe cale sã se însoare.
Averea familiei va trece la familia Teleki, ungarã. Bãtrâna d-nã Mocsonyi
a îngropat trei feciori.
Se povestesc ºi acum multe amãnunte de pe vremea ocupaþiei sârbeºti de tristã memorie8. Sârbii studiau mereu planuri de anexiune.
Au descoperit trei sârbi în Lugoj ºi pe baza asta pretindeau cã trebuie
sã revie Serbiei. Cereau sã se pomeneascã în bisericã regele Petru
al lor9. Au oprit pe români sã meargã la Alba Iulia10. Sunt urâþi ca
dracul pe-aici11.
Un deputat îmi spune cum s-a pierdut bunã parte din Banat la
conferinþa pãcii 12. Când s-a vãzut cã nu se mai poate obþine
integritatea Banatului, conform tratatului, Tardieu 13 a cerut lui
Brãtianu 14 sã indice o frontierã convenabilã pentru cazul când nu
s-ar putea câºtiga tot. Brãtianu a refuzat net. În lipsa lui, sârbii
au fãcut o propagandã imensã. ªi la sfârºit Clémenceau 15 a tras el
frontiera...

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

În 1918, Banatul a fost ocupat vremelnic de sârbi, care, alãturi de trupele
franceze, au alungat armata ungarã din aceastã provincie româneascã.
Petru I (1844-1921).
Este vorba de Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia, þinutã la
1 Decembrie 1918, cu participarea a peste 100 000 de români veniþi din
toate þinuturile Transilvaniei ºi ale Banatului, care decreteazã Unirea
acestor români ºi a teritoriilor locuite de dânºii cu România.
Reflex la dorinþele anexioniste ale unor Karagheorghevici ºi ale aparatului de stat subordonat, reflex anulat ulterior de buna convieþuire a
românilor ºi sârbilor bãnãþeni.
Conferinþa de la Paris (1919-1920), care, între altele, a fixat ºi graniþele
României (9-11 iun. 1919) ; cu aceastã ocazie, Consiliul Suprem al
Conferinþei a hotãrât frontierele dintre România ºi Ungaria, România ºi
Iugoslavia, recunoscând de drept Unirea României cu Transilvania,
Criºana, Maramureºul ºi Banatul.
André Tardieu (1876-1945), om politic francez, secretar al Conferinþei de
pace de la Paris.
Ion I.C. Brãtianu.
Georges Clémenceau (1841-1929), om politic, prim-ministru al Franþei
(1906-1909, 1917-1920), preºedinte al Conferinþei de pace de la Paris.
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Timiºoara16
Mi se spusese cã la Timiºoara se face o propagandã intensã împotriva
conferinþei mele de cãtre Urlãþeanu17 în tovãrãºie cu d. Grãdinaru,
care ar fi un fel de consilier cultural al oraºului. Pe acesta nu-l ºtiu
nici din auzite. Celãlalt e cunoºtinþã veche ; l-am acoperit când s-a
lichidat Opera ºi când mi s-au raportat atâtea lucruri care meritau
atenþia judecãtorilor. Nimic mai firesc deci decât sã mã ocãrascã. ªi,
fireºte, în Curentul, cloaca tuturor dejecþiunilor din care ªeicaru
face avere.
Dar Grãdinaru ? Cine e domnul ?
Timiºoara are alurã de oraº european. Cartiere de fabrici, industrie
mare, construitã în stil mare, impresioneazã. Ce pãcat cã e încã atât
de strãinã !
Piaþa monumentalã, în mijlocul cãreia lupoaica e cam stingherã.
Acolo se cere un monument impozant, care cel puþin el sã arate stãpânirea româneascã. Fiindcã astfel, toate palatele celea sunt strãine,
proprietate strãinã. Se zice dealtfel cã nici zece case româneºti nu
sunt în toatã Timiºoara ! E cam puþin18. Capitulãm mereu ºi fãrã nici
un folos, nici mãcar moral. Primãria e înstrãinatã. Interesele româneºti nu pot fi apãrate faþã de stãruinþa minoritarã. Cred cã a fost
o mare greºealã a guvernului naþional-þãrãnesc excesul de libertate
acordat minoritãþilor. S-a transformat în libertinaj, dealtfel ca ºi în
restul þãrii. E abuzul de libertate, permanent. Libertate pentru minoritãþi înseamnã sfidarea þãrii, din ce în ce mai îndrãzneaþã. Gazetele
minoritare întrec în violenþã pe cele româneºti, care doar nu exceleazã
prin moderaþie. N-am vãzut relevat absolut nimic bun, niciodatã, în
nici o gazetã minoritarã. În schimb, se cautã relele cu lumânarea ºi
se subliniazã cu o bucurie sadicã. Ce sã mai spun cã nici o manifestare

16. Timiºoara, oraº menþionat fugitiv în opera scriitorului : Calvarul ºi
Rãzboiul. Însemnãrile unui sublocotenent (Opere, vol. 3, p. 92, 278), Ion
(Opere, vol.4, p. 372), Adam ºi Eva (Opere, vol. 6, p. 276).
17. Radu Urlãþeanu, publicist, fost director adjunct la Operã ; pornind de la
o polemicã avutã cu L.R. în presã, R.U. îi va intenta un proces ce se va
judeca la Timiºoara.
18. Din punct de vedere demografic, structura oraºului pãstra, în jurul
anului 1931, urmele vechii stãpâniri, marea majoritate a populaþiei
româneºti fiind concentratã la sate (este ºi cazul Oradiei, ca ºi al altor
oraºe transilvane, menþionate în însemnãrile ce se succed). Decalajele
comentate  uneori cu o exagerare dictatã de nemulþumiri personale ºi,
în primul rând, de modul cum a fost primit scriitorul în respectivele
oraºe  sunt rodul inegalitãþii sociale ºi naþionale la care fuseserã supuºi
românii în cadrul stãpânirii habsburgice.
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de culturã, de artã, de ºtiinþã, de civilizaþie româneascã nu se pomeneºte ? Ziarele româneºti scriu despre trupele maghiare, pe când ale
lor niciodatã. ªi doar sunt spectacole care ar putea fi relevate oriunde
în lume. D-na Ventura etc.
(a se dezvolta !)
Greºeala vine desigur de-acolo când prima oarã guvernul român
a fãcut cartel electoral cu minoritarii. Restul a fost o urmare fireascã.
Vrãjmãºia partidelor aici e atât de mare, cã devine ucigãtoare pentru
românime. Aici politica se face cu mai mare pasiune, e mai divizantã,
mai distrugãtoare, spre bucuria strãinilor... Libertãþile nesfârºite n-au
fãcut decât sã sporeascã pretenþiile lor19. Nici un guvern n-a fost mai
aspru ocãrât de minoritari decât cel naþ.[ional] þãr.[ãnesc].
De altfel, presa noastrã însãºi contribuie considerabil la adâncirea
rãului. Lucrurile bune ce se fac se trec sub tãcere ºi se subliniazã
relele, pretinse sau reale. Curentul, cloaca aceasta de dejecþiuni cu
tiraj, nu gãseºte nimic de relatat din Timiºoara decât cã un bordel nu
e în regulã. Fireºte, bordelul e elementul lui, produce...
Se combat directoratele, ºi totuºi ele sunt un semn al stãpânirii.
Aici singur directoratul e centru românesc. Sever Bocu, vice-regele
Banatului. Figura lui, opera lui, duºmanii lui, greºelile lui.

19. Este evident cã observaþiile lui L.R. cu privire la situaþia socialã ºi
culturalã a românilor în raport cu cea a naþionalitãþilor conlocuitoare au
un caracter oarecum superficial, nefiind rezultatele unui studiu atent al
stãrilor respective de lucruri. (Dealtfel, chiar datele statistice ale recensãmântului din 1930 îi contrazic multe dintre afirmaþii.) Este drept însã
cã, dintr-un anumit punct de vedere, nemulþumirea scriitorului faþã de
inegalitatea de pondere a manifestãrilor culturale româneºti în raport
cu cele ale populaþiilor conlocuitoare din unele oraºe transilvane este
justificatã ; dupã cum îndreptãþitã este ºi critica pe care el o aduce
guvernelor pentru incuria lor faþã de aceastã stare, ele nefãcând atunci
încã nimic spre a o lichida. Este limpede cã, la puþini ani dupã Unire, nu
puteau, în atare condiþii, sã nu persiste încã, în unele oraºe, urmele fostei
dominaþii strãine. (Mai ales cã multe din aceste manifestãri culturale la
care se referã L.R. erau, în genere, produsul pãturilor suprapuse ale
minoritãþilor naþionale, ºi nu ale populaþiei înseºi.) Scriitorul greºeºte
însã profund când considerã cã naþionalitãþilor conlocuitoare trebuie sã
li se aplice un regim de restricþii, dupã modelul de pânã atunci al claselor
stãpânitoare maghiare, germane, aplicat românilor. Soluþia pe care o va
oferi ºi verifica istoria contemporanã constã în ridicarea paricipãrii generale a întregului popor la viaþa socialã, politicã ºi economicã a þãrii, în
aºa fel încât între români ºi naþionalitãþile conlocuitoare sã nu existe
deosebiri de tratament. În acelaºi sens se înscriu ºi mãrturisirile lui L.R.
exprimate în interviul publicat de ziarul maghiar Ellenzék, XI, nr. 282,
din 7 dec. 1928, p. 2 (vezi Addenda, pp. 407-408).
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Timiºoara
Ionel Teodoreanu
Evuþian 20
ªcolile : ungurii ºi evreii la conferinþã
Autografe
Plimbare, tipuri
Vorba româneascã
Efectul teatrului românesc [...]

Deva21
Cãlãtorie aventuroasã
În tren, în cl. II-a...
Simeria. ªibot... firmele gãrilor
Deva... Movilele victimelor lui Horia22
Cetatea23
Ungurismul
Cazinoul naþional
Groza24
Bogãþiile judeþului
Scriitorul ungur Pakots ºi directorul muzeului Deva
Oamenii în tren : românii, femeie frumoasã cu vocea insuportabilã

20. Sabin Evuþian, intelectual localnic, unul din conducãtorii Astra-ei
bãnãþene.
21. Deva, oraº amintit în romanele Ion (Opere, vol. 4, p. 408, 409) ºi Crãiºorul
Horia (Opere, vol. 7, p. 279, 281, 306, 308, 349).
22. Cãrora le închinã numeroase pagini în romanul consacrat rãscoalei de la
1784.
23. Referire la fosta cetate, ale cãrei ruini se aflã pe dealul înalt de lângã
oraº, cetate ridicatã la mijlocul sec. al XIII-lea, care a servit drept reºedinþã voievozilor Transilvaniei în sec. al XIII-XVI-lea. În perimetrul
Devei s-au descoperit urmele unor vechi aºezãri dacice ºi romane,
care atestã vechimea ºi continuitatea elementelor bãºtinaºe pe aceste
meleaguri.
24. Petru Groza (1884-1958), avocat în Deva ºi om politic ; la B.A.R. se aflã
o scrisoare a sa trimisã scriitorului (nr. 143143, datatã 1929).
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Alba Iulia25
Cetatea Unirii... Cetatea Sfântã...
Sunt numele ce le-a dãruit Alba Iuliei nevoia noastrã de-a concretiza asupra unui loc anume ideea cea mare a unirii celei mari pe care
a realizat-o o clipã Mihai Viteazul, poate fãrã sã-ºi dea seama întocmai
de actul sãvârºit (altfel ar fi luat cunoºtinþã mai temeinic despre
existenþa românilor în Ardeal ºi nu s-ar fi strãduit atât sã dobândeascã
favoarea naþiunilor nobile). ªi apoi Adunarea Naþionalã care a proclamat România unitã, cu peste 100 000 reprezentaþi ai românilor din
toate colþurile.
În realitate, Alba Iulia, fãrã atributele oferite ei de inimile noastre,
e un orãºel mediocru din toate punctele de vedere, mai ales pentru
noi. Populaþia româneascã e încã timidã. Funcþionãrimea reprezintã
românimea ºi un liceu românesc nou, nu prea strãlucit. Afarã de
armatã, bineînþeles.
Ungurii se considerã mai bãºtinaºi aici, întemeindu-se pe
institutele lor culturale, fireºte Biblioteca lor e o comoarã26, mai puþin
muzeul. Catedrala catolicã dominã triumfãtoare. Alãturi de ea,
sãrmana noastrã catedralã a unirii ºi încoronãrii face o impresie
mediocrã. Improvizaþie ºi în stil ºi în construcþie. ªi pãrãsire. În
vreme ce biserica catolicã trãieºte, a noastrã e pustie. Nu pricep de
ce nu s-ar sluji în ea de cãtre preoþii localnici, regulat ?... Însuºi
muzeul pe care vrea sã-l facã A.S.T.R.A. nu cred sã dea viaþã instituþiei 27 . Oamenii localnici ai ASTREI nu mi se pare sã aibã nici
înþelegerea ºi nici mai ales elanul necesar pentru a crea ºi întreþine
o atmosferã culturalã. Oamenii aceºtia trãiesc numai pentru frazele
la ocazii mari. Încolo sunt niºte burghezi fãrã nici o preocupare
sufleteascã realã.
Existã un teatru botezat cu numele lui Caragiale, care e însã
veºnic gol. Un rãstimp, trupele cãlãtoare se opreau ºi în Alba Iulia.
Au întâlnit însã atâta lipsã de înþelegere, încât acuma nimeni nu se
mai abate pe-aici. Nici chiar Tãnase. Poate trupele ungureºti ? Dar
se pare cã nici ele nu sunt prea norocoase, cã nici ungurii nu se

25. Alba Iulia, oraº amintit în nuvela Catastrofa (Opere, vol. 2, p. 239) ºi în
romanele Pãdurea Spânzuraþilor (Opere, vol. 5, p. 27, 33), Gorila (Opere,
vol. 10, p. 54-56, 131, 172, 242, 283, 437).
26. Biblioteca Bathyaneum, renumitã ºi astãzi prin colecþia cãrþilor rare
(inclusiv incunabule), care poartã numele întemeietorului ei : Ignatius
Bathyany (1783-1858), episcop catolic.
27. Între timp muzeul s-a impus prin amploarea, varietatea ºi valoarea
exponatelor.
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îmbulzesc... Oraºul e mort din punctul de vedere al miºcãrii artistice
culturale.
Sunt douã cinematografe care se luptã cu moartea.
Încolo, nimic, nimic... Te întrebi ce fac oamenii aceºtia în afarã
de mâncare ºi somn ºi slujbã ?... O librãrie se zbate în necercetare.
Nu cumpãrã cãrþi nimeni. Nu se citeºte nimic. Nici mãcar radio...
Nimic !
La Dacia, o cafenea în piaþa mare, ungurii intelectuali îºi pierd
vremea jucând cãrþi. Atâta : joc de cãrþi !
ªi când te gândeºti cã aici a murit pe roatã Horia... Aici a fost
adunarea cea mare a unirii !... Aici a fost încoronarea !... Aici a fost
marea întrunire a opoziþiei naþional-þãrãniste care aºtepta sã vie salvatorul, prinþul Carol !...
Somnolenþa îngrozitoare !
ªeful poliþiei e însã poet. Un tânãr care se zbuciumã cu poezii, care
vrea sã facã literaturã... Poate pânã se va însura ?
Numai politica mai învioreazã pe oameni. Fiindcã de la politicã
aºteaptã fiecare câte ceva palpabil.
Cum sã þii conferinþe în asemenea atmosferã ?

Sibiu28
Un domn cu cãciulã, cu cioc, cu bundã, cu înfãþiºare energicã ºi
poruncitoare. Totuºi ºade pe coridor, timid, sfios. Îi e frig. ªi nu îndrãzneºte sã intre în vreun compartiment, unde sunt totuºi locuri, deºi
cãlãtorii se uitã urât la oricine vine, dintr-un egoism feroce pentru
comoditatea proprie... Înfãþiºarea omului nu concordã cu conþinutul
lui sufletesc. Vãzându-l, ai crede cã þâºneºte energia din el ; ºi în
realitate e timid.
În restaurant la Copºa Micã, un tânãr, înalt, roºcovan, blond. Cere
un ceai ºi scoate din pachet de-ale mâncãrii. Îmbucã voiniceºte.
Plãteºte ºi nu dã bacºiº. Repede pe chelner ºi apoi cere apã. Trei
chelneri aleargã sã-l satisfacã... Alãturi, un domn în vârstã, blând, a
consumat ceva ; dã bacºiº, vorbeºte delicat. Cere apã. Nimeni nu-l
satisface.
28. Sibiu, oraº amintit cu generozitate în opera scriitorului : Catastrofa
(Opere, vol. 2, p. 239), Rãzboiul. Însemnãrile unui sublocotenent
(Opere, vol. 3, p. 278), Ion (Opere, vol. 4, p. 207, 322, 372, 513-515,
520, 525, 527, 534, 553, 558), Pãdurea Spânzuraþilor (Opere, vol. 5, p.
27, 279), Crãiºorul Horia (Opere, vol. 7, p. 173, 176, 178, 179, 201,
203, 213, 286, 290, 292, 310), Jar (Opere, vol. 9, p. 28), Gorila (Opere,
vol. 10, p. 520, 523).
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În tren, o doamnã grasã, scurtã, voluminoasã. Vine de la Braºov.
Vorbeºte mereu. Mulþumitã. A avut un proces, o pertractare, ºi i-a
ieºit bine. N-a fost niciodatã la judecãþi. Avocatul n-avea nici o încredere. ªi totuºi a câºtigat. E fericitã. Justiþia noastrã e eminentã !
Cu toatã înfãþiºarea-i germanã, Sibiul e românesc. Saºii se încãpãþâneazã a ignora ce-i românesc, ºi totuºi românismul cucereºte. Aici,
pulsul vieþii româneºti se simte. Degeaba vorbesc nemþeºte la primãrie, degeaba se zbuciumã.
ªi sforþãrile noastre nici nu sunt mãcar coordonate. Certurile politice dezbinã pe oameni ca pretutindeni. Orice prilej e bun pentru a
dovedi despãrþirile.
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Witold Gombrowicz (1904-1969) este descendentul unei familii
tipice pentru aristocraþia latifundiarã polonezã ; naºterea sa îl predispunea fie unei stricte obedienþe faþã de valorile tradiþionale, fie
revoltei ºi avangardei radicale. Atitudinea autorului nu a fost însã
niciodatã univocã : dacã în acþiunea literarã libertatea sa în raport
cu formulele consacrate nu s-a dezminþit nicicând, gesturile publice
au mãrturisit nu o datã fidelitatea sa faþã de un anumit spirit de
castã.
A studiat dreptul la Universitatea din Varºovia, iar apoi filosofia
ºi economia la Paris, însã a abandonat foarte repede cariera juridicã
pentru a se dedica integral literaturii. Debuteazã în 1933 cu Pamiìtnik
z okresu dojzrewania (Amintiri din perioada imaturitãþii), o culegere
de nuvele care, prin subiect, scriiturã ºi construcþie, marcheazã un
punct de rupturã faþã de venerabila tradiþie realistã din literatura
polonezã. Pledoaria lui Gombrowicz are în centru o cãutare a autenticitãþii, atât în teritoriul expresiei literare cât ºi în viaþa obiºnuitã ;
acest fapt explicã paradoxurile ºi contradicþiile deliberate din viaþa
ºi literatura lui Gombrowicz, refuzul sãu de a se plia pe formule
consacrate sau de succes previziîbil. Itinerarul estetic al autorului
poate fi rezumat, în spirit, de peripeþiile eroului primului sãu roman,
(Ferdydurke), 1937 : un traseu ezitant ºi echivoc între cupluri de
noþiuni contradictorii (ca ordine-libertate, vârstã adultã-adolescenþã,
culturã-naturã etc.).
Potrivit autorului însuºi, piesa  lub (Cununia), 1953, conþine
întregul sãu program literar ºi filosofic ; noþiunea centralã este aceea
de Formã, în care autorul vede rezultatul inevitabil ºi constrângãtor
al relaþiilor interumane :  fiind uniþi, oamenii îºi impun reciproc
un fel sau altul de a fi, de a vorbi, de a se comporta Romanele
sale, Trans-Atlantyk, 1953, Pornografia, 1960, ºi Kosmos, 1965, ilustreazã toate aceeaºi problematicã.
Gombrowicz a fost ºi un asiduu memorialist ; deºi a trãit în afara
Poloniei din 1939, obsesia sa fundamentalã a fost polonitatea, mai
precis, posibilitatea de a identifica în cultura sa de origine formulele
existenþiale ºi culturale de rezistenþã la autoritatea fatalã a Formei.
(Marius Lazurca).
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Witold Gombrowicz

Amintiri din Polonia*
1918-1920. Declinul formei 1
În anii aceia, Rãzboiul mondial nãscu în mine o nostalgie incurabilã
a Occidentului. O spun, fiindcã e fãrã îndoialã o trãsãturã specific
polonezã  la fel de vie astãzi ca ºi atunci. [ ]
Urmãream cu pasiune modificãrile liniei frontului ºi însemnam cu
creionul pe hartã, foarte solemn, fiecare sat ocupat, pe lângã Reims
sau Amiens  ca ºi cum de aceasta ar fi depins soarta rãzboiului.
Europa începea pentru mine dincolo de front ; ruºii ºi nemþii
constituiau o realitate secundarã ridicolã, barbarã, care mã separa de
cealaltã  de civilizaþie. Simþeam, ºtiam cã acolo se gãsea lumea mea,
patria mea, destinul meu. Când, în 1918, acest baraj se fisurã ºi
când Occidentul începu sã se infiltreze, mai întâi picãturã cu picãturã,
faptul acesta a fost pentru mine la fel de important ca ºi recâºtigarea
independenþei. [ ]
Condiþii diferite ! Pentru mine, Europa era mai cu seamã asta :
condiþii diferite. Acolo nu era în vigoare acest teribil realism caracteristic Europei de Est ºi despre care i-am auzit vorbind de atâtea ori
pe diverºii mei unchi, acest realism fãcut dintr-o înfricoºãtoare pasivitate în faþa naturii ºi din convingerea cã ticãloºia era absolut obligatorie, cã nu se poate face nimic, cã trebuie sã te afunzi în ea. Îmi
imaginam Franþa ºi Anglia ca fiind într-un fel contrariul acestora :
ca ºi cum acolo puteai ieºi din noroi, sã regãseºti pãmântul tare sub
picioare, ca ºi cum acolo ai redescoperi siguranþa ºi libertatea miºcãrilor. [ ]
Ce an minunat, 1918 ! Eram încã prea tânãr2 pentru a putea pricepe
frumuseþea acestui final al Primului Rãzboi Mondial  cu mult mai
încãrcat de poezie decât Al Doilea. Era o trezire emoþionantã ºi
promiþãtoare, speranþa unei vieþi noi, prãbuºirea tronurilor, a modei
gulerelor tari, a mustãþilor ºi prejudecãþilor de onoare, era înfrângerea redingotei ºi a pantofilor de lac, înflorirea deplinã a tinereþii
întâmpinându-ºi timpul, ºi un vânt de libertate când au început sã
aparã, de sub jupoane, genunchii doamnelor. [ ]
*

Witold Gombrowicz, Souvenirs de Pologne, Christian Bourgois Editeur,
Paris, 1995 (traducere din polonezã de Christophe Jezewski ºi Dominique
Autrand ; fragmente).
1. Subtitlurile aparþin traducãtorului (n. t.).
2. Autorul, nãscut în 1904, avea 14 ani (n. t.).
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Starea mea de spirit la acea datã, atât de importantã pentru întreaga
mea dezvoltare ulterioarã, nu e uºor de descris. Eram umilit  ºi
revoltat , toatã povestea asta3 mã îndemna la anarhie, cinism ºi,
pentru prima datã, mã ridicam împotriva Patriei, împotriva Statului
ºi a celorlalte instrumente de presiune ale colectivitãþii asupra individului. [ ]
Cred cã anul 1920 a fãcut din mine ceea ce am rãmas pânã astãzi :
un individualist. Pur ºi simplu fiindcã nu am reuºit sã mã achit de
datoriile faþã de naþiune în momentul în care o nouã ameninþare
atârna asupra tinerei noastre independenþe. Acest fapt m-a plasat
într-o situaþie impusã  nu aveam de ales. Patriotismul, dacã nu era
însoþit de dorinþa de a-þi sacrifica viaþa pentru patrie, era pentru mine
un cuvânt gol. ªi fiindcã aceastã dorinþã nu exista în mine, trebuia
sã trag toate concluziile. [...]
Nu ºtiu cum, Dumnezeu dispãruse din viaþa mea  ca sã spun
drept, continuam sã cred, însã credinþa nu mã mai interesa, nu mã
mai gândeam la ea. Aºa încât singurãtatea mea era absolutã. [...]
Era epoca în care agonizau anumite forme, altãdatã pline de viaþã...
iar eu contemplam acest spectacol cu bucuria unui papã-lapte îndreptat
vitejeºte spre viitor... Era agonia onoarei, aceastã onoare de altãdatã,
solemnã ºi înfricoºãtoare, cu martori, joben, pistoale ºi protocol. Regulile bunelor maniere erau stricte : dacã, în tren, angajai o conversaþie,
trebuia ca dupã câteva fraze sã te ridici ºi sã te prezinþi : Sunt X.
Permiteþi-mi sã mã prezint. [ ]
Sãrutul mâinii era obligatoriu, iar în cursul marilor recepþii bãrbaþii puteau fi vãzuþi sãrutând cu zgomot mâini feminine întinse din
adâncul unor canapele. Era însã agonia gulerelor tari, precum ºi a
ghetrelor, a bastoanelor, a pantalonilor cu dungi, a jachetelor, a redingotelor  ºi a unui numãr infinit de asemenea obiecte. Câteodatã,
onoarea îºi fãcea încã în mod sângeros apariþia. Într-un tren, un ofiþer
refuzã sã-i prezinte biletul controlorului. Nu aveþi încredere în cuvântul unui ofiþer polonez ?, îl întrebã el ºi, fiindcã funcþionarul chemã
un poliþist, trase. [ ]
Atunci când unele cutume ajung la epuizare, ele suferã un soi de
sclerozã  ceea ce constituia esenþa lor vie dispare ºi nu mai rãmâne
decât rigiditatea formei pure, cum ar fi spus Witkiewicz. Or, acest
formalism mã pasiona, mã agasa, însã îmi ºi cauza o anumitã încântare
artisticã  opera mea abundã în forme agonizante de acest tip, scena
duelului, de pildã, care revine în mai multe rânduri, sau ceremonialul
de Curte, aristocratic. Aceste schimbãri brutale în comportamente îmi
atrãgeau din ce în ce mai mult atenþia asupra rolului formei în viaþã,
asupra puternicei influenþe a gestului, a mimicii asupra esenþei noastre
intime. Dacã resimþeam toate acestea cu atâta forþã, e fiindcã mi-a
fost dat sã-mi încep viaþa într-un moment în care formele agonizante
ale unei epoci în declin aveau încã o anumitã vitalitate, erau capabile
încã sã muºte. La ºcoalã, de pildã, nu ezitam sã ne pãlmuim mândru
ºi zgomotos, chiar dacã nu ajungeam pânã la duel. Dacã nu dorea sã-ºi
piardã onoarea, cel ofensat trebuia sã întoarcã palma primitã, fapt
care-l punea pe adversar în obligaþia de a riposta la rândul lui, cãci
3. Autorul evocã refuzul sãu de a se angaja în armatã.
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o lege tacitã dicta ca acela care loveºte ultimul sã fie câºtigãtorul.
Într-o zi, am traversat curtea ºcolii de douã ori, Tadzio Kepinski ºi
cu mine, dându-ne scatoalce peste bot. [ ]
Una dintre schimbãrile cele mai importante ale acestei epoci bogate
în metamorfoze a fost dispariþia bãrbilor ºi mustãþilor  o schimbare
radicalã, primordialã, în mãsura în care un bãrbat ras e un tip uman
cu totul diferit de un bãrbos sau de un mustãcios. Sunt tentat sã cred
cã acest eveniment a avut consecinþe incomensurabile  în artã, moralã,
cutume, ºi chiar în politicã sau în metafizicã  fapt, în definitiv, uºor
de sesizat. Nu voi uita niciodatã strigãtul uneia dintre veriºoare la vederea tatãlui meu când a intrat în casã complet ras ; îºi lãsase barba ºi
mustãþile la frizer, conform cu spiritul timpului. Era strigãtul ascuþit
al unei femei ofensate în pudoarea sa cea mai profundã. Dacã tata ar
fi apãrut gol puºcã, n-ar fi fãcut un scandal mai teribil  ºi, de fapt,
avea dreptate. Aceastã apariþie subitã ºi desigur, ºocantã, a unui chip
disimulat pânã atunci era într-adevãr o impudoare de primã mãrime. [ ]
Dintre toate mediile, dintre toate stilurile care au cunoscut un
recul dupã Primul Rãzboi Mondial, cel al nobilimii, al latifundiarilor,
a trãit declinul cel mai somptuos. Spiritul lor impozant domnea încã
în ajun asupra þãrii, spirit format de tradiþie, lustruit de literaturã,
îmbogãþit cu tot fastul limbii poloneze. Ce spectacol ofereau aceºti
boiernaºi, bravi ºi afabili, corpolenþi ºi mãrginiþi, constrânºi sã se
opunã modernitãþii  în momentul în care totul începea sã li se scurgã
printre degete , înarmaþi doar cu un pumn de truisme împrumutate
de la Weyssenhoff sau Sienkiewicz ! O adevãratã manã cereascã pentru
un tinerel sadic. [ ]

Un alt patriotism
Cum s-ar putea defini patriotismul generaþiei mele ? Nu mai avea
nimic de-a face cu spiritul romantismului  asta o ºtia toatã lumea ,
însã trebuie de asemenea sã adaug cã nu mai aveam în nici un fel
sentimentul onoarei, acea onoare din ce în ce mai demodatã ºi mai
ridicolã. O extremã pudoare se asocia pentru noi cu noþiunea de patrie,
fapt care ne distingea fãrã îndoialã de generaþia lui Zeromski, iubitoare de fâlfâit de drapele ºi de parãzi militare. În aceastã privinþã
camarazii îmi semãnau  efuziunile patriotice în versuri sau prozã li
se pãreau din ce în ce mai deplasate, sensibilitatea lor se apãra prin
cinism, iar ei preferau sã glumeascã în loc sã declame. Experienþele
timpurii ale rãzboiului au contribuit fãrã îndoialã la aceastã luciditate.
Aºadar, nu numai cã ne fãceam intrarea în independenþã fãrã iluzii
ºi interesându-ne mai ales de aspectele practice, dar nici mãcar nu
aveam limba necesarã pentru a exprima ataºamentul faþã de Polonia,
fiindcã cea pe care am moºtenit-o îmbãtrânise în mod fatal ºi nu exista
nimeni care sã ne înveþe una nouã, autenticã, pe mãsura noastrã, pe
mãsura genului nostru, a stilului nostru inedit. [ ]
Pentru a înþelege însã acest straniu patriotism, aproape mascat,
al tinerilor de vârsta mea, trebuie sã nu se piardã din vedere nici
faptul cã aceastã generaþie era într-un anumit sens prost trezitã, cu
alte cuvinte cã, în ciuda luciditãþii caracteristice, era totuºi departe
de realitate. Nu ar trebui poate sã ne mirãm, fiindcã între 1914 ºi
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1920, de pildã, a avut loc un salt teribil  transformãrile se succedau
într-un ritm infernal, în toate domeniile. Iar aceasta a atenuat sensibilitatea noastrã, mai ales cã eram încã niºte copii în epoca acestui marº
frenetic înainte. Cea mai mare descoperire a noastrã a fost, probabil,
cã nu se întâmpla nimic extraordinar ºi cã nu trebuia sã iei lucrurile
prea tare în serios. O explozie a avut loc în Polonia ? Visurile Marilor
Poeþi ºi ale nepoeþilor s-au împlinit ? Foarte bine, Polonia exista ºi cu
asta basta. Einstein, Skamander, futurismul, emanciparea femeilor, suprarealismul, democraþia, Liga Naþiunilor ? Toate bune, ºi ce-i cu asta ?

Cafeneaua literarã
În fiecare searã, cam pe la nouã, mã duceam la cafenea  la Ziemianska,
aproape de piaþa Warecki. Mã aºezam la o masã, comandam o cafea
neagrã ºi aºteptam sã se adune cercul tovarãºilor mei nocturni.
Frecventarea unei cafenele poate deveni un viciu, exact ca ºi vodka.
Pentru un veritabil obiºnuit al unui astfel de loc, a nu te duce o datã
echivala cu a te îmbolnãvi pur ºi simplu. În foarte scurt timp, am deprins
atât de bine aceastã manie, încât abandonam toate celelalte ocupaþii
de searã, precum teatrul, cinematograful, viaþa mondenã. Trebuie
amintit cã, faþã de alte cafenele, cele din Varºovia  Ziemianska în
special  erau cu totul diferite : venind din stradã, din pricina cãldurii
ºi fumului aveai impresia cã intri într-o pastã fierbinte ; zãreai
ivindu-se din neant chipuri surprinzãtoare, siluete gesticulând ºi încercând sã se facã auzite în tumultul general. Trãsãturile acviline ale
câte unui schöngeiste4, adicã om de spirit, se învecinau cu cãpãþânele
rotunde ale þãranilor veniþi în ajun din regiunea Lublin-ului sau din
apropiere de Lvov, dãdeai uneori peste mutra isteaþã a câte unui
ºmecher de mahala sau peste mustaþa bogatã a vreunui boiernaº 
cãci era cafeneaua poeþilor, iar poezia se întindea peste tot precum ciuma.
Cafeneaua Ziemianska avea ierarhia sa, era un soi de construcþie
spiritualã cu mai multe etaje ºi nu era deloc uºor sã treci de la parter
la un etaj superior.
La parter stãtea o tinerime diversã, debutanþi încã necunoscuþi ºi
lipsiþi în general de dreptul la expresie, precum ºi alþi chibiþi, cel mai
adesea recrutaþi din medii destul de modeste. Lipsa lor de educaþie
îi împiedica sã ia parte la banchete. Un soi de cor grec, dar mut,
important doar prin prezenþã. [ ]
La primul etaj, stãteau mai ales poeþii proletariatului  acest
nume îi desemna nu doar pe cântãreþii clasei muncitoare, ci ºi pe cei
care, proveniþi din clasele sociale inferioare, s-au transformat în adoratori ai suprarealismului, dadaismului ºi ai altor ultramodernisme
care le permiteau sã ascundã un primitivism ºi un obscurantism funciare. Participau la discuþii, însã nu fãrã greutate, fiindcã în general
nu aveau decât un singur cal de bãtaie  de pildã marxismul, estetica
poeticã a lui Peiper5 sau psihanaliza  toþi ceilalþi cai ai umanitãþii
rãmânându-le complet necunoscuþi. [ ]
4. În germanã în text (n. t.).
5. Tadeusz Peiper (1891-1969) : scriitor ºi teoretician al avangardei poloneze (n. t.).
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Etajul superior era ocupat de marile nume : autori ºi artiºti cotaþi,
deºi neputând încã sã aspire la glorie. ªi sus de tot  în sens literal
de altfel, fiindcã pe un balcon deasupra mulþimii strãlucea ca un
giuvaer masa Skamandriþilor  Slonimski, Tuvim, Iwaskiewicz,
Wieniawa-Dlugoszowki6 ºi alte somitãþi jonglând cu butadele.
Purtarea mea la cafeneaua Ziemianska era marcatã de o dezinvolturã care dovedea cã nu eram nevoit sã-mi câºtig pâinea din scris
ºi nici sã-mi îndemn cu o grabã prea febrilã cariera de scriitor. Nu
mergeam aproape niciodatã sã-i vãd pe Skamandriþi, fiindcã nu eram
încã pe picior de egalitate cu ei ºi nu-mi puteam permite sã mã port
în compania lor aºa cum aveam chef. De altfel, nici nu eram prea
pretenþios în alegerea tovarãºilor ; ca sã spun drept, eram destul de
indiferent în privinþa identitãþii comesenilor mei ºi chiar mojicii cei
mai teribili îmi erau pe plac  prezenþa lor era cu mult mai imprevizibilã ºi mai poeticã decât a tipilor cu cravatã ºi cu mintea bine
orânduitã. Mãrturisesc, roºind cu modestie, dar ºi cu justificat orgoliu,
cã n-a trecut mult pânã sã dobândesc un prestigiu considerabil la
Ziemianska ºi cã masa mi-a fost curând asaltatã de un mare numãr
de chibiþi care luau loc îndatã dupã sosirea mea ; butadele mele, schimele, proverbele, dialectica, elanurile lirice, enunþurile în materie de
filosofie sau de psihologie, declaraþiile artistice, atacurile zdrobitoare
sau provocãrile ascunse, toate acestea îi electrizau pe auditorii mei,
mai ales cã erau tocmai contrariul a ceea ce se admitea în general la
Ziemianska. Nu idolatrizam poezia, nu eram excesiv de progresist
ºi nici modern, nu eram un intelectual tipic, nici naþionalist, nici
catolic, nici comunist, nici om de dreapta, nu veneram nici ºtiinþa, nici
arta, nici pe Marx  ce eram aºadar ? Cel mai adesea eram pur ºi
simplu negarea a tot ceea ce afirmase interlocutorul meu terorizat ºi
care avea nevoie de multe întâlniri pentru a realiza cã discuþia era
pentru mine un sport ºi o distracþie, cã eram animat de curiozitate
ºi de dorinþa de a experimenta la întâmplare contrariul oricãrei teze. [ ]

Polonia dintre rãzboaie
Un filosof  nu-mi mai amintesc care  clasifica naþiunile în douã
categorii : cele care au o culturã femininã ºi cele în care cultura masculinã e predominantã. Acest cãlãtor  îmi amintesc brusc cã e vorba
de Keyserling -, care vizitase multe þãri, devenind astfel un eminent
specialist în psihologia naþiunilor, spunea cã nu e nimic mai simplu
decât sã stabileºti cãrui grup cultural, masculin sau feminin, îi aparþine
o naþiune datã. E suficient sã analizezi care sunt interesele cele mai
bine protejate de cãtre moravurile, legile sau instituþiile naþiunii respective  cele ale bãrbatului sau cele ale femeii.
Dacã moravurile sunt severe, iar domniºoarele se aflã sub controlul
pãrinþilor, dacã pentru a te plimba cu iubita trebuie întâi sã te prezinþi
oficial drept pretendent, iar tãticul ºi mãmica se þin scai de tine, dacã
dorinþele tale de celibatar nu pot gãsi nici o ocazie de a fi potolite ºi
dacã totul este aranjat, manevrat atât de ingenios, încât simþi în gât
6. Boleslaw Wieniawa-Dlugoszowki (1881-1942) : general ºi diplomat, în
tinereþe poet (n. t.).
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o mânã invizibilã târându-te spre altar, dacã, în plus, veniturile tale
ºi stabilitatea lor sunt considerate de cãtre societate ca o garanþie a
cãminului  atunci lucrurile sunt clare : te gãseºti într-o societate cu
dominantã femininã, organizatã într-o perspectivã matrimonialã.
Dacã, dimpotrivã, tânãrul becher are viaþa uºoarã, dacã opinia
publicã se aratã indulgentã, dacã legile sunt suple ºi femeile accesibile,
dacã, în fine, se însoarã doar cei care se simt cu adevãrat chemaþi 
atunci cultura eroticã masculinã predominã.
Or, Polonia dintre cele douã rãzboaie era în ochii mei o þarã în curs
de transformare : trecea de la o culturã eroticã femininã la una masculinã. [...]

Îmi este imposibil sã nu vorbesc despre ei...
Evreii jucau un rol atât de specific ºi de eminent în dezvoltarea
Poloniei în acei ani, încât îmi este imposibil sã nu vorbesc despre ei.
Mã atrãgeau încã de tânãr, îmi plãceau vivacitatea lor intelectualã,
neliniºtile lor spirituale, simþul critic ºi raþionalismul lor, dar în acelaºi
timp mã distrau formidabil, copleºiþi fiind de slãbiciune ºi ridicol.
Te-ai fi putut aºtepta ca originile mele de nobil latifundiar sã-mi
fi inoculat virusul antisemit. Nici vorbã ! În familia mea, cel puþin,
antisemitismul era considerat un simptom al micimii spirituale ºi nici
unul dintre noi nu simþea vreo ostilitate faþã de evrei, deºi pãstrasem,
la rândul nostru, anumite prejudecãþi de naturã socialã... Dar, în
general, antisemitismul nobililor nu era periculos : se condamna rolul
distructiv al evreilor, însã fiecare aristocrat îºi avea propriul israelit
împreunã cu care petrecea ore întregi în discuþii misterioase înaintea
reºedinþei sale, ilustrând astfel o coexistenþã de secole.
La ºcoalã aveam foarte puþine contacte cu evreii, fiindcã învãþam
într-o instituþie supercatolicã ºi conservatoare. Cei câþiva evrei care
o frecventau aparþineau acelui mediu de plutocraþi care se înghesuiau
în jurul aristocraþiei ºi manifestau un snobism nelimitat. Aceºti bãieþi
erau bine îmbrãcaþi, aveau bani, practicau sporturi elegante precum
tenisul, se distingeau prin acea clasã pe care o conferã numeroasele
cãlãtorii în strãinãtate  ºi totuºi era suficient sã-i frecventezi, sã intri
în casele lor, sã le cunoºti familia, pentru ca toatã aceastã elegantã
aparenþã sã înceapã sã crape la încheieturi, descoperind dedesubturi
dezagreabile ºi ridicole. Aveam de asemenea ºi câþiva unchi însuraþi
cu unele dintre acele evreice din mediul plutocraþiei, însã îi vedeam
rar ; dupã câte îmi amintesc, vãzute de departe, acele mãtuºi aveau
un aer mai degrabã plãcut ºi chiar distins.
Doar la universitate m-am apropiat cu adevãrat de mediul semit
ºi i-am descoperit dintr-o datã particularitatea : puteam sã mã miºc
între ei cu infinit mai multã libertate, fiindcã aveau ceva demenþial
ºi incontrolabil... Începând cu acel moment, prietenia mea cu evreii
a început sã creascã într-atât, încât la Ziemianska a ajuns sã mi se
spunã regele evreilor, fiindcã era suficient sã mã pun la o masã
pentru a vedea aºezându-se în jurul meu o mulþime de semiþi : erau
în acea vreme ascultãtorii mei cei mai amabili. Oare doar libertatea
ºi îndrãzneala intelectualã mã atrãgeau într-atât cãtre evrei  înclinaþia mea nu avea oare o bazã mai precisã ? Mi-a trebuit ceva timp
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 ºi câteva cãrþi scrise  pentru a-mi da pânã la urmã seama, în cursul
ultimilor ani dinaintea rãzboiului, cã aveam cu ei un soi de punct
comun : e vorba de atitudinea noastrã faþã de formã.
Evreii sunt un popor tragic care, în timpul secolelor de exil ºi de
opresiune, au suferit numeroase deformãri  nimic uimitor aºadar în
faptul cã forma unui evreu, aspectul sãu, felul sãu de a fi ºi de a
se exprima trimit câteodatã la caricaturã ; evreii bãrboºi, în caftane,
din ghetou, poeþii extatici din cafenelele artistice, milionarii de la
bursã erau cu toþii groteºti într-un fel sau altul... niºte fenomene
incredibile... Iar ei simt aceasta, fiindcã sunt inteligenþi ; o simt, dar
nu ºtiu cum sã se elibereze de forma lor nefericitã, de unde ºi faptul
cã se percep atât de des pe ei înºiºi ca pe niºte contrafaceri, rezultate
ale unei glume stranii a Creatorului. [...]
Camarazii mei evrei m-au înconjurat de la început cu o simpatie
vie. Cred cã secretul succesului meu în ochii lor era cã nu le fãceam
nici o concesie, chiar dimpotrivã, cu spiritul meu înnãscut de contradicþie,
accentuam în mine toate trãsãturile ariene, rurale, nobile. Cunoaºteþi
deja politica mea... Or, evreul, dupã mine, are o slãbiciune pentru
nobilul polonez, fiindcã nobilul îl amuzã, fiindcã înaintea lui se simte
încã mai evreu, adicã el însuºi, iar acest fapt îi permite sã existe
într-un fel mai colorat, mai intens. ªi cum, în spatele micului meu joc,
nu se disimula nici un fel de antipatie, nici un fel de morgã, ci mai
degrabã respect, a început sã ne placã teribil : ne delectam cu particularitãþile fiecãruia, iar evreii, cu simþul lor foarte dezvoltat al umorului,
lãsau sã le aparã o luminã isteaþã în ochi de îndatã ce mã apropiam
de ei. Ne jucam de-a Boierul ºi Evreul ºi, prin acest joc, depãºeam o
problemã arzãtoare mai bine decât prin declaraþii pedante despre
egalitate ºi alte proclamaþii progresiste, atât de dragi intelighenþiei.
Nu m-am ataºat însã cu adevãrat de ei decât o datã cu intrarea
mea în literaturã ºi dupã ce am început sã-mi exersez în fiecare noapte
rolul în cafenelele artistice ale capitalei.
S-a dovedit foarte repede cã exista între noi o legãturã spiritualã
care nu avea nimic superficial. Cine m-a susþinut, cine s-a bãtut pentru
mine pe terenul literar dacã nu ei ? Cine a îndrãznit cel dintâi sã-mi
consacre întregul sãu entuziasm atunci când dezbaterea în jurul lui
Ferdydurke devenea din ce în ce mai vie, dacã nu marele ºi mult
regretatul meu prieten Bruno Schulz ? Cine mi-a deschis o cale în
Polonia de dinainte de rãzboi ºi apoi de dupã rãzboi, dacã nu Artur
Sandauer 7 ? Iar în emigraþie, cine mã susþinea, în afara lui Jozef
Wittlin ? Evreii erau pretutindeni ºi întotdeauna cei dintâi care înþelegeau ºi simþeau activitatea mea de scriitor. Era chiar atât de evident,
încât mã întrebam câteodatã dacã vreo picãturã din sângele lor nu
curgea prin venele mele  dar nu, eu sunt blond, am un nas slav ºi,
chiar cercetând foarte adânc genealogia familiei mamei mele, n-am
putut gãsi nici un strãmoº evreu. Totuºi, poate tocmai datoritã faptului
cã descindeam prin mama dintr-un neam în care abundau aberaþiile
psihice, exista în mine ceva din decadenþa ºi din mentalitatea lor.
În româneºte de MARIUS LAZURCA
7. Artur Sandauer (nãscut în 1913) : critic literar (n. t.).
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Emil Cioran (1913-1997)  filosof, eseist, publicist. Dupã o etapã
româneascã (Pe culmile disperãrii, 1934, Cartea amãgirilor, 1936,
Schimbarea la faþã a României, 1936, Lacrimi ºi sfinþi, 1937, Amurgul
gândurilor, 1940), caracterizatã prin nihilism, negativism, exaltãri
nietzscheene, Emil Cioran se stabileºte în Franþa. Scriind doar în
limba francezã, eseistul îºi construieºte, cu migalã, un stil. Cu Précis
de décomposition (Tratat de descompunere), 1949, La Tentation dexister
(Ispita de a exista), 1956, Histoire et utopie (Istorie ºi utopie), 1960,
La chute dans le temps (Cãderea în timp), 1964, Le Mauvais Démiurge
(Demiurgul cel rãu), 1969, Aveux et anathèmes (Mãrturisiri ºi anateme), 1987, Cioran devine cel mai artist dintre filosofii secolului
al XX-lea. Împletind nihilismul cu exaltarea, scepticismul cu negaþia
euforicã, eseistul se racordeazã unei tradiþii europene ºi, în special,
central-europene.
Fragmentul selectat face parte dintr-o Scrisoare pentru un prieten
de departe : un rãspuns lui Noica, prietenul rãmas în România comunistã. Gãsim aici nu numai rãdãcinile gândirii cioraniene, ci ºi o
scurtã autobiografie a unui cetãþean al Imperiului. Explicitându-ºi
viziunea asupra lumii, mereu aºezatã sub semnul agonicului, Cioran
numeºte sursele acesteia. Detestând jurnalul (tipul discursiv de literaturã), preferând aforismul, Cioran se mãrturiseºte uneori. Paginile
ce urmeazã aparþin unui moment confesiv ce meritã a fi reþinut.
(Sorin Tomuþa)
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Emil Cioran

Despre douã tipuri de societate*

Scrisoare cãtre un prieten de departe1
Din acea þarã care a fost a noastrã ºi care nu mai e a nimãnui,
stãrui, dupã atâþia ani de tãcere, sã-þi dau amãnunte despre preocupãrile mele cât ºi despre lumea minunatã în care, îmi spui, am
norocul sã trãiesc ºi sã umblu în voie. Þi-aº putea rãspunde cã sunt
un om lipsit de preocupãri ºi cã aceastã lume nu-i deloc minunatã.
Dar un rãspuns atât de laconic nu ar putea, în ciuda exactitãþii sale,
sã îþi astâmpere curiozitatea, nici sã lãmureascã numeroasele întrebãri pe care mi le pui. Una dintre acestea, echivalând aproape cu un
reproº, m-a frapat îndeosebi. Ai vrea sã ºtii dacã am intenþia sã revin
cândva la limba noastrã, a amândurora, sau dacã înþeleg sã-i rãmân
credincios cesteilalte, în mânuirea cãreia, fãrã nici un temei, bãnuieºti
cã aº avea o uºurinþã pe care n-o am  ºi n-o voi avea niciodatã. Ar
însemna sã-þi spun o poveste de groazã dacã þi-aº relata în amãnunt
istoria relaþiilor mele cu acest idiom de împrumut, cu toate aceste
cuvinte gândite ºi rãsgândite, ºlefuite, subtile pânã la inexistenþã,
gârbovite sub jugul nuanþei, inexpresive tocmai pentru cã au exprimat
totul, de o precizie înfiorãtoare, istovite ºi delicate, sobre chiar ºi atunci
când sunt vulgare. Cum s-ar putea deprinde cu ele un scit, cum le-ar
putea pãtrunde înþelesul exact ºi mânui cu migalã ºi dreaptã cumpãnire ? Nu existã mãcar un cuvânt a cãrui eleganþã vlãguitã sã nu-mi
dea ameþeli : n-a mai rãmas nici urmã de þãrânã, de sânge ºi de suflet
în ele. O sintaxã de o înþepenealã, de o demnitate cadavericã le încorseteazã ºi le hotãrãºte un loc de unde nici Dumnezeu n-ar putea sã
*

Emil Cioran, Istorie ºi utopie, Editura Humanitas, Bucureºti, 1992, traducere de Emanoil Marcu (fragment).
1. Prietenul de departe cãruia îi este adresatã aceastã Scrisoare e Constantin
Noica ; citind-o în Nouvelle Revue Française, unde a fost publicatã iniþial
(în 1957), Noica scrie, la rândul sãu, Rãspuns al unui prieten îndepãrtat.
Cele douã scrisori-eseu au fost publicate împreunã în 1991, într-un mic
volum intitulat Lami lointain, Paris-Bucarest, apãrut la editura parizianã
Criterion. Cititorul român poate gãsi Rãspunsul lui Noica în adenda
acestei cãrþi (n. ed.).
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le smulgã. Câtã cafea, câte þigãri ºi câte dicþionare mi-au trebuit ca
sã pot scrie o frazã mai mult sau mai puþin corectã în aceastã limbã
inabordabilã, prea nobilã ºi prea distinsã pentru gustul meu ! Din
nefericire, când mi-am dat seama de toate acestea era prea târziu ca
sã fac cale întoarsã, altfel n-aº fi abandonat nicicând limba noastrã ;
mi se întâmplã sã-i regret ºi acum mirosul de prospeþime ºi putreziciune, amestecul de soare ºi bãlegar, urâþenia nostalgicã ºi superba
neglijenþã. Sã mai revin la ea, nu pot ; cea pe care am fost silit s-o
adopt mã leagã ºi mã stãpâneºte prin chiar preþul suferinþelor cu
care-am plãtit-o. Sã fiu oare un renegat, cum dai de înþeles ? Patria
nu-i decât un popas în deºert, spune un text tibetan. Eu nu merg
chiar atât de departe : aº da toate priveliºtile lumii pentru aceea a
copilãriei mele. Adaug însã cã, de fac din ea un rai, de vinã sunt doar
plãsmuirile ºi slãbiciunile memoriei. Suntem cu toþii obsedaþi de rãdãcinile noastre ; sentimentul pe care mi-l inspirã ale mele se exprimã
obligatoriu în termeni negativi, în limbajul autopedepsirii, al umilinþei
asumate ºi proclamate, al acceptãrii dezastrului. Asemenea patriotism
þine cumva de psihiatrie ? Sunt de acord, dar altul nu pot concepe
ºi, având în vedere destinele noastre, el îmi apare  de ce þi-aº
ascunde-o ?  ca singurul rezonabil.
Mai norocos decât mine, te-ai resemnat cu þãrâna noastrã natalã ;
aveai, în plus, puterea de-a suporta orice regim, inclusiv pe cele mai
intolerante. Nu cã þi-ar lipsi nostalgia fanteziei ºi a dezordinei, dar
nu cunosc vreun spirit mai refractar la superstiþiile democraþiei. A
fost o vreme, e drept, când le detestam la fel de mult ca tine, dacã
nu chiar mai mult : eram tânãr ºi nu puteam admite alte adevãruri
decât ale mele, nici recunoaºte adversarului dreptul sã le aibã pe ale
lui, sã profite de ele, sã le impunã. Faptul cã mai multe partide se
pot înfrunta fãrã sã se nimiceascã depãºea puterea mea de înþelegere.
Ca pe o ruºine a Speciei, simbol al unei omeniri vlãguite, fãrã pasiuni
ºi convingeri, lipsitã de viitor, mãrginitã în toate cele, incapabilã sã
se înalþe spre absolut, nici spre acea superioarã înþelepciune care-mi
spunea cã obiectul unei discuþii este anihilarea adversarului  astfel
priveam regimul parlamentar. În schimb, sistemele ce vroiau sã-l elimine spre a-i lua locul îmi pãreau admirabile fãrã excepþie, armonizate
cu miºcarea Vieþii, divinitatea mea din vremea aceea. Pe cel care n-a
cunoscut, pânã la treizeci de ani, fascinaþia tuturor extremismelor, mã
întreb dacã trebuie sã-l admir sau sã-l dispreþuiesc, sã-l consider un
sfânt  sau un cadavru. Din lipsã de resurse biologice, nu s-a plasat
acela deasupra ori dedesubtul timpului ? Deficienþã pozitivã ori negativã, ce importanþã mai are ! Lipsindu-i dorinþa, ca ºi voinþa de a
distruge, el este suspect, cãci l-a învins pe demon sau, ºi mai grav, nu
a fost posedat niciodatã. A trãi cu adevãrat înseamnã sã-i refuzi pe
ceilalþi ; ca sã-i accepþi, ar trebui sã ºti sã renunþi, sã te stãpâneºti,
sã acþionezi împotriva propriei tale naturi, sã te debilitezi ; libertatea
o concepi doar pentru tine însuþi ; aproapelui tãu o cedezi doar cu
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preþul unor eforturi epuizante ; de aici slãbiciunea liberalismului, sfidare la adresa instinctelor umane, izbândã efemerã ºi miraculoasã,
stare de excepþie, la antipodul imperativelor noastre profunde. În mod
natural, ea ne este strãinã ; doar sleirea forþei din noi ne face s-o
descoperim. E mizeria unei rase ce se înnobileazã doar în mãsura în
care se moleºeºte ; nici un reprezentant al ei, afarã de cazul unei
decrepitudini precoce, nu se conformeazã principiilor umane. Fruct
al unei flãcãri stinse, al unui dezechilibru  provocat nu de prea multã,
ci de prea puþinã energie -, toleranþa nu-i poate seduce pe tineri.
Amestecul în luptele politice nu e lipsit de riscuri ; epoca noastrã îºi
datoreazã amprenta sângeroasã faptului cã tinerii au fost obiectul
unui cult : recentele convulsii pornesc de la ei, de la uºurinþa cu care-ºi
însuºesc o aberaþie ºi o traduc în fapte. Daþi-le speranþa sau prilejul
unui masacru  vã vor urma orbeºte. La ieºirea din adolescenþã eºti
prin definiþie fanatic ; eu însumi am fost, ºi încã pânã la ridicol. Îþi
mai aminteºti de vremea când debitam butade incendiare ? O fãceam
nu atât din plãcerea scandalului, cât din nevoia de a potoli o fierbinþealã care, fãrã supapa demenþei verbale, n-ar fi întârziat sã mã
mistuie. Convins cã relele societãþii se trag de la bãtrâni, am conceput
ideea lichidãrii tuturor cetãþenilor trecuþi de patruzeci de ani, început
al sclerozei ºi al mumificãrii, cotiturã începând cu care  îmi plãcea
sã cred  orice individ devine o insultã pentru naþiune ºi o povarã
pentru colectivitate. Acest proiect mi s-a pãrut atât de admirabil, încât
n-am ºovãit sã-l fac public ; dar cei în cauzã nu l-au apreciat în aceeaºi
mãsurã ºi m-au taxat drept canibal : cariera mea de binefãcãtor al
obºtii începea sub auspicii cam sumbre. Tu însuþi, atât de generos
totuºi, ºi  când îþi cãºuna  atât de temerar, m-ai împins, copleºindu-mã cu îndoieli ºi obiecþii, la renunþare. Sã fi fost proiectul meu
condamnabil ? Nu exprima, în fond, decât dorinþa pe care orice bãrbat
iubitor de þarã o are în strãfundul inimii : lichidarea unei jumãtãþi a
compatrioþilor sãi.
Când mã gândesc la acele momente de entuziasm ºi furie, la speculaþiile nebuneºti ce-mi pustiau ºi-mi întunecau spiritul, nu le mai
atribui, acum, visurilor de filantropie ºi distrugere, nici obsesiei unei
puritãþi nu prea clar desluºite, ci unei tristeþi bestiale care, sub masca
entuziasmului, se desfãºura pe socoteala dar ºi cu complicitatea mea,
încântat cum eram cã între searbãd ºi cumplit nu trebuia sã aleg,
asemeni altora, atâþia... Cumplitul îmi aparþinea de drept, ce mai
puteam dori în plus ? Aveam o inimã de lup, iar ferocitatea mea, hrãnindu-se din sine însãºi, mã împlinea, mã fermeca : eram, într-un
cuvânt, cel mai ferice dintre licantropi. Tânjeam dupã glorie, dar o ºi
ocoleam : o datã obþinutã, cât preþuieºte oare, de vreme ce ne face
cunoscuþi ºi ne impune doar generaþiilor prezente ºi viitoare, excluzându-se însã din trecut ? La ce bun sã te ºtie lumea întreagã, dacã
nu te va fi ºtiut cutare înþelept sau nebun, un Marc Aureliu sau Nero ?
Pentru atâþia dintre idolii noºtri, nu vom fi existat nicicând, numele
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nostru nu va fi tulburat nici unul din secolii de pânã la noi ; cât despre
cei ce vor veni, ce mai conteazã ? Cât poate sã conteze viitorul, aceastã
jumãtate a timpului, pentru cel împãtimit de veºnicie ?
Prin ce frãmântãri ºi cum am izbutit sã mã eliberez de-atâtea
patimi n-am sã-þi spun, cãci ar dura prea mult ; ar fi nevoie de una
din acele interminabile discuþii în care balcanicii sunt  sau mai curând
erau  specialiºti. Dar orice frãmântãri m-ar fi muncit, ele n-au fost
nici pe departe singura cauzã a reorientãrii mele ; a contribuit în mare
mãsurã un fenomen mai natural ºi mai întristãtor, vârsta, cu simptomele ei ce nu pot sã înºele : începeam sã dau tot mai multe semne
de toleranþã, prevestitoare, mi se pãrea, a vreunei dereglãri lãuntrice 
o boalã probabil de nelecuit. Un lucru mã neliniºtea mai mult decât
orice : nu mai aveam puterea sã doresc moartea unui duºman ; din
contrã, îl înþelegeam, comparam veninul lui cu al meu ; el exista ºi,
cumplitã decãdere, eram mulþumit cã existã. Ura, izvor al euforiilor
mele, mi se potolea, scãdea de la o zi la alta ºi, îndepãrtându-se, ducea
cu ea tot ce era mai bun în mine. Ce-i de fãcut ? Cãtre ce genune
alunec ?  mã întrebam întruna. Pe mãsurã ce energia mã pãrãsea,
mi se accentua pornirea cãtre toleranþã. În mod vãdit, nu mai eram
tânãr : celãlalt mi se pãrea posibil, ba chiar real.
Mã despãrþeam pentru vecie de Unicul ºi proprietatea sa2 ; înþelepciunea mã ispitea : eram, oare, un om sfârºit ? Asta ºi trebuie sã
fii pentru a deveni un sincer democrat. Spre marea mea fericire, mi-am
dat seama cã nu ajunsesem chiar pânã acolo, cã mai pãstram rãmãºiþe
de fanatism, resturi de tinereþe : nu fãceam nici o concesie în privinþa
noilor mele principii, eram un liberal intolerant. Aºa sunt ºi acum.
Fericitã contradicþie, absurditate care mã salveazã. Doresc uneori sã
fiu un moderat desãvârºit ; în acelaºi timp mã felicit cã nu reuºesc,
într-atât ramolirea mã-ngrozeºte. Va veni ºi vremea când, eliberat de
spaima aceasta, mã voi apropia de cumpãtarea idealã pe care-o visez
câteodatã ; iar dacã  precum sper  vei cunoaºte, cu anii, o decãdere
asemãnãtoare, poate vom sta cãtre sfârºitul veacului alãturi, într-un
parlament reînviat din morþi, unde, senili deopotrivã, vom fi spectatorii unei feerii nesfârºite. Devenim toleranþi doar în mãsura în care
ne pierdem vigoarea ºi, cãzând cu blândeþe în mintea copiilor, suntem
prea istoviþi ca sã-i mai chinuim pe ceilalþi cu dragostea sau ura
noastrã.
Dupã cum vezi, am vederi largi asupra oricãrei chestiuni. Atâta
sunt de largi, cã nu mai ºtiu pe ce poziþie mã situez cu nici o problemã.
Judecã tu însuþi. Astfel, la întrebarea : Stãrui în prejudecãþile contra
micii noastre vecine din Vest ? Nutreºti faþã de ea aceleaºi sentimente ?, nu ºtiu ce rãspuns sã îþi dau ; pot cel mult sã te surprind
ori sã te decepþionez. Asta din cauzã cã, vezi bine, nu avem aceeaºi
experienþã în privinþa Ungariei.
2. Der Einzige und seine Eigentum (Leipzig, 1845) de Max Stimer (n.t.).
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Nãscut dincolo de Carpaþi, nu l-ai putut cunoaºte pe jandarmul
ungur, teroare a copilãriei mele transilvane. Când zãream vreunul,
chiar de departe, intram în panicã ºi-o luam la goanã : era strãinul,
duºmanul ; a urî însemna a-l urî. Din cauza lui, îi uram pe toþi ungurii
cu o patimã curat ungureascã. Nu e nevoie sã-þi spun mai mult ca sã
pricepi cât mã pasionau. Mai pe urmã, schimbându-se împrejurãrile,
n-am mai avut motive sã-i duºmãnesc. Cu toate astea, multã vreme
încã, nu-mi puteam imagina un opresor fãrã sã mã gândesc la tarele
ºi fascinaþia lor. Cine se revoltã, cine se rãzvrãteºte ? Arareori sclavul,
ci aproape totdeauna asupritorul devenit sclav. Ungurii sunt excelenþi
cunoscãtori ai tiraniei, pentru c-au practicat-o cu o competenþã inegalabilã : ar putea depune mãrturie minoritãþile fostei Monarhii. Iar
pentru cã ºtiuserã, în trecutul lor istoric, sã facã pe stãpânii atât de
bine, ei erau, în epoca noastrã, mai puþin dispuºi decât oricare altã
naþiune a Europei Centrale sã suporte sclavia ; de vreme ce-avuseserã
gustul poruncii, cum sã nu-l aibã pe al libertãþii ? Trãgându-ºi forþa
din tradiþia lor de persecutori, cunoscãtori ai mecanismului împilãrii
ºi intoleranþei, s-au ridicat împotriva unui regim nu mult diferit de
cel rezervat de ei înºiºi altor popoare. Ci noi, dragã prietene, neavând
pânã acum ºansa de-a fi opresori, nu o puteam avea nici pe aceea de-a
fi rãzvrãtiþi. Lipsiþi de aceastã îndoitã fericire, noi ne purtãm cum se
cuvine lanþurile, ºi-aº fi nedrept de aº nega virtuþile cumpãtãrii, nobleþea servituþii noastre, recunoscând totodatã cã excesul de modestie ne
împinge spre extreme neliniºtitoare ; atâta înþelepciune întrece mãsura într-atât, cã uneori mã ºi descurajeazã. Invidiez, îþi mãrturisesc,
aroganþa vecinilor noºtri, îi pizmuiesc pânã ºi pentru limba lor, oricât
ar fi ea de sãlbaticã, de-o frumuseþe ce n-are nimic omenesc, cu sonoritãþi venind dintr-un alt univers, puternicã ºi corosivã, fãcutã pentru
rugãciune, pentru rãgete de furie ºi pentru jeluiri, ieºitã din infern
ca sã-i perpetueze accentul ºi strãlucirea. Mãcar cã nu cunosc în
aceastã limbã decât înjurãturile, ea îmi place nemãsurat, aº sta o
veºnicie s-o ascult, mã fascineazã ºi mã îngheaþã, mã pierd la farmecul ºi la cruzimea ei, la toate acele cuvinte de nectar ºi cianurã,
atât de adaptate la exigenþele unei agonii. Ar trebui sã rãposãm pe
ungureºte  iar dacã nu, sã renunþãm a mai muri.
Neîndoielnic, îi urãsc din ce în ce mai puþin pe foºtii mei stãpâni.
Dacã mã gândesc bine, ei au fost mereu, chiar ºi în epoca lor de glorie,
singuri în mijlocul Europei, izolaþi în mândria ºi regretele lor, fãrã
afinitãþi profunde cu alte popoare. Dupã câteva incursiuni în Occident,
unde-au putut sã-ºi desfãºoare ºi sã-ºi risipeascã sãlbãticia originarã,
s-au retras, cuceritori degeneraþi în sedentari, pe malurile Dunãrii,
unde aveau sã cânte, sã se tânguie ºi sã-ºi toceascã instinctele. Existã
la aceºti huni rafinaþi o melancolie nãscutã din cruzimea refulatã, ºi
care nu-ºi gãseºte nicãieri echivalent : ai spune cã e sângele ce ar
începe sã viseze la el însuºi. ªi care, la urmã, s-ar preschimba în
melodie. Rãmaºi aproape de esenþa lor, deºi sunt atinºi, chiar marcaþi,
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de civilizaþie, conºtienþi cã provin dintr-o hoardã fãrã pereche, pãtrunºi
de un orgoliu în acelaºi timp profund ºi teatral, ce le dã un aer mai
mult romantic decât tragic, ei nu puteau rata misiunea ce le revenea
în lumea modernã : aceea de a reabilita ºovinismul, împãnându-l cu
destul fast ºi suficientã fatalitate pentru a-l face pitoresc în ochii
observatorului dezabuzat. Sunt cu atât mai înclinat sã le recunosc
meritul, cu cât prin ei mi-a fost dat sã îndur cea mai cumplitã umilinþã :
aceea de-a te naºte slugã ; tot lor le datorez acele chinuri ale ruºinii,
cel mai greu de îndurat dintre toate, dupã spusele unui moralist.
Oare n-ai cunoscut la rându-þi voluptatea ce þi-o oferã efortul de-a
fi obiectiv cu cei care te-au terfelit, te-au spurcat ºi lovit, mai ales când
le împãrtãºeºti în tainã viciile ºi nimicnicia ? N-aº vrea sã deduci
de-aici cã râvnesc sã fiu înãlþat la rangul de maghiar. Departe de mine
asemenea prezumþie : îmi cunosc limitele ºi înþeleg sã rãmân între ele.
Le cunosc, de altfel, ºi pe ale vecinei noastre  ºi e destul ca pasiunea
mea pentru ea sã scadã cu o fãrâmã, ca sã nu mai pun nici un preþ
pe onoarea ce mi-a fãcut-o persecutându-mã.
Popoarele, mai mult decât indivizii, ne inspirã sentimente contradictorii ; le iubim ºi le urâm în acelaºi timp ; obiecte ale simpatiei ºi
aversiunii noastre, nu meritã sã nutrim pentru ele un simþãmânt
anume. Atitudinea ta pãrtinitoare faþã de popoarele Occidentului, ale
cãror defecte nu le distingi prea clar, este efectul distanþei : eroare de
opticã sau nostalgie a inaccesibilului. Nu distingi mai bine nici lacunele societãþii burgheze, ba chiar te suspectez cã o priveºti cu o anume
complezenþã. Faptul cã  privitor îndepãrtat  ai asupra ei o viziune
fantasmagoricã e cât se poate de firesc ; cum însã eu o cunosc îndeaproape, este de datoria mea sã risipesc iluziile pe care þi le-ar putea
întreþine. Nu vreau sã spun cã o detest în mod absolut  ºtii doar cã
am o slãbiciune pentru monstruos -, dar risipa de nepãsare necesarã
pentru a o suporta e în vãditã disproporþie cu limitatele mele resurse
de cinism. E prea puþin spus cã nedreptãþile abundã în aceastã societate : e chiar o chintesenþã a nedreptãþii. De bunurile pe care le etaleazã,
de opulenþa cu care se împãuneazã  delicii ºi belºug de suprafaþã 
se bucurã doar trântorii, profitorii, experþii în mârºãvie, ticãloºii mai
mari sau mai mici. Sub lustrul aparent se ascunde o lume a dezolãrii,
de ale cãrei detalii am sã te cruþ. Cum sã explici altfel decât printr-un
miracol faptul cã nu se spulberã sub ochii noºtri ori cã nimeni n-o
aruncã în aer pe loc ?
A noastrã nu-i deloc mai grozavã. Ba dimpotrivã., îmi vei obiecta.
Sunt de acord. Asta-i problema, într-adevãr. Ne gãsim în faþa a douã
tipuri de societate inacceptabile. ªi ceea ce e grav e cã abuzurile
societãþii voastre permit acesteilalte sã le continue pe ale sale ºi sã
rãspundã destul de eficient, cu grozãviile ei, la cele ce se practicã la
voi. Marea învinuire ce se poate aduce regimului vostru e cã a ruinat
utopia, principiu de regenerare a instituþiilor ºi popoarelor. Burghezia
a priceput ce foloase poate trage de aici împotriva adversarilor statu

DESPRE DOUÃ TIPURI DE SOCIETATE

381

quo-ului ; miracolul ce o salveazã, ce o fereºte de o nimicire imediatã
e tocmai eºecul celeilalte pãrþi, spectacolul unei mari idei desfigurate,
decepþia izvorând de-aici, aceea care, punând stãpânire pe spirite,
avea sã le paralizeze. Decepþie cu adevãrat nesperatã, sprijin providenþial al burghezului, hranã ce-l þine în viaþã, sursã a siguranþei lui.
Masele nu se pun în miºcare când au de ales doar între relele prezentului ºi cele ale viitorului ; resemnându-se cu ale momentului, n-au
nici un interes sã se expunã altora, necunoscute, dar sigure. Suferinþele previzibile nu îmboldesc imaginaþia ; ºi nu se ºtie nici o revoluþie izbucnitã în numele unui viitor întunecat sau în acela al unor
profeþii amare. Cine putea sã ghiceascã, în veacul trecut, cã noua
societate  prin viciile ºi nedreptãþile ei  avea sã-i permitã celei vechi
sã supravieþuiascã ºi chiar sã se consolideze, cã posibilul, devenit realitate, avea s-alerge-n ajutorul vechiului ?
Suntem cu toþii, aici ca ºi acolo, ajunºi la un punct mort, departe
de acea naivitate în care se plãsmuiesc visele de viitor. Pânã la urmã,
viaþa lipsitã de utopie devine  pentru cei mai mulþi, dacã nu pentru
toþi  sufocantã ; lumea are nevoie de un nou delir, altfel e condamnatã
la fosilizare. E singura evidenþã ce se degajã din analiza prezentului.
Deocamdatã, situaþia noastrã, a celor de aici, rãmâne destul de ciudatã. Imagineazã-þi o societate copleºitã de îndoieli, unde, cu excepþia
câtorva rãtãciþi, nimeni nu crede pe deplin în nimic, unde, neatinºi
de superstiþii ºi de certitudini, toþi invocã libertatea, dar nimeni nu
respectã forma de guvernãmânt care o apãrã ºi întrupeazã. Idealuri
fãrã conþinut sau, cu o vorbã la fel de gãunoasã, mituri fãrã substanþã.
Voi sunteþi dezamãgiþi de promisiuni ce nu puteau fi þinute ; noi  de
promisiuni ce nici mãcar n-au fost fãcute. Suntem, cel puþin, conºtienþi
de avantajul oferit inteligenþei de un regim care, pentru moment, o
lasã-n voia ei, fãrã s-o supunã rigorilor nici unui imperativ. Burghezul
nu crede în nimic, e cert ; dar tocmai în asta constã, dacã pot spune
aºa, partea pozitivã a neantului sãu, cãci libertatea nu poate sã se
manifeste decât în absenþa credinþelor, a axiomelor, ºi numai acolo
unde legile nu au mai multã autoritate decât o simplã ipotezã. Mi s-ar
putea obiecta cã burghezul crede totuºi în ceva, cã banul îndeplineºte
pentru el funcþia unei dogme ; aº replica spunând cã aceastã dogmã,
cea mai detestabilã dintre toate, este, oricât ar pãrea de ciudat, cea
mai suportabilã pentru spirit. Le iertãm celorlalþi bogãþiile lor dacã,
în schimb, ne lasã libertatea de-a muri de foame în felul nostru. Nu,
nu e chiar aºa sinistrã aceastã societate ce nu îþi poartã grija, te lasã-n
voia soartei, îþi garanteazã dreptul de-a o ataca, te pofteºte sau chiar
te obligã s-o faci, în ceasurile ei de moleºealã, când n-are suficientã
vlagã pentru a se urî ea însãºi. La fel de nepãsãtoare, în ultimã instanþã, la soarta ei ca ºi la a ta, nu vrea sã îþi înrâureascã în nici un
fel suferinþele, nici ca sã le aline, nici ca sã le-adânceascã, iar dacã
te exploateazã, o face din automatism, fãrã premeditare ºi fãrã rãutate,
aºa cum le stã bine unor brute plictisite ºi îmbuibate, contaminate de
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scepticism în aceeaºi mãsurã ca victimele lor. Diferenþa dintre regimuri nu-i chiar atât de importantã pe cât pare ; pe voi vã silesc sã fiþi
singuri, noi suntem singuri de bunãvoie. Sã fie-atât de mare distanþa
dintre infern ºi un rai deprimant ? Toate societãþile sunt rele ; dar
recunosc cã existã gradaþii, ºi dacã am ales-o pe aceasta e pentru cã
ºtiu sã fac deosebirea între nuanþele rãului.
În româneºte de EMANOIL MARCU
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Czes³aw Mi³osz

Anul vânãtorului*

3 august 1987
Transcriu câteva însemnãri pe care mi le-am notat în carnet acum
vreo doi ani, fiindcã au legãturã cu observaþia mea de ieri : cartea lui
Marek Zaleski, Aventura celei de-a doua avangarde ; e ca ºi cum m-aº
fi descoperit întrupat într-o altã apariþie, îndepãrtatã. Neg : nu pot fi
eu. ªi totuºi : sunt eu. Curios, fiindcã am gãsit fragmente de articole
ºi scrisori pe care uitasem cã le-aº fi scris vreodatã. Îmi descopãr
logica propriei alienãri. Faptul cã volumaºele mele de versuri, ca ºi
cele ale colegilor mei, nu au apãrut în tiraje mai mari de o sutã sau
trei sute de exemplare nu înseamnã cã au ºi avut atâþi cititori. Pe
vremea aceea eram convinºi cã tot ceea ce scriam era destinat unui
public nu mai mare de zece-treizeci de persoane, poeþi ca ºi noi ; de
un timp, convingerea asta mi-a revenit. Lângã noi, sute de inºi aºteaptã
cu urechile ciulite la orice aluzie politicã, gata sã ne transforme în
slujitori ai cauzei. A uneia stângiste, desigur. Sub noi, marea masã
analfabetã sau semialfabetizatã care nu citeºte nimic, masa pentru
care a fost inventatã televiziunea. Ceva mai sus, departajarea strictã
între : de o parte, progresism, stângism, permeabilitate faþã de inovaþie, snobism, intelectualism dubios, graniþa fluidã dintre polonezã
ºi idiº (în Vilnius, dintre rusã ºi idiº)  toate aparþinând unui mediu
evreiesc în proporþie de 80% ; de cealaltã, tendinþe de dreapta, catolicism ritualic, absenþa interesului intelectual. Destinul meu a fost
influenþat de aversiunea traumaticã faþã de acest din urmã mediu.
Cald, ºi mai cald, fierbinte. Sã fie acest cuvânt  traumatic  cheia
de boltã a întregii mele existenþe ? Un intelectual împotriva primitivismului ? Un evreu împotriva goym-ilor ? Un înþelept împotriva proºtilor ?
Un mistic împotriva credincioºilor unei religii populare în care Maica
Domnului îºi mai joacã încã rolul ancilar ? Fãrã îndoialã cã a invoca
originea mea lituanianã e un alt mod de a-i alunga pe realii sau
imaginarii mei persecutori polonezi. Nu am probabil dreptate, ceea ce
nu înseamnã nimic, de vreme ce eu nu vreau sã fac aici o analizã
sociologicã sau politologicã a acelor ani. Aºa am simþit atunci. ªi totuºi,
unde se aflã cheia traumei mele ?
*

Text apãrut în Partisan Review, nr. 3, 1994.
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Toatã acea avangardã îmi pare azi ridicolã, câþiva indivizi dezorientaþi, consumând o existenþã marginalã în cele câteva oraºe universitare ale þãrii. Dar ce mai conteazã acum slujbele lor, distracþiile,
iubirile, cãsãtoriile, naºterile, poveºtile lor secrete  au dispãrut toate
de parcã n-ar fi fost niciodatã. Au venit criticii literari ºi au conferit
realitate numai lucrurilor care supravieþuiserã în limbaj. ªi chiar
dacã e imposibil sã verifici la ce deformãri a fost supusã realitatea
în teoriile ºi operele avangardei, e foarte probabil cã poeþii acelei
perioade au fost marcaþi de aceleaºi traume care m-au marcat ºi pe
mine. Cu toate astea, pot numi scriitori care, deºi din aceeaºi generaþie
cu mine, au experimentat lumea într-un mod cu totul diferit, cu alte
idei ºi cu alte percepþii.
Isaac Bashevis Singer vorbeºte despre Polonia anilor treizeci în
cartea sa autobiograficã Dragoste ºi exil. Nu am cãlcat niciodatã în
clubul scriitorilor evrei din Varºovia, dar, cu toate astea, am avut
ocazia sã-mi fac o opinie. Era o epocã în care tinerii evrei abandonaserã
credinþa ºi obiceiurile pãrinþilor lor nu pentru o gândire deschisã ºi
liberalã, ci pentru a se afunda în ura fanaticã dintre staliniºti ºi
troþkiºti, care le însoþea noua credinþã. Alienarea lui Singer seamãnã
destul de mult cu a mea. Fiu de rabin, s-a întors împotriva credinþei,
ajungând aproape ateu ; a fost totuºi suficient de inteligent pentru a
percepe cultul lui Moloch care rezida în comunismul colegilor sãi scriitori. Nu s-a înþeles bine nici cu sioniºtii ºi, prin intermediul limbii idiº,
a început sã punã la punct o artã a distanþei, a eschivei. A scrie în
idiº... dar pentru cine ? Când Hitler a ajuns la putere în Germania,
cercurile intelectuale cãrora le aparþinea ºi Singer au înþeles cã nu
va trece mult timp ºi Polonia va fi ocupatã. A plecat deci în America
ºi, pentru mulþi ani, aºa cum el însuºi o mãrturiseºte, a suferit din
pricina neputinþei de a scrie  consecinþã logicã, s-ar pãrea, a unei
pierderi care s-a dovedit mai târziu providenþialã : în cãutarea unui
punct de sprijin, Singer a redescoperit lumea evreiascã tradiþionalã
a copilãriei sale. ªi, ce e mai important, marile întrebãri metafizice
care îl preocupaserã încã de copil. ªi eu am cãutat, în timpul crizei
pe care am traversat-o la începutul emigraþiei, lumea definitiv pierdutã a copilãriei. De-a lungul întregii sale vieþi, Singer, al cãrui talent
de povestitor mã face extrem de invidios, s-a învârtit în jurul unei
singure întrebãri : de ce permite Dumnezeu atât de mult rãu în lume.
Tragedia evreiascã, Iov strigând în numele a milioane de victime, e
disimulatã în toatã opera sa, deºi repulsia faþã de umanitatea pãcãtoasã, complice la crimele lui Hitler ºi Stalin, erupe în mod deschis
în Penitentul, ultimul sãu roman. Ideea damnãrii, sentimentul limpede
al prezenþei diavolului, credinþa în Providenþã  toate acestea m-au
obsedat ºi pe mine. Când am citit Penitentul, mi-am spus cã Singer
are aceeaºi atitudine faþã de ortodoxia hasidicã pe care o am eu faþã
de catolicismul ortodox. Iatã sursa sincerei mele admiraþii faþã de
Singer, autor mult mai puternic decât mulþi prozatori în viaþã, fie ei
polonezi sau americani. Premiul Nobel, deci, pentru doi autori alienaþi...
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11 august 1987
Un artist e o figurã excepþionalã, o abatere de la normã. Încã din
perioada romanticã, am fost învãþaþi sã credem asta. Arta ca maladie.
Thomas Mann a trecut aceastã idee în centrul preocupãrilor sale. Sub
influenþa romantismului probabil, am considerat arta ca pe o activitate
compensatorie, ca pe un substitut, dar niciodatã nu am fost sedus de
ideea geniului bolnav. Cine ºtie dacã ambiþiile mele nu ar fi fost mai
bine slujite de o dotare medie, chiar dacã asta ar fi însemnat sã nu
mai creez nimic.
Mediocritatea ca ideal ? Poate fiindcã astfel aº fi scãpat de acel
sentiment persistent de vinovãþie pentru existenþa altora. La Berkeley
îmi face plãcere când cineva mi se adreseazã cu domnule doctor, cu
domnule profesor. Mã satisface faptul cã aparþin unui clan respectat,
dar nu abuzez de acest sentiment, pentru cã pânã la urmã toate se
plãtesc  vorba diavolului întrupat într-un director-adjunct de hotel
din piesa lui Leszek Ko³akowski Hotel Eden.
Seara trecutã, cinã la Leonard Nathan ºi discuþie legatã de modul
în care trebuie frazat refuzul de a participa la acþiuni lipsite de sens
în sprijinul unor cauze mondiale. Decenþa ne impune sã oferim motivele pentru care credem cã dezbaterile despre cum pot fi întronate
democraþia, toleranþa ºi pacea în lume sunt o absolutã pierdere de
vreme. Numai cã oamenilor le place sã cãlãtoreascã la Paris pe cheltuiala
altora... Oricum, orice refuz va trebui formulat într-un mod politicos.
12 august 1987
Marek a pregãtit pãmântul, iar eu am plantat bougainvillea. E
delicatã ºi nu se adapteazã uºor altundeva. Cealaltã, pe care am cumpãrat-o anul trecut pentru Nela din vechiul oraº Menton, a fost multã
vreme bolnavã. ªi-a pierdut în întregime frunzele.
Prin urmare, încerc sã-mi înþeleg viaþa. Trebuie sã mãrturisesc cã
teroarea geniului-bolnav a fost pentru mine de-a dreptul obsedantã,
ºi ea explicã multe dintre deciziile pe care le-am luat de-a lungul
timpului. Încãpãþânat, suspicios, refractar, precaut  un adevãrat lituanian , am hotãrât sã-mi cruþ resursele, fiind convins cã personalitatea mea se va dezintegra dacã nu îmi voi þine în frâu slãbiciunile.
Sunt cãsãtorit de aproape cincizeci de ani, în ciuda tuturor problemelor. Am ales-o pe Janke pentru ca privirea ei, pentru ca judecata
ei sã domneascã asupra existenþei mele, ºi i-am pricinuit multã suferinþã. Poate din teamã faþã de mareea întunecatã a iresponsabilitãþii
ºi a nebuniei mi-am organizat eu viaþa cu o disciplinã atât de strictã ;
am fost atât de ordonat, de precis, de punctual, încât aº fi putut deveni
fãrã efort modelul tuturor brutarilor, al oamenilor de ºtiinþã ºi al
antreprenorilor.
În California sfârºitului de veac, eu, care cunosc atât de bine iadurile Europei, mã simt asemenea domnului Sammler din romanul lui
Saul Bellow. Cu toate acestea, am pãstrat un anumit scepticism faþã
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de privilegiul pe care îl reclamã poeþii americani, ºi anume acela de
a fi consideraþi nebuni. Alcoolism, droguri, internãri în clinici psihiatrice, sinucideri  acestea sunt considerate aici semnele talentului
excepþional. America nu a încetat sã creadã asta începând cu Edgar
Allan Poe. Poate cã aºa e, dar trebuie sã remarc cã mitul romantic
care identificã mãreþia cu deviaþia a cãpãtat un stimul nou o datã cu
apariþia societãþii permisive de astãzi ºi cã el începe sã dea abia acum
rezultate reale, ºi nu imaginare. Totuºi, ori de câte ori aud cã Robert
Lowell a aterizat într-o clinicã psihiatricã nu mã pot abþine sã îmi
închipui cã, dacã cineva i-ar croi cincisprezece curele la fundul gol,
ºi-ar veni în fire imediat. Recunosc, vorbeºte invidia. Dacã eu nu îmi
permit anumite lucruri, de ce i-aº obliga pe alþii sã facã la fel ? [ ]
16 septembrie 1987
Cei care au devenit comuniºti în 1945 aveau toate argumentele
logice de partea lor. Alternative nu existau nici mãcar în cazul tinerilor
scriitori. Þara fusese inclusã în noul imperiu pentru totdeauna ; era
destul sã te uiþi pe hartã ca sã înþelegi. Cine putea sã se sustragã ?
Cei care nu înþelegeau nimic din ceea ce se întâmplã în jurul lor, cei
care contau pe un nou rãzboi sau cei care aºteptau un miracol ºi aºa
mai departe. Aceºtia erau unii. Ceilalþi erau cei care nu cãdeau de acord
cu estetica religioasã a comunismului, cei care, familiarizaþi cu fenomenul rusesc, aveau o mai bunã cunoaºtere a lui decât scriitorii polonezi.
Nu puþini dintre ei citiserã Demonii, profeticul roman al lui Dostoievski,
ºi ºtiau la ce sã se aºtepte. Pe de altã parte, mai era populaþia catolicã,
având o înþelegere a fenomenului bazatã pe instinct ºi cãreia îi era
de ajuns sã descopere în tot ceea ce se petrecea mâna diavolului. Dintre
intelectuali, cei religioºi au fãcut tot ce le-a stat în putinþã pentru a-ºi
pãstra credinþa (Jerzy Turowicz, Hanna Malewska), chiar dacã asta
a însemnat acceptarea martiriului, lucru pe care astãzi îl uitãm adesea.
4 octombrie 1987
Fascinaþia pentru dualitatea spirit-trup  latura metafizicã a poeziei scrise în secolul XX. Tortura, remuºcarea amarã care se exprimã
în acest raport aratã cum a devenit poezia un ghid al teologiei ºi al
filosofiei, discipline care ºi-au pierdut darul de a atinge chestiunile
ultime. Numai poezia mai mediteazã asupra timpului, asupra misterului timpului  cel mai mare dintre toate potrivit lui Simone Weil.
Tot ceea ce face ca poezia sã semene cãutãrilor naive ale gândirii
presocratice se aflã aici.
2 noiembrie 1987
Pe plajã, citesc o discuþie între germani legatã de responsabilitatea
lor faþã de crimele din perioada 1933-1945. Sunt incapabili sã priveascã din exterior, cu ochii unor negermani. De aici, eterna întrebare :
cum a fost posibil ? Dacã ar deveni fie ºi pentru un moment polonezi
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sau ruºi (ceea ce, dacã mã gândesc la lipsa lor de imaginaþie, e aproape
imposibil), ar înþelege multe lucruri. Fiindcã hitlerismul nu a fost un
moment de crizã. ªi înainte, ºi dupã Hitler nemþii s-au lãsat conduºi
de contraste : curat-murdar, respectabil-nerespectabil, luminã-întuneric, nobil-josnic, cultural-barbar. Cel de-al doilea termen al acestor
perechi de contraste se aplicã desigur teritoriilor de dincolo de graniþa
rãsãriteanã a Germaniei. ªi chiar soluþia finalã trebuie cã îºi are
originea tot în repulsia lor faþã de polonez, de estic, de evreu.
25 decembrie 1987
Nu cu mult timp în urmã, mi-a picat destul de rãu lectura unui
volumaº de amintiri ºi recenzii legate de revista parisianã Cultura.
Chiar trebuie sã fiu pedepsit pentru toate stupiditãþile pe care le-am
emis de-a lungul vremii ? La începutul ºederii mele în Maisons-Laffitte,
toþi îºi închipuiau cã trebuie sã mã educe, iar eu, ca sã scap, îmi
deschideam larg ochii, privindu-i ca un copil : Nu se poate ? Chiar au
înfiinþat lagãre de muncã forþatã ? În amintirile ei din 1951, biata
Zofia Romanowicz luase de bune cuvintele mele.
Astea se întâmplau demult ; acum ne apropiem de sfârºitul secolului ºi vine vremea socotelilor. Dar paravane, ceþuri, voaluri ne acoperã
vederea, ºi ne e din ce în ce mai dificil sã distingem lucrurile ºi sã
stabilim ce a fost important ºi ce nu. Oricine s-a aplecat câtva timp
asupra istoriei literaturii ºtie cât de superflue sunt clasificãrile în
ºcoli ºi curente ºi cât de repede se ofilesc laurii dupã zece sau douãzeci
de ani. Poate cã ultimul criteriu în aprecierea unui scriitor va fi doza
de realitate prezentã în cãrþile sale, loialitatea sa faþã de adevãr.
Numai aºa cãrþile care au încercat sã împrãºtie ceaþa în spatele cãreia
se ascundea monstrul leninist-stalinist se vor bucura de o cuvenitã
reabilitare. Cãci am observat, de-a lungul vremii, cu câtã reþinere au
fost privite aceste cãrþi ºi cât de repede au fost date uitãrii.
În Vilniusul anilor treizeci, un anume Oleknovici, fost prizonier în
lagãrul de pe insula Solovki, s-a izbit de aceeaºi reacþie din partea
polonezilor pe care o vor avea mai târziu englezii faþã de cei proaspãt
eliberaþi din lagãrele de concentrare : simpatie amestecatã cu neîncredere. Aceºti martori, bãnuiau probabil ºi unii ºi ceilalþi, nu puteau fi
cu totul inocenþi de vreme ce fuseserã internaþi ; în definitiv, nimeni
nu e pedepsit pe degeaba. Tot în anii treizeci, Panait Istrati ºi André
Gide, ultimul prin cartea sa Întoarcerea din Uniunea Sovieticã, au
furnizat pretextul pentru o campanie organizatã împotriva deziluzionaþilor, a trãdãtorilor. Victor Serge, Arthur Koestler, Ignazio Silone
ºi George Orwell au fost imediat trecuþi pe listã. Nu peste mult timp
a fost adãugat ºi numele lui Albert Camus. Intelectualii progresiºti
au orchestrat o campanie de zvonuri  de fapt, o campanie de gesturi
cu subînþeles , mult mai productivã decât campania de defãimare
prin presã. S-au comportat faþã de scriitorii incomozi în acelaºi fel în
care o fãcuserã cu aliaþii burgheziei : fãrã a recurge la cuvinte, printr-un
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sistem silenþios ºi mutual acceptat de grimase, oftaturi, gesturi dezaprobante.
Aº putea transcrie titlurile atâtor cãrþi rãmase în manuscris sau
ucise de tãcere ; sau netraduse pentru multã vreme. De exemplu, cãrþile
lui Josef Czapski Pe planeta inumanã ºi Însemnãrile de la Starobilsk
sau volumul lui Gustav Herling-Grudzinski, O lume diferitã.
24 februarie 1988
Nu poate fi negat faptul cã întregul nostru mod de a medita asupra
istoriei religiilor necesitã o schimbare fundamentalã. Secolele de credinþã ardentã care i-au adunat laolaltã pe þãran, pe meºteºugar ºi pe
cleric, acele secole de entuziasm ºi râvnã ar putea fi într-o mare mãsurã
creaþia retrospectivã a imaginaþiei noastre. În multe þãri, creºtinismul
maselor a fost destul de dubios, iar obiceiul credinciosului de a merge
la bisericã nu însemna cã el era ºi capabil sã rãspundã la cele mai
simple întrebãri ale catehismului. În secolele al XVI-lea ºi al XVIII-lea,
regiunile rurale ale Lituaniei erau creºtinate la modul cel mai superficial. Chiar ºi Franþa, care fusese convertitã la creºtinism mult mai
devreme, avea în secolul al XVIII-lea o numeroasã populaþie urbanã
care nu îºi fãcuse încã nici cea mai micã idee despre propria religie,
lucru ce explicã probabil lipsa de remuºcãri cu care, în timpul Revoluþiei,
au fost decapitaþi sfinþii din portalurile catedralelor franceze. Criticându-l pe Dostoievski pentru credinþa lui în pietatea profundã a
þãranului rus, Mihailovski susþinea cã mujicul e, prin natura lui, ateu.
Exemplele de felul acesta, primele care îmi vin în minte, dau naºtere
anumitor suspiciuni : nu cumva istoria religiilor, ca ºi istoria în general, a fost extrem de marcatã de ideile unei caste a cãrturarilor ?
Splendoarea arhitecturii, a picturii ºi a muzicii a creat imaginea unei
civilizaþii creºtine în multe privinþe superioare individului mediu,
îndeobºte preocupat mai mult cu treburile terestre decât cu cele religioase. E totuºi imposibil sã trasãm o demarcaþie strictã între aceste
douã universuri, dupã cum nimeni nu poate izola magnificele temple
de la Naro ºi Kyoto de uimitorul amestec de tradiþii care se cheamã
Japonia. Probabil cã diferitele piedici care s-au pus în trecut de-a
curmeziºul religiei (obiceiuri pãgâne, sãrãcie, analfabetism) au fost
înlocuite astãzi, în contrapartidã, de altele, aºa încât efectul lor a
rãmas constant.
Moartea lui Dumnezeu a rãscolit casta cãrturarilor, iar filosofia,
ºtiinþele ºi arta ºi-au croit propriul destin fãrã a mai þine seama de
pãrerea teologilor. Aici, în acest moment fundamental în care se produce emanciparea de teologie, vãd eu problematica principalã a poeziei
moderne.
Poezia în locul religiei ; poezia impusã de aceleaºi necesitãþi care
îl împingeau altãdatã pe om cãtre religie. O astfel de formulã ar putea
fi corectã, dar e prea generalã ºi admite tendinþe mult prea diferite.
Mallarmé nu e aidoma lui Rilke, ºi nici unul dintre ei nu se aseamãnã
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cu Whitman. Nu ar fi o exagerare sã cãutãm analogii în primul secol
al creºtinismului, când, ca o consecinþã a rãspândirii masive a rafinamentului intelectual (filosofia greacã, noua viziune ºtiinþificã asupra
lumii etc.), noua religie s-a dovedit insuficientã pentru indivizii educaþi, care au preferat sã îmbrãþiºeze diferitele gnoze ale timpului.
Gnosticismul trebuie sã fi fost atunci pentru oamenii cu ºtiinþã de
carte ceea ce este astãzi pentru mulþi poezia (o poezie pe care nu o
mai putem reduce sub nici un chip la statutul de percepþie esteticã).
Poezia : cea mai importantã creaþie, explorare a locului pe care îl are
omul în univers, rivala diferitelor gnoze istoriozofice ale lumii de azi.
În româneºte de DORIAN BRANEA
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Sub înfãþiºãri inocente, strãine artificiilor romaneºti textualiste,
putând fi citite pur ºi simplu ca istorii bine scrise, captivante, amuzante, cãrþile lui Milan Kundera sunt, la o privire mai atentã, încãrcate de elemente subversie ºi de provocãri. În romanele sale   ert
(Gluma), 1967, Smì né lásky (Ridicole iubiri), 1969,  ivot je jinde
(Viaþa e în altã parte), 1973, Val ik na rozlouenou (Valsul de adio),
1979, Nesnesitelná lehkost bytí (Insuportabila uºurãtate a fiinþei),
1984, Milan Kundera preferã sã-ºi disimuleze exigenþele sub aparenþe
blânde, insidioase, ºi nu îºi declamã opiniile morale cu voce tare.
Eseu scris asemeni unui roman, Testamentele trãdate perindã sub
ochii cititorului, în nouã capitole diferite, aceleaºi personaje : Stravinski
ºi Kafka, alãturi de ciudaþii lor prieteni, Ansermet ºi Brod ; Hemingway
ºi biograful sãu ; Janaek ºi mica sa naþiune ; Rabelais ºi moºtenitorii
acestuia. Cãci arta, mai cu seamã arta romanului, este personajul
central al cãrþii : procesele intentate artei secolului nostru, de la
Céline la Maiakovski, situaþia moralã a literaturii confesive, problema pudorii ca valoare existenþialã a unei epoci a indivizilor, trãdãrile sãvârºite de scriitori, ca ºi trãdarea pe care, dupã moarte, au
suferit-o din partea executorilor testamentari. (Cãtãlin Lazurca)
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Milan Kundera

Testamentele trãdate*
[ ] Care sunt mijloacele de care dispune un autor pentru a se face
înþeles pe deplin ? Nu prea numeroase, credea Hermann Broch în
Austria anilor treizeci ruptã de Germania fascistã, ca ºi mai târziu,
în singurãtatea exilului : câteva conferinþe, în care-ºi prezintã propria
esteticã a romanului ; apoi, scrisorile cãtre prieteni, cãtre cititori,
editori, traducãtori ; nu a neglijat nimic, fiind foarte scrupulos, de
pildã cu scurtele texte tipãrite pe supracoperta cãrþilor sale. Într-o
scrisoare cãtre editorul sãu, autorul protesteazã împotriva afirmaþiei
cuprinsã în incartul din Somnambulii, adresat criticii, care-i compara
romanul cu cele ale lui Hugo von Hofmannsthal ºi Italo Svevo. ªi
avanseazã o contra-propunere : paralela cu Joyce ºi cu Gide.
Sã ne oprim puþin asupra acestei invitaþii : care este, de fapt, diferenþa dintre contextul Broch-Svevo-Hofmannsthal ºi contextul Broch-Joyce-Gide ? Primul context este literar, în înþelesul larg ºi imprecis
al cuvântului ; cel de-al doilea este specific romanesc (cãci de la Falsificatorii de bani ai lui Gide se reclamã Broch). Primul context e un
context minor, adicã local, central-european. Cel de-al doilea e un
context major, adicã internaþional, mondial. Plasându-se alãturi de
Joyce ºi de Gide, Broch insistã ca romanul sãu sã fie perceput în
contextul romanului european ; îºi dã seama cã Somnambulii, la fel
ca ºi Ulysse sau Falsificatorii de bani, e o operã care revoluþioneazã
formula romanului, care instaureazã o altã esteticã a acestuia, ºi cã
ea nu poate fi înþeleasã decât pe fundalul istoric al romanului ca atare.
Aceastã cerinþã a lui Broch e valabilã pentru orice operã importantã. Nu voi repeta niciodatã îndeajuns : valoarea ºi semnificaþia unei
opere poate fi apreciatã doar în context major, internaþional. Acest
adevãr capãtã deosebitã greutate pentru orice artist aflat într-o relativã izolare. Un suprarealist francez, un scriitor al noului roman, un
naturalist din secolul XIX, sunt cu toþii purtaþi de valul unei generaþii,
de o miºcare cunoscutã în toatã lumea, ºi, ca sã spunem aºa, programul
estetic le precede opera. Dar Gombrowicz, pe el unde-l putem plasa ?
Cum putem sã-i înþelegem estetica ?
Gombrowicz îºi pãrãseºte þara în 1939, pe când avea treizeci ºi
cinci de ani. Ca act de identitate artisticã, ia cu sine o singurã carte,
Ferdydurke, roman genial, foarte puþin cunoscut în Polonia, cu desãvârºire necunoscut în altã parte. Debarcã departe de Europa, în Argentina.
E neînchipuit de singur. Niciodatã marii scriitori argentinieni nu i-au
fost apropiaþi. Diaspora polonezã anticomunistã nu s-a interesat de
arta sa. Vreme de paisprezece ani situaþia lui a rãmas neschimbatã,
iar cãtre 1953 Gombrovicz începe sã-ºi scrie ºi sã-ºi publice Jurnalul.
*

Milan Kundera, Les testaments trahis, Gallimard, Paris, 1993 (fragmente).
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Nu dezvãluie în el prea multe despre propria viaþã. Înainte de toate,
întâlnim aici o expunere a poziþiei sale, o perpetuã autoexplicare,
esteticã ºi filosoficã, un manual al propriei strategii sau, mai precis,
un testament ; nu cã s-ar fi gândit pe atunci la moarte, dar a dorit
sã impunã, ca voinþã ultimã ºi definitivã, propria comprehensiune de
sine ºi propria înþelegere a operei.
Gombrowicz îºi delimiteazã poziþia prin trei refuzuri-cheie : refuzul
de a se supune angajamentului politic al diasporei poloneze (nu pentru
cã ar fi avut simpatii pro-comuniste, ci pentru cã îi repugna principiul
artei angajate) ; refuzul tradiþiei poloneze (potrivit lui, nu se putea
realiza nimic folositor Poloniei decât opunându-te polonitãþii, eliberându-te de stânjenitoarea moºtenire romanticã) ; ºi, în sfârºit, refuzul
modernismului occidental al anilor ºaizeci, modernism steril, necinstit
faþã de realitate, neputincios în arta romanului, universitar, snob,
absorbit de autoteoretizare (nu e vorba aici de faptul cã Gombrowicz
ar fi mai puþin modern, însã modernismul sãu este altul). Mai cu
seamã cea de-a treia clauzã testamentarã e importantã, decisivã ºi,
în acelaºi timp, cu îndãrãtnicie neînþeleasã.
Ferdydurke a fost publicat în 1937, cu un an înainte de a apãrea
Greaþa, însã  Gombrowicz fiind necunoscut, Sartre celebru  Greaþa
a confiscat, ca sã zic aºa, în istoria romanului, locul cuvenit lui
Gombrowicz. În vreme ce în Greaþa filosofia existenþialistã îmbracã
haina romanului (ca ºi cum, pentru a-ºi amuza elevii adormiþi, un
profesor s-ar decide sã le predea o lecþie sub forma unui roman),
Gombrowicz scria un roman adevãrat, ce reînnoadã vechea tradiþie a
romanului comic (pe urmele lui Rabelais, Cervantes, Fielding) într-aºa
fel încât problemele existenþiale, de care autorul nu era mai puþin
pasionat decât Sartre, apar aici într-o luminã hilarã ºi caraghioasã.
Ferdydurke e una dintre acele opere majore (alãturi de Somnambulii,
de Omul fãrã însuºiri) care inaugureazã, dupã pãrerea mea, cea de-a
treia perioadã a istoriei romanului, prin resuscitarea experienþei uitate
a romanului prebalzacian ºi prin cucerirea unor domenii considerate
odinioarã ca rezervate filosofiei. Faptul cã Greaþa, ºi nu Ferdydurke,
a devenit exemplul acestei noi orientãri a avut consecinþe dintre cele
mai neplãcute : în noaptea nunþii lor, filosofia ºi romanul s-au plictisit
reciproc. Descoperite douãzeci, treizeci de ani dupã apariþie, operele
lui Gombrowicz, Broch, Musil (ºi, bineînþeles, cea a lui Kafka) n-au
mai avut forþa necesarã pentru a seduce o generaþie ºi pentru a da
naºtere unei miºcãri ; interpretate de o altã ºcoalã esteticã, care, în
multe privinþe, le era opusã, au fost respectate, chiar admirate, dar
au rãmas neînþelese ºi, ca urmare, cea mai importantã revoluþie din
istoria romanului secolului nostru s-a petrecut fãrã a fi luatã în seamã.
* * *
La fel s-a întâmplat, am spus-o deja, ºi cu Janaek. Max Brod s-a
pus în slujba lui, la fel cum o fãcuse ºi în cazul lui Kafka : cu o dãruire
total dezinteresatã. Sã-i acordãm acest merit : Brod s-a pus în slujba
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a doi dintre cei mai mari artiºti care au trãit vreodatã în þara în care
m-am nãscut. Kafka ºi Janaek : amândoi desconsideraþi ; amândoi
propunând o esteticã greu de înþeles ; amândoi victime ale mediocritãþii mediului în care trãiau. Praga reprezenta pentru Kafka un imens
handicap. Era, aici, izolat de lumea literarã ºi editorialã germanã, iar
acest lucru i-a fost fatal. Editorii sãi sunt prea puþin preocupaþi de
acest autor pe care, personal, de abia îl cunoºteau. Joachim Unseld,
fiul unui mare editor german, consacra o carte acestei probleme, demonstrând cã tocmai aici putem afla motivaþia cea mai probabilã (ºi
gãsesc aceastã idee foarte realistã) a faptului cã Franz Kafka nu
termina decât romanele care-i erau cerute. Cãci dacã un autor nu are
perspectiva concretã de a-ºi publica manuscrisul, nimic nu-l determinã
sã-l cizeleze, nimic nu-l împiedicã sã-l dea la o parte de pe masa de
scris ºi sã treacã la altceva.
Pentru germani, Praga nu era decât un oraº de provincie, la fel ca,
pentru cehi, Brno. Amândoi, Kafka ºi Janaek, erau deci niºte provinciali. În vreme ce Kafka era cvasinecunoscut într-o þarã al cãrei
popor îi rãmânea strãin, Janaek, în aceeaºi þarã, era bagatelizat chiar
de ai sãi.
Cine doreºte sã înþeleagã incompetenþa esteticã a fondatorului
kafkologiei trebuie sã citeascã monografia acestuia închinatã lui Janaek.
O monografie entuziastã care, desigur, l-a ajutat mult pe maestrul
desconsiderat. Dar cât de slabã, cât de naivã ! Plinã de cuvinte mari,
cosmos, iubire, compasiune, umiliþi ºi obidiþi, muzicã divinã, suflet
hipersensibil, suflet blând, suflet de visãtor, ºi fãrã nici cea mai micã
urmã de analizã structuralã, fãrã cea mai neînsemnatã tentativã de
a înþelege estetica concretã a muzicii janaekiene. Cunoscând dispreþul
muzicologiei pragheze faþã de compozitorul provincial, Brod a dorit sã
dovedeascã faptul cã Janaek fãcea parte din tradiþia naþionalã ºi cã
era pe deplin demn de marele Smetana, idolul ideologiei naþionale
cehe. S-a lãsat atât de mult orbit de aceastã polemicã cehã, provincialã,
mãrginitã, încât a evacuat din carte întreaga muzicã a lumii, iar dintre
toþi compozitorii, din toate timpurile, nu-l mai regãsim aici decât pe
Smetana.
Ah, Max, Max ! Nu trebuie niciodatã sã te precipiþi pe terenul
adversarului ! Nu vei întâlni acolo decât gloata ostilã, arbitri vânduþi !
Brod n-a ºtiut sã profite de poziþia sa de non-ceh pentru a-l muta pe
Janaek în contextul major, în contextul cosmopolit al muzicii europene, singurul în care i se putea lua apãrarea ºi putea fi înþeles ; el
l-a reînchis în orizontul naþional, l-a rupt de muzica modernã ºi i-a
pecetluit izolarea. O datã primele etichete lipite, o operã nu va mai
putea sã se debaraseze de ele. Tot aºa cum gândirea lui Brod va rãmâne
pentru totdeauna sesizabilã în întreaga literaturã despre Kafka, la fel
va suferi mereu Janaek de provincializarea impusã de compatrioþii
sãi ºi confirmatã, la rândul sãu, de Brod.
Enigmaticul Brod. Îl iubea pe Janaek ; nu l-a mânat nici un
gând ascuns, ci doar dorinþa de a se face dreptate ; l-a iubit pentru
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ceea ce era esenþial, pentru arta sa. Dar, aceastã artã, n-a înþeles-o
nicicând.
N-am pãtruns niciodatã pânã la capãt misterul lui Brod. Dar Kafka ?
Ce credea el despre toate astea ? În jurnalul sãu din 1911, Kafka povesteºte : într-o zi au plecat amândoi sã întâlneascã un pictor cubist, Willi
Novak, care lucra la un ciclu de portrete ale lui Brod, litografii, aproape
gata în acel moment ; în maniera ºtiutã a lui Picasso, primul desen
era fidel, pe când celelalte, spune Kafka, se îndepãrtau din ce în ce
mai mult de model, pentru a ajunge la o extremã abstracþiune. Brod
s-a arãtat stânjenit ; nu-i plãceau aceste desene, cu excepþia primului,
realist, care, dimpotrivã, îi plãcea mult, pentru cã, noteazã Kafka cu
blândã ironie,  pe lângã asemãnare, îl înfãþiºa având, în jurul gurii
ºi al ochilor, trãsãturi nobile ºi calme....
Brod înþelegea cubismul la fel de puþin cum îi înþelegea pe Kafka
ºi pe Janaek. Fãcând totul pentru a-i salva de izolarea socialã, el le-a
asigurat solitudinea esteticã. Cãci devotamentul sãu exprima urmãtorul fapt : chiar ºi cel care-i iubea, ºi care, deci, era pe deplin dispus
sã-i înþeleagã, rãmânea strãin artei lor.
* * *
Am fost mereu uimit de ºocul provocat de (pretinsa) decizie a lui
Kafka de a-ºi distruge întreaga operã. Ca ºi cum o asemenea decizie
ar fi aprioric absurdã. Ca ºi când un autor n-ar putea avea destule
motive sã-ºi doreascã sã ia, pe ultimul drum, întreaga operã cu sine.
Se poate, într-adevãr, întâmpla ca într-un moment de bilanþ autorul
sã-ºi dea seama cã-ºi dispreþuieºte cãrþile. ªi cã nu vrea sã lase în
urmã acest lugubru monument al înfrângerii sale. ªtiu, ºtiu, veþi
obiecta cã se înºealã, cã se lasã pradã unei depresii maladive, dar
îndemnurile voastre sunt inutile. Cel ce se simte acasã în opera sa
este el, ºi nu dumneata, prietene !
Iatã un alt motiv plauzibil : autorul îºi iubeºte opera, dar nu iubeºte
lumea. ªi nu se poate împãca cu ideea cã o lasã aici, la mila timpurilor
viitoare, timpuri pe care nu poate decât sã le urascã.
Apoi, încã un caz : autorul îºi iubeºte opera ºi nu e deloc preocupat
de viitorul lumii, dar, având propriile sale experienþe cu publicul, ºi-a
dat seama cã arta nu e decât vanitas vanitatum, cã e sortitã unei
inevitabile neînþelegeri (ºi nu e vorba de subestimare, cãci nu vorbesc
despre vanitoºi), neînþelegere de pe urma cãreia a suferit în timpul
vieþii ºi din pricina cãreia nu mai vrea sã sufere ºi post-mortem. (Poate
cã doar scurtimea vieþii îi împiedicã pe artiºti sã înþeleagã pe deplin
orgoliul muncii lor ºi sã-ºi pregãteascã din vreme uitarea, a operei,
ca ºi a lor înºiºi).
Nu sunt oare acestea motive valabile ? Ba da. Totuºi, nu ele au fost
motivele lui Kafka : era conºtient de valoarea celor scrise de el, nu
simþea faþã de lume o repulsie declaratã ºi, prea tânãr ºi aproape
necunoscut, nu avusese cu publicul experienþe neplãcute, pentru cã
nu avea un public.
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* * *
Testamentul lui Kafka : nu un testament în sensul juridic al cuvântului ; de fapt, douã scrisori private ; ºi nici mãcar scrisori, de vreme
ce n-au fost expediate nicicând. Brod, executorul testamentar al lui
Kafka, le-a descoperit dupã moartea prietenului, în 1924, într-un sertar,
laolaltã cu o mulþime de alte hârtii : prima, scrisã cu cernealã, adresatã
lui Brod, cea de a doua, mai amãnunþitã, scrisã cu creionul. În a sa
Postfaþã la prima ediþie a Procesului, Brod explica : «În 1921, i-am
spus prietenului meu cã redactasem un testament în care-l rugam sã
distrugã unele lucruri (dieses und jenes vernichten), sã revizuiascã
altele etc. Dupã asta, Kafka, arãtându-mi biletul scris cu cernealã pe
care-l voi gãsi mai târziu în biroul sãu, mi-a spus : Testamentul meu
va fi mult mai simplu : te rog sã arzi totul.. Îmi amintesc încã foarte
bine rãspunsul pe care i l-am dat : (...) te previn de pe acum cã n-o
voi face.» Evocând aceastã întâmplare, Brod îºi justifica nesupunerea
faþã de dorinþa testamentarã a prietenului sãu ; Kafka, spune el mai
departe, cunoºtea veneraþia fanaticã pe care o aveam pentru fiecare
cuvânt al sãu ; ºtia deci cã nu va fi ascultat ºi cã ar fi trebuit sã-ºi
aleagã un alt executor testamentar, dacã propriile sale dispoziþii ar
fi fost cu adevãrat de o seriozitate deplinã ºi necondiþionatã. Dar este
acest fapt atât de sigur ? În testamentul sãu, Brod îi cerea lui Kafka
sã-i distrugã câteva lucruri ; de ce, atunci, sã nu i se fi pãrut normal
ºi lui Kafka sã-i cearã lui Brod acelaºi lucru ? ªi, dacã primul ºtia sigur
cã nu va fi ascultat, de ce ar mai fi scris acea a doua scrisoare în creion,
ulterioarã convorbirii din 1921, în care-ºi dezvoltã ºi îºi precizeazã
dispoziþiile ? Dar sã trecem peste asta : nu vom ºti niciodatã ce-ºi vor
fi spus cei doi prieteni asupra acestui subiect care, de altfel, nu era,
pentru ei, dintre cele mai urgente, având în vedere cã nici unul dintre
ei, ºi mai cu seamã Kafka, nu se putea considera ameninþat de nemurire.
Se spune adesea : dacã Franz Kafka ar fi dorit cu adevãrat sã-i fie
distrusã opera, ar fi distrus-o el însuºi. Dar cum ? Scrisorile sale erau
în posesia celor cu care coresponda. (El n-a pãstrat nici o scrisoare
din câte a primit.) Cât despre jurnale, e adevãrat, ar fi putut sã le
ardã. Dar e vorba de jurnale de lucru (mai degrabã carnete decât
jurnale), ele îi erau utile atâta vreme cât scria, ºi a scris, de fapt, pânã
în ultimele sale zile. Putem spune acelaºi lucru despre prozele neterminate. Iremediabil neterminate n-ar fi fost decât în cazul morþii ; în
timpul vieþii, putea oricând sã revinã la ele. Dar o nuvelã pe care o
considerã ratatã nu-i este inutilã unui scriitor, ea îi poate sluji ca
material pentru o altã nuvelã. Scriitorul nu are nici un motiv sã
distrugã ceea ce a scris atâta vreme cât nu e pe moarte. Însã, muribund
fiind, Kafka nu se aflã la el acasã, ci într-un sanatoriu, ºi deci nu poate
distruge nimic, poate doar sã conteze pe sprijinul amicului sãu. Neavând prea mulþi prieteni, în fine, neavând decât unul singur, se
aºteaptã ca acesta sã-l ajute.
Se mai spune : a dori sã-þi distrugi propria operã nu e decât un gest
patologic. În acest caz, nesupunerea faþã de voinþa unui Kafka destructiv devine fidelitate faþã de celãlalt Kafka, creatorul. ªi astfel,
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ajungem la cea mai mare minciunã a legendei þesute în jurul testamentului sãu : Kafka nu dorea sã-ºi distrugã opera. Se exprima, în cea
de a doua scrisoare, cu deplinã precizie : Din câte am scris, sunt
valabile (gelten) doar cãrþile : Verdictul, Fochistul, Metamorfoza, Colonia
penitenciarã, Un medic de þarã ºi o nuvelã : Un artist al foamei. (Cele
câteva exemplare ale Cugetãrilor pot sã rãmânã, nu vreau sã las
nimãnui corvoada de a le distruge, dar nu trebuie retipãrit nimic din
ele.). Deci, nu doar cã nu-ºi reneagã opera, dar, de fapt, realizeazã
un bilanþ încercând sã separe ceea ce trebuie sã rãmânã (ceea ce poate
fi retipãrit) de ceea ce nu corespunde exigenþelor sale ; tristeþe, severitate, dar nicidecum nebunie, orbire datoratã disperãrii, în judecata
sa : considera valabile toate cãrþile sale tipãrite, cu excepþia primeia,
Cugetãri, pe aceasta crezând-o, poate, imaturã (ºi ar fi dificil sã-l
contrazicem). Refuzul sãu nu se referea numaidecât la cãrþile nepublicate, cãci aºazã printre operele sale valabile nuvela Un artist al
foamei care, în momentul în care concepea scrisoarea, nu exista decât
în manuscris. Mai târziu, el va adãuga alte trei nuvele (Prima suferinþã,
O femeie micã, Josephine cântãreaþa) pentru a alcãtui o carte ; la
sanatoriu, pe patul morþii, se va ocupa chiar de corectura acestei cãrþi :
dovadã aproape pateticã a faptului cã nu avea nimic de-a face cu
legenda autorului care doreºte sã-ºi distrugã opera.
Dorinþa distructivã se referea doar la douã categorii de scrieri, clar
delimitate : în primul rând, cu deosebitã insistenþã, scrierile intime
(scrisori, jurnale) ; în al doilea rând, nuvelele ºi romanele pe care,
dupã pãrerea lui, nu reuºise sã le ducã la bun sfârºit.
* * *
Privesc, în faþa mea, o fereastrã. Cãtre searã se aprinde lumina.
Un bãrbat intrã în camerã. Cu capul plecat, umblã dintr-o parte în
alta ; din când în când, îºi trece mâna prin pãr. Dintr-o datã, îºi dã
seama cã încãperea e luminatã ºi cã poate fi vãzut. Cu un gest brusc,
trage draperia. ªi totuºi, nu avea de gând sã fabrice bani falºi ; nu avea
nimic de ascuns, doar pe sine, modul sãu de a merge prin camerã, felul
neglijent în care era îmbrãcat, felul în care îºi mângâia pãrul. Confortul sãu e condiþionat de libertatea de a nu fi vãzut.
Pudoarea este una dintre noþiunile cheie ale Timpurilor moderne,
epocã individualistã, care, pe nesimþite, se înstrãineazã azi de noi ;
pudoara : reacþie epidermicã de apãrare a vieþii private ; a pretinde
o draperie la fereastrã ; a insista ca o scrisoare adresatã lui A sã nu
fie cititã de B. Una din situaþiile elementare ale trecerii cãtre vârsta
adultã, unul dintre primele conflicte cu pãrinþii constã în revendicarea
unui sertar pentru scrisorile ºi carnetele proprii, revendicarea unui
sertar cu cheie ; pãtrundem în maturitate prin revolta pudorii.
Veche utopie revoluþionarã, fascistã sau comunistã : viaþa fãrã secrete, în care existenþa publicã ºi cea privatã alcãtuiesc un tot. Visul
suprarealist drag lui Breton : casa de sticlã, casa fãrã draperii, în care
omul trãieºte în vãzul lumii întregi. Ah, frumuseþea transparenþei !
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Singura împlinire a acestui vis : o societate pe deplin controlatã de
poliþie.
Vorbesc despre asta în Insuportabila uºurãtate a fiinþei : Jan
Prochazka, o mare personalitate a Primãverii de la Praga, a devenit,
dupã invazia rusã din 1968, un om strict supravegheat. Îl frecventa
deseori pe atunci pe un alt mare opozant, profesorul Vaclav Cerny, cu
care îi plãcea sã bea ºi sã stea la taclale. Toate discuþiile lor erau
înregistrate, iar eu presupun cã cei doi prieteni ºtiau asta ºi cã puþin
le pãsa. Dar, într-o zi, în 1970 sau 1971, urmãrind sã-l discrediteze
pe Prochazka, poliþia a difuzat aceste convorbiri într-un foileton radio.
Din partea poliþiei era un act curajos ºi fãrã precedent. ªi, fapt surprinzãtor : stratagema n-a reuºit ; pe moment, Prochazka a fost discreditat :
cãci, în intimitate, el spune vrute ºi nevrute, îºi vorbeºte prietenii de
rãu, e grosolan, nu e deloc serios, reproduce glume de prost gust, se
repetã, îºi amuzã interlocutorul ºocându-l cu enormitãþi, împãrtãºeºte
idei eretice pe care nu le mãrturiseºte public etc. Bineînþeles, cu toþii
ne purtãm asemeni lui Prochazka, în intimitate ne calomniem prietenii, vorbim vulgar ; a te purta altfel în spaþiul privat decât în cel
public este, dintre toate, experienþa cea mai elementarã, fundamentul
vieþii individului ; în mod straniu, aceastã evidenþã rãmâne ca ºi inconºtientã, nemãrturisitã, ocultatã mereu de reveriile lirice despre
transparenþa casei de sticlã, ºi e rareori înþeleasã ca valoare supremã
ce trebuie apãratã cu orice preþ. De abia încetul cu încetul (dar cu o
mânie cu atât mai mare) oamenii ºi-au dat seama cã adevãratul scandal nu se datora cuvintelor îndrãzneþe ale lui Prochazka, ci violului
la care îi supuseserã viaþa ; ºi-au dat seama (aproape ca un ºoc) cã
publicul ºi privatul sunt douã lumi diferite prin esenþã ºi cã respectarea acestei diferenþe e condiþia sine qua non pentru ca un om sã
poatã trãi ca om liber ; cã vãlul ce separã cele douã lumi este de neatins
ºi cã cei ce smulg vãlurile sunt niºte criminali. ªi, cum cei ce fãceau
asta se aflau în slujba unui regim urât de toatã lumea, au fost, în mod
unanim, consideraþi criminali demni de cel mai profund dispreþ.
Când, din aceastã Cehoslovacie împânzitã de microfoane, am ajuns
mai târziu în Franþa, am vãzut aici, într-un magazin, o fotografie
imensã înfãþiºându-l pe Jacques Brel acoperindu-ºi chipul, hãituit de
fotografi în faþa spitalului în care îºi îngrijea cancerul deja avansat.
ªi, dintr-o datã, am avut sentimentul cã reîntâlnesc rãul de care
fugisem atunci când mi-am pãrãsit þara ; difuzarea conversaþiilor lui
Prochazka ºi fotografia unui cântãreþ muribund ce-ºi acoperea chipul
îmi apãreau ca aparþinând unei aceleiaºi lumi ; mi-am spus atunci cã
dezvãluirea intimitãþii altuia, când devine obicei ºi regulã, anunþã o
epocã în care miza cea mare e chiar supravieþuirea sau dispariþia
individului.
* * *
În Islanda nu existã arbori aproape deloc, iar cei ce pot fi gãsiþi
se aflã aproape toþi în cimitire ; ca ºi cum n-ar exista morþi fãrã arbori,
ca ºi cum n-ar exista arbori fãrã morþi. Nu-i planteazã alãturi de
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morminte, ca în idilica Europã Centralã, ci în mijlocul lor, pentru ca
trecãtorul sã fie obligat sã-ºi imagineze rãdãcinile care, dedesubt,
strãpung trupurile. Mã plimb împreunã cu Elvar D. în cimitirul din
Reykjavik ; se opreºte înaintea unui mormânt al cãrui copac e încã
mic ; a trecut de-abia un an de când ºi-a înmormântat prietenul ; îºi
aminteºte de el, cu voce înaltã : viaþa sa privatã era marcatã de un
secret, de ordin sexual, probabil. Cum secretele iscã o curiozitate
iritatã, soþia mea, fiicele mele, oamenii din jurul meu au insistat sã
le vorbesc despre ele. Pânã într-atât încât, de atunci, raporturile cu
soþia mea s-au deteriorat. Nu puteam sã-i iert curiozitatea agresivã,
ea n-a putut sã-mi scuze tãcerea, dovadã, pentru ea, a puþinei încrederi
pe care i-o acordam. Apoi, surâzând : N-am trãdat nimic, spune. Cãci
nu era nimic de trãdat. Mi-am interzis dorinþa de a afla secretele
prietenului meu, aºa cã nu le cunosc. Îl ascult fascinat : din copilãrie
tot aud spunându-se cã prietenul e cel cu care îþi împãrtãºeºti secretele
ºi cã ai chiar dreptul, în numele prieteniei, sã insiºti pentru a le
cunoaºte. Pentru islandezul meu, prietenia era altceva : sã fii un paznic
al porþii în spatele cãreia prietenul îºi ascunde viaþa privatã ; sã fi cel
ce nu va deschide niciodatã aceastã poartã ; cel care nu va îngãdui
nimãnui s-o deschidã.
* * *
Mã gândesc la finalul Procesului : cei doi domni aplecaþi peste K.,
pe care-l înjunghiau : cu ochii tulburi, K. mai reuºi sã-i vadã, foarte
aproape în faþa sa, obraz lângã obraz, pe cei doi domni urmãrind
deznodãmântul : « Ca un câine spune K ; ºi era ca ºi cum ruºinea ar
fi trebuit sã-i supravieþuiascã. »
Ultimul substantiv al Procesului : ruºinea. Ultima sa imagine : chipurile strãine, apropiate de propriul chip, atingându-l aproape, martore ale stãrii celei mai intime a lui K., agonia. În ultimul substantiv,
în ultima imagine, e condensatã situaþia fundamentalã a întregului
roman : sã fii, în oricare moment, accesibil în propriul tãu dormitor ;
sã fii disponibil, zi ºi noapte, pentru a rãspunde la apel ; sã-þi vezi
confiscate draperiile ce-þi acopereau fereastra ; sã nu poþi sã te întâlneºti cu cine vrei ; sã nu-þi mai aparþi ; sã-þi pierzi statutul de individ.
Aceastã transformare a omului din subiect în obiect, iatã, o resimþim
ca pe o ruºine.
Nu cred cã, cerându-i lui Brod sã-i distrugã corespondenþa, Kafka
se temea cã aceasta va fi publicatã. O astfel de idee nu putea decât
cu greu sã-i treacã prin cap. Editorii nu se interesau de romanele sale,
cum ar fi putut atunci sã se arate interesaþi de scrisori ? Ceea ce l-a
determinat sã le doreascã distrugerea a fost ruºinea, ruºinea cu totul
elementarã, nu cea a unui scriitor, ci aceea a unui simplu individ,
ruºinea de a-ºi vedea târâte sub ochii altora problemele intime, sub
privirile familiei, ale necunoscuþilor, ruºinea de a fi transformat în
obiect, ruºinea capabilã sã-i supravieþuiascã.
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ªi totuºi, Brod a fãcut publice aceste scrisori ; mai înainte, în propriul sãu testament, îi ceruse lui Kafka sã-i distrugã unele lucruri ;
or, Brod va publica totul, fãrã discernãmânt ; chiar ºi acea lungã ºi
penibilã scrisoare descoperitã într-un sertar, scrisoare pe care Kafka
nu se hotãrâse niciodatã s-o expedieze tatãlui ºi care, datoritã lui
Brod, a putut fi cititã mai apoi de oricine, mai puþin de destinatar.
Indiscreþia lui Brod nu are, dupã pãrerea mea, nici o scuzã. El ºi-a
trãdat prietenul. A acþionat împotriva voinþei acestuia, împotriva sensului ºi spiritului voinþei acestuia, împotriva naturii pudice pe care
i-o cunoºtea prea bine.
În româneºte de CÃTÃLIN LAZURCA
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Bohumil Hrabal (1914, Brno  1997, Praga) e unul dintre cei mai
reprezentativi ºi mai prolifici autori ai literaturii cehe contemporane.
A absolvit facultatea de drept la Universitatea Carolinã din Praga,
dar nu ºi-a profesat nicicând meseria. Începând din 1940, lucreazã
ca impiegat de miºcare, ºef de depozit, apoi, cu toate cã devenise
între timp posesorul unui doctorat în drept, ca agent de asigurãri,
siderurgist, angajat al unui centru de colectare a deºeurilor º.a.m.d.
Din 1961, îºi câºtigã existenþa ca scriitor liber profesionist.
Bohumil Hrabal a debutat târziu, în 1956, cu volumul de povestiri
Pábitelé (Palavragiii). La momentul respectiv, cartea a trecut aproape neobservatã. Succesul a venit, în 1963, cu volumul Perli ka na
dnì (Perla în adâncuri), care obþinea premiul editurii Ceskoslovensky spisovatel. Dintre titlurile publicate ulterior, cele mai cunoscute sunt : Tane ní hodiny pro star í a pokro ilé (Ore de dans pentru
vârstnici ºi avansaþi), 1964, Ostøe sledované vlaky (Trenuri strict
°
supravegheate), 1965, Inzerát na dum,
ve kterém u nechci bydlet
(Anunþ pentru o casã în care nu mai vreau sã locuiesc), 1965, Postø i ini
(Tãierea pãrului), 1976, Mìste ko, ve kterém se zastavil  as (Orãºelul
în care timpul s-a oprit), 1978, Ka dý den zázrak (O minune în fiecare
zi), 1979, Jak sem obsluhoval anglického krála (L-am slujit pe regele
Angliei), 1980, Pøíli hlu ná samota (Prea zgomotoasa singurãtate),
1980, Harlekýnovy miliony (Milioanele arlechinului), 1981, Nì ní
barbari (Barbarii tandri), 1981. În perioada 1992-1996 a apãrut
ediþia criticã a Operelor lui Hrabal, în 19 volume.
Fragmentele urmãtoare au fost extrase din volumul Svadby v domì
(Nunþile în casã), trilogie autobiograficã reunind Svadby v domì
(Nunþile în casã), 1987, Vita nuova (Vita nuova), 1987, ºi Ponorné
ø í ky (Nisipuri miºcãtoare), 1988. Carte-bilanþ a unuia dintre cei mai
mari scriitori ai secolului, Nunþile în casã rememoreazã mai bine de
douãzeci de ani din viaþa prozatorului, din deceniul cinci pânã la
normalizarea din 1963, cu incursiuni în epoca interbelicã. Printr-un
artificiu stilistic, cel care vorbeºte nu este autorul însuºi, ci soþia
acestuia, fapt care conferã naraþiunii o dozã remarcabilã de sentimentalism ºi o anumitã preferinþã pentru detaliul derizoriu, aparent
lipsit de importanþã, extrem de grãitor în realitate. (Daciana Banciu)
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Bohumil Hrabal

Nisipuri miºcãtoare*

Rapidul de Viena urma sã plece într-un sfert de orã, aºteptam pe
peron, când deodatã a apãrut soþul meu cu o plasã de cumpãrãturi,
mai întâi am crezut cã bãuse, dar el era beat de el însuºi, de noua
sa carte, m-a ajutat sã urc în vagon ºi þipa... Asta e cea mai bunã !
Un tiraj de douãzeci de mii... Iar acum sunt obligaþi sã desfacã toate
pachetele, ºapte redactori urmeazã sã verifice textul ca sã gãseascã
o singurã greºalã ! Imagineazã-þi ! Undeva în text existã o frazã... ºi
o NSU SPORT MARX cu capotã argintie zãcea în ºanþ... Ar fi trebuit
sã culeagã... ºi o NSU SPORT MAX cu capotã argintie zãcea în ºanþ...
Acum, ºapte fetiþe se chinuie sã depisteze douãzeci de mii de pagini
ca sã scrie un semn cu peniþa, sã ascundã acel ...r... ! Apoi, sã refacã
toate acele pachete de câte douãzeci de exemplare... Iatã ce-mi striga
soþul meu, iar eu am simþit cum mã înroºesc... Te rog sã taci... ªeful
gãrii fluierã plecarea, soþul meu ridicã mâna, mã uit în jur, celorlalþi
cãlãtori nu le vine sã-ºi creadã ochilor... Plasa de cumpãrãturi e plinã
cu bancnote de o sutã... Un alt fluierat, soþul meu gesticuleazã pe
peron, îºi agitã plasa, ai crede cã a cumpãrat niºte spanac... trenul
se pune în miºcare, soþul meu aleargã în dreptul ferestrei ºi îmi explicã...
Vezi tu... mi-au dat un avans, zece mii de coroane... o sã vãruiesc
baraca, împreunã cu Pepiek... Apoi rãmâne acolo, învârtind în aer
plasa de cumpãrãturi, ºi bancnotele verzi strãlucesc într-adevãr ca
spanacul. Abia mã aºez, cã doamna din faþa mea intrã în vorbã... Soþul
dumneavoastrã e un bãrbat foarte vesel, vã distraþi de minune cu el,
nu-i aºa ?
Trenul intrã încet în gara Franz Josef, stau pe culoar, iar pe peron
e fratele meu Karel, Karli... Când ajung jos cu valizele, Karli a zburat
deja spre mine, ne strângem în braþe, îmi feresc obrazul plin de lacrimi,
da, e chiar Karli, Karli ºi cu mine... din nou împreunã, dupã atâþia
*

Bohumil Hrabal, Les noces dans la maison. Une trilogie autobiographique,
Paris, Editions Robert Laffont, 1990 (traducere din limba cehã de Claudia
Ancelot, fragmente).
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ani. Îmi ºterg lacrimile, da, e chiar Karli, elegant ca de obicei, purtând,
ca de obicei, un costum de cea mai bunã calitate, pantofi de lux, o
cãmaºã impecabilã, cravata înnodatã neglijent. Pãrul nu-l mai are la
fel de des, dar e tot ºaten ºi uºor ondulat, miroase a apã de colonie,
ºi-a acoperit cu pudrã cicatricea de pe bãrbie, urma unei explozii de
grenadã care îl lovise undeva pe frontul de Est... Dupã aceea, încãrcãm
valizele în Simca, acea Simcã la fel de lustruitã ca ºi pantofii lui Karli,
ca întreaga persoanã a lui Karli, fratele meu, pe care nu l-am mai
vãzut de la sfârºitul rãzboiului, de fapt n-am mai putut sã ne întâlnim
fiindcã pe atunci tata nu era de acord ca fratele meu sã aibã prieteni
cehi, sã frecventeze domniºoare cehoaice, sã meargã la clubul de canotaj din Praga, tata vroia ca el sã se dedice fabricii noastre de lemnãrie
ºi placaje, însã Karli prefera sã danseze la Praga cu fetele, cu prietenii
sãi... Am traversat deci Viena în Simca fratelui meu, n-am mers decât
de-a lungul lui Kärtnerstrasse ºi Mariahilferstrasse, o fãcea intenþionat, ºi eu priveam uluitã la aceste mari bulevarde, la magazinele
colorate ºi la toþi acei oameni vãzându-ºi fiecare de treburile lui, ne-am
înscris într-un lung ºir de maºini, i-am spus cã Viena mi se pãrea mai
ameþitoare ºi mult mai frumoasã decât pe vremea când, împreunã cu
fetele din Bøeclav, în loc sã mergem la ºcoalã, sãream în tren ºi ne
duceam la Viena... dar asta era la începutul rãzboiului
Apoi, la Rodaun, la periferia Vienei, am fost întâmpinatã de cumnata mea ºi am înþeles imediat cã ea dicta în casa fratelui meu Karli,
cã ea decidea totul, ºi nu doar în ce priveºte gospodãria... o femeie
agreabilã, genul vienez, cu o siluetã ca de popice, îmi zâmbea, dar nu
era prea bucuroasã sã mã vadã, de fapt, nu s-a calmat decât atunci
când i-am spus cã venisem doar pentru treisprezece zile, cã apoi o sã
mã întorc acasã, cã acasã însemna, de acum înainte, Praga... Îi luasem
o piatrã de pe inimã, a zâmbit fericitã cã n-aveam de gând sã rãmân
în Austria pentru totdeauna... Între timp, Karli îºi scosese pantofii,
îi aºezase pe calapod, acoperindu-i cu o flanelã, îºi luase papucii de
casã... m-am descãlþat ºi eu, am trecut în salon, uºa bucãtãriei era
deschisã, bucãtãria era albã de tot, puteai crede cã te afli la dentist,
cumnata mea ºi-a pus un ºorþ alb pentru a ne pregãti masa, s-a aºezat
pe un taburet alb, rotativ, cu marginile de nichel, a deschis niºte uºiþe
albe, emailate, ºi am vãzut strãlucind câteva spice în culori calde,
roºul morcovilor pe care tocmai începuse sã-i taie ºi verdele firelor de
pãtrunjel... apoi ne-a servit escalopul nature, întrucât fãcea o curã de
morcovi... Karli m-a întrebat, pe ºoptite, dacã Praga e ºi acum la fel
de frumoasã ca pe vremea tinereþii lui, când era student ºi juca tenis
sau baschet pentru clubul universitãþii. Nu-i aºa cã încã se mai danseazã la Inimioara ºi la Balul negru ? Dar la cafeneaua Juli ?
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ªtii, dancing-ul Vltava de la primul etaj ?... ªi nu-i aºa cã mai existã
încã regatele primãriei ? A fost încântat sã audã cã sunt ospãtãriþã
la restaurantul Hotelului Palace, se mãnâncã ºi astãzi la fel de bine
la etajul întâi ?... Aºa cã locuiam cu Karli la Rodaun, în fiecare searã
veneam sã-l aºtept la gardul fabricii, la cinci ºi jumãtate îl vedeam
traversând grãbit, în halatul sãu alb, curtea acelei fabrici de lemn
vieneze, tata era mort, cu atât mai bine, eram mulþumitã cã nu-l vedea
pe Karli care ar fi putut sã preia fabrica familiei, dar preferase sã-ºi
facã de cap la Praga cu fetele frumoase, cu prietenii, în loc sã se ocupe
de afacerile tatei... Karli ºtia desigur dinainte cum au sã sfârºeascã
toate, tata s-a trezit fãrã nimic, nu-i trecuse prin cap cã, într-o zi,
nemþii ar putea sã piardã rãzboiul, Karli m-a luat cu maºina la Salzburg
ºi mi-a arãtat o vilã superbã, tata avea din ce sã o întreþinã, dar de
ce o fi cumpãrat-o oare, în acel an 1934, când avea o vilã mai frumoasã
la Hodonín ?...
Tata n-a crezut niciodatã cã lucrurile aveau sã sfârºeascã aºa cum
au sfârºit, nu doar pentru el, ci pentru întreaga familie, fãrã sã-i uitãm
pe Lizaj ºi Wulli... În fiecare zi, Karli mã ducea sã vizitez un alt loc,
o datã hotelul Sacher, apoi Tallern, sã mâncãm pui, ºi cafeneaua
Demel, unde chelneriþele þi se adreseazã la persoana a treia... Was
wolt Ihr ? Din curiozitate, am mers cu Karli ºi la cafeneaua Hawelka,
apoi la Grinzing, am fãcut de asemenea un drum la Klosterneuburg
ºi ne-am plimbat, din nou, de-a lungul lui Kärtnerstrasse ºi al
Graben-ului, m-am arãtat ºi de data aceastã uimitã de Viena, de
magazinele ei, de nemþii austrieci atât de frumoºi, dacã aº fi putut
sã-mi iau viaþa de la capãt dupã rãzboi, n-aº fi vrut sã trãiesc altundeva
decât la Viena, aici eram acasã, oamenii îmi pãreau asemãnãtori cu
cei pe care îi cunoscusem înainte de 1945, pentru cã mama era austriacã, fiica unui pãdurar-ºef... Cu cât mã entuziasmam mai mult cu
privire la Viena, cu atât cumnata mea încerca sã mã tempereze, sigur,
sigur, numai cã la Viena trebuie sã munceºti ºi iar sã munceºti, ca
ºi ea, care munceºte în fiecare zi pânã la ºase, la fabrica ei de pantofi...
ªi Karli mi-a spus... Sunt strãin aici, Viena nu mã acceptã, viaþa mea
la Viena înseamnã sã merg la serviciu ºi sã mã întorc de la serviciu,
sã mã uit la televizor ºi sã mã culc devreme pentru a pleca din nou
la serviciu dimineaþa, sã mã spetesc muncind, zi de zi pânã la ora cinci
ºi jumãtate... Sunt strãin aici, numai în concediu pot sã plec unde
vreau, în concediu pot sã fac baie în nu mai conteazã care dintre mãri,
de Crãciun pot merge o sãptãmânã la ski unde îmi pofteºte inima...
Dar aici, în oraºul ãsta, eu rãmân un strãin, un neamþ din Sudeþi, deºi
anii cei mai frumoºi ai vieþii mele i-am petrecut la Praga, cu prietenii
cehi ºi cu fetele. La Praga am fost la mine acasã, pânã în ziua venirii
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lui Hitler, mama a mers ºi ea sã-l vadã când a venit la Viena, îmi
amintesc cã, la întoarcere, plângea de bucurie cã l-a vãzut pe Hitler,
plângeau de bucurie ºi Lizaj ºi tanti Piinka, care a murit anul trecut,
dar eu am înþeles dintr-o datã cã s-a sfârºit cu cehoiacele ºi cu toþi
prietenii mei praghezi... fiindcã noi trãiam în Sudeþi, eram nemþi, ºi
eu urma sã plec pe front... îmi spunea cu voce joasã Karli, ºtergându-ºi
cu batista bãrbia în care o schijã sãpase un ºanþ...
Doar revenind la Praga am înþeles ceva mai bine cã fusesem la
Viena, la Vindobona romanã. În gara Franz Josef, plângeam la fereastra
unui tren, Karli îmi cumpãrase un taior nou, un geamantan de lenjerie
ºi cadouri, stãtea pe peron cu faþa ridicatã spre mine, îmi zâmbea, nu-l
vedeam decât pe trei sferturi, ca pe un rege dintr-un spectacol de
marionete, cumnata mea purta un taior, ca de obicei, mã þinea de
mânã, îmi zâmbea, era exact femeia de care Karli are nevoie, nici
urmã de sentiment, nimic nu o poate atinge, e conºtientã de asta, ºtie
cã el nu poate sã renunþe la ea, cã s-ar duce de râpã... Un fluierat,
ºi trenul se pune în miºcare, Karli plânge, se ºterge la ochi, îºi trece
uºor batista peste bãrbie, cumnata mea zâmbeºte, e evident mulþumitã
cã mã întorc, în fine, la Praga, va putea sã se odihneascã dupã aceastã
vizitã de treisprezece zile, îl vãd încã pe Karli aplecându-se, scuturându-ºi de praf pantalonii, ºtergându-ºi apoi, cu atâta degajare, pantofii strãlucitori...
La Praga, soþul meu mã aºteaptã la garã, în jurul gurii i-au apãrut
o mulþime de riduri, nu m-a mai îmbrãþiºat niciodatã aºa, am un
moment de recul, o fi fãcut vreo prostie, are un aer vinovat, îmi apucã
valizele ºi, ca ºi cum n-ar exista taxiuri, ne urcãm în tramvai, mã uit
în urmã ºi vãd cã Praga e plinã de hârtii peste tot, cã jumãtate din
stradã e blocatã de mizeriile adunate, cã periferia a invadat centrul
oraºului cu o mulþime de rulote, garduri de scândurã, grinzi, traverse
de cale feratã, mã mir cã nu am remarcat asta pânã acum, centrul
Pragãi seamãnã cu Viena, însã nu cu centrul, ci cu periferia... Cât
despre soþul meu, el se confundã cu ceea ce vãd pe strãzi, ca ºi când
aº descoperi cã el însuºi e la fel pe dinãuntru, cã gândurile lui, hainele
lui seamãnã cu bâlciul strãzilor pragheze... Intrând pe strãduþa noastrã,
încep sã mã clatin, n-am mai vãzut niciodatã aceste cãsuþe gata-gata
sã cadã, jgheaburile smulse, pereþii leproºi, drumul plin de gunoaie...
Simt apoi umezeala intrãrii, frigul curþii unde doamna Beranová a
deschis robinetul ºi aruncã gãleatã dupã gãleatã pe cimentul de sub
fereastrã... apoi îndepãrteazã apa cu o mãturã din paie de orez... Nu
vã obosiþi sã-mi spuneþi pe unde aþi umblat ! ªtiþi foarte bine cã mi-am
petrecut douãzeci de ani din viaþã la Hamburg ! Urc treptele ºi, deodatã, ce vãd ! Dincolo de spalier ºi împletitura de viþã-de-vie care
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coboarã de pe acoperiº, strãlucesc niºte ferestre albe... ºi o uºã albã...
Îi zâmbesc soþului meu... când intru în casã, scaunele ºi masa vopsite
în alb lumineazã în clar-obscurul încãperii, pereþii sunt daþi cu var
ºi tot ce se aflã în faþa oglinzii se reflectã dublu, ceea ce face ca
apartamentul nostru sã parã plin de scaune ºi de mãsuþe... pe masã
strãluceºte încã pachetul legat cu o panglicã roºie, primul exemplar,
aºa cum l-am adus de la editurã... Soþului meu îi arde de joacã, îl
sãrut... Ei bine ? Iar el îmi rãspunde... Perle în adâncuri a apãrut ieri
ºi s-a epuizat într-o singurã zi...
În româneºte de DACIANA BANCIU
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Eseist, dramaturg, romancier, jurnalist, Esterházy Péter  nãscut
în 1950, ca descendent al unei vechi familii nobiliare maghiare 
debuteazã în 1976 cu volumul de nuvele Francsikó és Pinta (Francsikó
ºi Pinta), ajuns astãzi la a patra ediþie. Opera impresionantã a
acestui scriitor încã tânãr e tradusã în principalele limbi de circulaþie,
ca ºi în majoritatea limbilor central-europene  enumerãm aici doar
cele mai importante titluri : Fuvarosok (Cãruþaºii), 1983, Kis Magyar
Pornográfia (Mica Pornografie Ungarã), 1984, A szív segédigéi 
bevezetés a szépirodalomba (Verbele auxiliare ale inimii  introducere
în beletristicã), 1985, Hahn-Hahn grófnö pillantása (Privirea contesei
Hahn-Hahn), 1991.
Bohumil Hrabal, Dumnezeu, îngerii Toto ºi Vasile, trimiºi s-o
vegheze pe Ana, soþia scriitorului (cea care poartã o corespondenþã
imaginarã cu Hrabal), scriitorul (care vrea sã dedice o carte confratelui sãu ceh), Esterházy Péter însuºi, iatã personajele care-ºi
disputã substanþa biograficã a romanului Hrabal könyve (Cartea lui
Hrabal), apãrut în 1990. Dacã biografismul a invadat literatura, la
fel de adevãrat e ºi faptul cã livrescul invadeazã biografiile. Miºcare
dublã, regãsibilã ºi în romanul lui Esterházy Péter, însã nu doar ca
aducere la zi a tehnicilor scriiturii, contact sterp cu subtilitãþile
textualiste, ci mai ales ca suport al unei povestiri savuroase, curgãtoare ca o arie sau sincopatã ca un jazz, cu prelungi improvizaþii
angelologice, istoriologice sau morale, cu solo-uri mistice ºi epistolare. (Cãtãlin Lazurca)
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Esterházy Péter

Cartea lui Hrabal*
Mãrturisire de credinþã1
Sã scrii despre un lucru oarecare  ce vrea sã spunã asta ? Nimic.
Nimic, doar nerozii, unitatea fondului ºi a formei, dovada existenþei
lui Dumnezeu, evoluþia socialã, luarea în stãpânire a naturii, cotizaþia
sindicalã. Scriitorul trebuia sã scrie despre Hrabal. Bohumil Hrabal,
un ceh. ªaptezeci ºi cinci de ani. Un nume ! Locotenentul, aici pe
pãmânt, al lui Haek. Numerele mai mari decât cincizeci ºi divizibile
cu cinci, cum este cazul lui ºaptezeci ºi cinci, au un efect special
asupra oamenilor de litere, îi vezi excitându-se în cel mai înalt grad,
inflamându-se literalmente ºi apucându-se sã fabrice furtunoase texte
de circumstanþã destinate sã le calmeze remuºcãrile  pe deplin
întemeiate  sau îndemnându-ºi în mod insidios colegii sã facã toate
lucrurile astea.
O ispitã de nivel scãzut nu e o ispitã. Adevãrata ispitã e de prim rang
ºi pe mãsurã. E provocare, demonstraþie de forþã, se exercitã împotriva
respectului de sine ºi a înclinaþiilor (în general reprimate) spre ascetism ;
e o scornealã pe cinste. Mai scurt, scriitorul îl considera pe Bohumil
Hrabal un gigant. Se glumeºte adesea zicându-se cã a fi maghiar 
sau unul dintre acei europeni est-centrali sau central-estici  e o
neºansã. Iar acest Hrabal, chiar el, ne spune (potrivit interpretãrii
scriitorului nostru) cã nu-i nimic, cã asta nu-i o neºansã, ci o tragedie ;
sã fii nãscut aici e o tragedie  sau încã mai puþin : o comedie. Cu alte
cuvinte, o dramã. Recunosc cã aceeaºi dramã o întâlnim oriunde altundeva, dar aici condiþiile de a o înþelege sunt încã mai bine satisfãcute,
circumstanþele sunt mai galante, iar noi le facem permanent cunoscute. Iatã de ce Dunãrea e aproape de cer. Pentru moment, fac abstracþie de raporturile dintre observator ºi obiectul observat... ªi fac
abstracþie ºi de acel latent orgoliu al central-europenilor... Aproape de
cer, doar atât ! ? [ ]
Putem spune cã scriitorul cunoºtea bine mahalaua, limba ºi legile
ei, totuºi n-ar fi drept sã-l considerãm un scriitor popular. Nu. Literatura
*

Péter Esterházy, Le livre de Hrabal, Gallimard, Paris, 1994 (traducere
din maghiarã de Agnes Kahane, cu colaborarea Clarei Hermann, fragmente).
1. Subtitlurile aparþin traducãtorului.
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maghiarã nu s-a ocupat prea mult de moºtenirea popularã, fapt pe
care-l regret nespus. Într-un anume sens, scriitorul avea impresia cã-l
înþelege bine pe Hrabal ºi, fãrã ca mãcar sã fie mândru de asta,
constatã cã ei doi nu sunt foarte diferiþi. Mai precis : cu totul. Erau
la fel de diferiþi pe cât sunt de diferite douã ouã. Dar, pe bunã dreptate,
era vorba ºi de urmãtorul lucru : scriitorul îºi dãdea seama ºi de propria
alteritate. Mai precis : alteritatea pe care o resimþea în acel moment.
Deja am putea numi asta ambiþie. Îºi verificã aceastã alteritate suscitatã de colegul sãu ceh, cãutã în toate ceea ce-i era cunoscut, adicã
ceea ce-l interesa spre folosul propriei producþii literare. Acest scriitor
era dintre aceia care, între viaþã ºi literaturã, aleg fãrã ezitare literatura, deoarece considerã, ºi sunt chiar convinºi, cã aceasta din urmã
este viaþa lor. Chestiunile vieþii nu sunt aceleaºi cu ale literaturii. Dar
ceea ce e adevãrat în viaþã e adevãrat ºi în literaturã. [ ]

Blues central-european
Se poate spune cã, fãrã sã se þinã seama de originea, religia, opiniile
ºi rasa cetãþenilor ei, þara aceasta a fost deseori zvântatã în bãtaie.
Pusã la punct. (De cãtre cine ? Puþin importã, e o þarã micã, de lepãdãturi.) Pusã la punct, ca un copil. Au primit o lecþie s-o þinã minte.
De aici li se trage obiceiul de a vorbi despre asta  ca niºte copii : În
noaptea urmãtoare au fost duºi la comisariat, au venit ºi poliþiºtii din
Budapesta, iar ei au cãpãtat o lecþie s-o þinã minte, unora dintre ei
le-au smuls ficaþii, de-atunci se bâlbâie soþul meu, iar cumnatul Feri
a ajuns neputincios... Da, o lecþie s-o þinã minte..
Sã-i luãm de pildã pe pãrinþii ºi bunicii Anei ºi pe cei ai soþului
ei ; dacã facem socoteala celor care au fost puºi la punct în mod oficial,
sã zicem din 1919  avem astfel o cifrã mai istoricã decât dacã pornim
din 1945 -, ºi dacã înglobãm în conceptul punerii la punct deosebit de
seriosul avertisment primit de mama scriitorului în 1957 din partea
poliþiºtilor (simulare de lovituri, înjurãturi rezervate târfelor  naturã
moartã cu doi domni înverºunaþi ºi ajunºi la capãtul rãbdãrii, într-o
cãmãruþã jalnicã ºi cenuºie), obþinem ºase exemplare de unguri puºi
la punct din doisprezece posibili (doi pãrinþi, câte doi pãrinþi la un
pãrinte, de douã ori), adicã cincizeci la sutã. În concluzie, unii au fost
puºi la punct, alþii nu. Toatã lumea a trecut prin asta, toate familiile,
nu existã o singurã stradã, o singurã casã în Ungaria care sã nu fi
fost atinsã. (Iar aceastã ipotezã e întãritã de regula generalã cã bãtãuºii au încasat-o ºi ei, la rândul lor... Sunt ºi dintre cei care au
replicat, însã asta e altceva. De exemplu, mama scriitorului, pentru
cã i-a fost cu adevãrat fricã în momentul în care i s-a fãcut fricã, i-a
expediat, din pur reflex, un pumn în figurã poliþistului cel mai apropiat, iar acesta din urmã s-a apucat s-o înjure. Niciodatã, dragule,
n-am fost atât de fericitã sã fiu tratatã ca o târfã... sã fiu o târfã în
viaþã.) Dacã într-o singurã familie s-a produs o asemenea cantitate
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de orori ºi infamii (Unchiul tãu a fost executat astãzi.), câte trebuie
sã se fi produs în total ? ªi cine le þine socoteala ? Eu, spune scriitorul
cu o emoþie bine stãpânitã, argumentând cã lui îi revine sarcina de
a-ºi aminti de toþi ºi de toate, sã-ºi aminteascã de mama lui, de tatãl
lui, fie cã vrea, fie cã nu, de fraþii ºi surorile sale, de vecini, de poliþistul
binevoitor, de tot... Ana strâmbã din nas : nu e cumva prea mult, dragul
meu ?
Strãlucirile violete ale schimbãtorului de viteze începeau sã pãleascã. Cei doi tineri îºi aruncarã priviri drãgãstoase. Pielea îngerilor
are delicateþea baloanelor de sãpun. Din grãdinã ajungea pânã la ei
fluieratul Anei, care încerca o arie : o bucatã din Ray C. Sartorius,
puþin cunoscutã, dar care, la începutul anilor douãzeci, nu exagerez,
fãcuse furori în New Orleans. [ ]
Începu sã râdã cu un aer jenat. La început, Ana îi cânta blues-uri,
dar mai târziu a renunþat. Preferatul Georginei era Carlsson, micul
Carlsson, pãrintele bluesului din Stockholm ; toatã lumea, dar absolut
toatã lumea credea cã la Stockholm nu-i cu putinþã sã cânþi blues, dar
era fals  T-Bone Walker nu ajunsese încã solist la The Hite Band,
nu se bâþâia încã îmbrãcat într-un compleu aurit cu paiete, aveau sã
treacã mai bine de douã decenii înainte ca Elvis Presley sã cânte 
ºi sã popularizeze  acea genialã miniaturã a micului Carlsson, Breezy
Crazy Nose Blood Blues :
De te pufneºte sângele pe nas,
Nu cãuta unde, nu cãuta când,
De te pufneºte sângele pe nas,
Inima-þi ºtie cã va muri curând.
Textul era al nu ºtiu cãrui norvegian.
Acum, cã rana din suflet nu-þi mai plânge
Curând, în lira-mi o coardã se va (pauzã !) frânge.
Coarda lui Carlsson se va frânge ºi ea ; când, în 1945, aflã adevãrul
despre lagãrele de concentrare, îi scrie o scrisoare marelui rabin al
Berlinului (pe a cãrui fiicã o cunoºtea, cãci o întâlnise la un concert,
în Copenhaga), anunþându-l cã ar dori sã se converteascã la iudaism.
În rãspunsul sãu, marele rabin îl va refuza politicos : E suedez cel
care-ºi spune suedez, dar, dragul meu fiu, e evreu cel desemnat sã fie
evreu (ºi a cãrui mamã e evreicã) : evreu natus, ºi nu evreu doctus.
Crede-mã, nu-þi scriu toate acestea din orgoliu. Nici pentru mine nu
e prea uºor. Nu-i uºor nici pentru un evreu, ºi nici pentru un pretendent la iudaitate. De la Iudith, pe care o cunoºti bine, nu am nici o
veste. Ultima datã a fost vãzutã la Leipzig, printre oameni de treabã ;
dacã ar fi fost aici, nu mã îndoiesc cã þi-ar fi trimis salutãrile ei. În
lipsã de altceva, planul Copenhagãi, agãþat deasupra patului ei, îi va
trezi amintirile..
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Carlsson nu a mai cântat niciodatã. A existat, în vremea Beatles-ilor,
un reportaj radio care a scandalizat întreaga lume : un jurnalist l-a
întrebat pe Carlsson dacã tãcerea lui poate fi consideratã un fel de
parafrazã a lui Adorno. Carlsson era deja foarte bolnav, cancer al pielii
sau mai ºtiu eu ce, slãbise, era mãrunþel, firav ca un jockeu ºi bea
mult ; care Adorno ºi care parafrazã, habar n-avea.
 Nu mai cântaþi deoarece, dupã Auschwitz, dacã înþeleg bine, nu
se mai poate cânta blues ?
Carlsson tuºeºte, îºi drege vocea, toate se aud perfect pe înregistrare.
 Astea-s tâmpenii. Sunt doar rãguºit. [ ]

Epistolar hrabalesc
Þi-aº da mâna, te-aº strânge uºor de cot ; nu te-ai înfiora, totuºi,
dupã un anumit timp ai face ºi dumneata la fel. Am pãlãvrãgi pânã
ni s-ar usca gâtlejul. Þi-aº arãta Ungaria. Sau lumea întreagã ? Sau
o camerã ? În orice caz, în doi, doar dumneata ºi cu mine, am ajunge
sã întemeiem Confederaþia dunãreanã ! Oamenii ne-ar privi cu ochi
mari ! La dumneata acasã lucrul acesta n-ar fi bine vãzut ? Soþul meu
nici mãcar nu ºi-ar da seama... s-ar bucura doar cã vede rezolvatã
problema micilor naþiuni. Am fi prezenþi, chiar aºa, prezenþi la Praga
ºi prezenþi la Budapesta, zburãtãcindu-ne de colo-colo, þi-ar fi întotdeauna rãu în avion, ai avea mâinile jilave, ai spune o grãmadã de
prostii, n-ai fi un companion agreabil, ai fi îngrozit, þi-ai lãsa capul
pe umãrul meu, în definitiv e umãrul unei tinere femei ! Iar eu te-aº
þine de mâna acoperitã de pete întunecate, þi-aº contempla ridurile
feþei, aº vedea defilând unul câte unul personajele din romanele dumitale ! Acei memorabili cehi pântecoºi... Un romancier e în acelaºi
timp un povestitor ! ªi, ca atare, un favorit al Fortunei. [ ]
E adevãrat cã hrabal înseamnã a rãzui, a chiureta ? (Nici nu
vreau sã-mi duc ideea pânã la capãt.) (Mã hrabalez dupã tine, puiºor...
Mã dehrabaleazã. Voi fi o primã fatã hrabalizatã. E hrabalesc. Un zid
hrabalat. Hârtie de hrabalaj.) [ ]
Dragã Bohumil. Tãcere. Stau întinsã în pat pe întuneric. Visez la
dumneata. My melancholy baby. Eºti pentru mine un credit de încasat.
Hold it. Hold it. Once more. Try it again. Dac-aº avea cu douãzeci de
ani mai puþin sau cu douãzeci de ani mai mult, aº renunþa la tot, m-aº
instala provizoriu la Praga, pe o ulice, poate cã aº închiria într-un
námìstí un mic apartament cu ferestrele spre most, iar dumneata, în
fiece zi, fãrã sã te plângi, ai trece pe la mine dupã-amiaza între orele
trei ºi ºase, mi-ai citi ce-ai scris în ziua aceea, apoi te-ai întoarce
acasã. ªi apoi, la naiba ! De ce sã fiu numai eu cea care aºteaptã ? Din
când în când ar fi rândul dumitale, te-ai plimba fãrã rost prin casã,
þi-ai ghiftui pisicile cu de-a sila tot aºteptându-mã.  Nu c-aº vrea sã-mi
urc preþul, dar sunt zile în care ochii mei se prefac în ochi de pisicã.
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Sã nu te aºtepþi, doar pentru atâta lucru, la scutiri de taxe din partea
mea. Am cumpãra totuºi un butoi de bere, de brno învechit, pe care
l-am da de duºcã. Trebuie sã remarci cã am exact vârsta pe care trebuie
sã o am ; cred, fãrã sã exagerez, cã am avut-o întotdeauna. [ ]
Stau întinsã în pat. Acum oceanul e negru, scânteietor, negru ca
abanosul. Unde eºti ? Nu eºti nicãieri, vorbeºti doar aiurea  sau nici
mãcar. Ce vrei de la mine ? Vrei ceva de la mine ? Rãmâi la Praga,
încuie-te în camerã, scrie la maºina ta de scris Perkeo, trosneºte,
fereascã Dumnezeu sã te miºti de acolo ! Ceea ce faci e deosebit de
important, toatã aceastã operã artisticã, vasta mistificare, bucuria de
a trãi în Europa Centralã ! Sã ºtii cã mã doare undeva de tot,
de Europa dumitale Centralã, asta nici mãcar nu existã ! Existã doar
în imaginaþia dumitale, acolo trebuie sã ºi rãmânã, iar dumneata în
casa de prefabricate, cu fundul pe scaun, ºi înceteazã sã-mi tot intri
ºi sã-mi ieºi pe fereastrã. Unde eºti, aºadar ? De ce m-ai tot amânat
pânã a fost prea târziu ? Nu vãd decât întunericul, negrul ocean al
Budapestei. [ ]

Peisaj mistic
Când era nemulþumit îi plãcea sã observe cum se construieºte
turnul catedralei din Ulm, revenea aici deseori, supraveghind, deºi
poate un pic cam neglijent, muncitorii, calitatea materialelor, finisajul,
dantelãria de piatrã. Dantelãrie de piatrã pe care nimeni, de oriunde
ar fi privit, nu putea s-o vadã niciodatã, cu excepþia lui ºi a zidarilor.
Lucrul ãsta îl ºtiau pânã ºi zidarii.
Aºa s-a nãscut probabil legenda potrivit cãreia vârful turnului
catedralei din Ulm ar fi locul în care omul se aflã cel mai aproape de
Dumnezeu. (Eu, în orice caz, l-am suit cu greu ºi am numãrat 761 de
trepte din cele 768 menþionate în reclame, dupã care, cu genunchii
frânþi, am rãmas multã vreme aºezat pe malul Dunãrii, încercând
sã-mi imaginez o moleculã de apã, o fãrâmã de apã în clipa în care
ajunge la Budapesta, apoi mai departe...) Se mai vorbeºte ºi de întâmplarea ambiþiosului Jakob Stieger, Jakob Cãþãrãtorul, un tânãr zidar
care îºi dorea neapãrat sã fie prezent atunci când s-ar fi pus ultima
piatrã la construcþia turnului  aproape de Dumnezeu !  ºi pe care
întregul oraº l-a vãzut prãvãlindu-se din înalt. Cu viteza unui aerolit.
Chiar fãcând abstracþie de rezistenþa aerului, asta a durat mai bine
de cinci secunde ! Un oraº care timp de cinci secunde se gândeºte la
viaþã ºi la moarte... Lui Dumnezeu îi plãcea Ulmul.
Dar nu-i plãcea, n-avea cum sã-i placã privirea tânãrului Jakob în
clipa în care mâna acestuia, desfãcutã de-un cârcel, scãpase dantela
de piatrã, ºi anume la începutul cãderii. Nu era o privire încãrcatã
de groazã, nici de îndârjire, privirea aceea exprima dezamãgirea, vidul,
era deci încãrcatã de urã : nu-i mai aparþinea. Nuuu ! Cinci secunde
de nu. Ceva pentru ceva. Amor sui usque ad contemptum Dei (iubire
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de sine pânã la dispreþul de Dumnezeu) a spus Sfântul Augustin, care
se gândea la toate. Dar s-a gândit el oare, se gândea Domnul la ce
s-ar întâmpla dacã în locul lui sui l-am pune tot pe Dei ? Cuvinte. [ ]
Priveºte în jos, spre Ulm, ca sã-i vadã pe lucrãtorii din turn. Îl vede
pe Jakob Cãþãrãtorul urcând, mã vede ºi pe mine odihnindu-mã, gâfâind,
cu pãrul vâlvoi, cu o sudoare rece scurgându-mi-se pe spate ºi pe
frunte ; vede la ce mã gândesc, vede tot ceea ce am uitat pe ziua de
azi ºi nu vreau sã-mi aduc aminte, totul ca un întreg, întinderea de
spaþii, scurgerea timpului, o ramurã de mãceº, Pãdurea Neagrã ºi
Marea Neagrã, pe Jan Hus ºi o ireparabilã greºealã de tipar dintr-un
roman mediocru, bãtãlia de la Termopile, flãcãrile lui Jan Palach ºi
naºterea unui bãieþel botezat Marcel ºi o micozã pe gamba aceluiaºi
bãieþel, vede intrarea tancurilor ruseºti în Praga, în Budapesta, Moscova,
San Diego, vede un comis-voiajor al firmei Harry Klofanda, un ovul
în dezvoltare, un cadavru acoperit de muºte în cimitirul municipal din
München, o frazã complicatã despre temerara solitudine umanã, un
maxilar care refuzã sã se deschidã, un hamac marcând zero kilometri
la bord, un fotoliu în grãdinã, un ºezlong uitat afarã, vede cum mã
bronzez la soare, vede pila atomicã a lui Fermi ºi pe trio Ganelin, îl
vede pe Ganelin la pian, Tarasov la baterie cu piciorul stâng stâlcit,
pe micuþul Cekasin cântând la saxofonul lui cu douã muºtiucuri ºi la
clarinetul de fontã ( !), îl vede pe Thomas Mann, dupã cinã, ascultând
muzicã de camerã francezã ºi citind Die Neue Weltbühne, unde Heinrich
face, plin de umor, cronica discursului lui Hitler, vede faimoasa miºcare
lentã a ultimei sonate, opus 11, de Beethoven, cu bruºtele sale mãsuri
alerte, adevãratã prefigurare a stilului boogie-woogie (Beethoven auzea
dinainte !, cum spunea Sha), îl vede pe John Coltrane cu degetele lui
nemãsurat de lungi, Blue Hours, berea din Einbeck, bãutura preferatã
a lui Luther, tunurile de apã din strada Kaprovka, îl vede pe scriitor,
mã vede pe mine, discursurile lui János Kádár, autosatisfacerea lui
Rudolf al II-lea, trei sãptãmâni înainte sã moarã (masturbarea, care
poate nu duce la nimic, dar creeazã totuºi spaþiul-timp uniform, geneza
oricãrei opere de artã ; nu e un ritm, e o palpitaþie !), toate pietricelele
ce se pot gãsi pe Pãmânt, mai cu seamã cea din Rhodos, vede toþi
copacii, mai ales pe cel albastru de colo, toate câmpiile, mai ales pe
cea maghiarã, toate torturile aniversare, mai ales pe cele stropite cu
lichior, toþi pistruii Creaþiei, mai ales pe cei al marocanei cu pãrul
împurpurat, vede toate frazele care-au fost vreodatã scrise, pronunþate
ºi ucise, mai ales pe aceasta : Unchiul tãu a fost executat azi., vede
pitorescul oraº Hodmezövásárhely ºi pitoresca Mondsee, toate spanioloaicele, ºi le contemplã îndelung pe cele care chiar în acel moment
îi erau de ajuns, vede vestoanele, pantofii uºori ºi aperitivele italiene,
are o slãbiciune pentru italieni (mic detaliu caracteristic : pentru el,
Platini era italian), îl vede pe Glenn Gould fredonând în timpul înregistrãrii unui disc, îl vede pe Satan izbutind câte ceva, vede încã o datã
privirea lui Jakob ºi pe mine pe cea de-a 526-a treaptã, vede un crap
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sub Neu-Ulm, apoi acelaºi crap în bãtrânul Regensburg, apoi acelaºi
crap, pané, pe o farfurie austriacã pentru cartofi soté, nu prea crocanþi,
mai degrabã carbonizaþi, o vede pe mama Anei pe când era fatã, o vede
pe mama lui Bohumil Hrabal pe când era tânãrã femeie, îl vede pe
tatãl scriitorului la optsprezece ani, în costum folcloric maghiar, vede
o mierlã fluierând, îl vede pe scriitor, o vede pe Ana ºi fraza pe care,
în afarã de el, n-o vede nimeni, cea în care scriitorul ºi Ana sunt
cuvinte, ºi se vede pe sine. Turnul se construia mai departe. [ ]
În româneºte de CÃTÃLIN LAZURCA
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Kazimierz Brandys se naºte în 1916 la £odz. Face studii de drept
la Varºovia, iar primul roman, Drewniany kón (Calul de lemn), îi
apare în 1945. În 1948 primeºte Premiul literar al Varºoviei pentru
volumul Miasto niepokonane (Oraºul invincibil). Scrie o impresionantã tetralogie, Miedzy Wojnami (Între rãzboaie), 1948-1951. Intrã
în Partidul Comunist în 1946 ºi-l pãrãseºte abia peste douãzeci de
ani. În 1972, publicarea volumului Variaþiuni poºtale provoacã scandal, iar presa oficialã îl atacã virulent. Emigrat în Statele Unite,
continuã sã scrie, publicând douã opere non-ficþionale : A Warsaw
Diary (Jurnal varºovian), 1979-1981, ºi Paris/New-York, 1982-1984.
Terminat în 1976, romanul W Polsce, czyli nigdze (În Polonia,
adicã nicãieri) nu a putut fi publicat în þarã multã vreme. Construit
sub forma unui interviu sociologic în care capitolele devin benzi
înregistrate, romanul impune douã personaje : scriitorul, intelectual
polonez dizident, lucid, ºi Polonia, þara incapabilã sã întrezãreascã 
în propria istorie  Istoria, trãind mereu acelaºi perfect simulacru
ce ascunde dramele indivizilor în spatele mãreþului ºi tragicului
destin al naþiunii. Rãspunzând chestionarului, scriitorul disecã douã
realitãþi aflate în conflict : Polonia ºi propriul sine. Cãci, vorbind
despre irealitatea polonezã, analizând aceastã permanentã ispitã
a polonezilor de a-ºi fãuri o imagine fantezistã despre ei înºiºi, autorul realizeazã cã nu poate trãi acest decalaj dintre ficþiune ºi realitate decât prin sfâºiere lãuntricã ºi dizidenþã. (Cãtãlin Lazurca)
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Kazimierz Brandys

În Polonia, adicã nicãieri...*
Banda nr. 1
Am vorbit despre profesiunea tatãlui meu. Faptul cã era pedagog
nu explicã mare lucru : ar trebuie sã încerc sã-i definesc în linii mari
mentalitatea, ca ºi influenþa pe care a exercitat-o asupra mea. Figura
tatãlui are adesea însemnãtatea unui prototip, tatãl este prima persoanã sau cel puþin primul bãrbat cu care avem de a face, cu care ne
comparãm, primul om pe care îl judecãm. El e, în viaþa noastrã, o
siluetã misterioasã, înzestratã cu o a patra dimensiune : trecutul.
Copilul nu cunoaºte categoria devenirii, îºi trãieºte viaþa cu o curiozitate impacientã, într-un soi de irealitate, între azi ºi mâine. Ceea
ce s-a întâmplat înainte de a ne naºte, faptele care ne vor întemeia
pentru multã vreme legendele ºi simbolurile, toate acestea sunt legate
de figura tatãlui. Formula când eram de vârsta ta, pe care o auzim
pe parcursul întregii noastre copilãrii, constituie prima luare de
contact cu Istoria. Primul nostru Tacit, primul nostru Plutarh este
bãrbatul care ne-a îndreptat privirile spre trecut.
Tata mi-a fãcut cunoºtinþã cu secolul al XIX-lea. Au existat revoluþii
ºi insurecþii, au existat dezvoltarea industrialã, opresiunea ºi emigraþia. Toate acestea le-am aflat în casa lui, probabil de foarte devreme,
iar din ele a rezultat un soi de iconografie a vieþii sale. Deºi era nãscut
abia cãtre sfârºitul secolului trecut, el era pentru mine un insurgent,
un emigrat, un deportat în Siberia ºi un pozitivist. O astfel de icoanã
a Istoriei întrupate e asemãnãtoare unui vis din care ne dezmeticim
pe mãsurã ce creºtem. Cu toate astea, mulþi oameni rãmân o viaþã
înnãmoliþi în aceste visuri infantile. Mi-ar fi foarte greu sã stabilesc
cu precizie momentul în care am început sã gândesc pe cont propriu.
Poate cã de-abia în timpul rãzboiului. În timpul primelor luni de
ocupaþie, tata purta o caschetã de feroviar. De ce, n-aº putea sã spun.
Dar atunci când l-am vãzut pentru prima oarã astfel, am fost cuprins
de uimire ºi groazã. Cu siguranþã, aceastã imagine m-a eliberat pentru
totdeauna de visurile copilãriei. Din acel moment, tata a devenit pentru
mine un personaj contemporan, cascheta de feroviar îl transformase
într-un simplu trecãtor.
*

Kazimierz Brandys, En Pologne, cest-à-dire nulle part..., Editions du
Seuil, Paris, 1978 (traducere din polonezã de Adam Lach, fragmente).
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În general, cunoaºtem mai întâi Istoria în forma sa naivã ; abia mai
târziu încep demonii ei sã ne hãrþuiascã. Atunci când preºedintele
Narutowicz1 a fost asasinat la Varºovia, eu aveam opt ani. Nu reuºeam
sã pricep motivele omului care-l ucisese, îmi aduc doar aminte cum,
într-o zi înneguratã, tata s-a întors acasã, cu cizmele pline de noroi,
ºi a spus : Ei sunt. Existau deci niºte ei. Mi-am zis atunci cã îmi
era tãinuitã adevãrata Istorie  la fel se întâmpla cu anumite cãrþi
din mica noastrã bibliotecã : nu aveam voie sã le citesc, nu eram
îndeajuns de mare. Îmi erau tãinuite pãcatele lumii, mizeria, politica,
prostituþia ºi misterele sexului. Era vorba de principiul însuºi al educaþiei. ªi, dacã mã gândesc bine, nici nu era chiar o prostie  oricum,
nu mai mare decât educaþia Primului Om. Fãrã fructul interzis, nu
existã Eden, dar mãrul cunoaºterii se coace pentru a fi cules.
Toate astea sunt puþin neclare ; mi-e greu sã mã imaginez separat
de micul grup al camarazilor de ºcoalã. Nu ne construim convingerile
în singurãtate, ci atrãgându-ne unii pe alþii spre Pomul Cunoaºterii.
Cu doi ani înainte de bacalaureat, unii dintre noi aveau deja convingeri. Nu intenþionez sã le rezum aici, ele erau vii chiar înainte ca noi
sã fi avut timpul sã le fãurim. Ne aºteptau, aºa cum niºte unitãþi
militare îºi aºteaptã recruþii. Unul s-a fãcut socialist, altul naþionalist.
Cât despre mine, s-a întâmplat sã-mi revinã moºtenirea toleranþei
democratice. Simþul mãsurii ºi spiritul de înþelegere m-au atras la
sânul lor. N-aº putea spune mai multe despre asta : toate s-au întâmplat pur ºi simplu, deºi într-un mod destul de neclar.
Care sunt factorii, care sunt împrejurãrile care au influenþat
concepþia mea despre lume ? Am douã concepþii asupra lumii. Cea
dintâi, în momentele de depresie, cealaltã, când intru într-o fazã de
virilitate. În afarã de asta, mi se întâmplã sã am pãreri despre oameni
ºi fapte  nu cred, totuºi, cã acestea ar alcãtui concepþia mea despre
lume. Aº putea sã reflectez cel mult asupra relaþiilor mele cu lumea,
dar asta e o chestiune puþin diferitã, aº spune chiar : mai apropiatã
de concepþia pe care lumea o are despre mine decât invers.
La drept vorbind, unele puncte ale chestionarului nu corespund
propriei mele experienþe. De pildã, în ceea ce priveºte studiile universitare, pare sã fie admis faptul cã de-a lungul acestor ani spiritul meu
s-a îmbogãþit cu o sumã de cunoºtinþe în domeniul pe care l-am
ales... Aceastã presupoziþie e falsã, în mãsura în care spiritul meu s-a
îmbogãþit atunci într-o modalitate mai concretã, cu o învãþãturã cu
totul aparte. Vreau sã vorbesc despre traumatismul cranian cãruia
i-am fost victimã, cineva pocnindu-mã cu o bâtã în cap. E un episod
important al istoriei relaþiilor mele cu lumea, care m-a fãcut sã resimt
de o manierã cu adevãrat frapantã concepþia pe care o avea ea, lumea,
despre propria mea persoanã. Acest lucru m-a incitat la reflecþie cu
mult mai mult decât cursurile de drept roman.
1. Om politic polonez (1865-1922), ministru de externe al Republicii poloneze. Ales ºef al statului la 9 decembrie 1922, a fost asasinat la doar
câteva zile dupã aceea.
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Dãdeam examenele în grupe de câte trei sau patru studenþi. Destul
de bine pregãtit, trecusem examenele de teorie a dreptului, de istorie
a instituþiilor poloneze, ca ºi pe cel de istorie a funcþionãrii tribunalelor. M-am decis sã iau puþin aer ºi am ieºit cu un camarad în curte.
Nu-mi mai rãmãsese decât un singur examen, chiar acela de drept
roman. Ne plimbam pe dinaintea clãdirii bibliotecii, când am auzit în
spatele nostru zgomotul unor paºi repezi urmat de cel al unui þipãt.
M-am întors : un bãrbat, cãzut la pãmânt, încerca sã-ºi protejeze capul
cu mâinile. În aceeaºi clipã, mai mulþi studenþi purtând caschetele
Ajutorului frãþesc ne-au tãiat calea, unul dintre ei înarmat cu o bâtã
ºi încãlþat cu cizme. Imediat dupã aceea, pe când încercam sã-l ajut
pe bãrbatul ce zãcea înaintea mea, am fost nãucit de o durere ascuþitã
în ceafã ºi mi-am pierdut cunoºtinþa pentru câteva secunde  asta în
mod sigur, cãci nu-mi aduc aminte sã mã fi întors în clãdire pe propriile
picioare. Nu-mi amintesc nici întrebãrile de drept roman la care am
rãspuns, ºtiu doar cã dupã ultima dintre ele m-am prãbuºit. Dupã ce
m-a ridicat, profesorul mi-a spus : Sunteþi admis, în ciuda surmenajului dumneavoastrã.. A doua zi, m-am trezit pe un pat de spital,
spitalul Pruncul Isus. Aveam un traumatism cranian, provocat, dupã
cum spuneau, de lovirea cu un corp contondent.
Acesta a fost primul meu contact cu teroarea fizicã. Astfel de momente sunt suportate cu mare ruºine, trebuie cã mã simþeam aproape
ca o femeie violatã. Neputinþã ºi furie, cu o notã de sordid pe deasupra.
ªi, în afarã de asta, comicul chaplinesc al situaþiei : salvatorul cãzut
laolaltã cu victimele pe care dorise sã le ajute. Toate astea clocoteau
în mine : trebuia sã mã descarc pe cineva. Iar tata a picat de þap
ispãºitor. Liniºtit în privinþa stãrii mele de sãnãtate, ca ºi a succesului
la examen, a crezut cã poate trece peste incident cu ajutorul unui vechi
dicton polonez : O sã-þi treacã pân te-nsori !. Am rãmas siderat. Pânã
la urmã mi-am recãpãtat vocea, ºtiind cã fiecare cuvânt al meu îl
rãnea. Am descoperit în el o trãsãturã stranie, care mã irita fãrã a
o putea defini cu precizie : un soi de onestitate ºovãielnicã ºi încã ceva
pe deasupra... care scotea la ivealã simulacrul ºi ipocrizia.
Nu aveam nici cea mai vagã idee despre ce vroia sã însemne vechea
ºcoalã a tãcerii. Bineînþeles, tata era un om drept, pânã într-atât cã
spiritul sãu nu putea cuprinde dimensiunile miºeliei umane. Dar îi
cunoºteam ºi o altã laturã : era suficient de înþelept pentru a înþelege
semnificaþia pãþaniei mele de la universitate. Faptele erau hidos de
limpezi, ajutasem sã se ridice un om bãtut la sânge ºi, în schimb,
cãpãtasem o loviturã de baston peste cap. Abjecþia acestui act îl zguduise
fãrã doar ºi poate. Totuºi, atunci când i-am spus cã în facultãþile poloneze
oamenii erau mãcelãriþi pentru simpla vinã de a fi evrei, am simþit
cã vorbele mele  punând sub acuzaþie pe aceiaºi indivizi ignobili 
îi provocau tatei o revoltã de alt gen. În mod evident, dorea ca eu sã
spun pe nume lucrurilor pe care el le trecea sub tãcere. Convenise
acest lucru din anumite raþiuni delicate, socio-familiale ºi civice. Tata
ar fi preferat sã nu audã cuvinte ca evreu, sânge sau masacru.
Fãrã îndoialã, pentru cã nu era antisemit ºi nu putea suporta brutalitatea, considera cã orice aluzie la antisemitism ºi la violenþa fizicã
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e dovada unei vulgare lipse de tact. ªi totuºi, nu ignora faptele ce se
petreceau în universitãþi. Mi-am spus cã a ºti ºi a cunoaºte adevãrul
nu sunt unul ºi acelaºi lucru. Dar faptul cã un om care nu se cunoaºte
pe sine e incapabil sã cunoascã adevãrul, asta nu înþelegeam încã. Discuþia noastrã se desfãºura la masã. Observând subterfugiile tatei  pãrea
preocupat sã-ºi înmoaie un croissant în ceaºca de cafea , am lansat
câteva remarci despre felul în care polonezii adoptaserã tradiþia
pogromurilor ruse. Dupã care, l-am întrebat dacã, dupã asasinarea lui
Narutowicz, îi fãcuse tot atâta plãcere sã-ºi deguste croissantul. În
acel moment, tata s-a ridicat brusc ºi m-a pãlmuit. [ ]

Banda nr. 2
Scena cu tatãl meu s-a desfãºurat exact aºa cum am descris-o, dar
comentariul e cel de azi. În vremea aceea, eram încercat cel mult de
suspiciuni. Ceva ne dezbinase : chiar în felul sãu ºovãitor, tata era
onest, iar eu eram incapabil sã-mi exprim onest propria onestitate.
Poate pãrea cam complicat, dar în fond e foarte simplu. Eram amândoi
oameni oneºti, sau  ca sã vorbesc precum tatãl meu  polonezi oneºti :
doar cã eu eram un polonez ce suferise un traumatism cranian.
Lovitura de bâtã m-a buimãcit mai întâi ; dar, dupã ce mi-am recãpãtat cunoºtinþa, am început sã vãd altfel lucrurile. Sã-mi vãd þara,
patria realã, în miºcare. Nu numai prin intermediul literaturii sau
prin cel al istoriei. Polonia a pus mâna pe mine, m-a pãtruns, m-a
zvântat în bãtaie. Din pãmânt, eu nu auzeam venind nici cântece, nici
psalmi. Nu auzeam decât tumult ºi vacarm. Era ºocant, desigur. Dar
cel puþin asta provoca o reacþie. Furia ºi umilinþa cãutau argumente.
A doua zi, eram gata sã dau peste gurã oricui, la nimerealã, din principiu, pentru a-mi apãra cauza. Am reacþionat deci normal : ca un om
liber. Ca un francez ori ca un american. O luptã cu sine. În acea clipã,
tata a început sã ºovãie, cãci pentru el cu sine însemna ai sãi între
ei. Presupun cã el putea concepe obedienþa doar faþã de propria þarã.
Se simþea liber pentru cã trãia într-o Polonie guvernatã de polonezi.
Îmi vine în minte un aforism al lui Sienkiewicz, scris în albumul
unui prieten în 1914, la puþin timp dupã naºterea mea ºi cu doi ani
înainte de moartea scriitorului : Vai de naþiunile care preferã patriei
libertatea.... ªapte naþiuni au pornit docile sã se masacreze între ele,
în numele a ºapte patrii. Cât despre Sienkiewicz, el se gândea probabil
la Polonia nobililor ºi la dezmembrãrile succesive pe care le-am suferit.
La drept vorbind, nenorocirile Poloniei nu se explicã printr-o prea
mare dragoste de libertate. Ele þin mai degrabã de prea mare dragoste
revãrsatã asupra unei fãrâme a naþiunii. Cel puþin aºa înþeleg eu
gândul romancierului. Nu-i însã deloc neadevãrat cã formula sunã
straniu pentru noi, cei care, hic et nunc, vedem cum dictaturile au
ajuns experte în arta de a impune libertãþii ºantajul patriei (ºi viceversa). Lucrul acesta, Sienkiewicz nu-l prevãzuse. Poate cã, trecând
peste toate, ar fi trebuit sã-ºi dea seama de caracterul nesãbuit al
alternativei : ori patria, ori libertatea. E adevãrat, însã pentru a între-
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vedea în acest ori-ori ameninþarea unui dublu ºantaj, ar trebui, chiar
ºi în ziua de azi, ca mai mult decât un singur polonez sã primeascã
o loviturã de ciomag peste cap, pocnit  pe strada Krakowskie-Przedmiescie, care mai existã încã , ºi asta din partea unui alt
polonez, ca ºi mine la vremea mea. Vreþi sã vã vorbesc despre mine
însumi. Sunt dispus sã fac asta : acel traumatism cranian a trezit în
mine o emisferã de conºtiinþã adormitã pânã în acel moment. Am
ajuns capabil sã gândesc normal, aºa cum ajungi sã poþi respira normal
dupã ce þi se face un pneumotorax.
Evocând figura tatãlui meu, am dorit sã mã aplec asupra unui
anumit tip de polonez. Un tip robust ºi fecund, aº zice, cu descendenþi
ºi arbore genealogic. În jurnalul lui Tolstoi  îl citeam chiar înainte
de a pleca  am gãsit o micã notiþã închisã într-o singurã frazã : Tipul
rusului pur, prin lipsa de contacte cu viaþa.. E remarca unui scriitor
rus cu privire la unii ruºi ai timpului sãu. Aceastã observaþie, în
justeþea sa, nu se aplicã nici tatãlui meu, nici mie însumi, ºi totuºi
ea m-a frapat.
În acest gen de declaraþii, polonezii nu sunt prea prodigioºi. Aþi
remarcat tonul calm al frazei : Tolstoi a subliniat în trecere o trãsãturã
ce i s-a pãrut un dat psihologic caracteristic anumitor ruºi. La noi,
un asemenea element specific, dacã nu rãmâne cu totul neobservat,
e pe datã ridicat la rang de polonitate eternã. Ca ºi cum oamenii din
Polonia nu ar avea psihologie individualã, ca ºi cum ar exista doar o
psihologie naþionalã. Vorbind despre tata, am avut în minte chiar un
tip psihologic de polonez. Dupã cum am spus, un polonez cu arbore
genealogic ºi o descendenþã numeroasã. Fãrã îndoialã, asemãnãtor
rusului inocent al lui Tolstoi, rupt de realitate. Poate cã Tolstoi vedea
reflectându-se în acest personaj anumite tradiþii, anumite consecinþe
decurgând din asta. Oricum ar fi, el l-a reprodus dupã naturã. Aceste
personaje intrând apoi în domeniul literaturii, oamenii le-au recunoscut acolo. La fel s-a întâmplat ºi în Anglia, ºi în Franþa.
O remarcã : în Polonia, literatura îºi împrumuta ºi ea personajele
din viaþa realã, însã în circumstanþe foarte precise. Nu se punea problema de a analiza psihologia în adevãrata ei complexitate, umanã sau
inter-umanã : cenzura interioarã îºi fãcea datoria. Eroul romanului
polonez nu putea fi mânat pe drumuri ce riscau sã-l conducã la decadenþã, nebunie sau crimã ! Tot ceea ce se întâmplã în operele lui Balzac
sau Dostoievski  în care un om îl deposedeazã uneori pe un altul de
întreaga avere sau ucide din dragoste o femeie  nu era acceptabil în
literatura noastrã. În scrierile poloneze, eroul reprezintã naþiunea, iar
intriga constã în povestea de iubire dintre el ºi patria sa. Cu asemenea
limitãri, e imposibil sã înfãþiºezi adevãrate pasiuni sau sã creezi caractere umane complete. Imposibil, cãci unele forþe care-i miºcã pe oameni
trebuie sã rãmânã disimulate. Trebuie fãcut asta  pentru cã tocmai
ele sunt cele care-i mânã spre situaþiile cele mai aparte, cele mai
scabroase. E imposibil sã fie aduse la luminã componentele sociale,
biologice sau metafizice ale vieþii, atâta vreme cât toate acestea nu
pot fi dezvoltate în viaþa eroului pânã la capãt, atâta vreme cât trebuie
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sã te opreºti înainte de ultimele consecinþe. Sunt interzise nebunia,
trãdarea, omorul, dezonoarea datoratã slãbiciunilor. Ce mai poate fi
fãcut în asemenea condiþii dacã vrei sã nu te compromiþi, fie chiar ºi
numai literar ? Sã te arunci sub o locomotivã. Însã chiar ºi aºa, polonezul suicidar va fi tras de pe ºine de un alt polonez. Atunci, ce mai
rãmâne ? O dispariþie misterioasã. ªi totuºi, în aceastã þarã, ca ºi în
altele, se pedepseau omorul, corupþia, violul, egoismul, prostituþia.
Era o þarã locuitã de bãrbaþi ºi de femei, cu ticãloºiile lor, cu pãcatele
lor. Spirite romantice, visãtori, da, dar ºi neguþãtori, artizani ºi târfe.
Într-un roman polonez, eroul se cuvine sã fie un romantic, ºi industriaºul un patriot. Iar vreme de douã sute de ani, unicul personaj
feminin al literaturii poloneze a fost umbra unei fetiþe moarte...
Rezultatul : societatea a încetat sã se mai cunoascã pe sine. Din
când în când, doar din când în când, conºtiinþa de sine a Poloniei s-a
manifestat prin auto-pamflete. Dupã cum ºtiþi, face ºi asta parte din
cultura noastrã, culturã care a învãþat de multã vreme sã se parodieze.
Am afirmat cã Polonia suferã, fapt întristãtor, de un complex provincial, de orgoliu ºi de un aristocratism cam pervers. E ca în cazul
unor familii decãzute ce-ºi râd de propria ruinã ºi de propriile extravaganþe, dar care nu pot trãi decât în cercul lor, neputând sã-ºi relateze
anecdotele nicãieri în altã parte. Cãci nimeni din afarã n-ar putea sã
le guste. Cu trecerea anilor, cercul se închide : devine imposibilã
departajarea între ceea ce provine din necesitate ºi ceea ce se supune
alegerii. În cele din urmã, vezi apãrând câteva fantome, însã doar
excentricii cãrora acestea le vorbesc mai pot sã le înþeleagã bolboroselile. Fiindcã ei sunt singurii care-ºi pot da seama cã, în aceste
avertismente ºi aluzii, în aceastã mormãialã incomprehensibilã profanilor, existã un grãunte de adevãr. Un adevãr care nu e mai puþin
adevãrat doar pentru cã rãmâne de neînþeles strãinilor  în general,
nu cunoaºtem decât adevãrurile pe care le-am experimentat. ªi, o datã
în plus, îndoiala iese la luminã : sunt oare aceste adevãruri locale sau
universale ?
Sã revenim la chestiune. În remarcile mele de adineaori asupra
inhibiþiilor literaturii noastre, nu existã în fond nimic nou. S-au spus
ºi s-au scris astfel de lucruri chiar cu ºaizeci, o sutã de ani înainte.
Însã eu le-am formulat evocându-l pe tata. Toate aceste limitãri erau
înrãdãcinate în el. Anume, acea modalitate de a trece sub tãcere partea
hidoasã pe care o comportã adevãrul. Acel refuz de a observa cu luciditate faptele ºi oamenii  ca ºi cum i-ar fi fost fricã de realitate. Totul
zãvorât sub carapacea naþiunii, ca într-un recipient care s-ar putea
sparge sub acþiunea unui conþinut prea rece sau prea fierbinte. Dacã
tata ar fi fost scriitor, ar fi putut cu siguranþã sã scrie acest tip de
literaturã. Ar fi putut fi autorul tuturor marilor noastre romane.
Insist : doar al acelora, aºa cum sunt ele, cu întreaga lor specificitate,
ºi a nici unui altuia. Se nãscuse aproape o datã cu ele, iar din operele
mai vechi n-a pãstrat decât partea cea mai comodã, adicã cea mai
puþin criticã la adresa naþiunii. Mã întreb dacã ºtia mãcar sã urascã
ceva, afarã de imaginea pe care ºi-o fãcuse despre ruºi ºi prusaci. În
ziua asasinãrii lui Narutowicz, atunci când, intrând în casã, a afirmat :
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Ei sunt., pãrea sincer bulversat. ªi totuºi, chiar ºi atunci a trecut
ceva sub tãcere, a dat înapoi în faþa a ceva. Fãrã îndoialã, în faþa
denumirii partidului : Naþional.
În timpul primelor luni ale ocupaþiei, am întâlnit pe stradã o cunoºtinþã de dinainte de rãzboi, un antrenor de la clubul sportiv YMCA.
Dupã pãþania de la universitate, m-am apucat sã fac box. Pe antrenorul
meu îl chema Rabczyn. Era un bãrbat taciturn, stãpân pe sine. În
timpul antrenamentelor, îºi rostea sfaturile pe un ton calm, îl vedeai
rareori surâzând. Faptul care m-a determinat sã particip la rezistenþã
a fost tocmai întâlnirea noastrã din 1940. Grupul reprezentat de Rabczyn
avea un caracter militar  eu însumi, dupã înfrângerea din 1939,
evadasem dintr-o coloanã de prizonieri, scãpând astfel de lagãrul de
ofiþeri  ºi, cum acest grup rãmãsese un nucleu director al luptei
armate, m-am considerat ca fiind supus ordinelor acestuia. Mi-am dat
deci acordul. [ ]
Vorbind adineaori despre tatãl meu, l-am definit ca fiind tipul de
polonez fecund. Rabczyn fãcea ºi el parte dintre descendenþii spirituali
ai acestei varietãþi poloneze, trãsãturile sale de caracter ºi reacþiile
sale îmi aduceau adeseori aminte de tata. Mã uimea nespus sã observ
forþa ºi tenacitatea cu care aceste trãsãturi traversau generaþiile ºi
epocile. Concepþia pe care o avea Rabczyn despre lume  nu vorbesc
atât despre ideile sale, cât despre felul sãu de a trãi în lume  era
cu desãvârºire limitatã la scara naþionalã : excludea dimensiunile individului ºi ale umanitãþii. Când i-am vorbit într-o zi despre boala mamei
mele  operatã de cancer în timpul rãzboiului , i-am sesizat uimirea.
Aºa e, a murmurat el dupã câteva clipe, polonezii sunt cei ce
suferã cel mai mult. Aºa e.... Am rãmas uluit : operaþia mamei mele
nu avea cu adevãrat nici o legãturã cu suferinþele naþiei, boala ei se
declanºase chiar înainte de 1939. În acest ilogism, pe care nu aveam
nici mãcar dreptul sã-l rãstorn, am regãsit un aer familiar. Rabczyn
era un om cumsecade, îi admiram soliditatea moralã, energia ºi curajul. Totuºi, mã lãsa uneori fãrã replicã. Fiindcã acest om onest, care
nu era nici pe departe prost, nu vedea în rãzboi, în persecuþii, în
mizeria ºi nefericirea oamenilor, decât tragedia naþionalã a Poloniei.
Iar dacã începeam sã-i vorbesc despre suferinþele evreilor, ale ruºilor
sau olandezilor, nu mã contrazicea, însã rãmânea mut. La fel, pãrând
oarecum distrat, tãcea atunci când abordam în cursul conversaþiilor
noastre vreun fapt referitor la patimile omeneºti. Ori se prefãcea cã
ignorã tot ceea ce era legat de urã sau vanitate, ori nu credea în
existenþa lor. Pentru mine, asta mirosea a ipocrizie. Poate cã, în cele
din urmã, pentru el Dumnezeu ºi Omul erau polonezi. Poate cã-ºi
închipuia cã tot ceea ce este divin sau uman prosperã în mod sãnãtos
numai pe pãmânt polonez, ºi cã dincolo de acesta se întinde tãrâmul
viciat al consideraþiilor psihologice ºi filosofice. [ ]
În româneºte de CÃTÃLIN LAZURCA
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Dominik Tatarka (1913-1989), prozator, eseist ºi publicist, e unul
dintre cei mai însemnaþi reprezentanþi ai literaturii slovace din secolul XX. A studiat la Praga ºi la Paris. A lucrat o vreme ca profesor,
iar în 1944 s-a angajat activ în Insurecþia naþionalã slovacã, devenind
membru al partidului comunist. Dupã rãzboi a fost ziarist, traversând, pânã în 1956, o perioadã dogmaticã. În timpul Primãverii de
la Praga a devenit unul dintre promotorii de frunte ai transformãrilor
democratice. În 1969 ºi-a dat demisia din partid, în 1971 a fost exclus
din uniunea scriitorilor ºi i-a fost retras dreptul de semnãturã.
Operele sale au dispãrut din biblioteci, iar autorul a fost pus sub
supraveghere permanentã. A pãstrat totuºi legãturile cu dizidenþa
cehã, fiind unul dintre semnatarii Chartei 77.
Tatarka publicã primul volum de prozã în 1942 : V úzkosti hladania
(Cu îndoiala cãutãrii), carte inspiratã de existenþialismul creºtin.
Urmeazã apoi volumul cu tentã suprarealistã Panna zázra nica (Fecioara minunatã), 1944, apoi romanul Farská republika (Republica
popilor), 1948, un pamflet la adresa clericalismului primului stat
independent slovac. Dupã câteva opere schematice, apare tratatul
fantastic de la sfârºitul epocii staliniste, Demón súhlasu (Demonul
afirmativ). Vor urma volumul Rozhovory bez konca (Convorbiri fãrã
sfârºit), 1959, ºi nuvela Prútené kreslá (Fotolii de rãchitã), 1963.
Trilogia Písa ky (Scrieri), 1984-1988, alcãtuitã din Listy do venosti
(Scrisori cãtre veºnicie), Sám proti noci (Singur împotriva nopþii) ºi
Písa ky (Scrieri), se tipãreºte în samizdat ºi la editurile din exil, ca
o colecþie de însemnãri intime, fragmente de jurnal sau scrisori, în
care un loc important îl ocupã satira societãþii comuniste, dar ºi
reflecþiile privitoare la erotism, la moarte ºi singurãtate. Cea mai
profundã operã a lui Tatarka, apãrutã tot în Occident, este Navrávaky
(Ziceri), 1988. În afarã de cele amintite, Tatarka a mai publicat
volume de eseuri ºi jurnale de cãlãtorie.
Fragmentul antologat, extras din volumul Singur împotriva nopþii,
este edificator pentru valenþele artistice ºi umaniste ale unui autor
important al spaþiului central-european, valorificând în cel mai înalt
grad tocmai apartenenþa scriitorului la acest spaþiu. (Ondrej  tefanko)
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Dominik Tatarka

Singur împotriva nopþii*
Cântec de haiduc pe un fir de iarbã
Dupã Nahum Goldmann, cel din urmã supravieþuitor dintre fondatorii sionismului, ultimul dintre pãrinþii fondatori ai statului Israel,
venirã (în America) niºte ziariºti ºi-l întrebarã : are Israelul ºanse sã
supravieþuiascã ? A murit sionismul ? De fapt, evreii au dreptul sã
trãiascã în Israel ?
Autorul ideii centrului spiritual al poporului ales ºi fondatorul
(unul dintre fondatorii) statului Israel declarã astãzi, dupã douãzeci
ºi cinci de ani : dacã Israelul se va transforma într-un stat ca toate
celelalte, îºi va pierde propria sa raison detre.
Totul se raþionalizeazã, totul se integreazã. Înþelege : se asimileazã.
Sentimentul ºi condiþia celui ales dispar. Apartenenþa la o anumitã
comunitate sau miºcare este invalidatã. Încotro se îndreaptã Israelul ?  întreabã disperat înþeleptul Nahum. ªi încotro mã îndrept
eu ? Dar noi ? (Asta nu ca sã ne comparãm. Tu ai avut ºi ai încã
dreptate.) Nu-mi pot permite ca oamenii sã creadã despre mine cã...
Tu, însã, eºti pentru mine o minune alãturi de care, prin care vorbesc,
gândesc, îþi scriu, exist. Toate astea nu pot sã se piardã... Ce ai cu el ?
Eºti tânãrã, frumoasã, ai minte. Trebuie sã recunoaºtem cã, de fapt,
aici e vorba despre un lucru legitim.
Ce am vrut sã spun ? La întrebarea pe cine iubeºte, pe cine urãºte,
dacã aparþine stângii sau, fereascã Dumnezeu, dreptei, André Malraux
a rãspuns cã el nici nu iubeºte, nici nu urãºte, cã nu aparþine stângii,
nici, fereascã Dumnezeu, dreptei, fiindcã de dreapta nu se mai declarã
astãzi nimeni, a rãspuns aºadar, la ºaptezeci ºi patru de ani : Je fais
la mort.
Cu puþinã vreme înainte, pânã ce nu-i murise marea ºi ultima sa
iubire, ar fi putut rãspunde de asemenea : Je fais lamour. În slovacã
se iubeºte, iubesc sau nu iubesc ar fi deci consecinþa, iar ãsta e un
dar ; în francezã dragostea se face, cum se fac toate lucrurile.
Sã presupunem cã am ºti cum se face dragostea. Dar cum se face
moartea (ca sã merite acest efort) ? Omul face dragoste atunci când
*

Dominik Tatarka, Sám proti noci, Editura Arkýø, München, 1984 (fragmente).
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nu ºtie, nu bãnuieºte ce e dragostea, face copii atunci când nu ºtie
ce sunt copiii, toatã viaþa o face pe activistul local, judeþean sau naþional, aºadar face altceva decât crede, decât este, ºi numai la urmã, în
ultimii ani ai vieþii, el trebuie sã se facã pe sine, sã-ºi facã propria
moarte.
Dar asta ce înseamnã ? Sã te laºi ademenit în Societatea Prietenilor
Incinerãrii, sã faci economii pentru sicriu etc. O idee foarte bunã,
evident. (Fatã frumoasã, ai de ce sã te bucuri.) Însã omul ar trebui
sã-ºi continue activitatea pânã la sfârºit  ºi dincolo de sfârºitul sãu.
Ani de zile, Matuka s-a îngrijit sã fie adus acasã, lângã mamã-sa, în
cimitir, Malraux nu trebuie sã-ºi facã griji, poporul îl va conduce, desigur,
cu mult fast spre veºnicie. Îºi scrie deci vastele sale Antimemorii. Sau
altfel : în timp ce îºi scrie Antimemoriile, el se sinucide ºi se nemureºte.
Face abstracþie de sine ? Exagereazã ? Gândeºte cu privire la sine
însuºi.
O femeie se culcã cu cineva (ºi se saturã de atâta dormit, doarme
pe sãturate, se saturã pe culcate), începând de la un anumit nivel
cultural se cugetã, nu se gândeºte doar sau nu se face numai abstracþie
de ceva. La fel am cugetat ºi eu ce mutare ar trebui sã fac : am fãcut
o rocadã. Tot cugetând pentru ºi despre mine, mi-a ieºit cã, dacã pânã-n
pensie voi face pe trepãduºul, trepãduº voi rãmâne, aºa cã o sã încep
sã mã integrez. Sau, sau...
Fomularea lui Nahum Goldmann mã incitã : statul Israel a fost
gândit (sã fie centrul religios ºi cultural al Diasporei)... ªi când, prin
practica politicã, va deveni un stãtuleþ ca multe altele, îºi va pierde
propria sa raison detre.
Aceastã republicã a noastrã, la fel de tânãrã, a fost ºi ea gânditã 
de Gottwald, de pildã  ca o republicã democrat-popularã, care va
ajunge în socialism pe un drum aparte. Deocamdatã, pânã sã ajungã
acolo, ea are nevoie de o menire. În ediþia operelor sale unde era
menþionat acest lucru, cenzura operase prompt, nu se va mai merge
pe nici un drum aparte ºi gata, iar parlamentul ºi noi nici nu am
remarcat.
Dar vieþile noastre au fost gândite altfel ? Acum ei trec sub tãcere
aceastã cale diferitã. Ar fi o glumã dacã am începe sã vorbim despre
cea de-a doua, a treia sau a cincea viaþã a noastrã, cele precedente
fiind gândite romantic, religios, burghez, oportunist, stângist, fiindcã
acestea, se înþelege, nu sunt valabile, valabilã este doar cea de-a cincea
viaþã a mea, de acum, din luna august a lui 68, când ea este gânditã
corect, internaþionalist, ºtiinþific, realist, economic, integrator. Cu ce-a
de-a treia nevastã a mea din cea de-a treia viaþã, ºi cu atât mai puþin
cu copiii avuþi cu prima nevastã din cea de-a doua, nu mã pot integra,
aºa cã administrativ m-am izolat ºi acum mulþumesc, mulþumesc fãrã
încetare, fiindcã mã realizez, fãrã opreliºti, în public, dar ºi în sectorul
privat, prin amante, prin femei tinere, rãsãrite din procesul educaþional al zilelor noastre.
Integrare deci, a mã integra.
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Noi nu posedãm, nu ne însuºim nici cunoºtinþe, nici lumea materialã, ºi nici femei, secretara îmi va scrie discursul ºi mã va integra
astfel, iar eu, în schimb, am sã mã integrez cu ea. [ ]
* * *
Pentru mine, scrisul e descrierea celor trãite. Scrisul e autoconºtientizare. Creºtinii îºi întrebau conºtiinþa. Cred cã e pãcat cã astãzi,
în societatea noastrã, nimeni nu-i învaþã pe oameni sã-ºi întrebe conºtiinþa. (Mai întâi ar trebui sã editãm cãrþi care i-ar învãþa pe oameni
cuvintele prin care sã-ºi exprime procesele psihice prin care ei existã
ºi se manifestã.) Omul însuºi este un proces psihic. Omul însuºi este
un proces îndreptându-se din pântecul mamei înspre strãmoºi. Cred
cã ne enervãm degeaba când spunem cã ne îndreptãm spre dispariþie,
cã ne înghite treptat neantul. Eu sunt de pãrere sã ne întrebãm conºtiinþa ºi sã afirmãm cã ne îndreptãm cãtre strãmoºii noºtri din veºnicie. Fiindcã geniul limbii se întreabã : unde a dispãrut tinereþea
mea ? Unde a dispãrut viaþa mea ? La aceste întrebãri putem rãspunde
doar noi înºine, dacã ne întrebãm, pe cât posibil, într-o stare de luciditate, atunci când suntem capabili sã ne cultivãm conºtiinþa.
Birocratul m-a jefuit de aproape toate posibilitãþile de a mã exprima
material. De pildã, de posibilitatea de a cultiva trandafiri pe care sã-i
dãruiesc femeilor. (De fapt, i-aº putea cumpãra, dacã, dacã, dacã...
Între a cumpãra trandafiri pentru o femeie ºi a cultiva trandafiri
pentru o femeie e totuºi o oarecare diferenþã.) Birocratul m-a jefuit,
de asemenea, de capacitatea mea de a mã exprima prin cuvânt, în
particular, de a mã exprima prin tãcere, îmi spioneazã ºi scuipã în
scrisorile mele particulare. Fiindcã deocamdatã, din anumite motive,
n-a putut sã ordone uciderea mea, a provocat, involuntar, în mine o
desfãtare care constã în cultivarea propriei mele conºtiinþe. Am fost
nevoit sã mã întorc la starea de insectã, la starea pãianjenului uman
sau divin care, din propria sa fiinþã, îi þese iubitei o plasã de cuvinte.
Încerc sã mã conving, sit venia verbis, cã în aceastã lume mai existã
încã iubite care se simt mai bine în plasa cuvintelor decât în plasa
banilor. Care se dãruiesc din tot sufletul  chiar dacã banii, degeaba...
Amantul prin cuvinte ºi amantul prin bani. Pentru femeie, bãrbatul
s-a împãrþit în douã fiinþe : amantul prin cuvinte ºi amantul prin bani.
Amantul prin cuvinte, din cuvinte dãruind libertate femeii, sunt eu,
pãianjenul cuvintelor. Totuºi, nu, nu sunt eu acela... O femeie, Erina,
mã vrea fãrã cuvinte, fãrã vorbe, mã vrea fãrã cuvinte ºi fãrã bani,
în ciuda...
Dar eu am vrut sã spun altceva. Încotro ne îndreptãm... În nici un
caz spre neant. Neantul nu ne va înghiþi. Noi ne îndreptãm spre
strãmoºii noºtri. Tatãl meu, pe care nu l-am cunoscut, îmi zice zâmbind
pe sub mustãþi : ce bine, ce bine-i cã eºti aici, cã ai venit. (Eºti bãrbat
ca ºi mine, odatã am bãut cu prietenii caii pe care i-am cumpãrat la
Nitra, la iarmaroc. Mamã-ta, pe care o iubeºti, a vrut sã te vadã ajuns
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la Nitra, unde erai la ºcoalã, ºi sã vadã cum aratã Nitra aia, oraºul
unde eu am bãut caii cu prietenii.)
Asta se poate defini ca o autoproiectare în veºnicie, fiindcã mãcar
ceva trebuie sã fie veºnic valabil. Sã mã judece aºadar, sã le plac, ºi
dupã aia sã mã preþuiascã bãtrânii, copiii, femeile...
Mama mea, veºnicã fie-i pomenirea, a avut odatã un vis, pe care
nouã, copiilor, ni l-a povestit imediat (e amintit într-o carte de-a mea
care a apãrut, puteþi sã mã verificaþi). Bunica, deja neputincioasã, s-a
dus la bisericã, îmbrãcatã ca de Crãciun, cu hainele bune. Biserica-i
plinã. Dar când intrã ea, atât de frumoasã, oamenii se dau la o parte,
sã-i lase cale liberã pânã la altar. Acolo, paracliserul a coborât pe
pãmânt lumina veºnicã. Nu tocmai lumina veºnicã, ci un rubin ºlefuit,
ca un curcubeu, iar în el se aflã o canapea roºie. Bunica, în hãinuþe
albe ºi opinci, se aºazã. ªi lumina veºnicã se înalþã la ceruri cu ea...
Pe noi, copiii, dupã acel vis, mama ne-a sculat îndatã. Acum sã ne
rugãm pentru bunica. A murit, a murit chiar acum, a plecat spre gloria
cereascã (cum se zicea pe atunci). Mergem s-o conducem pe ultimul
ei drum.
Am plecat cu primul tren. Mama n-a mai aºteptat telegrama, ca
s-o anunþe cineva, ea trãise deja, lãuntric, evenimentul morþii ; ne-a
trezit fãrã întârziere : sculaþi, copii, bunica a murit. (Acolo. La treizeci
de kilometri distanþã, într-un sat de pe graniþa cu Polonia, de unde,
cu ani în urmã, am migrat spre pãmânturi mai mãnoase. Nu ne scriam
deloc, iar de vizitat, ne vizitam rareori.) Visul mamei mi-l pot explica
doar ca pe o participare permanentã la moartea mamei sale.
Bunica mea, bunica noastrã a plecat astfel (pentru mama ºi pentru
mine) spre gloria cereascã. S-a îmbrãcat sãrbãtoreºte, goralã fiind, în
biserica plinã de oameni îi fãcurã lor respectuoºi, în faþa altarului s-a
aºezat pe canapeaua aflatã în rubinul ºlefuit ºi s-a înãlþat precum
lumina veºnicã. Mama mea s-a dus dupã tatãl meu cel uºuratic, care
a bãut, la Nitra, toþi banii de pe cai. Acolo, ei au zâmbit unul cãtre
celãlalt, cu zâmbetul îngãduinþei omeneºti. ªi eu ? Eu de ce sã renunþ
la iluzia bucuriei cã ºi eu mã voi înãlþa într-o zi spre gloria cereascã,
alãturi de strãmoºii mei, alãturi de cei aleºi (printre care vor fi ºi
destui scriitori, sculptori, artiºti, prietenii care au reuºit sã mã suporte) ? Datoritã unei femei care, sclav fiind, m-a fãcut sã înþeleg
printr-un gest : totul îþi aparþine, ºi eu m-am lepãdat de chinuri, am
încetat sã mã sprijin pe iluzia cã am sã mã întorc la strãmoºi. Bineînþeles, nu mã voi sinucide de disperare.
Unii activiºti nu vor, desigur, sã ajungã în veºnicie. ªi acolo, ei ar
fi nevoiþi sã se bâþâie, sã danseze tot kazaciok. De aceea, ei, pângãriþii,
încearcã sã ne supunã lãuntric, sã ne închidã în cuºca dogmatismului
lor. E o absurditate, e interzis sã te proiectezi pe ecranul eternitãþii.
Tu, activist-trepãduº, dacã ar trebui sã mã duc cu tine în veºnicie, mai
bine abandonez totul imediat, îmi ridic o cabanã, biroul meu privat
de codoº, îmi cumpãr, cu bani norocoºi, femei frumoase ºi, prin puterea
mea, prin aservirea mea, prin poziþia obþinutã drept rãsplatã pentru
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trãdare, fac din ele niºte curve, prin puterea mea le curvesc, apoi mã
omor  doar cã n-am curajul sã o fac de unul singur. Mai bine m-ar
ucide o putere mondialã, o catastrofã universalã. [ ]
* * *
În timpul vieþii, mama a ºtiut totul despre mine ; dupã moarte, ºtie
totul despre mine, fiindcã îi povestesc totul. (Credeþi-mã cã nu mã
laud deloc în faþa ei, recunosc cã m-am îmbãtat, cã am minþit, cã m-am
legat de o femeie pe care n-o iubesc, pentru care nu sunt în stare sã
fac nimic. Mama mea este lumina veºnicã, infailibilã în simþire, mai
ales dacã faþã de femei mã comport ca fiul ei. Mama mea a crescut,
a lecuit animale, din cauza acestei experienþe, ea ºtie cã un bãrbat
ºi o femeie... cã tandreþea e o religie care va trebui sã supravieþuiascã.)
Mama mea, în veºnicie fiind, este strãmoºul meu, o conºtiinþã vie,
prezentã. Mama mea este, în mine, caracterul meu slovac, cântecul
haiducesc de libertate cântat în limba mea, limba slovacã. Cu siguranþã, eu am fost plãmãdit din protoplasma strãpungerii, violãrii ºi
iubirii slavo-carpato-polono-ungaro-mongolo-valahe. Pânã ºi dupã
moarte, sufletul meu de haiduc va ridica baltagul, dacã veþi vrea sã
mã asimilaþi vreunui grup etnic sau mã veþi categorisi drept un naþionalist burghez, un idiot care, într-un moment de trecãtoare nebunie,
a ucis, unul care este altul decât mine. Sufletul meu slovaco-mongolo-valah iubeºte întâlnirile cu fiinþe neasemãnãtoare, pentru a afla
despre sine cum este cu adevãrat, dacã va rezista la violenþã, la iubire
ºi la tandreþe. Cel mai mult sufletul meu a fost atras de simþirea
evreicei, ei am vrut sã-i fiu mereu pe plac ; dacã binevoieºte sã mã
îmbrãþiºeze, sã mã ierte pentru toate violenþele pe care le-am fãptuit
în istorie. O evreicã pierdutã s-a trezit lângã mine la viaþã, m-a îmbrãþiºat cu toatã imemoria sa iudaicã, spunându-mi cã sunt om, bãrbat,
bãiat frumos, care a lãsat departe în urma sa gestul absurd al scalpãrii.
De ce sã decad din nou în starea etnicã, starea care, în numele chiar
al acestei etnicitãþi, ucide triburile vecine ºi pe cei mai frumoºi reprezentanþi ai lor ? Pe mine, un slovac, un haiduc carpatin, mã iubesc
doar popoarele libere. Impozant, ºtiu sã stau la taclale cu ele, sã beau
ºi sã vorbesc. Îmi pare rãu cã nu am învãþat ungureºte, nici nemþeºte,
cã îi incomodez, la distracþii, pe unguri ºi pe nemþi atunci când, din
cauza mea, sunt nevoiþi sã explice frumoasele metafore ale vorbelor
ºi gesturilor lor, pe care tocmai le-au descoperit.
Nu mã coborâþi la starea etnicã, naþionalã, de masã. Eu sunt acela
ºi acela, ale cãrui mamã ºi bunicã s-au înãlþat la ceruri precum lumina
cea veºnicã. ªi eu, în ciuda tuturor, am sã ajung acolo cândva, împreunã cu prietenii mei, cu poetul ceh ºi cu cel polonez, cu Ïuro ºi Albert,
cu sorã-mea ofia.
Aceastã autoproiectare în veºnicie e nemaipomenit de frumoasã.
Acesta-i cântecul meu de libertate, cântecul meu de dragoste ºi de
prietenie.
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Voi, birocraþii, voi, cei care v-aþi lãsat înrolaþi, violaþi, nu vreþi sã
ºtiþi nimic despre asta, nu vreþi sã vã amintiþi de copilãrie. Citiþi doar
fel de fel de rezoluþii, citiþi mereu niºte materiale. (ªi între timp vã
futeþi secretara. S-ar dezbrãca oricum în faþa voastrã, dar voi îi porunciþi dinainte : dezbracã-te odatã !) De barbarie, de marea barbarie
ne-am lãsat cotropiþi atunci când am început sã-i uitãm pe strãmoºi.
(Spun cã, trãdându-i astfel, trãdându-i ideologic pe strãmoºii voºtri,
voi trãdaþi criteriile universale, atemporale. Trãdarea rãmâne trãdare
în toate împrejurãrile, la fel cum tandreþea rãmâne, în orice împrejurare, tandreþe.)
Voi, birocraþilor, nu-i huliþi pe zei, nu-i huliþi pe strãmoºii voºtri.
Strãmoºii mei (ºi ai voºtri) au ºtiut când cineva îi asupreºte, de aceea
au cântat libertatea. Din vremurile vechi, teatrele au fost pentru
domni, iar ei obiºnuiau sã petreacã în cârciumi. Acolo, ei au trãit în
libertate, au convieþuit liber, acolo s-au bãtut, s-au umplut de sânge
unii pe alþii. (Scena istoriei poporului nostru. Pe ea, tatãl meu ºi-a
bãut cu prietenii caii, caii domneºti, nepotriviþi pentru ham.) Voi nu
vã puteþi permite sã intraþi într-o cârciumã  ºi cu atât mai puþin în
veºnicie. Fiindcã nici cârciuma, nici femeia, nici veºnicia nu vã acceptã.
ªi doar din neruºinare, auzi minune, vã mai prefaceþi cã voi aþi accepta
pe cineva în... ºtim prea bine unde. [ ]
În româneºte de ONDREJ TEFANKO
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Rosa Mayreder,
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Lou Andreas-Salomé (1861, Petersburg 1937, Göttingen) 
prozatoare ºi eseistã germanã. Fiica unui general rus, de origine
germano-balticã. A pãrãsit Rusia în 1880, pentru a studia la Zürich
ºtiinþele religiei, filosofia ºi istoria artelor. Anii care au urmat au
adus-o în preajma celor mai importanþi reprezentanþi ai cercurilor
literare ºi ºtiinþifice : Paul Rìe ºi Friedrich Nietzsche. În 1887, se
cãsãtoreºte cu iranistul F.C. Andreas. Mai multe zãboviri în Paris,
Viena ºi München au dus la legãturi strânse cu cei mai de seamã
literaþi ai momentului. O prietenie profundã ºi intimã o leagã în
1897 de Rainer Maria Rilke. În 1911, s-a dedicat psihologiei abisale
ºi studiului psihanalizei, împreunã cu Freud. A scris peste 100 de
articole în reviste ºi ziare. Romanele ºi povestirile sale au în centrul
lor problematica modernã a femeii, accentuând pe discrepanþa spiritualã ºi captivitatea emoþionalã. Alte teme : pierderea credinþei ºi
cãutarea lui Dumnezeu, nostalgia Rusiei. Romane ºi povestiri : Im
Kampf um Gott (În cãutarea lui Dumnezeu), Rodinka, Ruth, Ma, Drei
Briefe an einen Knaben (Trei scrisori cãtre un puºtan) ; autobiografii :
Lebensrückblick (Retrospectiva vieþii), In der Schule bei Freud (La ºcoala
lui Freud) ; eseuri : Friedrich Nietzsche in seinen Werken (Friedrich
Nietzsche în scrierile sale), Die Erotik (Erotica), Rainer Maria Rilke,
Mein Dank an Freud (Mulþumirile mele cãtre Freud) etc.
Înainte de rãzboi ºi de-atunci încoace este un fragment din
lucrarea memorialisticã Retrospectiva vieþii, în care sunt evocaþi anii
începutului de secol : stabilirea familiei la Göttingen, descripþia
încãrcatã de afectivitate a cãminului ºi a ambianþei sale naturale,
totul fiind strãbãtut de nostalgia perioadei ruseºti ºi de tentaþia
autopsihanalizãrii. (Bogdan Mihai Dascãlu)
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Lou Andreas-Salomé

Retrospectiva vieþii*
Înainte de rãzboi ºi de-atunci încoace
În toamna târzie a lui 1903, ne-am mutat la Göttingen, unde soþul
meu a fost chemat în calitatea sa de iranist. În afarã de asta, ni se
împlini, între altele, ºi dorinþa de a locui la þarã, cãci împrejurimile
Göttingenului erau mult mai promiþãtoare decât cele ale Berlinului.
Ca printr-o micã minune salvatoare, aºa cum apar doar în poveºti, am
ajuns, dupã o lungã cãutare în cursul cãreia am refuzat toate locuinþele
din oraº, pe înãlþimile Ronului, la cãsuþa noastrã din bãtrâna livadã.
Pe atunci era înconjuratã de atâta liniºte încât, din când în când,
apãreau în fundul grãdinii tinere vulpi.
Apropierea de naturã acþiona de fiecare datã asupra mea ca o
adevãratã împlinire a vieþii. Indiferent de unde am revenit aici, de-a
lungul a trei decenii, anotimpurile îmi apãreau ca fiind reale numai
pe acest petec de pãmânt. M-am deprins cu un trai minunat : dupã
fiecare ºedere mai îndelungatã în altã parte, am început sã preþuiesc,
în timpul plimbãrilor matinale  aºa-zis rustice , amestecul de impresii acumulate cu tot ceea ce contrazicea tufiºurile ºi copacii.
În cea dintâi primãvarã de dupã mutare, am fãcut o cãlãtorie de
refacere, cerutã de sãnãtatea mea precarã, împreunã cu un prieten
medic. Tocmai înfloreau pomii : un uriaº pãr bãtrân (abia anul trecut
a fost rupt de furtunã) îºi legãna, în faþa uneia dintre ferestrele odãii
mele de lucru, crengile vopsite în alb ; pãrea aproape un pãcat sã pleci
de acolo ; m-am gândit însã cã atmosfera primãvãraticã va dura tot
timpul anului ; ºi, ce sã vezi ? !, în anul urmãtor pãrul înverzi iar. Se
dãrui mult prea mult, izbutind sã mai traverseze un mai ; aceastã
explicaþie nu îmi modificã deloc starea melancolicã. O mulþime de
ferestre, prin care soarele intrã în casã. Cele douã camere ale mele,
de la catul superior, formau un fel de umbrar, înconjurate cum erau
de tei cu crengi puternice, care formau o perdea verde ce proteja
împotriva luminii orbitoare ; însã toamna târziu, dupã ce primele rafale
ale furtunilor smulgeau frunzele, o luminã consolatoare începea sã
pãtrundã nestânjenitã în odãi. Pereþii, tapetaþi de mine cu stofã de
un albastru-cenuºiu închis, începurã sã pãleascã, fãrã însã ca tonurile
fundamentale sã disparã ; astfel dobândita neutralitate coloristicã
devenise aidoma cu cea a împletiturilor fãcute de þãranii ruºi. Fireºte :
nu aveai voie sã atârni ºi nici sã sprijini nimic pe perete ; dindãrãt
*

Lou Andreas-Salomé, Lebensrückblick, Insel-Verlag, Taschenbuch, 1968
(fragmente).
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rãzbãtea mereu albastru-cenuºiul, rãmas credincios celui ce fusese
cândva. Aºa se face cã pe peretele central se pãstrase tabloul favorit
al lui Heinrich Vogeler1, pe care el însuºi mi l-a aºezat acolo ºi care
era, de fapt, proprietatea lui Rainer2. Nici acum nu sunt adepta unor
transformãri prea frecvente în încãperile locuinþelor, prin adaptarea
la stãrile interioare sau la moda vremii. (La Rainer, toate acestea
mergeau mult prea departe, ca urmare a unei confuzii necondiþionate
între exterioritatea dispoziþiilor trecãtoare ºi interioritatea intenþionalitãþii  ceea ce fãcea ca el sã cadã uºor victimã erorii.) Rainer îmi
iubea nespus încãperile, ºi nu în ultimul rând din pricina acelor pete
puternice ºi profunde de culoare ce persistau în spatele mobilelor ºi
tablourilor, deschise ca niºte drumuri ascunse ale unei reîntoarceri la
cele trecute : mici porþi spre nepieritor.
Cele douã blãnuri de urs, provenind din periculoasele expediþii
cinegetice ale lui Willy Brandt în Rusia, stãpâneau odaia de lucru,
înconjurate de rafturi simple din brad. Cu cãrþile întreþineam o relaþie
ciudatã, ºi nu doar dupã moartea soþului meu, când am început sã
vând sau sã arunc din lucrurile sale. M-am abþinut (ceea ce a fost ºi
bine, ºi potrivit !) încã mai de mult sã achiziþionez alte cãrþi noi pentru
a-i înmulþi biblioteca, nu doar din necesitate, ci ºi dintr-un sentiment
al sãu de fericire. Cea mai importantã parte a bibliotecii mele, de pe
vremea lecturilor din copilãrie, am abandonat-o în Rusia : atât marii
noºtri poeþi, germani ºi ruºi, cât ºi cãrþile folosite în perioada studiilor,
pe jumãtate tãinuite ºi pe care le procurasem prin vânzarea bijuteriilor
primite cadou (de ex. Spinoza). Dar motivul esenþial al stãrii deplorabile
în care se afla biblioteca mea era urmãtorul : grosimea ori greutatea
unei cãrþi mã incomoda într-atât la lectura în poziþie orizontalã, încât
le citeam de obicei desprinse ºi nu le duceam decât rareori la legat.
În sfârºit, mai totdeauna am împrumutat ºi am cadorisit în special
cãrþile cele mai importante pentru mine, fapt ce are un motiv special,
nebunesc mã tem : desconsiderarea exemplarului de hârtie, multiplicat
ºi rãsmultiplicat, în totalã discordanþã cu conþinutul sãu.
Într-o povestire (Casa), locuinþa noastrã devenise, deja în 1904,
scena unor întâmplãri în vederea cãrora am metamorfozat  înlocuindu-le vârsta, destinele ºi relaþiile interumane  o sumedenie de
persoane apropiate, chiar ºi pe Rainer : un puºti care trãieºte între
doi soþi fericiþi ; cu acordul lui am valorificat ºi o scrisoare pe care mi-a
adresat-o. Înainte de aceasta, însã, terminând-o încã în Schmargendorf,
mi-am transpus în scris dorul de casã, de Rusia  astfel s-a nãscut
Rodinka3 , care aº fi dorit din tot sufletul sã fi fost cititã, cãci povesteºte
despre cele ruseºti. Îmi pãstram biblioteca mea de manuscrise într-un
1. Heinrich Vogeler (1872-1942), pictor german. Tabloul menþionat în text
poartã titlul Iubire ºi înfãþiºeazã doi îndrãgostiþi, înveºmântaþi în straie
medievale, care admirã, unul în braþele celuilalt, un peisaj de basm ; în
fundal, un geniu al dragostei cântã la harfã.
2. Rainer Maria Rilke (1875-1926), poet german, prieten ºi tovarãº de cãlãtorii al autoarei.
3. Volum care cuprinde amintiri din copilãrie ºi impresii asupra cãlãtoriei în
Rusia împreunã cu Rilke.
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seif al unei bãnci, din care luam, din cele mai vulgare motive, ºi
anume din ruºinoasele motive financiare  ºi adesea cât de fãrã plãcere !  câte un exemplar vandabil. Era vorba despre eseuri dintre cele
mai diverse, pe care le-am rãspândit, fãrã sã le mai recuperez, în
întreaga lume ; le-am scris, pe de-o parte, din pricina temei care mi
se pãrea foarte importantã ºi actualã totodatã, iar pe de altã parte,
pentru cã mi-au fost prilejuite de anumite dificultãþi bãneºti.
Aici aº vrea sã dezvãlui o adevãratã minunãþie : pentru muncile
intelectuale mã simþeam mult mai fortificatã decât pentru vreo îndeletnicire femeiascã ; când era vorba despre tot ce avea tangenþã cu
poezia, mã simþeam mai vulnerabilã decât în cazul vreunei trude
masculine. Iatã motivul pentru care personajele feminine îmi apar în
faþa ochilor ca ºi când ar fi privite de un bãrbat. Explicaþia acestor
douã pãrþi ale fiinþei mele se gãseºte în copilãrie ºi adolescenþã : cãci
tot ce e conceptual (m-a învãþat prietenul meu4) include afectivitatea
mea femininã, în timp ce mobilul fanteziei se aflã sub interdicþia ei
ºi poate sã se sustragã obedienþei numai printr-o predispoziþie încãpãþânatã. Nici nu e de mirare cã  aºa cum activitãþile intelectuale sunt
adânc înrãdãcinate în subconºtient  urmãrile tuturor acestora au
dispãrut la o vârstã destul de înaintatã  la aproximativ 60 de ani. [ ]
Duzina de ani ce ne desparte acum de rãzboi, nu-i fu de ajuns
acestuia sã se sfârºeascã, în ciuda tuturor strãdaniilor ºi a mijloacelor
la care se recurse pentru a-l termina. Încã înainte de finalul sãu oficial,
revoluþia ruseascã a fost cea care a dus la despãrþirea mea definitivã
de familie ºi de locurile natale.
Atât în timpul rãzboiului, cât ºi dupã aceea, activitatea mea în
domeniul psihologiei freudiene abisale mi-a acaparat tot mai mult
întreaga viaþã privatã, vizând deopotrivã cercetarea ºi metodele de
vindecare.
Nu existã nimic ce s-ar petrece în chip belicos în afarã de descoperirea, fãrã rezervã, a tot ce este spirit polemic în noi, în strãfundurile noastre sufleteºti. Nu existã nim ic îndãrãtul oricãrei
stãri conflictuale  pe un spaþiu infim, de la om la om, care se întinde
la limita pãcii  decât pângãrirea comunã a fondului nostru sufletesc.
ªi atunci, ce se întâmplã ? Doar atât, cã un strãin pãtrunse în
încãpere, fãrã sã simtã nici dragoste, nici urã, implicându-se efectiv
în aceastã activitate.
Trecurã anii, rândurile generaþiei mele se rãrirã datoritã vârstei,
la fel cum rãzboiul împuþinase rândurile tinerilor  dar strãinul rãmase.
În ultimele zile ale lui 1926, muri Rainer ; la 4 octombrie  soþul
meu. [ ]
În afarã de asta, viaþa noastrã personalã nici nu este atât de importantã cum ne place sã credem ; ne pare prea mult sã experimentãm
existenþa prin fericire ºi durere în fiecare moment al ei
Cãci vã
rãmâne un desen-ghicitoare : care ne cuprinde, desenaþi în misterul
lui pururea deschis.
În româneºte de BOGDAN MIHAI DASCÃLU
4

Sigmund Freud.
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Dincolo de a ne înfãþiºa gândirea ºi sentimentele uneia dintre
primele feministe austriece, jurnalele Rosei Mayreder (1858-1938)
sunt un document istoric al sfârºitului de secol vienez. Scrise mai
întâi ca un manifest al introspecþiei în vederea construirii metodice
a propriei personalitãþi, apoi cu scopul de a rãmâne o descriere a
tinereþii ºi a experienþelor ce au format-o ºi, în cele din urmã, ca
proiecþie a unei lumi virtuale, spaþiu al refugiului din faþa realitãþilor
primului rãzboi mondial, jurnalele Rosei M. acoperã o viaþã de om,
de la vârsta de 14 ani, pânã în anul morþii.
Rosa Mayreder este una dintre personalitãþile escort a tot ceea
ce a însemnat Viena sfârºitului de secol. Fãcea parte din burghezia
consideratã radicalã, implicându-se în miºcãrile feministe ºi pacifiste,
ajungând vice-preºedintã a Uniunii Femeilor Austriece ºi co-fondatoare a revistei Documentele femeii, publicaþie a opoziþei feministe.
Este în acelaºi timp eseistã, publicând cu succes Zur Kritik de
Weiblichkeit (Critica feminitãþii) ºi Geschlecht und Kultur (Sex ºi
culturã), nuvelistã, poetã, memorialistã, autoare a unei filosofii a
suferinþei, a unei variante feminine a dramei lui Faust ºi a multor
articole de presã.
Jurnalele Rosei Mayreder, descoperite în 1984 de cãtre cercetãtoarea americanã Harriet Anderson la Biblioteca Naþionalã din Viena,
sunt importante, pe de-o parte, ca o cheie de descifrare a operei
acesteia, pe de alta, pentru noua perspectivã pe care o oferã asupra
unor personalitãþi ce au marcat sfârºitul de secol vienez. Însemnãrile
Rosei Mayreder vãdesc o profundã înþelegere a complexitãþii unei
vieþi sfâºiate între iubirile instinctuale, aproape masochiste, ºi moderna
ideologie feministã pe care o reprezenta oficial. (Ioana Copil-Popovici)

435

Rosa Mayreder

Jurnalul unei feministe*
5 octombrie 1914
Ieri, pe o zi ploioasã ºi furtunoasã de toamnã, ne-am plimbat înainte
de prânz în parcul Maria Josef, unde l-am întâlnit pe Theodor
Goldscheid1. Cum a dat cu ochii de noi, a ºi început sã ne facã reproºuri : de ce n-am fãcut una, de ce n-am fãcut-o pe cealaltã ; cã ar fi
trebuit , ar fi fost bine , ar fi fost obligatoriu sã Am ajuns foarte
nervoasã, dupã-amiaza, la gustarea de la Rudolf Goldscheid2. Teoretizãrile sociologice îmi par de-a dreptul iritante, acum, când atâtea mii
de oameni sunt obligaþi sã plãteascã cu propria viaþã greºelile potentaþilor. Când Gilbert3 mi-a reproºat sentimentele patriotice, nu m-am
mai putut abþine. Oare chiar nu-ºi dau seama cu toþii cã Austria este
deja bolnavã, cã prin constituþia ei dualistã este incapabilã de supravieþuire ºi cã existã în continuare doar printr-o lege a inerþiei ? Pe
deasupra, se aflã ºi la cheremul unui bãtrân matusalemic, reprezentantul sistemului de muºamalizare, care conduce de 66 de ani acest
regim, cu mâna lui nefericitã ! Când o astfel de þarã este implicatã
într-un rãzboi, cum ar putea ieºi învingãtoare ? Atunci, Goldscheid a
exclamat : Ah, de-abia acum vã înþeleg personalitatea. Sunteþi mai
pesimistã decât noi toþi laolaltã !. Nu am putut nega ; însã diferenþa
dintre mine ºi ceilalþi este cã, în circumstanþele date, eu consider
tãcerea ca fiind singura atitudine demnã. M-a contrazis. N-a trecut
nici o zi de când l-am supãrat pe Kubin4, spunându-i : Cel a cãrui
credinþã nu e în stare sã mute munþii din loc, nu va reuºi niciodatã
ceva cu adevãrat !. El s-a opus prin experienþa lui de-o viaþã. Da,
*
1.
2.

3.
4.

Rosa Mayreder, Tagebucher 1873-1937, Insel Verlag, Frankfurt am Main,
1988 (fragmente).
Theodor Goldscheid  fratele lui Rudolf Goldscheid. (Notele aparþin traducãtoarei.)
Rudolf Goldscheid (1870-1931)  scriitor austriac, profesor, cunoscut mai
ales pentru preocupãrile sale ºtiinþifice în domeniul economiei ºi sociologiei. Simpatizant al doctrinei social-democratice. Din 1922, editeazã
revista pacifistã Friedenswarte.
Leo Gilbert  inginer, fizician ºi autor al unui roman satirico-fantastic,
Excelenþa Sa, Automatul, care i-a adus renumele.
Paul Kubin  consilier ministerial la Praga, din 1902 pâna în 1905 amantul Rosei Mayreder.
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asta-i situaþia ! Toþi aceºti oameni moderni considerã opinia personalã
ca fiind adevãrul suprem ºi nu ºtiu cã, de fapt, pãrerea lor nu valoreazã
nici cât o ceapã degeratã dacã le paralizeazã activitatea. Cu toþii cred
cã-ºi vor salva astfel poziþiile, umflându-se în pene cu superioritatea
lor ºi lãsând lucrurile sã meargã mai departe aºa cum merg. Însã cel
care nu face nimic n-ar trebui nici sã vorbeascã. Goldscheid susþine
cã în Austria eºti oricum împiedicat sã acþionezi, chiar dacã ai cea mai
mare voinþã în acest sens. În final, aproape scoasã din fire, am spus :
Mi-a fost reproºat patriotismul  dar oare ne gândim noi la soarta
Austriei ºi la cei care vor simþi pe pielea lor incredibilul faliment al
civilizaþiei provocat de acest rãzboi ? Admirãm mãreþia Germaniei 
dar, învingãtori sau învinºi, vom fi la fel de mult implicaþi în acest
eºec.. Dacã dumneavoastrã susþineþi asta, adãugã Goldscheid,
atunci suntem cu toþii de acord..
18 mai 1917
Restaurantul Höller ; în cafenea se desfãºoarã o înfocatã conversaþie despre cazul Fritz Adler5, a cãrui judecare tocmai are loc. Goldscheid
oscileazã între a admira energia lui activã ºi repulsia în faþa crimei
ca metodã de acþiune. Gãsesc ipocritã ºi incoerentã motivaþia lui Adler,
care susþine cã fapta lui a fost simbolicã ºi cã a vrut doar sã arate
cã se poate acþiona revoluþionar pânã ºi în aceastã Austrie ruºinos
decãzutã ; crima poate sã instige doar la o nouã crimã  acþiunea
socialã pozitivã, pe care Adler însuºi nu a reuºit sã o realizeze, nu-ºi
va adjudeca prin aceastã faptã nici un fel de precedent. Într-o þarã
ca Austria, unde precedentele lipsesc cu desãvârºire, o asemenea faptã
nu-ºi mai poate revendica nici mãcar o importanþã simbolicã. ªi, pe
deasupra, crima este o metodã învechitã, perimatã ; îi lipseºte originalitatea unei descoperiri geniale ºi revoluþionare, amplificatã de noutatea agresiunii sugestive. Privind subiectiv, nu putem sã-i negãm acþiunii
lui Adler curajul ; privind obiectiv, însã, ca reacþie la cele desfãºurate,
ea este lipsitã de valoare  un act de violenþã absurd, în ciuda interpretãrilor date de fãptaº. Gestul lui Adler nu pare sã fie provocat decât
de lipsa de vitalitate, independenþã ºi iniþiativã care dominã Austria
în întregime. Dar faptul cã aceste carenþe apar ca expresie generalã,
atât la creºtini, cât ºi la evrei, la proletariat, la burghezie, dar ºi la
nobili, cu aceeaºi intensitate, ar fi trebuit sã-i dovedeascã cã avem
de-a face cu un simptom ale cãrui cauze sunt mult mai profunde, un
fenomen care iese din determinãrile geografice ºi istorico-politice ºi
care nu poate fi dizlocat prin miºcãri revoluþionare, chiar dacã acestea
sunt temporare ºi victorioase. Responsabilitatea asumatã de Adler
denunþã public, fãrã milã, aceastã stare de fapt, dar nu din perspectiva
soartei grele, împãrtãºitã de aproape un secol de austriecii spiritualizaþi, într-o renunþare dureroaseã, ci din perspectiva ruºinii, la care
el este pãrtaº.
5. Fritz (Friedrich) Adler (1879-1960)  asasinul ministrului Graf Sturghk,
la 21 octombrie 1916. Marxist austriac, conducãtor al stângii socialiste ºi
editor al revistelor Volkerrechte ºi Der Kampf.
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17 iunie 1917
Ieri noapte, pentru prima datã, rãzboiul, pe care pânã acum mi-l
închipuisem doar, a devenit pentru mine realitate. Am fost trezitã de
o explozie teribilã ; la scurt timp, au urmat altele  atac aerian ! Imediat dupã aceea, întreaga casã a fost cuprinsã de panicã ; se auzeau
tropãituri ºi zgomot de potcoave pe stradã, împuºcãturi undeva departe ºi, din nou, explozii. Nehotãrâtã ºi cu genunchii tremurând, stãteam
în hol lângã camera fetelor, în timp ce Lino6 se întoarse liniºtit pe
partea cealaltã ºi adormi. Se luminã treptat ; peste o orã încetarã
împuºcãturile îndepãrtate ºi ne culcarãm din nou. Sentimentul fricii
de neînvins ºi al aºteptãrii neputincioase era îngrozitor ; niciodatã
pânã acum arbitrarul vieþii ºi al morþii nu a rãzbit atât de aproape
de previzibila mea existenþã.
26 februarie 1918
Rusia acceptã fãrã rezerve condiþiile de pace, sub formã de ultimatum, ale Germaniei. Deci, au câºtigat aceia care impuneau dreptatea
prin sabie. Cu scopul de a declanºa o revoluþie în interiorul Puterilor
Centrale, Troþki a acceptat toate condiþiile impuse de imperialismul
german. Nu ne puteam imagina un fiasco mai mare. Seara are loc
discursul lui Goldscheid, urmat de cina comunã. Nici unul din aceastã
societate nu pare marcat de înfrângere. Chamatz7 gãseºte cã Troþki
este un copil într-ale politicii ºi cã în puþine sãptãmâni se va afla fie
în exil, fie pe eºafod.
6 martie 1918
Straniu : nimeni nu se bucurã de pacea cu Rusia ºi toþi sunt uimiþi
cã nimeni nu se bucurã. Fie aceastã pace este consideratã de toþi ca
un act de agresiune ce conþine germenele unei noi duºmãnii, fie iminenta ofensivã din Vest îºi aruncã asupra acestui pact umbra mult
prea ameninþãtoare  sau, poate, letargia cauzatã de atâtea înfrângeri
face orice reacþie de bucurie imposibilã. Dupã pãrerea mea, acesta din
urmã este motivul.
1 aprilie 1918
Dupã-masã la Goldscheid. O discuþie foarte plãcutã ºi interesantã ;
el este preocupat de o nouã problemã  psihologia schimbãrii de
opinie , prin care reuºeºte în sfârºit sã depãºeascã abordarea politicã
a problemelor legate de rãzboi. Victoriile germane din Vest par sã-l
fi îndepãrtat de acest tip de abordare ; el considerã cã, dacã un popor
cum sunt germanii doreºte sã se afirme în faþa unei lumi întregi,
6. Nume de alint al lui Karl Mayreder, soþul Rosei Mayreder, arhitect ºi
rector al Universitãþii tehnice din Viena. În 1912, Karl M. se îmbolnãveºte
psihic.
7. Richard Chamatz (1879-1965)  istoric ºi publicist, o lungã perioadã
redactor la Neuer Freien Presse. Una din specializãrile lui era istoria
Austriei în secolul al XIX-lea.
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atunci trebuie sã se poatã conta pe invincibilitatea lui. Dupã pãrerea
mea, ar trebui sã nu mai aclamãm umilirea Rusiei de cãtre germani.
Dacã Rusia se desparte cu adevãrat de maºina diabolicã a mercantilismului imperial ce stãpâneºte lumea noastrã, dacã doreºte sã meargã
pe un alt drum  fiind singura în stare din Europa , atunci aceastã
pace, care îi reteazã pentru totdeauna orice perspectivã imperialistã, este
cea mai bunã soluþie. Nici o Germanie învingãtoare ºi nici o Anglie sau
o Americã victorioase nu ar avea ceva nou de oferit lumii ; în Rusia,
însã, existã condiþiile istorice, economice ºi sociale pentru aºa ceva.
15 mai 1918
Conferinþa lui Schumpeter8 despre criza statului fiscal. Un omuleþ
foarte inteligent, versat ºi obiºnuit cu vorbitul în public, al cãrui
zâmbet de superioritate are ceva impertinent. Dupã o controversã
politicoasã între el ºi Goldscheid, vorbeºte Max Weber. Lasã impresia
unui om serios, cu un puternic autocontrol. Diferenþa dintre un german
din Nord ºi un austriac iese în evidenþã ; ceea ce este tipic intelectualului, în general, lipsa combativitãþii, îl caracterizeazã pe austriac
în toate împrejurãrile : el este asemenea unui crater stins. Cresc tot
felul de plante pe un astfel de pãmânt, dar el nu mai are puterea
eruptivã de a se transforma.
19 mai 1918
O primãvarã superbã. Dupã-amiazã la Goldscheid. Când vine familia Goldmann9, începe o discuþie politicã de tipul am spus noi cã aºa
se va întâmpla. Indispoziþia, ba chiar repulsia mea, devine atât de
mare cã amuþesc. Pe masã se aflã niºte garoafe roz ºi niºte crenguþe
frumos mirositoare  în cercul acesta intelectual, atât de vienez, ºi
totuºi, ca mediu, atât de strãin mie, se numesc iasomie ; o razã de
soare aprinde în garoafe nuanþe minunate, ºi în mijlocul discuþiei
politice mã gândesc cã planta este fiinþa cea mai orientatã spre estetic ;
ea ºi-a convertit propria sexualitate într-o supremã frumuseþe. Comparat cu o astfel de existenþã  ce lucru trist, plin de vanitate este
omul fãrã simþ estetic !
La plecare, Goldscheid mã întreabã plin de înþelegere dacã îmi
lipseºte ceva. Oare pot sã-i spun ce sentiment de înstrãinare mã cuprinde în cercul lui ? Ce crizã spiritualã se naºte tot mai ameninþãtor
în mine ? Dacã ar trebui sã traduc aceastã crizã, ar trebui sã o definesc
ca pe o despãrþire de intelectualism. Dar încotro, încotro ? Toatã viaþa
am considerat scrisul ca pe o necesitate culturalã, ºi dezbaterile pe
probleme spirituale  un element preþios al existenþei. Acum aceste
discuþii îmi par doar niºte bârfe neputincioase, iar cãrþile, o maculaturã inutilã.
8.
9.

Joseph Schumpeter (1883-1950)  economist ºi, în 1919, ministrul austriac
al finanþelor, pentru o perioadã scurtã.
Emil Goldmann (1872-1942)  profesor de istoria dreptului la Universitatea
din Viena, membru al Societãþii de Sociologie din Viena.
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3 iunie 1918
Discuþie despre Lino cu dr. Steiner10, cu care avusesem data trecutã
o întrevedere mai lungã conversând despre Anda Renata11 , pe care
i-am dat-o sã o citeascã. Întâlnirile cu el îmi amintesc de povestea unui
om ce viziteazã un spital de nebuni ºi este condus prin saloane de un
bãrbat foarte educat, deºtept ºi plãcut, motiv pentru care vizitatorul
îl ia drept medicul instituþiei. La sfârºit, acesta îi prezintã un ultim
pacient despre care spune : Boala acestui om constã în faptul cã se
crede împãratul Chinei  dar, dupã cum puteþi prea bine vedea, împãratul sunt eu !. Discursurile noastre coincid pânã la punctul când
ajunge sã vorbeascã despre el ºi munca lui  aici devine brusc împãratul Chinei.
Despre Anda Renata, cu toate cã îi recunoaºte mari calitãþi artistice, nu spune nimic concret ; ºi în ce-l priveºte pe Lino, se comportã
ca toþi ceilalþi medici pe care îi criticã : dupã o întrevedere de o orã,
comunicã cu o siguranþã infailibilã diagnosticul ºi pronosticul. Crede
în semnificaþia cifrei 7, cãci Lino s-a îmbolnãvit când avea 8 × 7 ani.
[ ] Nu mã impresioneazã defel, pentru cã sunt sãtulã atât de specialiºti, cât ºi de diletanþi.
25 iunie 1918
Este frig ºi plouã de o sãptãmânã întreagã ; ofensiva împotriva
Italiei a eºuat din cauza inundaþiilor. La Buenos Aires a nins pentru
prima oarã în istoria omenirii. Oare ºi-a ieºit natura din minþi, ºi
rãzboiul ar fi atunci doar o consecinþã fireascã a acestui fapt ? Dar
rãzboiul a existat în stare latentã pe tot timpul pãcii. Dacã omul vrea
sã se justifice prin naturã, atunci nu are nevoie de excepþii ale mersului
acesteia ca argumente ; categoria umanã ca atare este la fel de lipsitã
de raþiune, la fel de elementarã ºi la fel de indestructibilã ca ºi natura.
Individul raþional apare mult prea târziu. El este o excepþie, care nu
se potriveºte în lume  fenomenul conºtiinþei, cu care natura nu ºtie
ce sã facã ºi de care este privatã. Dacã excludem conºtiinþa individualã,
împreunã cu suferinþa ce-i aparþine, atunci natura care se hrãneºte
cu propriile odrasle, înglobând toate vieþuitoarele, este cel mai bine
organizatã  viaþa ºi moartea sunt unul ºi acelaºi lucru pe tãrâmul
eternitãþii. Numai conºtiinþa individualã i se opune : îi este atât de
potrivnicã, încât ºi-a creat în forma spiritului uman o a doua lume,
un paradis, unde evadeazã pentru a-ºi putea apãra valoarea ºi durata
împotriva naturii.
15 iulie 1918
Se scoate covorul din sufragerie. M-am hotãrât sã-l vând, pentru
cã valoarea lucrurilor ºi impozitul pe proprietate au crescut inegal.
10. Rudolf Steiner (1861-1925)  scriitor, filosof ºi profesor. În 1912 înfiinþeazã Societatea Antroposoficã. Între 1879-1889, trãieºte la Viena, unde
studiazã la Facultatea tehnicã.
11. Anda Renata  drama a Rosei Mayreder, publicatã în 1934.
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Nu am ºtiut nici cum sã acopãr în aceastã perioadã deficitul produs
de inflaþie. Dar acum cã înflorata câmpie, cum îmi numeam eu covorul, a dispãrut, m-a cuprins o mare tristeþe  probabil potenþatã de
tensiunea din atmosferã ; însuºi declinul vieþii noastre mi s-a pãrut
simbolizat de acest eveniment.
Cercul nostru este tot mai restrâns. Fãrã teatru, fãrã muzicã, fãrã
picturã, fãrã petreceri ! Asta nu înseamnã însã o simplificare a atitudinii
faþã de viaþã, cum se întâmplã la bãtrâneþe, ci doar faptul cã grija agonisirii nevoilor zilnice, termenul de garanþie al vieþii, înghite întregul nostru
timp liber ºi, mai rãu, întreaga noastrã energie creatoare. Înþeleg sã te
limitezi atunci când doreºti sã-þi creezi un spaþiu de lucru spiritual ; dar
sã te limitezi atunci când dispar puterea ºi posibilitatea de a crea ?
7 octombrie 1918
Destul de ciudat  politica îmi este complet indiferentã, pentru cã
nu am posibilitatea de a-mi forma o pãrere obiectivã, prin cunoaºterea
realã a circumstanþelor ºi evenimentelor ; cu toate acestea, pasionalitatea mea iese la suprafaþã în dezbaterea politicã mai puternic ca
oricând. Dacã ar trebui sã judec dupã propria mea experienþã, nu cred
cã existã obiectivitate în treburile politice ; aici par sã acþioneze fragmente de sensibilitate provenite din instinctele refulate, pe care nu
le înþelegem foarte bine. De aceea mã las, probabil, în ciuda tuturor
reproºurilor pe care mi le fac, tot timpul prinsã în discuþie.
8 octombrie 1918
De ce mã mai preocupã, totuºi, atât de mult discuþiile de duminicã ?
Este oare iminenta desprindere de Goldscheid cea care se anunþã în
aceastã tulburare a mea ? Nu pot sã-mi ascund faptul cã, pânã acum,
fiecare dintre prieteniile mele au urmat acelaºi curs. Probabil cã este
cursul normal al tuturor relaþiilor umane, în mãsura în care sunt
construite pe idolatrie, corectatã mai apoi prin experienþã. ªtiu foarte
bine cã acest proces este dureros ºi periculos ; de aceea încerc din toate
puterile sã mi-l ascund mie însãmi, ºi încã ºi mai mult obiectului sãu.
În cazul de faþã, singura soluþie este sã fii reþinut pânã când circumstanþele dezamãgirii, care se aflã în relaþiile cu aceste persoane, dispar.
Dar pierd, prin Goldscheid, ºi cercul acestuia : ultimul fir care mã lega
de lumea exterioarã.
18 octombrie 1918
Transformarea Austriei, prin decret imperial, într-un stat feudal.
28 octombrie 1918
Izolarea ºi indispoziþia mea au ajuns într-un punct care face imposibilã orice muncã intelectualã. Cel care cunoaºte poporul germano-austriac în impotenþa lui politicã ºi în indecizia lui, ba mai mult, în
decãderea lui, nu poate spera ca acesta sã fie ajutat de niºte schimbãri
exterioare, chiar radicale ; el va fi întotdeauna doar o rãmãºiþã sau
un pandantiv neputincios, dispreþuit ºi pus la zid. Ieri searã am trecut
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pe strada Kärtner ºi am observat o mare adunãturã de oameni. În
sfârºit ! Oare pregãteau un asediu, fuseserã adunaþi oficial, ca în alte
oraºe ? Nici vorbã. Ceea ce-i interesa atât de mult nu era decât o vitrinã
imensã, în spatele cãreia se schimbau hainele unui manechin de cearã.
4 noiembrie 1918
Ieri au fost anunþate condiþiile armistiþiului. Profundã umilire.
De-abia spre miezul nopþii mi-am dat seama, în totala mea amnezie,
cã rãzboiul a încetat  rãzboiul a încetat ! Astãzi, pentru prima oarã
dupã sãptãmâni de vreme posomorâtã, albastrul cerului se iveºte dintre norii de ceaþã ºi trezeºte primele sentimente de fericire datorate
pãcii. Rãzboiul s-a încheiat ! Oricât de crude i-ar fi urmãrile : dintre
toþi participanþii, Austria a avut cel mai mult de câºtigat. Pentru cã
acel imperiu nefericit ºi învechit s-a destrãmat ; dacã pentru germanii
din Austria mai existã o speranþã de regenerare, atunci ea poate sã
aparã acum. Rãsar oameni noi : deºi nu cred cã, în esenþã, sunt diferiþi
de cei vechi, dar aduc cu ei alte ideologii, care vor trebui sã se dovedeascã valabile mãcar pentru o vreme.
12 noiembrie 1918
La ora 4 dupã-amiaza se proclamã, din clãdirea Parlamentului,
Republica germanã a Austriei, dupã ce ieri împãratul Karl a abdicat.
În Berlin, Republica a fost proclamatã deja cu douã zile în urmã.
15 noiembrie 1918
22 de dinastii au refuzat tronul pe parcursul acestei zile. Dreptul
de vot pentru femei a fost acceptat în toate republicile. Majoritãþii
covârºitoare a femeilor i se oferã brusc un drept pentru care a luptat
un grup infim. Astfel cã trebuie sã ne temem cã cele mai multe dintre
femeile aparþinând burgheziei ºi þãrãnimii nu vor ºti cum sã se foloseascã de acest drept.
Evenimentele, oricât de însemnate ar fi, nu reuºesc sã trezeascã
în mine nici o rezonanþã. Poate cã e o consecinþã a subnutriþiei ; am
slãbit 19 kg în doi ani ; trãim cu gãluºte negre, cartofi, grâu mãcinat
de noi, toate pregãtite cu minimum de grãsime. Sau, poate, cauzele
acestei apatii sã fie totuºi de naturã spiritualã ? Pãrerea mea despre
evenimente este împãrþitã. Nu cred în popor ca într-o putere capabilã
sã organizeze lumea, nu cred decât în personalitãþi, purtãtoare ale
unei voinþe puternice, pusã în slujba unor idei înalte. Acum, însã,
toate schimbãrile au avut loc datoritã înfrângerii militare a vechii
puteri ; furtuna este cea care a împins vasul pe noi þãrmuri, nu un
navigator conºtient de þinta cãlãtoriei. În orice caz, cehoslovacii constituie o excepþie ; ei au lideri în adevãratul sens al cuvântului : cei care
au pãstrat neschimbat cursul în timpul rãzboiului.
Ce poate însemna artistul într-o lume exclusiv politicã ? Sau omul
spiritual, avertizat cã salvarea nu vine nicicând din realitãþile exterioare ?
În româneºte de IOANA COPIL-POPOVICI
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Biografia Almei Mahler-Werfel este cea a unei femei care, cu o
sensibilitate specialã, a iubit ºi s-a fãcut iubitã de câþiva din cei mai
mari artiºti ai Europei Centrale. Fiicã a celebrului pictor vienez
Schindler, Alma se naºte în 1879, se bucurã de o educaþie aleasã,
iar în 1902 se cãsãtoreºte cu dirijorul ºi compozitorul Gustav Mahler.
Totuºi, înainte de Mahler, pe când Alma era doar o fetiþã, mai existase
o pasiune, Gustav Klimt, cãsãtoria prea timpurie fiind împiedicatã
de intervenþia mamei. Dupã moartea lui Mahler, o nouã relaþie, de
mare pasionalitate, se înfiripã între Alma ºi Oskar Kokoschka, elev
al lui Klimt. În 1915, Alma se cãsãtoreºte cu arhitectul Walter Gropius.
Dupã despãrþirea de acesta, va deveni, în 1929, soþia lui Franz Werfel,
împreunã cu care va fugi de ameninþarea nazistã în Italia, apoi în
Franþa, Spania ºi, în cele din urmã, SUA. Werfel moare în 1945 ;
Alma îi supravieþuieºte pânã în 1964.
Memorialistica acestei extrem de dotate femei reprezintã nu numai o mãrturie a unei vieþi trãite în cercurile artistice cele mai înalte,
ci ºi, în acelaºi timp, reflecþiile unei conºtiinþe atente la transformãrile
istorice ºi psihologice ale epocii în care Alma a trãit. Fragmentul ales
face parte dintr-un capitol ce poartã numele unei conferinþe þinute
de Franz Werfel la Paris, Viitorul literaturii (1937), o conferinþã care
va debuta, profetic, cu expresia Finis poesiae !. Într-adevãr, anii
care urmeazã sunt cei ai prigoanei naziste, ani în care muzele vor
trebui sã tacã. (Tinu Pârvulescu)
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Alma Mahler-Werfel

Viaþa mea*
[...] Franz Werfel ºi-a petrecut toate serile de la Paris cu scriitorul
James Joyce, în mici restaurante, pe care trebuiau sã le schimbe destul
de des, deoarece generaserã o serie de antipatii datoritã ariilor lui
Verdi, cântate împreunã peste tot cu voce tare. James Joyce îl adora
pe Verdi, ca de altfel ºi Franz Werfel  mai presus de toate Werfel,
care era literalmente vrãjit de aceastã nouã prietenie muzicalã. Un
impediment serios îl constituia, ce-i drept, boala lui James Joyce : era
aproape orb. Trebuia sã fie condus, iar o plimbare împreunã nu putea
fi veselã. A murit dar numele sãu trãieºte ºi va trãi.
Franz Werfel, enervat de ciocnirile repetate cu domnul ºi doamna
Feuchtwanger, s-a întors la Viena.
Octombrie
Bittner m-a chemat din nou la el. Eu sunt singura pe care o suportã
în jurul sãu, atunci când se simte foarte prost. Avea din nou crize de
inimã. Îi simt sfârºitul. Dar cu câtã demnitate îºi suportã destinul !
Un sfânt, ca ºi Manon1.
Zace aºa de ani de zile are ambele picioare amputate. ªi-a terminat de scris Te Deum-ul
am discutat despre Palestrina lui Hans
Pfitzer, pe care o considerã cea mai inteligentã operã a timpului
nostru, deºi posedã puþinã fantezie. Credea cã întreaga liturghie
a lui Palestrina trebuia sã fi fost inclusã în operã, pentru a impresiona.
Dar asta era imposibil de realizat fãrã Sanctus ºi Benedictus. Eu
însumi înþeleg revenirea artistului protestant la eternul catolicism ca
pe întruchiparea cea mai reuºitã a harului divin, har pe care Dumnezeu
îl acordã ºi muritorilor, dacã-i place, cum se observã ºi în a doua
versiune a lui Faust de Goethe, în Parsifal-ul lui Wagner sau Palestrina
lui Pfitzner. Transpunerea acestei idei în operã le-a reuºit lui Wagner,
lui Goethe, nu însã ºi lui Pfitzner chiar dacã pasajul cu clopotele
din Roma din opera Palestrina este unul din cele mai frumoase ale
lui. Lipsa de fantezie este însã de netãgãduit. Julius Bittner îºi simþea
moartea apropiatã. A spus : Oamenii nu-mi înþeleg suferinþele, doar
eu ºtiu ce are de gând Dumnezeu sã facã cu mine. ªi l-am vãzut pe
El stând lângã patul meu. Pe Isus Christos ! Mie nu mi se poate
întâmpla nimic. Numai fiii mei mã mai reþin în viaþã !.
*

Alma Mahler-Werfel, Mein Leben, Fischer Verlag, Frankfurt am Mein,
1960 (fragment).
1. Manon Gropius  fiica autoarei ; moare la ºaptesprezece ani.
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Vorbea îndurând îngrozitoare dureri de inimã ºi dispnee.
Dacã ar mai avea cineva credinþa lui !
Mai târziu
Astãzi am fost la un chiromant. El mi-a descoperit latura artisticã
în liniile palmei, chiar lângã însemnul religiozitãþii. Mi-a spus cã aº
avea o mânã de ghinionistã ºi s-a minunat prin câte am trecut ºi câte
am îndurat.
Acum însã, referitor la viitor :
În cel de-al cincizeci ºi nouãlea an al vieþii mele îmi voi schimba
locuinþa, emigrând în altã þarã, unde voi ºi rãmâne ; posibil sã schimb
ºi continentul, ceea ce însã chiromantului îi era imposibil sã prevadã.
Voi sta alãturi de un bãrbat cu care voi fi trãit din al treizeci ºi cincilea
an al vieþii mele. Vom fi legaþi unul de celãlalt printr-o prietenie intimã
ºi liniºtitã. Nu voi mai avea parte de necazuri. Dupã ºase ani, împinsã
de dorul de casã, mã voi întoarce la Viena dar, nemaiplãcându-mi,
o voi pãrãsi din nou. Când am ajuns acasã, i-am povestit lui Franz
Werfel cu lux de amãnunte ce mi-a spus ghicitorul. Franz Werfel a
rãmas puþin pe gânduri, apoi a exclamat : Dar eu unde voi fi atunci ?
A spus cã vom pleca împreunã ?  ªi nu contenea sã întrebe dacã
totuºi nu fusese vorba ºi despre el.
Ghicitorul mi-a mai spus cã voi avea bani puþini o prevestire care
la acea vreme l-a agitat nespus pe Franz Werfel. Ceea ce avea sã se
adevereascã : voi avea bani puþini ! Nu o sã am parte de bani.
Completare
S-au scurs cei ºapte ani, iar sãrmanul meu soþ Franz Werfel nu
mai este cu mine.
Johannes Hollnsteiner spune : Diferenþa în gândire dintre evreu
ºi creºtin este aceasta : evreii se raporteazã la ei înºiºi, sunt niºte
ideologi declaraþi
Creºtinii sau arienii : idealiºti împiedicându-se
necontenit de realitate..
Ieri am participat la concertul celei de-a treia simfonii a lui Gustav
Mahler, într-o interpretare de mare clasã. Pe lângã ea, totul devine
nimic, dacã þi se dã ºansa sã simþi ceea ce am simþit ºi eu atunci.
Aceastã capodoperã, de neegalat, sub bagheta lui Hermann Scherchen,
a însemnat renaºterea profundei mele emoþii de atunci, din anul 1903,
de la concertele ce avuseserã loc la Köln ºi Krefeld.
Acum ºtiu cât de mare a fost Gustav Mahler. Cu greu am putut
sã-mi stãpânesc lacrimile. Mã gândeam mereu la el, învãluit într-o
aurã iubitoare, ºi îi auzeam vocea de atunci, când, dupã prima propoziþie, a coborât la mine în salã ºi a spus : ªi Domnul vãzu cã era
bine . Apoi s-a corectat zâmbind ºi spuse : ªi domnul Mahler vãzu .
Aceasta se întâmplase la Köln, dupã prima repetiþie de la prima
lecturã, în sala de concerte Gürzenich. Scherchen a apreciat just aceastã
capodoperã ºi a executat-o impecabil. Lipsa de genialitate nu a fost
un impediment pentru a da acestei opere anumite efecte geniale : prin
muncã, subtilitate ºi dãruire nemãrginitã.
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Decembrie 1937
O, am trãit un Crãciun îngrozitor ! Franz Werfel ºi, ciudat, chiar
Anna Mahler2 au rãmas insensibili la neliniºtea mea. Eram atât de
disperatã  Aceastã sãrbãtoare a bucuriei în lumea întreagã mi-a
fost revelatã cu adevãrat doar de abisala putere de a iubi a lui Manon
fãrã ea nu mai pot sãrbãtori Crãciunul. Ea se aflã mereu în jurul meu,
atât de aproape de mine, dar în zile precum aceasta simt cã durerea
mã sfâºie.
Franz Werfel ºi Anna Mahler s-au pronunþat : E doar o zi ca toate
celelalte !. Ce ºtiu ei ? Ce au simþit celulele bunicilor lor în aceastã zi ?
Nu vreau brad, nici cadouri ; vreau ca aceastã sãrbãtoare sã devinã
din nou ceea ce a fost odatã. Dimineaþa am mers la împãrtãºanie, la
Hollnsteiner, apoi m-am întors acasã ºi am donat unui spital toate
florile pe care le primisem. M-am dus la slujba de la miezul nopþii,
care, din pãcate, nu m-a impresionat deloc M-am plimbat de colo-colo,
cu ochii înroºiþi de plâns ; nimeni nu m-a compãtimit, cu excepþia maicii
stareþe protestante ºi, bineînþeles, a lui Hollnsteiner. Dar ce folos ? El
trebuia sã plece chiar în dimineaþa urmãtoare la St. Florian, iar eu
eram lãsatã pradã chinurilor mele. M-am bucurat când în sfârºit am
putut sã cãlãtorim din nou ºi fiindcã bronºita gravã a lui Franz Werfel
a trecut. Doream sã petrec Crãciunul în strãinãtate, ca ºi anul trecut,
la Milano, la fel ºi noaptea de Revelion, aceastã noapte idioatã, absurdã,
în care te minþi cã, în anul ce va veni, vei avea parte de ceva mai bun
ºi mai frumos !
ªi într-o lume pe care Franz Werfel o respinge.
Maurice Ravel, acest om ºi prieten peste mãsurã de rafinat ºi de
plãcut, a murit pe 28 decembrie 1937, la Paris. Dupã sfârºitul rãzboiului, ºi-a prezentat la Viena Rapsodia spaniolã ºi a locuit, în anul
1920, pe timpul repetiþiilor, la mine  pentru câteva sãptãmâni. Au
fost zile extrem de relaxante, pline de voie bunã, în ciuda faptului cã
Ravel era pentru mine un strãin. Transformasem sufrageria într-un
dormitor agreabil, iar în salonul cel mic locuia, în acelaºi timp, ºi
compozitorul italian Alfredo Casella. Ravel era o fiinþã firavã ca o
plantã, puþin narcisic punând foarte mare preþ pe igiena personalã.
Casella era un om mai natural ºi se distra pe seama agitaþiei celuilalt.
Oskar Fried, un compozitor talentat ºi, categoric, un non-dirijor,
fusese desemnat sã dirijeze Rapsodia spaniolã a lui Ravel, dar, deoarece Fried nu ºtia sã citeascã nici o partiturã, m-a rugat sã-i pun la
dispoziþie doi pianiºti strãluciþi, Steuermann ºi Serkin, ºi ei au interpretat la prima vedere partiturile rapsodiei în faþa amãrâtului ºi
neºtiutorului Fried. Fried solicitã pe un ton imperativ un pupitru ºi
dupã ce i-au fãcut rost de unul a învãþat sã dirijeze simfonia. Nu mai
vãzusem pânã atunci un asemenea diletant. Mai întâi, Casella improvizã strãlucit la pian, pe anumite teme din rapsodie, la început domol,

2. Anna Mahler  fiica autoarei.

446

NEVROZA DE CATIFEA

apoi mai sonor, iar la sfârºit de trei f. Ravel dormea încã, dar, speriat
de zgomotul infernal, ieºi din camera sa.
În anul 1936, Madariaga se afla la Viena ºi m-a informat despre
starea deznãdãjduitã a lui Ravel, care suferea de ramolisment.
Madariaga fusese ºi el un om deosebit, inteligent ºi ingenios. Venea
des pe la noi când stãtea la Viena. Maurice Ravel a devenit astãzi un
compozitor standard Totuºi, pãrerea mea este cã Debussy ºi Stravinsky
au fost ºi sunt mai buni ºi mai originali. Ravel era asemenea unei luni
prinse între doi sori.
Începutul lui 1938  Milano
Eram din nou la Milano, fiind cazaþi tot la Grand Hotel. Locuiam
exact în aceleaºi camere în care locuise ºi Verdi, intram zilnic în camera
lui de lucru, care se afla lângã dormitorul nostru, atingeam pianul sãu
mic ºi vechi care-ºi fãcea acolo somnul de veci (aceastã camerã nu
putea fi locuitã) Ca de obicei, mergeam în fiecare searã la Scala ºi
era ca întotdeauna ºi totuºi atât de diferit.
Teama ºi neliniºtea creºteau în adâncul sufletelor noastre. Într-o
searã am fost la Scala, la piesa Mignon pe care Franz Werfel a trãit-o
de astã datã altfel ca de obicei. Am vorbit despre aceastã operã
încântãtoare jumãtate de noapte. Franz Werfel însã era atras de
munca lui ; deci, dupã o scurtã ºedere la Neapole, ne-am continuat
cãlãtoria spre Capri.
Capri
Ne-am ales o locuinþã minunatã, cu o camerã de lucru pe colþ ºi
o verandã ; ne-am simþit imediat ca acasã. Franz Werfel începuse sã
scrie din nou poezii, dupã o lungã pauzã. Era inspirat de frumuseþea
naturii de pe insulã. ªi aici, ca peste tot, am gãsit prieteni noi, printre
care Alberti, care fusese destituit din înalta funcþie pe care o deþinuse
la ziar, datoritã unei oarecare nesupuneri faþã de Mussolini. Mergeam
adesea la excelenta operã din Neapole ºi ne întâlneam întotdeauna
cu prietena noastrã O. din Nervi, al cãrei soþ murise de curând. Ea
mai stãtea încã în locuinþa în care trãiserã împreunã. Aºa am ajuns
sã facem cunoºtinþã cu întreaga familie, ºi aceasta l-a inspirat pe
Franz Werfel sã scrie o continuare la Fraþii din Neapole. Ne-a fermecat
mai ales nepoþica de nouã ani, Franca Maria Contessa Balsamo, când
ne-a pus în scenã o piesã de teatru conceputã de ea însãºi, în care un
vrãjitor fierbea microbi ºi rãspândea nenorociri. Ne plimbam ore în
ºir pe insulã contemplam ruinele palatului lui Tiberiu ºi ne bucuram
de viaþã. O bucurie, însã, umbritã de teamã. Pe urmã s-a declanºat
bomba. Franz Werfel nãvãli cu ziarul în camera mea : Schuschnigg era
la Berchtesgarden
Am fãcut imediat bagajele ºi ne-am dus la Neapole.
Eram conºtientã cã Franz Werfel nu trebuia sã se întoarcã la Viena
împreunã cu mine. N-ar mai fi scãpat niciodatã.
Ne-am adunat, împreunã cu câþiva prieteni interesanþi, pentru
ultima oarã în casa doamnei O. Unul dintre ei l-a sfãtuit pe Franz Werfel
sã-l consulte pe Benedetto Croce. Franz Werfel manifestase întotdeauna un interes pentru el ºi s-a dus bucuros la acest personaj de vazã.
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ªtiam cã existenþa Austriei se afla în pericol. Ceea ce nu ºtiam încã
era cã Austria murise deja de mult. M-am despãrþit de Franz Werfel
la Neapole, urmând ca acesta sã mai stea câteva zile aici ºi dupã aceea
sã se întoarcã pe insula Capri. Iubea Neapole-ul ºi se ducea searã de
searã la operã, fie ºi numai pentru a-ºi învinge teama.
Pe 28 februarie 1938 am pãrãsit Neapole-ul, când Schuschnigg îºi
þinea celebrul discurs în faþa Parlamentului. În timpul cãlãtoriei am
fost foarte neliniºtitã, iar aceasta pãrea sã nu mai ia niciodatã sfârºit.
N-am chemat pe nimeni sã mã aºtepte la garã, în afarã de maica
stareþã Ida Gebauer. Nici pe Hollnsteiner, nici pe Moll3. Pe nimeni.
Aºa cã am rãmas pentru douã zile incognito, timp în care, analizând-o
îndeaproape, am descoperit o Vienã care nu mã mai recunoºtea. M-am
întâlnit cu soþia ministrului învãþãmântului, Pernter, care bântuia
strãzile cu o expresie rãtãcitã ºi cu pãrul vâlvoi. M-a informat numaidecât cã soþul ei este foarte îngrijorat, fiindcã armata regalã nu-ºi
încheiase încã toate conturile cu naziºtii. Se zvoneºte cã la Innsbruck
ºi Graz ar avea loc lupte de stradã violente. Se trage cu muniþie de
rãzboi. În strãinãtate nu se ºtiau lucrurile astea. A alergat mai departe, ea, care de obicei era o femeie cu maniere desãvârºite, iar eu
am rãmas consternatã în urmã. L-am sunat pe Hollnsteiner. N-a dat
crezare nici unui cuvânt din cele spuse de mine ºi era foarte optimist.
Hollnsteiner ºi Anna Mahler credeau cã presa din strãinãtate m-ar
fi întãrâtat. Acum vedeam adevãrata poziþie a aºa-zisei mele familii.
Ei se aflau în posesia adevãrului. Victoria îi îmbãtase ºi se amuzau
copios de prostiile pe care le fãcea Schuschnigg, cuprins de o teribilã
fricã de moarte.
În urma întâlnirii de la Berchtesgaden, toþi naziºtii au fost încarceraþi ºi puºi cu botul pe labe, iar acum Hitler ordona eliberarea lor.
Salutul lui Hitler era acum îngãduit, svastica nu mai era consideratã
un atentat la fiinþa naþionalã. Eram împreunã cu Hollnsteiner ºi cu
ministrul Pernter la Ilka Wertheimer, o prietenã de-a ministrului, ºi
nici unul dintre noi nu bãnuia cã fiecare convorbire era înregistratã.
Am observat cã toþi prietenii, chiar ºi bunul meu amic Ferdinand
Bloch-Bauer, cheltuiserã, pentru mobilizarea muncitorimii, din propriile buzunare ºi din ale altora, imense sume de bani. Era însã prea
târziu ºi Austria era prea sãracã pentru a-i face concurenþã Germaniei.
Anna Mahler, fiica mea, se afla în centrul unei miºcãri ce fãcea reclamã
neîncetat plebiscitului instituit de cãtre Schuschnigg. Fusese la fostul
primar Seitz, se adresase noului primar Schmitz, care mai nou era de
partea muncitorilor Ea însãºi se afla în pericol fãrã sã ºtie. La rândul
meu, ºi eu aveam sã aflu de pericolul prin care trecusem câþiva ani
mai târziu, la Paris. În primele zile, m-am dus la Banca Naþionalã,
am achitat ipoteca pe casã ºi am ridicat restul banilor gheaþã. Maica
stareþã era de acord sã transporte banii la Zürich ºi am ascuns bancnotele blestemate de o sutã de ºilingi în cingãtoarea ei. Bancnotele
mai mari nu puteau fi cheltuite. (Aceºtia aveau sã fie primii bani pe
care-i gãseam la Zürich).
3. Carl Moll  tatãl vitreg al autoarei.
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Anna Mahler ºi Hollnsteiner m-au înjurat pentru comportamentul
meu lipsit de patriotism. Toþi prietenii din Viena nu mai erau decât
o turmã de oi, ascultãtoare, ce behãiau la comandã. Nu erau capabili
sau nu vroiau pur ºi simplu sã vadã adevãrul. Cuplul Zuckmayer îºi
sãrbãtorea noua cetãþenie austriacã, iar eu le-am strigat : Ce, acuma,
când Austria este pierdutã ?. Au râs de mine. Ultima searã, aparent
fericitã, am petrecut-o cu cuplul Zuckmayer, Odön von Horváth (pe
care nu mi-era dat sã-l mai revãd vreodatã), Csokor ºi fiica trimisului
italian Salata, invitându-i pe toþi la restaurantul evreiesc Neugröschl.
Era aproape pustiu, iar gazda a plâns de bucurie, fiindcã, în sfârºit,
auzea din nou râsete în localul ei nemaifrecventat acum. În aceastã
searã, Maria Salata îmi rãspunse la întrebarea referitoare la atitudinea Italiei : Crezi într-adevãr cã Mussolini ar vrea o graniþã cu
Germania la Brenner ! L-a trimis doar pe Papa aici pentru a-i întãri
poziþia lui Schuschnigg.... Însã eu n-o credeam.
Zilnic treceam pe strada Kärntner spre Hohe Warte, la mama. Zilnic
creºteau mormanele de flori în faþa oficiului german de turism, unde
trona portretul uriaº al lui Hitler. Drumul era impracticabil. Florile
invadau ºoseaua. Femeile depuneau îngenunchind ofrande în faþa
portetului Führer-ului.
Apãru un ziar nou, Wiener Beobachter, care îl întrecea în josnicie
pe cel german, Völkischer Beobachter. L-am sunat pe ministrul Pernter
sã opreascã apariþia acestui ziar. El însã era complet neputincios.
Schuschnigg a trebuit sã capituleze ; se terminase cu opoziþia ce a
durat cinci ani, începând cu pactul de la Berchtesgaden. Caricaturile
evreilor ºi textele alãturate întreceau orice limitã.
Pe 9 martie mã sunã Zuckmayer ºi ne invitã pe mine ºi pe Anna
la Reichsbar ; toþi erau deja beþi, dar convinºi cã adevãrata veselie se
va isca doar o datã cu venirea noastrã. Egon Friedell era deja acolo,
cu Zuckmayer, de pe la ora zece. Acesta îl gãsise rãtãcind întristat pe
strãzi ºi-l luase cu el pentru a-l bine dispune. Friedell, care era beat
de-a binelea, deveni foarte serios când i-am spus despre presimþirea
mea cã Hitler s-ar afla deja la porþile Vienei. Nu voi supravieþui
acestei veniri n-am ce cãuta pe lumea asta dar nici nu voi pleca.
Am cu mine cianura (mi-a arãtat o fiolã micã), o dau pe gât dacã
va veni !. Totul era spus cu un umor tragic
Curând ne-am sãturat, aºa cã ne-am luat rãmas bun. Clãtinându-se,
Egon Friedell ne-a condus la maºinã, unde ne-a ciupit de fund pe
amândouã, ignorându-l pe ºofer. Era ultima oarã când îl vedeam aºa.
La douã zile dupã venirea lui Hitler, s-a aruncat pe fereastrã,
crezând cã oamenii de la Siguranþã care sunaserã la uºa lui aveau de
gând sã-l ridice. Viaþa sa nu mai avea nici un sens pe lumea asta, iar
el o ºtia ºi bine a fãcut.
Cu câteva zile înainte de capitulare vorbisem cu fostul cancelar
imperial german Wierth. El credea într-un rezultat favorabil al plebiscitului. Hitler ºtia ºi el acest lucru, aºa cã l-a interzis.
Vineri, 11 martie 1938
Anton Kuh a sunat dis-de-dimineaþã, sã mã întrebe dacã poate
contacta prin intermediul meu un ministru încã la putere. De preferat
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chiar în dimineaþa aceea. I-am dat un rãspuns afirmativ ºi l-am sunat
pe Pernter, care s-a declarat imediat de acord sã se ducã la fiica mea,
Anna Mahler. La ora unsprezece, a sosit în atelierul ei. Atunci Kuh
ne-a demonstrat cum ar trebui sã le vorbeascã Schuschnigg muncitorilor, cum ar trebui sã-l ducã de nas pe Seitz, toate astea expuse
strãlucit, astfel încât, în ciuda momentului de crizã, am râs copios.
Din senin, cineva a bãtut cu putere în geamul spart al atelierului.
Ministrul Pernter era chemat de urgenþã la minister. El o simþise
instinctiv toþi ºtiau cã ceva teribil era pe cale sã se întâmple. Nu
l-am mai vãzut niciodatã pe Pernter, deoarece a fost dus, la puþin timp
dupã aceste evenimente, în lagãrul de concentrare Dachau.
Am evadat din atelierul strâmt. Strada era acoperitã de manifestele
pentru plebiscitul amãrâtului de Schuschnigg. Textul trãda teamã
ºi suna silit. Nimeni nu ridica manifestele, doar vântul se juca
nemilos cu ele.
(Mai târziu, la New York, Kuh se amuza, pãcãlindu-i pe toþi, ºi le
povestea cã imediat dupã întrevederea cu Pernter ar fi pãrãsit de
urgenþã þara, deoarece un stat în care un ministru activ vorbeºte cu
un Kuh este neîndoielnic sortit pierzaniei.)
Dupã-amiaza mi-am petrecut-o cu prietenul meu Franz Theodor
Csokor ºi un alt cunoscut, într-o camerã micã de hotel. Eram la pãmânt.
Când, deodatã, nãvãli Ilka Wertheimer în camerã. Nu i se dãdea legãtura cu ministerul învãþãmântului. L-am sunat imediat pe Johannes
Hollnsteiner ºi l-am întrebat ce se întâmplã. El nu ºtia nimic, dar luã
legãtura la rândul lui cu cabinetul cancelarului, pentru a-l contacta
personal pe Schuschnigg. Hollnsteiner ne sunã dupã câteva minute :
Plebiscitul este anulat !. Dezamãgirea era totalã. Ne-am îmbrãþiºat
ºi-am ºtiut cã Austria, împreunã cu noi toþi, era pierdutã. În ciuda
tuturor acestora, Hollnsteiner rãmãsese optimist însã doar fiindcã
era inconºtient ; ºi eu îl crezusem un diplomat ! Nu era : situaþia îl
depãºea, cum avea sã se dovedeascã mai târziu.
Seara i-am avut musafiri pe Anna Mahler, Hollnsteiner ºi maica
stareþã Ida. Toþi eram profund deprimaþi. L-am rugat pe Hollnsteiner
sã distrugã toate documentele care ar fi putut sã-l compromitã. M-a
întrebat copilãros : Dar de ce, doar n-am fãcut nimic !. Anna Mahler
nici nu voia sã audã de plecare. Era cu o trupã de bãieþi de stânga
ºi cu prietenul ei de atunci ; le-a dat toþi banii pe care-i avea ºi i-a
condus, apoi, într-o noapte, la garã. Sâmbãtã dimineaþa am implorat-o
sã mã însoþeascã în ziua urmãtoare la Praga. Atunci, în sfârºit, trezindu-se singurã, a consimþit ºi a apãrut dupã-amiaza cu un geamantan minuscul. Am trimis-o acasã sã-ºi ia bijuteriile ºi lenjeria ; era deja
periculos sã circuli cu maºina fãrã svasticã pe ea. Dar ºi de aceastã
datã a venit doar cu strictul necesar. Se încãpãþânase sã se întoarcã
la Viena dupã doar douã zile.
Am fost la Hohe Warte ºi mi-am luat rãmas bun de la mama, pe
care ºtiam cã n-o voi mai revedea niciodatã. Am lãsat-o sã creadã cã
mã voi întoarce în opt zile. Anturajul ei nazist o prostise, îmi tot spunea
cã Hitler nu dorea de fapt violenþa, cã aceasta era doar o perioadã de
tranziþie cã el avea sã aducã Paradisul. ªi cã eu nu m-aº afla nicidecum în pericol !
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L-am reþinut pe Hollnsteiner în acea noapte la hotel, împreunã cu
noi, ºi am discutat toatã noaptea. Cerul rãsuna de zgomotul infernal
produs de avioanele care anunþau sosirea lui Hitler în acea duminicã.
În drumul meu spre Hohe Warte am vãzut oameni ce se îmbrãþiºau
ameþiþi de fericire, fiecare împodobit deja cu banderole ºi steguleþe cu
svastici. Mã dezgustarã.
Cumnatul meu nazist, Eberstaller, se temea pentru mine, pentru
cã nu aveam însemnele pe maºinã, ºi a trimis un nepot care sã mã
însoþeascã (acesta era membru NSDAP de ani de zile). Peste tot se
auzeau voci ameninþãtoare, dar eu nu m-am lãsat înduplecatã sã las
acest steguleþ sã-mi fluture pe maºinã.
Pe 13 martie, am plecat cu noaptea-n cap la garã ºi l-am lãsat pe
Hollnsteiner, care era foarte calm (nu se simþea în pericol), singur în
hotel. De acolo a trebuit sã se furiºeze. A plãtit scump pentru aceastã
nechibzuinþã, cu un an de detenþie în lagãrul de concentrare Dachau.
Noi am luat micul dejun la bar ºi ne-am comportat normal, fãrã
sã devenim suspecte. Un poliþist austriac bãtrân s-a apropiat de masa
noastrã ºi i-a ºoptit maicii stareþe la ureche cã mai bine n-aº lua
obiecte de preþ cu mine, pentru cã la graniþã se fac percheziþii corporale. Aºa cã am lãsat toþi banii la maica stareþã ºi am luat cu mine
doar ce era permis. Moll a venit la garã ºi m-a privit emoþionat, cu
niºte ochi triºti, de cãþeluº. Dar cum nu-l crezusem niciodatã pe acest
om, nici acum n-am dat crezare privirii ºi emoþiei lui. Fusese întotdeauna duºmanul meu de moarte. Aveam cu mine doar douã geamantane mici, nu puteam sã iau nimic, deoarece îmi închiriasem casa ºi
nu voiam sã fiu vãzutã acolo. Nu mai aveam decât lucrurile ce se aflau
deja la Capri.
Ajunse la graniþã, a trebuit mai întâi sã prezentãm certificatele de
naºtere. Apoi am fost bãgate separat într-o cabinã drapatã ºi dezbrãcate la pielea goalã ; ne-au lãsat doar ciorapii. La graniþa cehã, toþi
evreii au fost trimiºi înapoi. La Praga ne-a întâmpinat Hanna von
Fuchs, sora mai mare a lui Franz Werfel, care ne-a ajutat, plinã de
compasiune, ºi care a vãrsat lacrimi sincere alãturi de noi ºi nu mai
contenea sã ne spunã : Am vrut dintotdeauna sã vã mutaþi la Praga
aici aþi fi fost în siguranþã !  Am prevenit-o de pasiunea oarbã a lui
Hitler de a ataca ; nu m-a crezut. Dupã doar un an a fost ºi ea nevoitã
sã fugã. Anna Mahler ºi cu mine am cãlãtorit mai departe pânã la
Budapesta, unde aveam de gând sã ne odihnim câteva ore Noaptea
am stat înghesuiþi, câte opt, într-un compartiment. Consulul austriac
ne rezervase camere ºi ne trimisese trandafiri, dar n-a îndrãznit sã
se arate în public cu noi. Pe bunã dreptate. Strãzile erau pline de
bãieþii cu ciorapi albi ai lui Hitler. Ne-am continuat cãlãtoria, ºezând
înghesuiþi toatã noaptea, via Agram, Triest, spre Milano. Dar, de data
asta, Milano nu ne-a mai încântat. Mulþumesc lui Dumnezeu cã acum
era ºi Franz Werfel cu noi. Am acceptat invitaþia lui Marianne Rieser,
sora mai micã a lui Franz Werfel, de a merge la ei, la Zürich. Aceasta
era prima perioadã tristã a emigrãrii noastre. Cine era de vinã : noi
sau ei ? Nu ºtiu. În orice caz, vinovatã era îngrozitoarea situaþie.
I-am scris, din Zürich, o scrisoare de adio prietenului meu Gerhart
Hauptmann. În toamna anului 1937, când fusese la Viena, Hauptmann
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se purtase ca un laº. De obicei, atunci când venea, mã informa de
sosirea sa din timp ºi voia sã fie primit cu o petrecere. Însã de aceastã
datã nu primisem nici o veste, ºi când, în sfârºit, l-am sunat eu pe
el, n-a vrut sã ne acorde decât o orã, dupã-amiaza, care (fiind scurtã)
era întotdeauna perioada lui cea mai capricioasã din zi.
Am refuzat ºi în numele lui Franz Werfel. Mã jignea pe mine, chiar
dacã, din pãcate, Franz Werfel era cel vizat de duºmãnoasa sa atitudine. Tocmai lui Gerhart Hauptmann, scriitorul care crease Þesãtorii,
nu-i era îngãduit aceasta. Dar acum era ºi el în pericol.
Din Zürich i-am scris cã lunga noastrã prietenie, ce înfruntase
timpul, fusese ceva atât de neobiºnuit încât, tocmai de aceea, aº dori
sã-i pun capãt. Pe viitor ar putea deveni mai puþin frumoasã ºi ceea
ce în trecut fusese adevãrat nu era neapãrat nevoie sã rãmânã astfel
ºi în viitor
Începutul lui iunie, Londra
Acum trebuia sã mã salvez singurã, prin propria-mi forþã, sã mã
trag cumva afarã din mlaºtinã.
Trebuia sã-i arunc pe toþi cei pe care-i iubeam la Viena peste bord
Toþi sunt probabil complet metamorfozaþi.
Trebuie ºi vreau sã uit
Lui Franz Werfel îi este mai uºor. Duce tratative cu editorii. Noul
oraº i-a stârnit interesul Are talent lingvistic, citeºte deja ziarele
de aici cu interes ºi uºurinþã ºi se mirã de disperarea mea nestãpânitã, desigur, fãrã a fi în stare sã mã ajute. S-au dat multe dineuri
mari în cinstea lui. Majoritatea au fost plictisitoare. Franz Werfel s-a
întors beat turtã de la o astfel de festivitate. Încã nu cunoºtea efectul
wiskey-ului.
Îmi doresc un pian, cãrþi ºi o cãsuþã sau o locuinþã undeva ºi sã
scriu
Tot ceea ce am gândit ºi am oferit în viaþa mea !
Din punct de vedere politic, însã, îmi pãstrez dreptul de a gândi
ºi a spune ce vreau.
Aici, la Londra, suntem lefteri ; eu nu am nici o carte în limba
germanã, nici un pian nici o fiinþã care sã vorbeascã germana. O
metropolã rece Toþi oamenii sunt lipsiþi de înþelegere faþã de destinul
Austriei
este insuportabil.
Nimeni nu ne-a dat crezare, nouã ºi strigãtelor noastre de alarmã.
Dupã o ºedere de trei sãptãmâni la Londra, ne-am sãturat ºi ne-am
întors din nou la hotelul nostru sãrãcãcios, la Paris. Între timp se
fãcuse varã ºi era caniculã.
În româneºte de CARINA DUICÃ
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Romancier, povestitor, dramaturg, poet ºi eseist de origine românã,
Elie Wiesel s-a nãscut la Sighet, în 1928, din pãrinþi evrei. La vârsta
de 15 ani este deportat la Auschwitz ºi apoi la Buchenwald, unde
îºi va pierde familia. Numãrându-se printre foarte puþinii supravieþuitori ai lagãrelor de concentrare, scriitorul din Ardeal, stabilit în
Franþa, îºi va dedica viaþa ºi opera procesului tragediei prin care a
trecut. Martorul devine acuzator, denunþându-ºi propria experienþã
ca pe o dovadã a existenþei rãului absolut. Wiesel îºi face studiile
la Paris ºi colaboreazã de-a lungul carierei sale la diverse reviste
israelite, franceze ºi americane. Se va stabili ulterior în Statele Unite
ale Americii, unde va fi profesor de ºtiinþe umaniste la Boston
University. În 1986 i se decerneazã Premiul Nobel pentru Pace. Din
cele douãsprezece romane ale sale amintim : LAube (Zorii), 1960, Le
Jour (Ziua), 1961, Les Villes de la chance (Oraºele norocului), 1961,
Le Mendiant de Jerusalem (Cerºetorul din Ierusalim), 1968, Un juif
aujourdhui (Un evreu astãzi), 1977, Le Testament dun poete juif
assassiné (Testamentul unui poet evreu asasinat), 1980, Le Cinquieme
Fils (Al cincilea fiu), 1983, Signes dexode (Semne ale exodului), 1985,
Le Crepuscule au loin (Crepuscul, de departe), 1987 ; din cãrþile de
mai sus, publicate între 1960 ºi 1987 ºi scrise toate în limba francezã,
se desprinde o conºtiinþã lucidã, motivatã de credinþa cã a nu transmite o experienþã înseamnã a o trãda. Fragmentele de faþã inaugureazã romanul autobiografic Noaptea, publicat în 1958 în Franþa ºi
tradus în româneºte în 1989, împreunã cu o altã operã ce evocã
spaþiul ardelenesc, Porþile pãdurii. Document istoric ºi mãrturie a
unui fapt trãit, La Nuit (Noaptea) relateazã deportarea de cãtre
soldaþii lui Horthy ºi ai lui Hitler a familiilor de evrei din Sighet
ºi exterminarea lor în lagãrele de la Auschwitz, Buna, Birkenau ºi
Buchenwald. (Ioana Copil-Popovici)
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Elie Wiesel

Noaptea*
I se spunea Moºe-Þârcovnicul, de parcã n-ar fi avut niciodatã un
nume de familie. Slujea ca om la toate într-o sinagogã hasidicã1 .
Evreii din Sighet  orãºelul acela din Transilvania unde mi-am petrecut copilãria  þineau mult la el. Era foarte sãrac ºi trãia ca vai de
lume. Îndeobºte, locuitorii oraºului meu nu îndrãgeau calicii, chiar
dacã-i ajutau. Cu Moºe-Þârcovnicul, lucrurile stãteau altfel. Nu supãra
pe nimeni. De faþã cu el, nimeni nu se simþea stingherit. Ajunsese
maestru în arta de a fi luat drept o fiinþã neînsemnatã, se pricepea
sã treacã nebãgat în seamã.
La înfãþiºare, era stângaci ca o piatrã. Sfiala sa de orfan te fãcea
sã zâmbeºti. Îmi plãceau ochii lui visãtori, cu privirea pierdutã în
depãrtare. Vorbea puþin. Cânta; sau, mai curând, îngâna. Acele frânturi de cuvinte ce puteau fi înþelese vorbeau despre suferinþa divinitãþii, despre Exilul lui Dumnezeu care, aºa cum spune Cabala2, aºteaptã
sã fie mântuit prin mântuirea omului.
L-am cunoscut spre sfârºitul lui 1941. Aveam doisprezece ani. Nutream o credinþã adâncã. Ziua studiam Talmudul 3, iar când se înnopta,
alergam la sinagogã ca sã jelesc dãrâmarea Templului 4.
Într-o zi, i-am cerut tatãlui meu sã-mi gãseascã un profesor care
sã mã cãlãuzeascã în studiul Cabalei.

*
1.
2.

3.
4.

Elie Wiesel, Noaptea, Editura Univers, Bucureºti, 1989, traducere ºi note
de Bianca Zamfirescu (fragmente).
Hasidism, miºcare religioasã în rândul israeliþilor, iniþiatã de Israel Baal
ªem în secolul al XVIII-lea; pune accentul pe slujirea divinitãþii prin
veselie, entuziasm ºi comuniune frãþeascã (n. ed.).
Cabala (în ebraicã: kabbalah, tradiþie), concepþie esotericã asupra divinitãþii ºi a universului, datând din secolul II î.e.n. Teologia Cabalei este
panteistã: tot ceea ce suntem, tot ceea ce se vede rezultã dintr-un proces
prin care divinitatea se exprimã pe ea însãºi.
Talmud (în ebraicã: studiu), vastã operã a literaturii religioase israelite,
conceputã între secolele III î.e.n.  V e.n.; face cunoscutã legea oralã, care
o întregeºte pe cea scrisã, Tora, cuprinsã în cele cinci cãrþi ale lui Moise.
Primul Templu al Evreilor, dãrâmat de Nabucodonosor, regele Babilonului, în anul 486 î.e.n.; al doilea Templu a fost distrus în anul 70 de cãtre
împãratul Titus.
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 Eºti prea tânãr pentru asta. Mamonide 5 a spus cã numai la
treizeci de ani ai dreptul sã te încumeþi pe tãrâmul plin de primejdii
al misticii. Mai întâi trebuie sã studiezi materiile de bazã, pe care eºti
în stare sã le pricepi.
Tata era om învãþat, cu o fire nu prea sentimentalã. Nu-ºi dãdea
frâu liber simþãmintelor nici mãcar în familie. Se gândea mai mult
la alþii decât la ai sãi. Comunitatea evreiascã din Sighet avea pentru
el o stimã cât se poate de mare; i se cerea adesea sfatul în treburile
obºteºti ºi chiar în cele particulare. Familia noastrã numãra patru
copii. Hilda, fata cea mai mare; apoi, Bea; eu eram al treilea ºi singurul
bãiat; iar Judith, mezina.
Pãrinþii mei þineau o prãvãlie. Hilda ºi Bea îi ajutau în treburile
lor. În ce mã privea, locul meu era la Casa învãþãturii 6 , spuneau ei.
 La Sighet nu sunt cabaliºti, repeta tata.
Þinea sã-mi scoatã din minte acest gând. Dar zadarnic. Mi-am gãsit
eu însumi un profesor, ºi acela era Moºe-Þârcovnicul.
Mã vãzuse odatã pe când mã rugam, în amurg.
 Pentru ce plângi când te rogi? mã întrebã, ca ºi cum m-ar fi
cunoscut de mult.
 Nu ºtiu, am rãspuns foarte tulburat.
Întrebarea aceasta nu-mi trecuse niciodatã prin minte. Plângeam
fiindcã în adâncul fiinþei mele ceva simþea nevoia sã plângã. Mai
mult nu ºtiam.
 De ce te rogi? mã întrebã dupã o clipã.
De ce mã rugam? Ciudatã întrebare. De ce trãiam? De ce respiram?
 Nu ºtiu, i-am rãspuns ºi mai încurcat.
Din ziua aceea l-am vãzut deseori. Îmi lãmurea foarte stãruitor cã
orice întrebare avea în sine o tãrie care nu mai era cuprinsã în rãspuns
 Omul se înalþã spre Dumnezeu prin întrebãrile pe care i le pune,
îi plãcea sã repete. Iatã ce înseamnã sã stai într-adevãr de vorbã.
Omul întreabã ºi Dumnezeu rãspunde. Dar rãspunsurile lui nu sunt
înþelese. Nu pot fi pricepute. Fiindcã vin din adâncul sufletului ºi
rãmân acolo pânã la moarte. Adevãratele rãspunsuri, Eliezer, nu le
vei afla decât în tine însuþi.
 ªi tu de ce te rogi, Moºe? l-am întrebat.
 Mã rog lui Dumnezeu, care e în adâncul sufletului meu, sã-mi
dea tãria sã-i pun întrebãri adevãrate.
Aproape în fiece searã stãteam astfel de vorbã. Dupã ce toþi credincioºii pãrãseau lãcaºul, rãmâneam în sinagogã, aºezaþi pe întuneric,
la lumina pâlpâitoare a câtorva lumânãri pe jumãtate arse.
Într-o searã, i-am mãrturisit cât mã simt de nefericit fiindcã la
Sighet nu gãsesc un profesor care sã mã înveþe Zoharul, cãrþile Cabalei,
5. Moise Mamonide (1135-1204), medic, teolog ºi filosof evreu din Spania.
Cartea sa, Cea de-a doua lege (1180), este o sintezã a normelor vieþii
individuale, familiale ºi sociale a israeliþilor.
6. Sinagogã unde credincioºii îºi fac rugãciunile ºi învaþã Tora.
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sã mã îndrume în tainele misticii ebraice. Surâse îngãduitor. Dupã o
lungã tãcere, zise:
 Sunt o mie ºi una de porþi pe care poþi sã pãtrunzi în livada
adevãrurilor. Fiece fiinþã omeneascã îºi are poarta ei. Nu trebuie sã
înºele ºi sã vrea sã pãtrundã în livadã pe altã poartã. E primejdios
pentru cine intrã, ca ºi pentru cei care se aflã acolo dinainte.
ªi Moºe-Þârcovnicul, sãrmanul coate-goale din Sighet, îmi vorbea
ore îndelungate despre ceea ce era limpede în Cabala ºi despre misterele acesteia. Cu el mi-am început ucenicia. Reciteam împreunã, de
zeci de ori, una ºi aceeaºi paginã din Zohar 7. Nu ca s-o învãþ pe de
rost, ci ca sã înþeleg din însãºi slova ei esenþa adevãrului. ªi de-a
lungul acestor seri, am dobândit convingerea cã Moºe-Þârcovnicul
m-ar fi putut duce cu el întru veºnicie, în vremea când întrebarea ºi
rãspunsul erau cuprinse într-Unul.

* * *
ªi-apoi, într-o bunã zi, evreii strãini furã deportaþi din Sighet.
Jandarmii unguri îi îngrãmãdeau în vagoane de vite, iar ei plângeau
înãbuºit. Pe peronul de la care plecau, lãcrimam ºi noi. Trenul dispãru
în zare; în urmã nu rãmase decât un fum gros ºi murdar.
Am auzit cum, în spatele meu, un evreu spunea cu un suspin:
 Ce sã-i faci? E rãzboi
Cei surghiuniþi furã repede daþi uitãrii. La câteva zile dupã ce
plecaserã, se zvoni cum cã s-ar fi aflat în Galiþia, unde lucrau, ba erau
chiar mulþumiþi de soarta lor, se zicea.
Zilele treceau. Se scurserã sãptãmâni, luni. Viaþa reintrase pe
fãgaºul obiºnuit. Un vânt domol ºi liniºtitor sufla prin toate casele.
Negustorilor le mergea bine, cei studioºi îºi duceau viaþa printre cãrþile
lor, iar copiii se jucau în stradã.
Într-o zi, pe când intram în sinagogã, l-am zãrit pe o bancã, lângã
uºã, pe Moºe-Þârcovnicul.
Istorisi ce li se întâmplase lui ºi tovarãºilor sãi. Trenul cu deportaþi
trecuse graniþa maghiarã ºi, pe teritoriul Poloniei, fusese lãsat în
seama Gestapoului. Acolo se oprise. Evreii trebuirã sã coboare ºi sã
urce în camioane. Acestea se îndreptarã spre o pãdure. Li se ordonã
sã se dea jos. Furã puºi sã sape niºte gropi uriaºe. Când îºi terminarã
treaba, oamenii Gestapoului trecurã la fapte. Fãrã înverºunare, pe
îndelete, îºi uciserã prizonierii. Fiecare deþinut trebuia sã se apropie
de groapã ºi sã stea cu ceafa la vedere. Unii prunci erau azvârliþi în
7. Sefer Ha Zohar (ebr.), Cartea minunãþiilor, operã importantã a literaturii
cabalistice, care s-a bucurat de o mare popularitate; scrisã în aramianã
de cãtre Moise din Léon, exeget evreu din Spania secolului al XIII-lea;
analizã a textelor biblice, al cãror sens ascuns îl cautã; cosmogonie dualistã: universul este împãrþit între imperiul luminii ºi cel al întunericului.
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aer ºi luaþi drept þintã cu pistolul mitralierã. Asta s-a petrecut în
pãdurea Galiþiei, de lângã Kolomay. Iar el, Moºe-Þârcovnicul, cum
izbutise sã scape? Printr-o minune. Rãnit la picior, fusese luat drept
mort
Cât era ziua de lungã, intra dintr-o casã evreiascã într-alta ºi
istorisea ce se întâmplase cu Malca, fata care trei zile s-a chinuit sã-ºi
dea sufletul, ºi povestea lui Tobi, croitorul, cum acesta se ruga fierbinte
sã fie ucis înaintea fiilor sãi
Moºe se schimbase. Ochii nu-i mai sclipeau de bucurie. Nu mai
cânta. Nu-mi mai vorbea despre Dumnezeu sau Cabala, ci doar despre
ceea ce vãzuse. Lumea nu numai cã nu voia sã-i dea crezare, dar nici
mãcar nu-ºi pleca urechea la cele istorisite.
 Încearcã sã ne trezeascã mila. Ce scorneli
Sau:
 S-a scrântit, sãrmanul.
Iar Moºe plângea:
 Ascultaþi-mã, evrei. Asta-i tot ce vã cer. Nici bani, nici milã. Nu
vã cer decât sã-mi daþi ascultare, striga el în sinagogã, între rugãciunea din amurg ºi cea de searã.
Nici eu nu-l credeam. Dupã slujba de searã, stãteam adesea împreunã cu el ºi-l ascultam cum povestea, iar între timp încercam sã-i
înþeleg amãrãciunea. Nu-mi stârnea decât milã.
 Oamenii mã iau drept nebun, murmura, ºi din ochii lui curgeau
lacrimi ca picãturile de cearã.
Odatã, l-am întrebat:
 De ce þii atât de mult ca lumea sã-þi dea crezare? În locul tãu
nici nu mi-ar pãsa, lasã-i sã creadã ce vor
Închise ochii ca ºi cum ar fi vrut sã fugã de timp.
 Nu pricepi, spuse deznãdãjduit. Nu poþi sã pricepi. Am scãpat
printr-o minune. Am izbutit sã mã întorc aici. De unde am luat aceastã
tãrie? Voiam sã mã întorc la Sighet ca sã povestesc cum am murit.
Ca sã vã pregãtesc cât mai e timp. Sã trãiesc? Nu mai þin la viaþã.
Sunt singur. Dar am vrut sã mã întorc ºi sã vã spun ce vã ameninþã.
ªi uite: nimeni nu mã ascultã
Era spre sfârºitul anului 1942.
Dupã aceea, viaþa a reintrat pe fãgaºul obiºnuit. Postul de radio
Londra, pe care îl ascultam în fiece searã, transmitea ºtiri îmbucurãtoare: bombardamente zilnice asupra Germaniei, Stalingrad, pregãtiri
pentru deschiderea celui de-al doilea front, iar noi, evreii din Sighet,
aºteptam zilele acelea mai bune ce acum aveau sã vinã fãrã întârziere.
Mã lãsam mai departe absorbit de studiile mele. Ziua mi-o închinam
Talmudului, seara  Cabalei. Tata se îndeletnicea cu treburile prãvãliei
ºi ale comunitãþii. Bunicul venise sã petreacã Anul Nou cu noi, ca sã
ia parte la slujba þinutã de vestitul rabin de la Borºa. Mama începea sã-ºi
spunã cã ar fi timpul sã se gãseascã un bãiat potrivit pentru Hilda.
Astfel se scurse anul 1943.
Primãvara lui 1944. Veºti strãlucite de pe frontul rusesc. Cât despre
înfrângerea Germaniei, nu mai încãpea nici o îndoialã. Atâta doar cã
trebuia sã mai treacã un timp: niºte luni sau, poate, câteva sãptãmâni.
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Pomii erau în floare. Era un an precum atâþia alþii, cu primãvara
lui, cu logodnele, cãsãtoriile ºi copiii care se nãºteau.
Lumea spunea:
 Armata Roºie înainteazã cu paºi uriaºi. Hitler, chiar sã vrea, nu
va mai fi în stare sã ne facã nici un rãu
Da, ne îndoiam chiar ºi de faptul cã voia sã ne nimiceascã.
Sã nimiceascã un popor întreg? Sã stârpeascã o populaþie rãspânditã prin atâtea þãri? Milioane de oameni! Cu ce mijloace? ªi în
plin secol XX!
ªi astfel, oamenii se preocupau de toate  strategie, diplomaþie,
politicã, credinþã, dar nu ºi de propria lor soartã.
Pânã ºi Moºe-Þârcovnicul amuþise. Obosise vorbind. Rãtãcea prin
sinagogã sau pe strãzi, cu ochii în jos, încovoiat, ºi se ferea sã se uite
la cei din jur.
Pe vremea aceea, încã mai era cu putinþã sã dobândeºti cu ajutorul
banilor un certificat de emigrare în Palestina. Îi cerusem tatãlui meu
sã vândã tot ce aveam, sã termine cu totul ºi sã plecãm.
 Sunt prea bãtrân, bãiete, mi-a rãspuns. Prea bãtrân ca sã încep
o viaþã nouã. Prea bãtrân ca s-o iau iar de la capãt, într-o þarã îndepãrtatã.
Radio Budapesta anunþã cã puterea a fost preluatã de partidul
fascist. Horthy Miklos fu nevoit sã cearã unuia dintre conducãtorii
partidului, Nyilas, sã formeze noul guvern. Nu aveam încã destul temei
ca sã ne îngrijorãm. Auzisem, desigur, vorbindu-se despre fasciºti, dar
pentru noi nu existau în realitate. Nu era decât o schimbare de guvern.
A doua zi, o altã ºtire îngrozitoare: trupele germane pãtrunseserã,
cu consimþãmântul guvernului, pe teritoriul Ungariei.
Ici-colo, oamenii începeau sã se frãmânte. Bercovici, un prieten
de-al nostru, care se întorsese din Capitalã8, ne povesti:
 Evreii din Budapesta se tem ºi sunt îngroziþi. Pe strãzi, în trenuri,
au loc zi de zi incidente antisemite. Fasciºtii atacã magazinele evreilor,
sinagogile.
Veºtile se rãspândirã prin Sighet ca o dârã de pulbere. Curând, se
vorbea pretutindeni despre cele auzite. Dar pentru scurt timp. Optimismul reînvie numaidecât.
 Nemþii n-or sã ajungã pânã aici. Or sã rãmânã la Budapesta. Din
motive strategice, politice
Nu apucaserã sã treacã nici trei zile, când automobilele armatei
germane se ivirã pe strãzile noastre.
Spaimã. Soldaþii germani  cu cãºtile de oþel ºi emblema lor, un
cap de mort.
Totuºi, prima impresie pe care ne-o fãcurã nemþii fu dintre cele mai
liniºtitoare. Ofiþerii furã încartiruiþi în case particulare  ºi chiar la
evrei. Se purtau rece, dar politicos cu gazdele. Nu cereau niciodatã
8. Prin Dictatul de la Viena (august 1940), Germania nazistã impusese
României cedarea a 43.492 km2 din teritoriul sãu Ungariei horthyste.
Acesta cuprindea partea de nord a Transilvaniei (inclusiv Maramureºul ºi
Criºana), cu o populaþie de peste douã milioane jumãtate de locuitori, din
care majoritatea români.
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ceea ce era peste putinþã sã li se ofere, nu fãceau observaþii rãuvoitoare
ºi uneori chiar zâmbeau cãtre stãpâna casei. Un ofiþer german locuia
în clãdirea din faþa locuinþei noastre. Avea o camerã la familia Kahn.
Se spunea cã e un om fermecãtor: potolit, plãcut ºi binecrescut. La trei
zile dupã ce se mutase, îi adusese doamnei Kahn o cutie cu bomboane
de ciocolatã. Optimiºtii îºi frecau mâinile de bucurie:
 Ei? Ce vã spuneam? Nu voiaþi sã credeþi. Uite-i pe nemþii voºtri.
Ce pãrere aveþi? Unde e faimoasa lor cruzime?
Nemþii se aflau în oraº, fasciºtii ajunseserã la putere, sentinþa
fusese datã, iar evreii din Sighet tot mai zâmbeau.
Cele opt zile de Paºti. Vremea era minunatã. Mama îºi fãcea de
lucru prin bucãtãrie. Nu mai existau sinagogi deschise. Ne adunam
prin case: nu trebuia sã-i întãrâtãm pe nemþi. În fapt, locuinþa fiecãrui
rabin era prefãcutã într-un lãcaº de rugãciune.
Oamenii beau, mâncau, cântau. Biblia ne poruncea sã ne veselim
în timpul celor opt zile de Paºti, sã fim fericiþi. Dar nu ne trãgea aþa.
De câteva zile, inima bãtea mai tare. Toþi doreau sã treacã sãrbãtoarea,
ca sã nu mai fie nevoiþi sã se prefacã.
În cea de-a ºaptea zi a Paºtelui, cortina se ridicã: nemþii îi arestarã
pe conducãtorii comunitãþii evreieºti.
Din clipa aceea, totul se desfãºurã cu mare repeziciune. Începuse
drumul spre moarte.
Prima mãsurã: timp de trei zile, evreii nu vor avea dreptul sã-ºi
pãrãseascã locuinþele, cei ce se vor face vinovaþi vor fi pedepsiþi cu
moartea.
Moºe-Þârcovnicul sosi alergând la noi acasã ºi-i strigã tatii:
 Eu v-am spus ªi, fãrã sã mai aºtepte un rãspuns, o luã la fugã.
În aceeaºi zi, poliþia maghiarã dãdu nãvalã în locuinþele evreilor
din oraº: evreii nu mai aveau dreptul sã deþinã în casele lor aur,
bijuterii, obiecte de valoare, trebuiau sã predea totul autoritãþilor, sub
ameninþarea pedepsei cu moartea.
Tata coborî în pivniþã ºi îngropã economiile noastre.
Acasã, mama îºi vedea mai departe de treburile ei. Din când în
când se oprea sã ne priveascã în tãcere.
La capãtul celor trei zile, o nouã ordonanþã: fiecare evreu trebuia
sã poarte steaua galbenã.
Membrii de frunte ai comunitãþii venirã sã-l vadã pe tatãl meu,
care avea legãturi în înaltele cercuri ale poliþiei maghiare, ºi îi cerurã
pãrerea despre cele ce se petreceau. Tata nu vedea lucrurile prea în
negru  sau nu voia sã-i descurajeze, sã le punã sare pe ranã.
 Steaua galbenã? Ei ºi? Nu se moare din asta
(Sãrmane tatã! Atunci din ce þi s-a tras moartea?)
Dar se ºi dãdeau noi dispoziþii. Nu mai aveam dreptul sã intrãm
în restaurante, cafenele, sã cãlãtorim cu trenul, sã mergem la sinagogã, sã umblãm pe stradã dupã ora ºase seara.
Apoi urmã ghetoul.
La Sighet au luat fiinþã douã ghetouri. Unul mare, în centrul oraºului, care cuprindea patru strãzi, ºi un altul, mai mic, ce se întindea
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pe mai multe ulicioare de la margine. Strada pe care locuiam noi,
Strada ªerpilor, fãcea parte din prima suprafaþã împrejmuitã. Am
rãmas aºadar în casa noastrã. Dar cum clãdirea alcãtuia colþul strãzii,
ferestrele care dãdeau spre strada din afara ghetoului au trebuit sã
fie astupate. Am dat câteva dintre camerele noastre în folosinþa unor
rude care fuseserã alungate din locuinþele lor.
Încetul cu încetul, viaþa reintrase pe fãgaºul obiºnuit. Gardul de
sârmã ghimpatã care ne înconjura ca un zid nu ne trezea, într-adevãr,
teama. Ba chiar ne simþeam foarte bine astfel: eram cu desãvârºire
noi între noi. O micã republicã evreiascã
Luã fiinþã un Consiliu
evreiesc, o poliþie, un birou de asistenþã socialã, un comitet al muncii,
un departament al igienei  un întreg aparat guvernamental.
Toatã lumea se minuna. N-aveam sã mai vedem în faþa ochilor
feþele acelea duºmãnoase, privirile pline de urã. Se isprãvise cu teama,
cu neliniºtea. Aveam sã trãim între evrei, între fraþi.
Mai erau desigur, ºi unele clipe neplãcute. Zi de zi, nemþii veneau
sã caute oameni care sã încarce cãrbuni în trenurile militare. Pentru
asemenea munci se gãseau foarte puþini voluntari. Dar, în afarã de
aceasta, în jur domneau pacea ºi liniºtea.
Toatã lumea era de pãrere cã aveam sã rãmânem în ghetou pânã
la sfârºitul rãzboiului, pânã la sosirea Armatei Roºii. Dupã aceea,
totul va fi la fel ca înainte. În ghetou, stãpâni nu erau nici nemþii,
nici evreii: puterea aparþinea iluziilor.
În sâmbãta dinaintea Rusaliilor, oamenii se plimbau fãrã grijã pe
strãzile care colcãiau de lume. Flecãreau voioºi. Pe trotuare, copiii se
jucau cu alune. În grãdina lui Ezra Malik, studiam împreunã cu câþiva
colegi un tratat talmudic.
Se înserã. La noi în curte se adunaserã vreo douãzeci de inºi. Tata
le spunea anecdote ºi-ºi dãdea cu pãrerea asupra felului în care se
desfãºurau lucrurile. ªtia sã povesteascã.
Deodatã, poarta curþii se deschise ºi ªtern  un fost negustor, acum
poliþist  intrã ºi-l luã de o parte pe tata. În ciuda întunericului ce
începea sã ne învãluie, am vãzut cum tata a pãlit.
 Ce e? întrebarã ceilalþi.
 Nu ºtiu nimic. Sunt chemat la o ºedinþã extraordinarã a Consiliului. Trebuie sã se fi întâmplat ceva.
Anecdota aceea bunã pe care tocmai era pe cale sã ne-o spunã
rãmase neterminatã.
 Mã duc numaidecât. Mã întorc de îndatã ce va fi cu putinþã. O
sã vã povestesc totul. Aºteptaþi-mã.
Toþi erau gata sã-l aºtepte ore întregi. Curtea semãna cu anticamera unei sãli de operaþie. Oamenii nu aºteptau decât sã se deschidã
din nou poarta, sã se deschidã cerul. Alþi vecini, cãrora freamãtul
vocilor le dãduse de veste, ni se alãturaserã. Toatã lumea se uita la
ceasul de la mânã. Timpul se scurgea foarte încet. Ce putea sã însemne
o ºedinþã atât de lungã?
 Inima parcã-mi spune ceva rãu, zise mama. Azi dupã-amiazã, am
zãrit niºte figuri noi prin ghetou. Doi ofiþeri nemþi; cred cã erau de
la Gestapo. De când suntem aici, nu s-a arãtat nici un ofiþer
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Era aproape miezul nopþii. Nimeni nu avea poftã sã se ducã la
culcare. Unii se repezeau pânã acasã ca sã vadã dacã totul e în ordine.
Alþii plecau, dar cereau sã fie înºtiinþaþi de îndatã ce tata se va întoarce.
În sfârºit, poarta se deschise ºi iatã-l cã se ivi  era alb la faþã.
Lumea se adunã numaidecât în jurul lui.
 Povesteºte! Spune ce se întâmplã! Zi ceva
În clipa aceea îºi doreau cu toþii, nespus de mult, sã audã o vorbã
menitã sã le insufle încredere, o frazã care sã spunã cã nu au nici o
pricinã sã se teamã, cã fusese o întrunire obiºnuitã, ca oricare alta,
cã se discutaserã probleme sociale, sanitare Era însã de ajuns sã
priveºti chipul palid al tatii, ca sã înþelegi cã nu mai rãmânea nici o
nãdejde.
 O veste groaznicã, fãcu el cunoscut în cele din urmã. Deportarea.
Ghetoul trebuia desfiinþat în întregime. Plecarea va avea loc în
ordinea strãzilor, începând de a doua zi.
Oamenii voiau sã ºtie totul, sã cunoascã toate amãnuntele. Vestea
ne nãucise, dar þineam sã bem pânã la ultima picãturã cupa plinã de
amar.
 Unde ne duc?
Era o tainã. Pentru toþi, în afarã de unul singur: preºedintele
Consiliului evreiesc. Dar acesta nu voia sã o dezvãluie, nu putea sã
o dea la ivealã. Gestapoul îl ameninþase cã, dacã trãda secretul, avea
sã fie împuºcat.
Cu o voce frântã, tata atrase luarea aminte:
 Dupã cum se zvoneºte, suntem deportaþi undeva în Ungaria, ca
sã lucrãm în fabricile de cãrãmidã. Aici frontul e prea aproape, asta
pare sã fie cauza.
ªi dupã o clipã de tãcere adãugã:
 Fiecare are dreptul sã ia cu el doar obiectele personale. O desagã,
hranã, câteva veºminte. Nimic altceva.
ªi-apoi, din nou, o tãcere apãsãtoare.
 Duceþi-vã sã sculaþi vecinii, zise tata. Sã se pregãteascã
În jurul meu se deºteptarã umbre ce pãreau sã se trezeascã dupã
un somn îndelungat. Se împrãºtiarã tãcute, spre cele patru zãri.
* * *
O clipã am rãmas singuri. Dintr-o datã, Batia Reich, o rudã care
locuia la noi, intrã în camerã:
 Bate cineva în fereastra astupatã, cea care dã în afara ghetoului!
Numai dupã rãzboi am aflat cine bãtuse. Era un inspector al poliþiei
maghiare, prieten cu tata. Înainte de mutarea noastrã în ghetou, ne
spusese : Fiþi liniºtiþi. Dacã o sã vã ameninþe vreo primejdie, am sã
vã spun.. Dacã în seara aceea ar fi putut sã ne vorbeascã, am mai
fi avut timp sã fugim Dar când am izbutit sã deschidem fereastra,
era prea târziu. Afarã nu se mai vedea nimeni.
Ghetoul s-a trezit. În spatele ferestrelor, luminile se aprinserã una
dupã alta. Am intrat la un prieten al tatãlui meu. L-am deºteptat pe
stãpânul casei, un bãtrân cu barba colilie ºi ochi visãtori, gârbovit de
cât veghease asupra textelor studiate.
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 Sculaþi-vã, domnule. Sculaþi-vã! Pregãtiþi-vã de drum. Mâine o
sã fiþi scos din oraº, dumneavoastrã ºi familia, dumneavoastrã ºi toþi
evreii. Unde veþi fi dus? Nu-mi cereþi sã vã spun, domnule, nu-mi
puneþi întrebãri. Numai Cel-de-Sus ar putea sã vã rãspundã.
Sculaþi-vã, pentru Dumnezeu
Nu înþelesese nimic din vorbele mele. Gândea, desigur, cã m-am
þicnit.
 Ce tot îndrugi? Sã mã pregãtesc de drum? Care drum? Pentru
ce? Ce s-a întâmplat? Ai înnebunit?
Buimãcit de somn, mã privea þintã, cu ochi plini de groazã, parcã
s-ar fi aºteptat sã izbucnesc în râs ºi în cele din urmã sã-i mãrturisesc:
 Culcaþi-vã din nou, dormiþi. Visaþi. Nu s-a întâmplat nimic. N-a
fost decât o farsã
Gâtlejul mi se uscase ºi vorbele se sugrumau acolo, înãuntru, mi
se încleºtase gura. Nu mai puteam sã-i spun nimic.
ªi atunci înþelese. Se dãdu jos din pat ºi, fãrã sã gândeascã, începu
sã se îmbrace. Apoi se apropie de patul în care dormea soþia ºi, cu o
duioºie nespusã, îi puse mâna pe frunte; femeia deschise ochii ºi
pare-mi-se cã un zâmbet îi fluturã pe buze. Dupã aceea se duse la
paturile celor doi copii ºi-i trezi brusc, smulgându-i din visele lor. Am
fugit.
Orele treceau în zbor. Se ºi fãcuse patru dimineaþa. Tata alerga
istovit dintr-o parte într-alta, îºi alina prietenii, dãdea o fugã pânã
la Consiliu, ca sã vadã dacã între timp dispoziþia nu fusese revocatã;
pânã în ultima clipã, în inimi trãia încã un germene de speranþã.
Femeile fierbeau ouã, prãjeau carne, coceau prãjituri, coseau desagi, copiii se foiau de colo-colo, cu capul în jos, fãrã sã ºtie unde sã
se aºeze sau sã-ºi gãseascã un loc, ca sã nu-i stinghereascã pe cei mari.
Curtea noastrã ajunsese un adevãrat bâlci. Lucruri preþioase, covoare
scumpe, candelabre de argint, cãrþi de rugãciune ºi alte obiecte de cult
acopereau þãrâna prãfoasã, sub albastrul minunat al cerului, biete
lucruri ce pãreau sã fi fost dintotdeauna ale nimãnui.
La opt dimineaþa, oboseala, precum plumbul topit, se închegase în
vine, în mãdulare, în creier. Eram pe cale sã-mi fac rugãciunea, când
deodatã, în stradã, izbucnirã þipete. Mi-am scos numaidecât filacterele
ºi m-am repezit la fereastrã. Jandarmii unguri pãtrunseserã în ghetou
ºi urlau pe strada vecinã:
 Toþi jidanii afarã! Fãrã multã vorbã!
Poliþiºtii evrei intrau prin case ºi spuneau cu voce frântã:
 A sosit clipa Toate astea trebuie lãsate aici
Jandarmii unguri loveau cu patul puºtii, cu bastoanele, dãdeau în
oricine, fãrã nici o pricinã, izbeau în dreapta ºi-n stânga, bãtrâni ºi
femei, copii ºi schilozi.
Casele se goleau, una dupã alta, ºi strada se umplea de oameni ºi
pachete. La ora zece, toþi osândiþii erau afarã. Jandarmii fãceau apelul
 o datã, de douã ori, de zeci de ori. Era mare arºiþã. Pe faþa ºi trupul
oamenilor curgeau ºiroaie de nãduºealã.
În româneºte de BIANCA ZAMFIRESCU
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Primo Levi, reprezentant de marcã al literaturii italiene contemporane, s-a nãscut la Torino, în 1919. A fost deportat în 1944 în
lagãrul de la Auschwitz, experienþã traumatizantã, care ºi-a pus
definitiv amprenta asupra existenþei sale. Se sinucide în aprilie 1987.
Opera sa cuprinde romane, culegeri de povestiri, eseuri ºi poezii.
Romane  Se questo e un uomo (Mai e acesta un om?), 1947, La tregua
(Armistiþiul), 1963, Il sistema periodico (Sistemul periodic), 1975, La
chiave a stella (Cheia englezeascã), 1978, Se non ora, quando (Dacã
nu acum, atunci când), 1982, I sommersi e i salvati (Naufragiaþii ºi
salvaþii), 1986. Trei sunt culegerile de povestiri  Storie naturali
(Istorii naturale), 1966, apãrutã sub pseudonimul Damiano
Malabaila; Vizio di forma (Viciu de formã), 1971, Lilít e altri racconti
(Lilít ºi alte povestiri), 1981. Ca traducãtor, a tãlmãcit în italianã,
între altele, Procesul lui Kafka. În 1982 a câºtigat, pentru romanul
Se non ora, quando, premiile Viareggio ºi Campiello, cele mai
importante distincþii literare din Italia. La tregua a obþinut, de asemenea, premiul Campiello, în 1963.
La tregua este continuarea romanului autobiografic Se questo e
un uomo ºi reprezintã povestea întoarcerii de la Auschwitz în Italia,
de-a lungul unui itinerar foarte complicat ºi ilogic. Cãlãtoria dureazã
din ianuarie 1945 (data eliberãrii din lagãr) pânã pe 19 octombrie
1945, data sosirii în patrie, traversând Polonia, Ucraina, România,
Ungaria, Slovacia, Austria, o porþiune din Germania ºi, în cele din
urmã, Italia. Autorul însuºi caracterizeazã acest periplu ca foarte
lung, imprevizibil ºi absurd. Spre sfârºitul drumului, convoiul trece
prin România. Fragmentul tradus oferã o imagine a acestui spaþiu,
aºa cum îi apare el scriitorului italian, cu tot farmecul sãu insolit.
(Afrodita Cionchin)
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Primo Levi

Armistiþiul*
Am trecut prin Zmerinka la fel de neîncrezãtori, fãrã a uita zilele
pline de neliniºte pe care le trãiserãm aici cu câteva luni în urmã;
trenul înainta de astã datã fãrã probleme ºi, în seara de 19 septembrie,
lãsând în urmã Basarabia, am ajuns la punctul de frontierã de pe
malul Prutului. În loc de rãmas bun, grãnicerii sovietici au supus
convoiul cufundat în beznã unui control zgomotos ºi dezordonat, încercând  ni s-a spus  sã ne opreascã a scoate ruble peste graniþã. Noi
însã le cheltuiserãm deja pe toate, aºa cã n-au gãsit nimic. Imediat
ce am trecut podul, trenul s-a oprit, iar noi am încercat sã dormim,
aºteptând cu nerãbdare lumina zilei, care sã ne dezvãluie pãmântul
românesc.
ªi a fost într-adevãr o revelaþie. În zori, când am deschis uºile, ni
s-a înfãþiºat privirilor o imagine surprinzãtor de domesticã: stepa
imensã, geologicã, lãsase loc dealurilor înverzite ale Moldovei, cu
case de þarã, cãpiþe de fân, rânduri de viþã-de-vie; în locul plãcuþelor
acoperite cu litere chirilice, ne-a apãrut, chiar în faþa vagonului, o casã
dãrãpãnatã pe care am putut citi: Lapte, pâine, vin, cârnãciori de
purcel. În faþa casei vãzurãm o femeie care trãgea cu mâna, dintr-un
coº aflat la picioarele ei, un cârnat enorm, mãsurându-l ca pe o sfoarã.
Vedeam þãrani ca ºi ai noºtri, cu faþa trasã ºi fruntea palidã, îmbrãcaþi în negru, în cãmaºã, vestã ºi cu lanþul de la ceas spânzurând în
dreptul burþii; ºi fete mergând pe jos sau cu bicicleta, îmbrãcate
aproape ca ºi pe la noi, de parcã ar fi fost veneþience sau abruteze.
În rest, capre, oi, vaci, porci, gãini. La un moment dat, parcã în ciuda
iluziilor de care ne lãsam purtaþi, ne-a ieºit în faþã o cãmilã, care ne-a
împins subit într-o altã emisferã: o cãmilã obositã, încovoiatã sub
povarã ºi totuºi plinã de o îngâmfare prosteascã. La rândul ei, limba
acestor locuri ne suna la fel de paradoxal: rãdãcini ºi desinenþe cunoscute, modificate însã ºi contaminate de-a lungul secolelor cu altele,
strãine ºi sãlbatice; o limbã apropiatã ºi plinã de o muzicã familiarã,
dar ermeticã în ceea ce priveºte sensul.
La frontierã a avut loc ceremonia complicatã ºi neplãcutã a transbordãrii din vagoanele sovietice în cele occidentale, de asemenea uzate;
*

Primo Levi, La tregua, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1965 (fragmente).
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câteva minute mai târziu intram în gara din Iaºi, unde convoiul a fost
împãrþit în trei. Manevra a luat mult timp ºi s-a fãcut cu greutate.
La Iaºi s-au întâmplat douã lucruri care meritã sã fie amintite:
primul, legat de cele douã nemþoaice care se iviserã ca din senin din
pãdure, ºi al doilea, dispariþia italienilor cãsãtoriþi din convoi. Contrabanda celor douã nemþoaice a fost pare-se organizatã cu mare curaj
ºi pricepere de un grup de militari italieni. Nimeni nu cunoºtea detaliile acestei afaceri, dar se vorbea cã cele douã fete trecuserã frontiera
ascunse sub burta vagonului, între tamburii frânelor ºi arcuri. Le
vedeam acum plimbându-se dezinvolt pe peron, înfofolite în haine
militare sovietice pline de noroi ºi grãsime. Se simþeau, se vede, în
siguranþã.
În acelaºi timp, izbucniserã conflicte violente în vagoanele ocupate
de familiile româno-italiene. Cei mai mulþi dintre italienii demobilizaþi
fuseserã incluºi în corpul diplomatic ºi se stabiliserã în România,
cãsãtorindu-se cu localnice. La sfârºitul rãzboiului, aproape toþi au
optat pentru repatriere. Ruºii le puseserã la dispoziþie un tren pânã
la Odesa, iar de acolo urmau sã se îmbarce pentru Italia. La Zmerinka
au fost însã alipiþi jalnicului nostru convoi; astfel, ei ºi-au unit destinele cu ale noastre, ºi nimeni nu mai ºtia acum dacã lucrurile se
petrecuserã în conformitate cu un plan sau din cauza dezordinii care
domnea în Rusia. Româncele erau furioase: avuseserã parte de destule
surprize, aventuri, convoaie ºi tabere. Acum se aflau în sfârºit acasã
ºi nu intenþionau sã plece în altã parte sub nici un motiv: unele discutau ºi plângeau, altele încercau sã-ºi înduplece soþii. Cele mai multe
însã erau dezlãnþuite: aruncau din vagoane bagajele ºi proviziile, în
timp ce copiii fugeau de colo-colo strigând înspãimântaþi. Ruºii care
ne escortau ºi-au fãcut imediat apariþia dar, neînþelegând ce se petrece,
s-au mulþumit sã priveascã pasivi ºi nehotãrâþi.
Cum staþionarea noastrã în Iaºi ameninþa sã se prelungeascã cu
încã o zi, am ieºit din garã ºi am luat-o pe strãzile pustii ale oraºului,
printre casele pãmântii. Un singur tramvai, mic ºi vechi, strãbãtea
oraºul dintr-o parte într-alta; la cap de linie stãtea un vânzãtor de
bilete care vorbea idiº  era evreu. Pânã la urmã am reuºit sã ne
înþelegem, deºi ne-a luat ceva efort. De la el am aflat cã prin oraº mai
trecuserã convoaie cu foºti combatanþi, de toate naþionalitãþile, care
se repatriau: francezi, englezi, greci, italieni, olandezi, americani. Printre ei se aflau ºi evrei care necesitau ajutor, ºi comunitatea evreiascã
din localitate organizase un centru de asistenþã în acest scop. Dacã
mai aveam ceva timp, ne-a spus el, puteam sã mergem ºi noi pânã
acolo. Cum tramvaiul era pe punctul de a pleca, ne-a îndemnat sã
urcãm. El urma sã ne arate locul unde trebuia sã coborâm.
Cei care au acceptat sã meargã au fost Leonardo, domnul Unverdorben
ºi cu mine. Strãbãtând oraºul întunecat, am ajuns la o clãdire sãrãcãcioasã ºi dãrãpãnatã, cu scânduri montate în locul ferestrelor ºi al
uºilor. Într-un birou prãfuit ºi slab luminat, ne-au ieºit în întâmpinare
doi bãtrâni patriarhi, cu o înfãþiºare ceva mai prosperã în comparaþie
cu a noastrã. Plini de solicitudine, ne-au invitat sã ne aºezãm,
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copleºindu-ne cu atenþii ºi povestindu-ne în grabã, într-un amestec de
idiº ºi francezã, încercãrile cutremurãtoare prin care trecuserã ei ºi
încã mulþi alþii. Povestind, plângeau ºi râdeau în acelaºi timp. Înainte
de a pleca, ne-au propus sã toastãm cu alcool distilat ºi ne-au dat un
coº de struguri, sã-i împãrþim evreilor din convoi. Ne-au dãruit apoi
toþi banii pe care îi aveau la ei ºi pe care îi gãsiserã prin sertare. Suma
ni se pãruse astronomicã; dupã ce i-am împãrþit ºi am calculat inflaþia,
ne-am dat seama cã aveau doar o valoare simbolicã.

De la Iaºi la Linea
Strãbãtând câmpiile scãldate în lumina verii, lãsând în urmã oraºe
ºi sate cu nume barbare ºi sonore (Ciurea, Scânteia, Vaslui, Piscul,
Brãila, Pogoanele), înaintam cu scurte popasuri spre sud. În noaptea
de 23 septembrie, lângã Ploieºti, am vãzut strãlucind focurile sondelor
incendiate; a doua zi, dupã ce misteriosul reper a dispãrut din faþa
ochilor noºtri, am înþeles, urmãrind poziþia soarelui, cã traseul nostru
se schimbase ºi cã urcam de acum spre nord. Am admirat, fãrã a-l
recunoaºte însã, castelul Peleº, reºedinþa regalã.
În scurt timp, banii pe care îi primiserãm furã cheltuiþi ºi am
început sã vindem tot ceea ce avea o oarecare valoare sau sã facem
troc cu lucrurile pe care le adusesem cu noi. Când nu ne lovea vreun
noroc sau nu ne mergea la furat, mâncam numai ce se îndurau ruºii
sã ne dea. N-aº spune cã era o situaþie disperatã, ci, mai degrabã, una
confuzã ºi enervantã.
N-am reuºit sã aflãm niciodatã cine se ocupa cu aprovizionarea.
Cel mai probabil, vreunul din escortã, care lua ce îi cãdea sub mânã
de prin depozitele militare ºi civile pe care le întâlneam în drumul
nostru. Ori de câte ori trenul se oprea, fiecare vagon îºi desemna doi
delegaþi care sã meargã la vagonul ruºilor, transformat pe nesimþite
într-un haotic bazar ambulant. Ruºii împãrþeau proviziile dupã cum
îi tãia capul, fãrã sã þinã seama de nici o regulã. Era un joc al hazardului, ceea ce fãcea ca raþiile sã fie când insuficiente sau chiar inexistente, când ciclopice; cât despre calitatea hranei, nimeni n-ar fi putut
prezice, aºa cum se întâmplã cu tot ce e rusesc, cum va arãta urmãtorul
transport. Cel mai des primeam morcovi, iar ºi iar, zi de zi. Când
terminam cu morcovii, aveam parte de fasole. Fasole uscatã, tare ca
piatra: ca sã o putem gãti, trebuia lãsatã câteva ore în apa de ploaie
adunatã în gamelele, bidoanele sau borcanele pe care le agãþasem de
tavanul vagonului. Noaptea, la vreo frânã mai bruscã, vasele începeau
sã se miºte violent ºi tot conþinutul lor se revãrsa peste cei care
dormeau întinºi în întunericul vagonului, provocând strigãte indignate, râsete ºi o harababurã de nedescris. Veneau apoi cartofii, kaºa,
castraveþii  fãrã ulei, cãci acesta venea, cam o jumãtate de gamelã
de persoanã, abia dupã ce se terminau , seminþele de floarea-soarelui,
o adevãratã probã a rãbdãrii. Într-o zi ne-au dat pâine ºi cârnaþi în
cantitãþi îndestulãtoare, ºi toþi am rãsuflat uºuraþi: apoi însã, timp
de o sãptãmânã, doar grâu, de parcã am fi fost gãini.
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Sobe aveau numai vagoanele destinate familiilor. În celelalte, mâncarea era pregãtitã la focuri aprinse în pripã pe terasament ºi stinse
la fel de repede, cu mâncarea pe jumãtate preparatã, printre înjurãturi
ºi blesteme, când trenul dãdea semne cã se pune în miºcare. Totul se
desfãºura pe fugã, cu urechea la fluierul locomotivei ºi ochii la pâlcurile
de vagabonzi flãmânzi care apãreau ca din pãmânt, atraºi de fum ca
ºi copoii de vânat. Pregãteam mâncarea ca strãmoºii noºtri, slujindu-ne
de trei pietre; ºi, fiindcã acestea nu putea fi gãsite întotdeauna, fiecare
vagon urmãrea sã-ºi facã propria dotare. Aºa au apãrut frigãrile,
proptelele ingenioase ºi chiar oalele de Cantarella.
Mai greu era cu lemnele de foc ºi cu apa. Nevoia însã a simplificat
lucrurile: au fost jefuite cu viteza fulgerului magaziile de lemne ale
oamenilor ºi stavilele împotriva zãpezii, care, pe acolo, zac în lunile
de varã lângã calea feratã; alteori, furam scândurile adãposturilor
distruse sau bârnele care sprijineau ºinele; o datã, am devastat chiar
un întreg vagon de marfã. Providenþialã a fost atunci printre noi
prezenþa Brunetului ºi a faimoasei lui securi. Cât priveºte apa, era
nevoie de vase adecvate, ºi fiecare vagon a trebuit sã-ºi procure o
gãleatã, fie tocmind-o în naturã, fie cumpãrând-o sau furând-o. A
noastrã, achiziþionatã pe cale cinstitã, s-a dovedit a fi plinã de gãuri:
am reparat-o cu leucoplastul primit de la infirmerie ºi a þinut în mod
miraculos pânã la Brennero, unde bandajul a cedat.
În general, era imposibil sã ne facem provizii de apã prin gãri: în
faþa fântânii (acolo unde exista vreuna) se fãcea în câteva clipe o coadã
interminabilã, ºi puþini erau cei care reuºeau sã-ºi umple gãleþile.
Unii se strecurau pe furiº pânã la acele tender unde se þinea apa
necesarã locomotivei; dacã mecanicul observa ceva suspect, îi bombarda pe temerari cu înjurãturi ºi cãrbuni incandescenþi. Cu toate
acestea, am reuºit de câteva ori sã sustragem apa caldã din rezervorul
locomotivei; era vâscoasã ºi plinã de ruginã ºi nu am putut sã o folosim
la gãtit, ci numai pentru spãlat.
Sursa cea mai bunã rãmâneau fântânile de pe câmp. Trenul se
oprea deseori la semafoare ºi putea staþiona câteva secunde, dar ºi
câteva ore. Ne scoteam atunci curelele de la pantaloni ºi fãceam cu
ele o funie lungã, dupã care cel mai sprinten din vagon pleca repede
cu funia ºi cu o gãleatã în cãutarea unei fântâni. Cel mai iute din
vagon eram eu, aºa cã am repetat de multe ori aceastã manevrã. O
datã era însã sã pierd convoiul: coborâsem deja gãleata ºi o ridicam
cu greu, când am auzit semnalul de plecare. Dacã abandonam gãleata
cu curele cu tot, adicã acea preþioasã proprietate comunã, aº fi fost
dezonorat pentru totdeauna. Atunci am tras cu putere de funia de
piele, am înºfãcat gãleata vãrsându-i conþinutul ºi am luat-o la goanã,
împiedicându-mã în curele, spre trenul care se pusese deja în miºcare.
O secundã de întârziere ar fi fost la fel de lungã, în situaþia în care
mã aflam, cât o lunã întreagã; aºa cã am alergat într-un suflet pentru
a-mi salva viaþa, sãrind peste douã bariere ºi un gard, cãlcând pe
pietriºul miºcãtor, în timp ce înaintea mea trenul rula din ce în ce mai
repede. Vagonul meu dispãruse, mâini miloase se întindeau spre mine,
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prinzând curelele ºi gãleata, iar altele, încleºtându-mi-se în pãr, de
umãr ºi de haine, m-au tras în ultimul vagon, unde am zãcut aproape
leºinat cam o jumãtate de orã.
Trenul continua sã înainteze spre nord. Traversând o vale din ce
în ce mai îngustã, am trecut Alpii Transilvaniei prin pasul Predeal la
24 septembrie ºi am început, pe un frig cumplit, sã coborâm spre
Braºov printre munþii golaºi, lipsiþi de vegetaþie. Dupã ce am ajuns
în oraº, locomotiva a fost desprinsã de garniturã ºi a început binecunoscutul ceremonial: inºi cu aer suspicios ºi aspru, umblând de colo-colo prin garã ºi prin împrejurimi, certându-se pentru puþinã apã,
furând un braþ de fân de prin cãpiþe, fãcând comerþ cu localnicii; copii
în cãutare de distracþie ºi mici prãzi; femei spãlând sau spãlându-se
în public, trecând de la un vagon la celãlalt ºi colportând ºtiri, întreþinând scandalurile deja existente sau provocând altele. Focurile au
fost aprinse în grabã pentru pregãtirea cinei.
Lângã convoiul nostru staþiona un tren militar sovietic care transporta camioane, tancuri ºi carburant. Era pãzit de douã femei robuste,
de vârstã nedefinitã ºi cu un aer impasibil ºi distant, îmbrãcate în
uniformã de campanie ºi purtând pe umeri puºti prevãzute cu baionetã. Când au vãzut cã aprindem focuri lângã cisterne, s-au indignat
pe bunã dreptate în faþa inconºtienþei noastre ºi ne-au ordonat sã le
stingem strigând Nelzja, nelzja!.
Înjurând, toatã lumea s-a supus, mai puþin un grup de vânãtori
de munte, oameni duri, foºti combatanþi pe frontul de Est, care se
puseserã sã prãjeascã o gâscã. Îºi continuau discuþia pe un ton solemn,
în vreme ce femeile, în spatele lor, nu conteneau sã þipe. La un moment
dat, doi dintre ei, desemnaþi de ceilalþi, s-au ridicat în picioare ºi, cu
mina severã ºi hotãrâtã a celor care sunt pe punctul de a se sacrifica
în numele întregului grup, au început sã le înfrunte pe cele douã femei
cu voce joasã, aproape în ºoaptã. Tratativele au fost surprinzãtor de
scurte: femeile au coborât þevile armelor ºi toþi patru au dispãrut din
privirile noastre, apucând-o pe o cãrãruie ce dãdea în garã. S-au întors
dupã un sfert de orã, femeile mergând înainte, mai tensionate ºi mai
puþin impasibile, iar bãrbaþii în urmã, mândri ºi senini. Gâsca era
aproape gata: cei patru s-au aºezat în jurul focului, aproape de ceilalþi;
au mâncat fãrã sã scoatã o vorbã, dupã care scurtul armistiþiu luã
sfârºit ºi femeile apucarã din nou armele, reluându-ºi poza marþialã.
De la Braºov am luat-o spre Apus, spre graniþa cu Ungaria. Începuse sã plouã ºi situaþia noastrã devenea dramaticã. Ne era din ce
în ce mai greu sã aprindem focul, ºi cãmãºile ude ni se lipeau de piele.
Eram plini de noroi. Acoperiºul vagonului nu fusese bine izolat ºi
ploaia se scurgea în interior, abia câteva locuri mai rãmãseserã uscate.
Din aceastã cauzã, la ora culcãrii se iscau tot felul de altercaþii ºi
certuri fãrã rost. [ ]
Am cãlãtorit prin ploaia care ne fãcea irascibili ºi triºti timp de
trei zile, aproape fãrã popasuri, oprindu-ne doar pentru câteva ore
într-un oraº acoperit de noroi care purta gloriosul nume de Alba-Iulia.
În seara de 26 septembrie, dupã ce am parcurs mai mult de opt sute
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de kilometri pe pãmânt românesc, ne aflam la frontiera cu Ungaria,
lângã Arad, într-un sat numit Curtici.
Sunt sigur cã locuitorii din Curtici îºi mai amintesc încã tristul
nostru convoi. E posibil ca noi sã fi intrat chiar în memoria locului:
staþionarea noastrã la frontiera ungarã trebuie cã mai e pomenitã
uneori prin eresurile depãnate la gura sobei, aºa cum în alte pãrþi se
mai vorbeºte încã de Atila ºi Gingis-Han. Fiindcã aceastã secvenþã a
cãlãtoriei noastre rãmâne, la rândul ei, destul de tulbure. Potrivit
tuturor aparenþelor, autoritãþile militare sau cele feroviare române
voiau sã scape de noi ºi ne descãrcaserã, dar cele maghiare întârziau
sã ne accepte, ºi pentru moment refuzau sã ne ia în primire. Pe scurt,
convoiul nostru rãmase blocat la Curtici timp de ºapte zile. Cum ne
aflam într-o situaþie disperatã, nu e de mirare cã mulþi dintre noi au
început sã devasteze mãrunta localitate de frontierã.
Curticiul era pe atunci o aºezare agricolã destul de prãpãditã, care
nu numãra mai mult de o mie de suflete. Venirea noastrã o pusese
în situaþia de a hrãni 1400 de inºi hãmesiþi; în ºapte zile, am secat
toate fântânile, am prãpãdit toate lemnele de foc, dupã care am dat
iama în cotele de combustibil ale cãilor ferate; cât despre toaletele din
garã, ce sã mai vorbim ; am provocat o înfricoºãtoare creºtere a
preþului la lapte, pâine, porumb, pãsãri de curte; dupã câteva zile,
puterea noastrã de cumpãrare scãzând aproape de zero, am început
sã furãm, mai întâi noaptea, pe urmã în miezul zilei, pe faþã. Gâºtele,
care, dupã câte ne-am dat seama, constituiau principala sursã de
hranã a localnicilor ºi care pânã la venirea noastrã pãºeau pe cãrãrile
noroioase în cârduri ordonate ºi solemne, au dispãrut cu totul, în parte
capturate, în parte pitite prin coteþe.
În fiecare dimineaþã deschideam uºile vagonului cu speranþa deºartã cã trenul o luase din loc pe nesimþite în timpul nopþii, în timp
ce dormeam; de fiecare datã însã, sub ochi ni se desfãºura aceeaºi
priveliºte: cerul acoperit cu nori întunecaþi, casele, noroiul. Trenul
rãmãsese tot nemiºcat ºi neputincios, ca o epavã prinsã de nisipuri.
Dupã ce ne trezeam, ne aplecam sã controlãm roþile, acele roþi care
trebuiau sã ne ducã acasã. Nu nu se miºcaserã nici mãcar un centimetru, pãreau lipite de ºine ºi rugineau încet sub ploaie. Ne era frig ºi
foame. Ne simþeam abandonaþi ºi uitaþi.
Într-a ºasea zi, Cezar, cel mai furios ºi mai dezlãnþuit dintre noi,
ne-a pãrãsit brusc, declarând cã se sãturase de Curtici, de ruºi, de
tren, de tot; cã nu voia sã înnebuneascã ºi nici sã moarã ucis de
curticeni; cã oricine avea un dram de experienþã putea sã se descurce
ºi pe cont propriu. Mai spunea cã el se sãturase de mizerie, era pregãtit
sã îºi asume orice riscuri, numai sã se termine o datã cu acest drum
interminabil, ºi cã avea de gând sã se întoarcã la Roma cu avionul.
Dacã vroiam puteam sã i ne alãturãm. Nici unul dintre noi nu a fãcut-o
însã, ºi Cezar a plecat de unul singur: a luat un tren pânã la Bucureºti
ºi, dupã multe aventuri, s-a îmbarcat într-un avion care pleca spre
Roma ºi astfel a ajuns în sfârºit acasã, deºi mai târziu decât noi. Dar
asta e o altã poveste de haute grâce, pe care mã voi abþine sã o spun
în rusã  sau poate cã o voi face când Cezar o sã-ºi dea consimþãmântul.
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Dacã în România gustasem, cu o delicatã plãcere filologicã, nume
ca Galaþi, Alba-Iulia, Turnu Severin, la intrarea în Ungaria am fost
întâmpinaþi de cuvinte ca Bekescsaba, Hodmezovasarhely ºi
Kiskunfelegyhaza. Câmpia maghiarã zãcea îmbibatã de apã, cerul era
plumburiu ºi mai presus de toate resimþeam lipsa lui Cezar. Plecarea
lui a lãsat în noi un gol dureros: în absenþa sa nimeni nu mai ºtia
despre ce sã vorbeascã, nimeni nu mai reuºea sã-ºi învingã plictiseala
cãlãtoriei interminabile ºi povara celor nouãsprezece zile de convoi.
Ne priveam între noi stãpâniþi de sentimentul unei vagi culpe: de ce
îl lãsaserãm sã plece? În ciuda numelor imposibile pe care încercam
sã le descifrãm intrând în Ungaria, ºtiam cã ajunsesem în sfârºit în
Europa, sub aripa unei civilizaþii pe care o simþeam a noastrã, la
adãpost de surprize alarmante cum fusese aceea a cãmilei care ne
rãsãrise în faþã la intrarea în Moldova.
În româneºte de AFRODITA CIONCHIN
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Cazul lui Danilo Ki e oarecum aparte printre scriitorii Mitteleuropei
: deºi un perpetuu exilat, mereu surghiunit, asemeni celorlalþi autori
din spaþiul central-european  fie ei marginali în propria patrie, fie
aflaþi într-o depãrtatã ºi deloc solidarã Diasporã, Danilo Ki pare
cã s-a simþit peste tot acasã. M-am stabilit la Paris  Arondismentul
10  ºi nu sufãr de nostalgie. Când mã trezesc, uneori nici nu ºtiu
unde sunt, dar aud la fereastrã cum vorbesc concetãþenii mei ºi din
maºinile parcate rãsunã la casetofon acordeonul.  scria el în 1983.
Vocaþia cosmopolitã îi vine poate pe cale genealogicã (tatãl  evreu,
mama  muntenegreancã), poate e o tehnicã de adaptare ºi supravieþuire, poate  o înclinaþie natural-esteticã (studiazã în copilãrie
artele plastice, apoi vioara ;  va fi o vreme lãutar, interpret ocazional
de muzicã þigãneascã ºi tangouri ungureºti; în liceu traduce poezie
maghiarã, rusã ºi francezã).
Scrise înaintea capodoperelor Grobnica za Borisa Davidovicá (Criptã
pentru Boris Davidovici), 1976, ºi Enciklopedija mrtvih (Enciclopedia
morþilor), 1983, volumele ce alcãtuiesc trilogia Circului de familie 
Ba ta, pepeo (Grãdinã, cenuºã), 1969, Rani jadi: Za decu i osetljive
(Suferinþe timpurii), 1970, ºi Pe anik (Clepsidra), 1972  seduc
lectorul mai cu seamã prin talentul plastic de care dã dovadã autorul.
Cãci, spune Ki, Suferinþe timpurii e asemeni unor schiþe dintr-un
bloc-notes, în culori decise; Grãdinã, cenuºã e un desen cu cãrbune
pe pânzã, peste care se aºazã paleta sumbrã a Clepsidrei. Filonul
central al ciclului nu mai este, aºa cum suntem obiºnuiþi de pildã
din Enciclopedia morþilor, unul bibliografic ci, de aceastã datã, biografic.
Pentru cã Circul de familie e un bildungsroman. (Cãtãlin Lazurca)
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Danilo Ki

Circul de familie *
Omul care venea de departe
Vreme de trei zile ºi trei nopþi au trecut soldaþi pe dinaintea casei
noastre. Vã puteþi închipui cam câþi soldaþi înseamnã asta, sã-þi treacã
vreme de trei zile ºi trei nopþi pe dinaintea casei, fãrã întrerupere.
Erau pe jos ºi în cãruþe, cãlare sau în camioane. Vreme de trei zile
ºi trei nopþi. Iar eu, eu am rãmas tot timpul în ascunzãtoarea mea,
sub liliac. În dupã-amiaza celei de-a treia zile, a trecut ºi cel din urmã
soldat. Avea capul bandajat ºi un papagal pe umãr. Am aºteptat sã
treacã, apoi am ieºit de sub arbust. Nimic nu lãsa sã se vadã cã, vreme
de trei zile, soldaþii traversaserã satul. Poate doar liniºtea.
Deja regretam un pic cã nici un soldat nu mai trecuse dupã aceea
prin sat. Când, vreme de trei zile ºi trei nopþi, îþi trec soldaþi pe
dinaintea casei, începi sã te obiºnuieºti cu ei. Dupã, totul pare pustiu.
Nu mai auzi tropãitul cailor, nici sunetul armonicii.
Am vãzut atunci, chiar la capãtul satului, o ºaretã ieºind dintr-un
nor de praf, ºi-am crezut cã sunt din nou soldaþi. Dar era un singur
atelaj, o cãruþã micã ºi caraghioasã. Era trasã de doi mãgari (de fapt,
catâri, dupã cum aveam sã aflu mai apoi). Praful le schimbase într-atât
de mult culoarea, încât semãnau mai degrabã cu doi ºoareci, decât cu
doi catâri sau cu doi mãgari. Doi ºoareci ieºiþi dintr-un sac de fãinã.
Cum, la ora aceea, nu mai era altcineva în sat care sã caºte gura
pe uliþã, bãrbatul mi s-a adresat mie. Mi-a spus ceva într-o limbã
strãinã, iar eu nu l-am înþeles prea bine. ªtiam doar cã, atunci când
un bãrbat ºi o femeie vin de departe cu o teleguþã atât de micã, au
cu siguranþã nevoie de apã. Iatã de ce le-am spus:
Veniþi, desigur, de departe?
ªtiam cã mã înþelegeau. Tatãl meu îmi explicase într-o zi cã douã
persoane ce vorbesc limbi diferite pot totuºi sã se înþeleagã, dacã
sunt oameni dezgheþaþi ºi binevoitori. În acest caz, trebuie sã vorbim
rar ºi limpede ºi, asta e de la sine înþeles, mai cu seamã nu trebuie
sã punem întrebãri dificile. Iatã de ce i-am întrebat, foarte rar ºi
foarte simplu, dacã veneau de departe. În plus, am ridicat mâna spre
*

Danilo Ki, Le cirque de famille, Gallimard, Paris, 1989 (traducere din
limba sârbã de Pascal Delpech ºi Jean Descat; traducerea a fost supervizatã de autor, având garantatã conformitatea cu originalul, fragmente).
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orizont, în direcþia din care veniserã. Vroiam astfel sã clarific sensul
cuvintelor mele.
Tinere, mi-a spus cãlãtorul coborând din teleguþã, aflã dar cã
venim de departe ºi cã suntem grãbiþi. Spune-ne unde putem adãpa
catârii.
Credeam cã-s mãgari, i-am spus eu. Deºi seamãnã mai degrabã
cu niºte ºoareci. Iar pentru apã, puteþi intra în curtea noastrã.
Bãrbatul ºi-a apucat catârul de-o ureche ºi a mânat cãruþa în curtea
noastrã. Am alergat în casã pentru a-i spune mamei cã ne venise în
vizitã un om ce venea de departe ºi care vorbea într-un fel pe care-l
puteam înþelege, deºi era strãin. Am luat o gãleatã ºi am adus apã
din puþ. Verii noºtri nu se întorseserã încã de la câmp, aºa cã eu eram
stãpânul curþii ºi al grajdului. I-am spus deci bãrbatului cã putea sã
deshame.
În timp ce se spãla (femeia lui rãmãsese în cãruþã), l-am întrebat
dacã, pe drum, nu-l întâlnise din întâmplare pe tata. Cãci, atunci când
un om vine de departe, e sigur cã a întâlnit multã lume pe drum. I-am
spus cã tatãl meu era înalt, puþin adus de spate, cã purta o pãlãrie
neagrã cu boruri tari, ochelari cu o ramã de oþel ºi un baston de fier.
A fost luat acum vreo doi sau trei ani, i-am spus, ºi de atunci n-am
mai primit nici o veste de la el.
Omul mi-a rãspuns cã, într-adevãr, întâlnise mulþi oameni pe drum,
cãci, atunci când un om vine de departe, întâlneºte multã lume. Printre ei, mi-a spus el, erau ºi câþiva cu pãlãrie neagrã ºi baston. ªi unul
dintre aceºtia era fãrã îndoialã tatãl meu.
Pãºeºte, i-am spus, puþin ciudat: are picioarele plate. ªi l-am
întrebat dacã, printre oamenii pe care-i întâlnise ºi care aveau pãlãrie
neagrã ºi baston, nu era unul care sã fi avut mersul puþin ciudat.
Se poate, a spus bãrbatul, ca una dintre persoanele pe care le-am
întâlnit sã fi avut într-adevãr picioarele plate. Când cineva cãlãtoreºte
luni de zile la rând, întâlneºte cu siguranþã pe cineva care sã aibã
mersul puþin ciudat.
Când a plecat de acasã, am spus eu, purta redingotã ºi pantaloni
negri cu dungi albe. Avea cãrare pe mijloc ºi un guler detaºabil înalt.
Nu întâlnise cumva pe drum pe cineva asemãnãtor?
Oh, mi-a spus râzând bãrbatul  îºi închipuia cã-s vreun mincinos
dat naibii ori un farseur de rând  chiar am întâlnit pe cineva asemãnãtor. Purta o pãlãrie neagrã cu boruri tari, ochelari cu o ramã de oþel,
baston ºi toate celelalte. Avea mersul puþin ciudat ºi era îmbrãcat cu
redingotã ºi pantaloni negri cu dungi albe. Avea ºi guler detaºabil
înalt. Asta era exact acum patru ani, la Bucureºti. Omul ãsta, dragule,
era ministrul japonez al Industriei grele.

Pagini dintr-un album de catifea
Întunericul cuprinsese dintr-o datã pãdurea. Mama are o intuiþie,
un presentiment sumbru. Ne luã de mânã ºi ne zori sã ne întoarcem.
Duceam fiecare câte un sac cu conuri de brad. Preþuiam aceastã tristã
recoltã a toamnei noastre. Mama nu se înºelase: ajungând în sat, am
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vãzut luminã în casa verilor noºtri; se zãrea în spatele ferestrei lucirea
fantomaticã a unui foc aþâþat. Ne-au trecut fiorii. Oare mama îºi dorea
cu adevãrat ca el sã se întoarcã? Inima ei bunã îl iertase cu totul?
Desigur. Cãci, atunci când am intrat în curte, nu fãrã o teamã superstiþioasã, când am bãtut la uºa doamnei Rebecca, mama a dat înapoi.
Se aºtepta desigur sã-l gãseascã înãuntru pe tata, sã-i afle adunaþi
la un loc pe toþi verii noºtri ºi pe pãrinþii lor, reconciliaþi acum de
suferinþa comunã, înduratã pe drumul crucii seminþiei noastre. Dar
în casã n-am gãsit-o decât pe mãtuºa Rebecca, iar înfãþiºarea ei nu
ne-a insuflat nicidecum încredere. Am rãmas muþi de uimire. Dumnezeule,
cât de mult se schimbase! Din exuberantul ei pãr nu mai rãmãsese
aproape nimic, cocul sãu negru se pipernicise, buclele de pe tâmple
erau roºcate, pãreau arse. Stãtea în picioare ºi þinea în mânã un sfeºnic
greu cu ºapte braþe, iar noi am remarcat cu uimire cã ardea în el o
singurã lumânare. Acest sfeºnic cu o singurã lumânare aprinsã avea
fãrã îndoialã rostul de a ne semnala, prin flãcãrile ce-i lipseau, prin
braþele moarte, ceea ce chiar mãtuºa Rebecca avea sã ne vesteascã
(îºi scuturã capul ofilit, încet, cu demnitate, cu o expresie încãrcatã
de înþelesuri, mai întâi la stânga, apoi la dreapta, apoi din nou, încã
ºi mai încet): el nu mai este. Ne simþim uºuraþi sau ceea ce ne cuprinde
e disperarea mutã? Tatãl meu  mort! În orice caz, de moartea lui mã
îndoiam cu toatã puterea. Eram convins cã mãtuºa Rebecca nu spunea
adevãrul, deºi atitudinea ei ºi miºcãrile capului aveau un aer tragic.
Asta nu conta, cãci eu vedeam în toate acestea o mare mistificare,
dorinþa doamnei Rebecca de a-l ºterge pe tata de pe faþa pãmântului
în modul cel mai puþin dureros cu putinþã: prin aceastã lentã legãnare
a capului. Cu privirile aþintite spre noi (cãci devenise mioapã), apropiindu-ne flacãra de obraz, continua sã-ºi legene capul în faþa fiecãruia
dintre noi, adoptând de fiecare datã o nouã expresie, încãrcatã de
înþelesuri: pentru mama, un soi de compasiune sincerã, pentru Ana,
un aer moralizator  iar acum, draga mea veriºoarã, atenþie! , pentru
mine, o tainicã bucurie malignã: credinþa ta cã el n-ar muri niciodatã
va fi numaidecât risipitã, micule vanitos; timpul îþi va da peste cap
certitudinile! Clipind cu un aer înþelegãtor din ochii ei vii ºi rãutãcioºi,
dar cu chipul ºi buzele încremenite, mi-a þinut mult timp flacãra
lumânãrii lângã obraz, privindu-mã drept în ochi, legãnându-ºi nasul
ei mare de la stânga la dreapta. Pantomima ei semnifica oare ºi altceva?
Ce se mai ascundea în ochii ei mari ºi negri, strãbãtuþi de o licãrire
dementã? Cred cã acel aer rãutãcios trãda dorinþa ei de a mã anunþa
cã tatãl meu nu numai cã nu murise ca un erou, cu o frazã nemuritoare
pe buze, pe care posteritatea o va þine minte ºi o va cita ca exemplu
al unei atitudini filosofice ºi al unei înþelepte stãpâniri de sine în faþa
grozãviei morþii, ci cã, dimpotrivã, în faþa cãlãilor sãi Oh, nu mã
îndoiesc de asta! Presimþise desigur urmarea jocului perfid în care
fusese antrenat, iar atunci când l-au aºezat la stânga, laolaltã cu
femeile ºi copiii, cu cei bolnavi ºi cu cei inapþi de muncã (fiindcã era
concomitent câte ceva din toate astea, un mare bolnav ºi o femeie
istericã, o femeie veºnic însãrcinatã cu un fals embrion asemeni unei
imense tumori, ºi era ºi copil, uriaºul copil al epocii ºi seminþiei sale,
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dupã cum era ºi inapt pentru muncã, pentru orice fel de muncã, atât
intelectualã, cât ºi fizicã, deoarece curba geniului sãu deviase în mod
periculos, revenind în traiectoria sa circularã la punctul de plecare,
la zero absolut, la deplina sa negaþie), la stânga deci, de Dumnezeu
ºi de viaþã, s-a gândit o clipã, o clipã doar, cã i se juca o farsã, simþul
umorului, arta sa de a scãpa cu faþa curatã din situaþiile cele mai
încurcate, pentru a simþi, desigur, imediat dupã aceea, în vintre ºi sub
þeasta înnebunitã, cã se aºezase de bunã voie de partea morþii, prosteºte, cã se lãsase deci dus de nas ca un copil Puteai citi în ochii
doamnei Rebecca tristul ºi tragicul adevãr: înaintând în aceastã coloanã de nenorociþi ºi de bolnavi, printre femei înspãimântate ºi copii
înnebuniþi, mergând împreunã cu ei, înalt ºi cocârjat cum era, fãrã
ochelarii ºi bastonul pe care i le confiscaserã, înaintând cu pasul sãu
împiedicat ºi ºovãielnic în aceastã coloanã de sacrificaþi, ca un pãstor
cu turma sa, ca un rabin cu oile sale, ca un profesor înaintea elevilor
oh, nu! Îl lovesc cu bastoanele de cauciuc ºi cu bâtele, el geme ºi se
prãbuºeºte, femeile îl ridicã ºi-l încurajeazã, iar el, vai, plânge ca un
copil, în timp ce în jurul lui se rãspândeºte mirosul propriului trup,
groaznica duhoare a intestinelor care au trãdat.

Pogromul
Dorinþa de a nu lipsi de la evenimentul care adunase, învãlmãºite
laolaltã, personalitãþile strãzii, mai mult sau mai puþin cunoscuþi de-ai
mei, ca ºi intenþia secretã de a descâlci iþele tuturor evenimentelor
ce-mi invadaserã viaþa în ultima vreme, toate acestea m-au determinat
sã mã alãtur cu curaj mulþimii celor care alergau cu respiraþia tãiatã
ºi care mã antrenaserã ºi pe mine în mijlocul lor. Mergeam alãturi de
inspectorii de finanþe ºi de pompieri, gâfâiam sleit de puteri ºi-mi
reglam respiraþia dupã cadenþa paºilor lor. Credeam cã voi putea
înþelege în felul ãsta sensul faptelor ce-mi zdruncinaserã viaþa în
ultimele zile ºi pe care chiar mama nu ºtiuse sã mi le explice. Înaintam
chinuit de fricã. Zãpada scârþâia sub paºii noºtri ºi se bãtãtorea,
devenind durã, casantã ºi rãsunãtoare ca o lespede. Mulþimea tropãia
prin zãpadã ca un enorm cârcâiac din ale cãrui nenumãrate guri ieºeau
aburi imaculaþi. Prin perdeaua emanaþiilor urât mirositoare ºi a respiraþiilor fetide, puteam percepe, în ciuda filtrului zãpezii, efluviile de
parfumuri ieftine ºi mirosul acru de transpiraþie care ieºeau din uniformele verzi ale inspectorilor de finanþe ºi din pelerinele pompierilor.
S-a auzit brusc zgomotul geamurilor sparte strãlucind fulgerãtor pe
deasupra capetelor, apoi, asemeni unui ecou îndepãrtat, trosnetul
scândurilor, iar la urmã, un prelung suspin de uºurare, atunci când
porþile au cedat presiunii.
Mã încãpãþânam sã rãmân sub ferestrele magaziei, agãþându-mã
de pulpanele jachetelor, de fustele femeilor, zdrobit ºi înghesuit, revenind mereu ºi strecurându-mã prin pãdurea de picioare, mânat de
teamã, convins cã tocmai acolo, în chiar inima pericolului, eram protejat de aceºti oameni, conºtient cã nu trebuia sã pãrãsesc adãpostul
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sigur al furiei lor, cã nu trebuia sã mã îndepãrtez nici mãcar cu un
deget de aceastã masã tentacularã, cãci aº fi fost recunoscut ºi cãlcat
în picioare.
Pentru cã poarta magaziei se deschidea spre exterior ºi pentru cã
nimeni nu dorea sã se dea înapoi din primele rânduri, le-a fost imposibil sã pivoteze canatul, aºa cã a urmat o bulucealã infernalã, þipete
ºi bâte ridicate, oameni striviþi în picioare ºi strigãte de ajutor. Brusc,
nu ºtiu prin ce minune, poarta cea mare cu un singur canat a spintecat
masa întunecatã asemeni unei lame de cuþit. În curte  un imens
pãtrat întunecat  se aºternea deja un amurg albãstriu, alunecând ca
un enorm ascensor între pereþii cuºtii. Aerul mirosea a petrol ºi sãpun,
iar din magazia deschisã ieºeau valuri de parfumuri din cele mai
diverse, de portocale ºi lãmâi, de sãpun de toaletã ºi mirodenii. Apoi
s-au coborât, ca un ridicol concert de fierãtãnii, cutii pãtrate de conservã aruncând în întuneric strãluciri inofensive de tinichea, câteva
cuþite de tablã, pachete de lumânãri învelite în hârtie de ambalat care
sunau ca niºte oase uscate, fructe care cãdeau cu zgomot surd, imediat
strivite sub picioare ca într-o presã. Zahãrul se scurgea din niºte saci
mari de carton, scârþâia sub picioare ºi se amesteca în zãpada bãtãtoritã. Oamenii reuºeau cu greu sã iasã din mulþime, strângând în
braþe, ca pe un copil, preþioasa lor pradã. Fãina de grâu ºi de orez
plutea prin aer, se aºeza pe sprâncene, iar oamenii cãpãtau un aer
solemn, deºi puþin caraghios, un aer sãrbãtoresc. O femeie sfâºia cu
dinþii un balot de mãtase pe care-l scosese la ivealã de sub palton. Sub
flãcãruia unui chibrit care i-a luminat pentru o clipã faþa am putut
vedea, oglinditã în mãtase, strãlucirea aurie a dinþilor. Am zãrit un
sul de pânzã înfloratã care se înfãºura cu încãpãþânare în jurul picioarelor ºi al coapselor, ca beteala în noaptea Anului Nou. Aceastã pânzã
multicolorã începuse sã se strângã periculos de mult; femeile s-au
pornit sã þipe. Dar, ca ºi cum miºcãrile mulþimii n-ar fi putut deveni
decât încã ºi mai vijelioase, oamenii s-au pornit sã se agite ºi sã se
înghesuie, sã sfâºie cu mânie pânza, însã ea continua sã se scurgã de
nu se ºtie unde, nãvãlind ca un fluviu. Atunci când n-au mai rãmas
în magazie decât zidurile goale ºi întunericul, gloata s-a împrãºtiat
cu mare rapiditate, fiecare ducându-ºi prada sub hainã.
Mã þineam acum alãturi de ei, ca unul dintre cei drepþi, scutiþi de
pedeapsã. O femeie bunã la inimã m-a zãrit atunci ºi, trecând pe lângã
mine, mi-a strecurat în mâini o conservã acoperitã de o etichetã multicolorã pe care era scris cu litere mari ºi roºii SPAGHETTI A LA
MILANESE. Am þinut încã multã vreme în mâini aceastã cutie, fãrã
sã ºtiu ce sã fac cu ea, neavând curaj nici s-o arunc, nici s-o duc cu
mine acasã. Înspãimântat, îl priveam pe domnul Anton, un inspector
de la finanþe, care, cocoþat pe un butoi, chiuia ºi arunca în sus pumni
de confetti.
În româneºte de CÃTÃLIN LAZURCA
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Nãscut la Praga, în 1931, deportat în lagãrul de la Terezin, redactor ºi, mai apoi, director de reviste literare, romancier, eseist, dramaturg, Ivan Klima, autor interzis în Cehoslovacia vreme de mai bine
de douãzeci de ani, reia în romanul autobiografic Láska e smeti
(Dragoste ºi gunoaie), apãrut în 1988, experienþa sa de exilat în
propria þarã, de om obligat sã trãiascã marginal, la periferie. Copil,
locuind în ghetou, scriitor, cãzut în dizgraþia autoritãþilor comuniste
ºi nevoit, pentru a supravieþui, sã îmbrace vesta portocalie a mãturãtorilor stradali, iatã extremele existenþiale între care, punctatã de
ritmul egal al mãturatului, balanseazã povestea: drumul printre
gunoaiele oraºului, drumul cãtre crematoriul municipal suscitã aducerea aminte a scursorilor umane mistuite de crematoriile holocaustului, provoacã o meditaþie asupra libertãþii ºi totalitarismului,
asupra literaturii în general ºi a lui Kafka în special, meditaþia unui
om care a ales literatura pentru a-i readuce la viaþã pe cei arºi ca
niºte gunoaie.
Portret rãscolitor al unui bãrbat ºi al unui artist ce nu se poate
împlini în iubire, Dragoste ºi gunoaie e socotit de criticã cel mai
important roman din Cehoslovacia de dinaintea lui Havel. (Cãtãlin
Lazurca)

479

Ivan Klima

Dragoste ºi gunoaie*
Copil fiind, locuiam la periferia Pragãi, nu departe de aeroportul
Kbely, într-o vilã din vecinãtatea unui han, hanul la care trãgeau
vizitiii. În fiecare zi, înainte de prânz, sosea acolo ºi mãturãtorul comunal. Se oprea cu cãruciorul în locul unde-ºi þineau birjarii caii, scotea
o lopatã, rânea aproape ceremonios balega de cal ºi, dacã era nevoie,
alte murdãrii, le arunca în cãrucior, apoi trãgea cãruciorul lângã perete
ºi intra în debitul de bãuturi. Îmi plãcea acest om, avea o caschetã
cu cozoroc, chiar dacã nu era o caschetã de cãpitan, ºi o mustaþã pe
care o lãsase sã creascã în amintirea ultimului nostru împãrat. Îmi
plãcea ºi meseria lui, aveam impresia cã, din câte fuseserã vreodatã,
era una dintre cele mai importante ºi cã, prin urmare, mãturãtorii
erau oameni deosebit de respectaþi. În realitate, se întâmpla mai degrabã contrariul. Oamenii ce curãþã pãmântul de mizerii ºi ºobolani
n-au fost niciodatã preþuiþi. De curând am citit cã, acum vreo douã
sute de ani, în biserica Sfântul Gheorghe, un stucator oarecare, pãrãsit
de iubitã, a pus mâna pe cuþit ºi i-a spintecat faþa, gura ºi umerii; a
fost aruncat în temniþã, apoi dus la spânzurãtoare. I s-a acordat însã
iertarea, cu condiþia sã cureþe strãzile oraºului timp de trei ani la
rând. În general, nu se bucurã de respect decât oamenii ce eliminã
scursorile umane, fie cã sunt ei rãzboinici, judecãtori sau inchizitori.
Pe când aveam vreo douãzeci de ani, lucram la o nuvelã în care
vorbeam despre mãcelãrirea cailor ºi imaginasem o scenã apocalipticã
ce se petrecea în mijlocul cuptoarelor pentru arderea gunoaielor. Dorisem sã vizitez crematoriul praghez pe care altãdatã, copil fiind, îl
vãzusem arzând, preschimbându-se el însuºi într-o unicã ºi imensã
masã de zgurã, dar directorul a refuzat sã ne lase sã intrãm. Trebuie
sã presupun cã mã bãnuia c-aº fi fost interesat sã descopãr, în crematoriul lui, cine ºtie ce lispuri.
Mulþi ani dupã aceea, lucram ca infirmier la spitalul din Krc ºi,
în fiecare dimineaþã, transportam gunoaie la cuptorul cel mare, pansamente mânjite cu sânge, tifon îmbibat de puroi, pãr, zdrenþe murdare
mirosind a excremente umane ºi, bineînþeles, o grãmadã de hârtii, de
cutii de conserve, sticlã spartã ºi material plastic. Înarmat cu o lopatã,

*

Ivan Klima, Amour et ordures, Editions du Seuil, Paris, 1992 (traducere
din cehã de Claudia Ancelot, fragmente).
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aruncam totul în cuptor ºi priveam cu uºurare cum mizeria se zvârcolea,
se dezagrega, ascultam cum exploda sticla, apoi murmurul victorios
al focului. Într-o zi, n-am înþeles niciodatã de ce, era focul prea dezlãnþuit sau, dimpotrivã, ºovãitor, ori poate din pricina vântului, în
fine, gunoaiele au refuzat sã ardã, curentul de aer ce sufla în cuptor
le-a aspirat, iar gura înaltã a hornului le-a scuipat în vãzduh, în timp
ce eu, uimit, împietrit, îmi priveam gunoaiele  zdrenþele, hârtiile,
petecele de pansament însângerat  întorcându-se înapoi pe pãmânt,
agãþându-se de ramuri, iar cele ce reuºiserã sã evite copacii, zburând
cãtre ferestrele deschise ale pavilionului. ªi i-am vãzut apoi alergând
pe idioþii ºi debilii din institutul de ajutor social însãrcinaþi cu întreþinerea parcului spitalului, scoþând grohãituri entuziaste ºi arãtând cu
degetul în direcþia unui brad mare, argintiu, acoperit cu podoabe ca
un pom de Crãciun.
[ ] Gunoaiele sunt ca moartea. Ce mai cunoaºtem atât de indestructibil? Vecinii noºtri, hangiii, aveau cinci copii, cel mai mic dintre
ei purtând acelaºi nume ca ºi mine ºi fiind de aproape aceeaºi vârstã.
Ne jucam împreunã, preþuiam aceastã prietenie, cãci îmi îngãduia sã
pãtrund în ungherele secrete ale hanului, în pivniþa în care, chiar ºi
în miezul verii, se pãstrau blocuri albe de gheaþã, tãiate precis, ºi
butoaie de bere enorme (cel puþin în ochii mei), în grajdul care mai
adãpostea doar o iapã surã, dar ai cãrui pereþi miroseau încã a urinã
de cal ºi care servea ca locuinþã unei mulþimi de pisici de toate vârstele
ºi culorile.
Bãiatul acesta s-a îmbolnãvit de difterie ºi a murit dupã o sãptãmânã. La cinci ani, nu înþelegeam ce era moartea, iar pãrinþii nu m-au
luat cu ei la înmormântare. I-am vãzut doar pe hangiul îmbrãcat în
negru ºi pe soþia sa înlãcrimatã, pe cei veniþi sã însoþeascã sicriul la
cimitir ºi am ascultat fanfara cântând marºuri nemaipomenit de lente.
Mai târziu, la întrebarea când se va întoarce celãlalt Ivan, mama
mea a ºovãit o clipã, pentru a-mi rãspunde apoi cã nu se va întoarce
niciodatã, cã era plecat definitiv. Am vrut sã aflu unde, dar mama nu
mi-a spus nimic mai mult. Doar mai târziu am îndrãznit s-o interoghez
pe bãtrâna slujnicã de la han, care mi-a spus cã era, bineînþeles, în
rai. Acum sufletul sãu nevinovat sãlãºluieºte în acea frumoasã grãdinã, se hârjoneºte cu îngerii ºi, dacã voi fi foarte cuminte, într-o zi
am sã-l reîntâlnesc acolo.
Trãiam într-o casã unde nu se auzeau rugãciuni niciodatã ºi, de
fapt, dintre grãdini, nu o ºtiam decât pe cea care se întindea sub
ferestrele noastre, dar aici nu zbura nici un înger, treceau doar trenuri,
cu zgomot mare, chiar în spatele gardului.
Am vrut sã aflu mai multe despre aceastã grãdinã a raiului ºi
despre sufletele ce sãlãºluiesc în ea, dar mama s-a eschivat ºi m-a
trimis sã-l întreb pe tata.
Tata, acest om raþional despre care ºtiam cã inventase maºinãria
ce punea în miºcare cel mai rapid tren din câte ne treceau pe sub
ferestre, ca ºi motoarele avioanelor ce huruiau pe deasupra capetelor
noastre  fapte care i-au adus respectul oamenilor , tata s-a minunat
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de întrebarea mea. M-a luat de mânã, m-a scos afarã ºi mi-a þinut un
lung discurs: despre originea lumii, despre vaporii calzi ºi rãcirea
materiei, despre atomii minusculi, chiar invizibili, care se învârtesc
fãrã oprire peste tot ºi în toate. Ei sunt de fapt cei care alcãtuiesc
scoarþa pãmântului, pietrele drumului pe care mergem ºi picioarele
ce ne susþin. Toate astea în timp ce ne plimbam, în timp ce traversam
o pãdurice rarã de la periferie pentru a o apuca în sus, în direcþia
aeroportului. Acum zgomotul trenurilor venea de jos, în vreme ce pe
deasupra capetelor noastre vâjâiau biplanele armatei. Tata mi-a mai
spus cã oamenii au suferit mult din toate timpurile, înlãnþuiþi de
acest pãmânt pe care nu trebuiau ºi nu puteau sã-l pãrãseascã. Dar,
pentru cã visau sã se elibereze, ºi-au imaginat grãdina raiului, cea
în care se aflau toate lucrurile la care tânjeau, pe care nu le-au putut
avea în timpul vieþii, au imaginat fiinþe asemãnãtoare lor dar
înzestrate cu aripi. Însã lucrurile pe care oamenii le visaserã doar
erau pe cale sã se realizeze, ºi tata îmi arãtã cerul senin. Nu existau
îngeri, însã oamenii puteau zbura. Desigur, nicãieri nu existã o grãdinã
a raiului în care sã locuiascã sufletele oamenilor, dar într-o zi voi
înþelege cã important e ca oamenii sã trãiascã fericiþi ºi sã se facã utili
aici, pe Pãmânt.
N-am înþeles nimic din explicaþiile tatei, însã, lucru straniu, m-am
întristat; cuprins de o inexplicabilã neliniºte, am izbucnit în lacrimi.
Atunci, ca sã mã consoleze, tata mi-a fãgãduit cã, de ziua aviaþei 
la care trebuia sã participãm duminica urmãtoare , o sã mã suie
într-un avion ºi o sã zburãm deasupra Pragãi.
Într-adevãr, duminica m-a aºezat într-o maºinã huruitoare care a
pornit tresãltând peste iarbã; spre uimirea ºi groaza mea, s-a ridicat
de la pãmânt ºi s-a înãlþat cu mine, apoi, pe mãsurã ce urca în aer,
pãmântul a pornit sã se clatine dedesubt, ºi toate câte se aflau acolo
au început sã se micºoreze, sã dea înapoi pânã la dispariþia totalã.
Mai întâi au pierit oamenii, apoi trãsurile ºi automobilele pentru ca,
în cele din urmã, chiar ºi casele sã disparã. Am închis ochii cu putere
ºi am fost imediat înghiþit de întunericul tunãtor. În acea clipã, m-a
cuprins groaza cã n-aº mai putea sã mã întorc niciodatã pe pãmânt,
asemeni celuilalt Ivan, cel care, dupã cum mi se spusese, era mort.
[ ] Cunoºtea numele tuturor plantelor, chiar ºi al celor mai exotice,
ºi locurile de unde proveneau. Ea mi-a fost, pe timpul când mã însoþea
prin þara Khmerilor, cãlãuzã de-a lungul Gangelui, m-a întovãrãºit
prin mulþimea de pe strãzile sufocante, mi-a fost alãturi când am
pãtruns în junglã ºi, mai apoi, într-un ashram, pentru a asculta un
guru vorbind despre felul în care viaþa trebuie trãitã. Îmi vorbea de
familia ei, în care puteai numãra industriaºi ºi dascãli patrioþi, ca ºi
un mare explorator ce se stabilise pe versantul de vest al Alpilor, îmi
povestea despre romantica ei mãtuºã, care, nereuºind sã-l pãstreze pe
bãrbatul iubit, se hotãrâse sã moarã de foame; îmi spunea ºi despre
un genial student la drept  cunoºtea codurile pe de rost, dar, sãtul
de drept, se apucase de filosofie, pentru ca apoi, iremediabil convins
de vanitatea acþiunilor umane, sã redacteze un testament filosofic al
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cãrui mesaj era acela cã fericirea nu-i decât un vis, iar viaþa  o
înlãnþuire de suferinþe: chiar deasupra manuscrisului, ºi-a tras un
glonte în cap, ºi sângele împroºcat din ranã a pus punctele de suspensie
ale testamentului sãu.
[ ] Aº fi vrut sã-i pot povesti ºi eu istorii asemãnãtoare despre
strãmoºii mei, însã destinele lor îmi erau necunoscute. Unii erau veniþi
de departe, dar n-aº fi putut spune dacã asta se întâmplase acum douã
secole sau acum o mie de ani. Presupun cã, încã de pe atunci, ºtiau
sã citeascã, deºi într-un alfabet diferit de al meu, ºi cã se rugau într-o
limbã din care eu nu mai înþeleg nici un cuvânt. ªtiam din ce trãiau.
Cele douã bunici ale mele veniserã la Praga ºi încercaserã sã se apuce
de negustorie, fãrã succes însã, cei doi bunici erau ºi ei de la þarã.
Bunicul dinspre tatã studiase chimia ºi lucrase ca inginer într-o fabricã
de zahãr, departe, în partea ungarã a Imperiului. Acolo  tata avea
pe atunci unsprezece ani , ºi-a gãsit moartea cãzând sub un plug tras
de un cablu. Bunicul matern, mort la o vârstã foarte înaintatã, fost
copist la tribunal, trãise al doilea rãzboi mondial la optzeci de ani,
fusese constrâns sã poarte un semn, pentru ca mai apoi sã fie deportat.
Chiar ºi aºa, în privinþa acestui bãtrânel cu mustãþile cãrunte, puþin
îngãlbenite de tutun, nu aveam nimic deosebit de spus, în afarã de
faptul cã, aºa cum strãbunii lui crezuserã cu tãrie în venirea unui
Mesia, el se agãþa de viziunea revoluþiei sociale. Aceastã viziune l-a
ajutat sã depãºeascã loviturile sorþii, moartea soþiei, pierderea cãminului, umilinþa, foametea, neajunsurile din închisoare. În acest loc
nenorocit, þinea adesea predici oricãrui om dorea sã-l asculte ºi, de
cele mai multe ori, mã trezeam cã sunt singurul. Încerca sã mã
convingã ºi pe mine sã nu cred în Dumnezeu, invenþie a oamenilor,
cu care bogaþii îi îmbrobodesc pe sãraci pentru ca aceºtia sã suporte
mai uºor povara destinului. Pe mãsurã ce îmbãtrânea, discursurile
sale se transformau în litanii, într-o rugãciune imuabilã ºi fosilizatã
pe care o cunoºteam de acum pe de rost ºi pe care nu mai aveam nevoie
s-o ascult. Mai târziu, într-o noapte, m-am trezit, toatã lumea era deja
adormitã ºi, dintr-un ungher al încãperii în care dormea bunicul, mi-a
ajuns la ureche un murmur. Am recunoscut vocea bãtrânului ºi intonaþia tânguitoare a rugãciunilor rostite într-o limbã pe care el o mai
cunoºtea încã ºi din care eu nu înþelegeam nimic, o rugãciune cãtre
Dumnezeu. Nemiºcat, uimit, ascultam acel glas ce pãrea sã vinã de
foarte departe, din noaptea timpurilor. Pentru prima datã, am înþeles
cã adâncul sufletului omenesc e insondabil.
Din când în când, tatãl ei abandona planºa de desen ºi pleca la
munte ca sã escaladeze pereþii de stâncã. O lua cu el ºi o învãþa sã
nu se teamã de înãlþimi. Tatãl meu nu hoinãrea decât prin acel tãrâm
al cifrelor, tãrâm care-i oglindea viziunile mecanice. Calculele le lua
cu sine chiar ºi în vacanþe, iar atunci când îi venea vreo idee, o soluþie
ineditã  ºi dintr-astea îi veneau tot timpul , noi ceilalþi nu mai
existam. Mai târziu, când apãrea la fereastrã sau la masa aºternutã
pentru cinã, era foarte surprins sã ne gãseascã acolo. Îl izgoniserã cu
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brutalitate din þara care-i era atât de cunoscutã, îl înveºmântaserã
în uniforma de deþinut ºi-l înconjuraserã de fire electrice a cãror
instalare nu prezenta nici o problemã de calcul. ªi-a încordat atunci
întrega voinþã, întreaga energie pentru a supravieþui, pentru a supravieþui cu demnitate ºi pentru a regãsi þara pe care o iubea. În afarã
de cifre ºi de maºini, tata, aºa cum am înþeles mai târziu, iubea femeile
frumoase ºi visul socialiºtilor de a construi o lume mai bunã. Ca orice
îndrãgostit, ºi-a întemeiat ºi el pe obiectul adoraþiei sale speranþe
excesive ºi mincinoase.
[ ] Tata nu încerca sã-mi facã educaþia, nu-mi impunea ºi nu-mi
interzicea nimic. În schimb, din când în când, ne lua la plimbare, pe
mama ºi pe mine, cel mai ades în direcþia aeroportului; bineînþeles,
tata iubea pãdurea, parcurile ºi orice întindere de apã, dar cu adevãrat
pasionat era de maºini, ºi mai ales de maºinile capabile sã se ridice
în aer. Când ajungeam la aerodrom, privea avioanele care rulau pe
pistã, biplanele masive, planoarele uºoare, ºi în aceaºi clipã uita cu
totul de prezenþa noastrã, pleca sã discute cu oamenii îmbrãcaþi în
combinezon, în timp ce noi rãmâneam încremeniþi acolo, pe platoul
mãturat de vânt.
Pe tata îl interesa tot ceea ce putea sã zboare. Mã învãþa sã construiesc avioane de hârtie, ºi nu vorbesc de acele banale rândunici ce sunt
lansate spre tablã când profesorul e cu spatele la clasã, ci de adevãrate
aeronave care pluteau prin aer cu o superbã dezinvolturã, iar uneori,
înainte de a coborî, descriind cercuri largi, pe pãmânt, reuºeau chiar
sã ia altitudine.
Mai fabricam apoi zmee ºi, înainte ca jocurile noastre sã ia sfârºit,
am construit din beþiºoare, balsa ºi hârtie subþire, dar rezistentã, chiar
o machetã de avion. O fâºie de cauciuc trecea prin fuselaj, trebuia s-o
înfãºori, apoi sã-i dai drumul, pentru ca elicea sã se învârtã. Avionul
acesta, tata mi-o fãgãduise, era capabil sã se înalþe atât de sus încât
ar fi putut survola chiar ºi turnul bisericii din Proseky.
Într-adevãr, într-o duminicã dimineaþa, l-am dus la aerodrom, i-am
remontat elicea, avionul a zvâcnit, s-a pornit înainte ºi, dupã o clipã
doar, a început sã se înalþe spre cer pentru a descrie marele cerc pe
care noi îl anticipasem. Dar cercul nu s-a mai închis, nu ºtiu ce s-a
putut întâmpla, avionul a ºovãit, apoi s-a frânt dintr-o datã ºi s-a
prãbuºit în vrie.
Când am ajuns alergând în locul unde se sfãrâmase, n-am mai gãsit
decât o grãmãjoarã de beþe, de balsa ºi bucãþi de hârtie întinsã.
Cum suspinam ºi mã lamentam din pricina acestei pierderi, tata
mi-a spus: Adu-þi aminte cã un bãrbat nu plânge niciodatã.. Aceasta
a fost una dintre rarele sale lecþii. Râdea înaintea micii ruine ºi,
strângând rãmãºiþele, a mai adãugat cã asta era soarta tuturor lucrurilor, nu folosea la nimic sã-þi faci sânge rãu.
[ ] Tânãrul cu chip de fetiþã ºi-a ascuns cu greu un surâs, iar eu
am vãzut deodatã cum moartea plutea deasupra lui. Mi se mai întâmplase ºi altãdatã, mai ales pe când eram copil: priveam pe cineva ºi,
brusc, eram îngrozit ºtiind cã acea fiinþã avea sã disparã cât de curând.
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De atunci, m-am înºelat de foarte multe ori. Existã oameni pe deplin
sãnãtoºi ºi care întreaga lor viaþã poartã stigmatele morþii.
În timpul rãzboiului, tata trãia în aceeaºi fortãreaþã, în spatele
aceloraºi redute, dar eu nu puteam sã-l vãd, o mulþime de ziduri ºi
de interdicþii ne despãrþeau unul de celãlalt. Dar, într-o bunã zi, uºa
s-a deschis ºi l-am putut zãri. Slãbit, cu capul proaspãt tuns, în salopetã de muncã, apãruse în cadrul uºii cu privirile scormonind în adâncul încãperii. Am scos un þipãt, atunci m-a zãrit ºi mi-a spus: Fãrã
gãlãgie, fãrã gãlãgie, am venit doar sã repar firele electrice.. ªi a râs.
Apoi m-a luat în braþe, deºi eram deja mare, m-a strâns cu putere
spunând: Micuþul meu!. Continua sã râdã, dar, în mod ciudat, ochii
i s-au umezit ºi, privindu-i mai de aproape, am vãzut cã tatãl meu,
atât de mare, atât de puternic, atât de reþinut, tatãl meu plângea.
Dupã rãzboi, când mi-am dat seama cã toþi cei pe care-i iubisem,
îi cunoscusem erau morþi, cã îi gazaserã ca pe niºte pãduchi, cã îi
aruncaserã în flãcãri ca pe niºte gunoaie, am fost cuprins de disperare.
Aproape noapte de noapte, mergeam alãturi de ei, intram împreunã
cu ei în încãperi strâmte, eram cu toþii goi ºi, dintr-o datã, începeam
sã ne sufocãm. Încercam sã þip, dar îmi era cu neputinþã, ascultam
horcãitul tovarãºilor mei, le priveam chipurile schimonosite ce-mi
deveneau strãine. Mã trezeam cu groazã, mi-era teamã sã adorm la
loc, deschideam ochii mari în întunericul sterp. În acea vreme, dormeam în bucãtãrie, la câþiva paºi de gazinierã. Mã ridicam mereu din
pat pentru a mã asigura cã nu existã nici o scurgere. ªtiam prea bine
cã rãmãsesem în viaþã printr-o inadvertenþã, datoritã unei scãpãri
care risca sã fie îndreptatã dintr-un moment în altul. Prins în aceastã
menghinã de neliniºte ºi teroare, am sfârºit prin a mã îmbolnãvi.
Derutaþi de cazul meu, medicii au încercat sã-ºi dea seama pe unde-mi
intraserã microbii în inimã, dar adevãrata poartã n-au descoperit-o
niciodatã.
Mi-au poruncit sã rãmân la pat, cât se poate de liniºtit. Dar, chiar
ºi aºa, gãseam mijloacele de a mã înconjura de prietenii mei care, în
liniºtea aceea, se transformau în spectre, reuºeam chiar sã-mi petrec
alãturi de ei timpul ce se scurgea leneº, sã mã las rãpit de timpul lor,
care nu se mai scurgea deloc. Nu vorbeam nimãnui despre ei, dar
rãmâneam împreunã, ei mã chemau, repetau tot timpul aceastã chemare,
iar eu am înþeles pânã la urmã cã trebuia, la rândul meu, sã mor.
Cu toate acestea, continua sã-mi fie teamã de moarte, atât de teamã
cã nu îndrãzneam nici mãcar sã mã privesc în oglindã. Astfel, sãptãmâni la rând, am rãmas nemiºcat, pânã în ziua în care mama mi-a
adus cele trei volume din Rãzboi ºi pace, le-a aºezat pe mãsuþa de
lângã divan ºi mi-a poruncit ca nu cumva sã le ridic de unul singur,
erau prea grele pentru mine. Eram cu adevãrat slãbit, de-abia am
reuºit sã apuc un singur volum, deºi era în formatul obiºnuit. Dar,
atunci când mama mi-a întins ea unul, l-am sprijinit de genunchi ºi
l-am citit stând în pat. Citind, m-am regãsit încetul cu încetul, într-o
altã tovãrãºie. Din când în când, îmi spuneam cã oamenii despre care
se povestea erau ºi ei morþi, cã aveau sã moarã oricum, chiar dacã
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moartea nu-i lovea în paginile cãrþii. Dar, în acelaºi timp, erau vii.
Atunci am descoperit puterea miraculoasã a literaturii ºi a imaginaþiei:
ea reînvia morþii ºi îngãduia celor vii sã nu se stingã. Am fost zguduit
de acest miracol, de strania forþã a scriitorului ºi am simþit nãscându-se în mine dorinþa de a face ºi eu acelaºi lucru.
I-am cerut mamei sã-mi cumpere caiete. Apoi, când rãmâneam
singur, mã apucam sã nãscocesc propriile mele istorii, sã dau viaþã
celor care nu mai erau; atunci spectrele au început sã dea înapoi,
privirile lor fixe, îngheþate, disperate, s-au estompat puþin câte puþin.
Când, dupã ºase luni, doctorul mi-a dat voie sã mã ridic, morþii dispãruserã cu toþii, ca ºi cum ar fi apucat-o pe un alt drum. Nu mai eram
în stare sã mi-i amintesc ºi, atunci când îmi arãtau fotografia vreunuia
dintre ei, spuneam: Nu ºtiu cine este.. ªi nu era vorba de uitarea
pe care o aduce cu sine moartea sau de cea în care se complace epoca
noastrã, o uitare în abisul cãreia dispar atât cei morþi cât ºi cei vii,
cei ce ne stânjenesc ºi-i acoperim de tãcere, o uitare care sufocã pânã
ºi cuvântul. Era o uitare de alt ordin, asemeni celei care-i ridicã pe
morþi din propria cenuºã ºi încearcã sã-i reînvie.
[ ] În autobiografia sa, Höss, comandantul lagãrului de la Auschwitz,
descrie amãnunþit metoda eficace ºi economicã de a debarasa lumea
de mizeriile umane. Textul sãu se potriveºte epocii noastre revoluþionare, ideilor ºi obiectivelor sale.
Evreii care trebuiau lichidaþi erau conduºi, cu foarte mult calm,
spre crematoriu  bãrbaþi ºi femei separat. Dupã ce erau dezbrãcaþi,
evreii intrau într-o camerã de gazare dotatã cu duºuri ºi conducte de
apã, în aºa fel încât credeau cã merg la baie. Erau introduºi mai întâi
copiii ºi femeile, apoi bãrbaþii Uneori, în timp ce se dezbrãcau, femeile
se apucau dintr-o datã sã þipe, þipetele lor te pãtrundeau pânã în
mãduva oaselor, îºi smulgeau pãrul din cap, se purtau ca niºte nebune.
Atunci ne grãbeam sã le scoatem afarã pentru a le ucide cu un glonþ
în ceafã
Apoi se închideau repede uºile, dezinfectorii erau gata ºi, prin deschizãturile din tavan, deversam zyklonul care trecea, prin niºte þevi
speciale, pânã sub podea. Ceea ce provoca de îndatã formarea gazului.
Printr-o lucarnã în uºã se putea vedea cum cei aflaþi cel mai aproape
de aceste þevi mureau imediat.
Höss era un cãlãu entuziast. Înlocuitorii fiind foarte uºor de gãsit,
a fost înlocuit de mai multe ori.
În aceastã epocã revoluþionarã, personajul cãlãului entuziast face
parte din lumea noastrã. În aceastã lume, un om care întrupeazã vidul
ºi vanitatea, cruzimea ºi neantul moral, e autorizat sã creadã cã oricine
e diferit de el poate fi socotit un gunoi, pe care trebuie sã-l mãture
pentru a purifica faþa pãmântului. Armeni, kulaci, þigani, contrarevoluþionari, savanþi, evrei, ibo, cambodgieni, preoþi, negri, nebuni,
hinduºi, proprietari de uzine, musulmani, sãraci sau prizonieri. Într-o
nu prea îndepãrtatã zi, vor fi mãturaþi toþi oamenii. Mãturile sunt din
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ce în ce mai puternice. Apocalipsa  cea care va purifica lumea, cea
care o va izbãvi de oameni ºi de orice urmã de viaþã  devine, pe zi
ce trece, doar o problemã tehnicã.
Höss descrie flãcãrile ce urcau neîntrerupt spre înaltul cerului,
flãcãrile în care se pârjoleau trupurile victimelor sale. Flãcãrile erau
prea înalte ºi prea luminoase, comandamentul D.C.A. se plânsese de
asta ºi, în plus, fumul greu ºi urât mirositor, toate acestea îi înspãimântau pe oamenii din împrejurimi. Iatã motivul care, spune el în
Memorii, a condus la construirea grabnicã a crematoriilor. Cele douã
crematorii special concepute pentru lagãr aveau fiecare cinci cuptoare
mari: în douãzeci ºi patru de ore, puteau fi arse aici douã mii de
cadavre; dar asta nu era îndeajuns; s-au mai construit douã crematorii
suplimentare, ºi încã nu era destul. Numãrul maxim de trupuri gazate
ºi arse în douãzeci ºi patru de ore, scrie el, s-a situat cu puþin sub
cifra de nouã mii.
Iatã cum se petreceau lucrurile ºi, dacã o privim din punct de vedere
tehnic, metoda era destul de rudimentarã. Dar, în epoca noastrã revoluþionarã, inteligenþa umanã n-a stat degeaba: flãcãrile de care dispun
cãlãii de azi pot sã mistuie un numãr oricât de mare de oameni, ºi
asta fãrã a-i mai scoate din case.
Dar, în lume, nimic n-a dispãrut, nimic nu dispare. Sufletele celor
care au fost asasinaþi, sufletele tuturor victimelor, ale celor arºi de
vii, gazaþi, îngheþaþi, doborâþi cu puºca sau cu hârleþul, mãturaþi,
spânzuraþi, morþi de foame, sufletele tuturor fiinþelor trãdate, smulse
din pântecul maicii lor, sufletele acestea plutesc pe deasupra pãmântului ºi al apelor ºi umplu înaltul cu tânguirea lor. [ ]
Grãdina raiului, aºa cum a descris-o un rabin învãþat acum douã
mii de ani, are douã porþi împodobite cu rubine. La fiecare poartã stau
ºaizeci de mii de mângâietori. Chipurile lor nemaiîntâlnit de frumoase
strãlucesc precum lumina boltei cereºti. Când li se înfãþiºeazã un om
drept ºi credincios, îl dezbracã de veºmintele cu care a ieºit din mormânt ºi-l înveºmânteazã în opt rânduri de straie asemeni norilor de
slavã, îi aºazã pe cap douã coroane, una din nestemate ºi perle, cealaltã
din aur de Parvajim, îi pun în mânã opt rãmurele de mirt ºi-i spun:
Du-te de te bucurã de hrana ta..
Fiecare, potrivit cinstirii ce i se cuvine, are propria încãpere în care
curg patru izvoare: de lapte, vin, balsam ºi miere. ªase îngeri zboarã
deasupra fiecãrui om drept ºi credincios. ªi îi repetã: Du-te ºi
bucurã-te de miere, cãci tu te-ai închinat Torei ce este asemenea mierii,
bea vinul, cãci te-ai închinat Torei ce-i este vinului deopotrivã..
Pentru cei drepþi nu mai existã noapte, ceasurile nopþii se preschimbã
în trei timpi de veghe. În primul rând, cel drept redevine copil, se
regãseºte printre copii ºi începe sã se joace cu aceºtia. În al doilea
timp, cel drept e tânãr, se regãseºte printre tineri ºi se dedã jocurilor
acestora. În al treilea, cel drept e bãtrân, se aflã printre bãtrâni ºi
se dedã jocurilor acestora. În mijlocul grãdinii raiului se înalþã Pomul
Vieþii, ramurile lui se întind peste întreaga grãdinã ºi dau cinci sute
de mii de soiuri de fructe  cu gust ºi înfãþiºare diferite.
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[ ] Am fost goniþi din paradis, dar paradisul n-a fost distrus, a
scris Kafka. ªi tot el a adãugat: într-un anume sens, izgonirea noastrã
din paradis a fost o ºansã, cãci, dacã n-am fi fost exilaþi, paradisul
ar fi trebuit distrus.
Ideea paradisului dãinuie în noi ºi, o datã cu ea, ideea cã nu vom
mai fi singuri. Cãci în paradis nu existã singurãtate, omul sãlãºluieºte
alãturi de îngeri ºi în apropierea lui Dumnezeu. În paradis, intrãm
într-o ordine superioarã ºi veºnicã, ce ne-a fost refuzatã pe acest
pãmânt pe care am fost aruncaþi, exilaþi.
Visãm la paradis ºi visãm sã ne eliberãm de singurãtate.
Încercãm sã ne eliberãm ºi aici, cãutând marea iubire sau rãtãcind
de la unul la altul cu speranþa cã, în cele din urmã, cineva ne va lua
în seamã, va dori sã ne întâlneascã sau mãcar sã ne vorbeascã. Asta
îi împinge pe unii sã scrie poeme, sã strige Ura!, sã se identifice cu
eroii foiletoanelor televizate, sã creadã în Dumnezeu sau în camaraderia revoluþionarã, sã devinã turnãtori pentru a fi, mãcar atât, bine
primiþi într-un birou al poliþiei. Sau chiar sã sugrume pe cineva. Asasinatul e ºi el o întâlnire între douã fiinþe.
Ca ºi dragostea, ura îi poate oferi omului ºansa de a scãpa de
singurãtate. E o greºalã sã consideri ura ca fiind opusã iubirii, de fapt
ea stã de aceeaºi parte cu iubirea, iar opusul lor e singurãtatea. Adesea
ne închipuim cã cea care ne leagã unii de alþii e dragostea, când de
fapt e vorba doar de urã  dar ura ne apare ca preferabilã singurãtãþii.
Ura ne va întovãrãºi mereu atâta timp cât nu vom fi capabili sã
ne acceptãm singurãtatea ca pe un dat posibil sau, mai degrabã, necesar.
În româneºte de CÃTÃLIN LAZURCA
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Nãscut o datã cu secolul, Alexander Wat este fiul unui rabin din
Varºovia. Foarte de tânãr se angajeazã în miºcarea avangardistã
polonezã, apoi, cãutând ceva în care sã creadã, dupã cum îi va mãrturisi lui Czes³aw Mi³osz, aderã la miºcarea comunistã. Deºi dezamãgit
de intervenþiile lui Stalin în interiorul partidului comunist polonez,
de disputele ºi procesele moscovite, de pactul Ribbentrop  Molotov,
se refugiazã, în 1940, în partea de Polonie ocupatã de Armata Roºie.
În ciuda concesiilor pe care le face, trãdat de cel mai bun prieten,
Wat va cunoaºte închisorile sovietice, apoi domiciliul forþat la
Alma-Ata. Înapoiat în þarã în 1946, îºi va manifesta în mod din ce
în ce mai deschis opoziþia faþã de regimul comunist. În 1958, cãlãtorind în Occident pentru a-ºi îngriji sãnãtatea, decide sã rãmânã
în Franþa. Se sinucide în 1967, suferind de o boalã incurabilã pe care
o contractase în închisorile sovietice ºi pe care o interpreta ca pe o
pedeapsã pentru faptul cã fãcuse pactul cu diavolul.
În afarã de Mój wiek (Veacul meu), volumul din care am selectat
aceste fragmente, Alexander Wat e important pentru istoria literaturii poloneze mai ales prin volumul de nuvele Bezrobotny Lucyfer
(Lucifer în ºomaj), 1990, ºi prin poeziile din ciclul Poemelor mediteraneene, cuprinse în volumul Wiersze (Poeme), 1957, care-l consacrã
ca pe unul dintre cei mai mari poeþi polonezi contemporani. (Cãtãlin
Lazurca)
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Alexander Wat

Veacul meu*
Graffiti-urile ruºilor, când nu erau în blatnoi1, erau filosofice. Multe
versuri ceastuºki2, cel mai adesea porcoase, nu lipsite însã de o anume
energie sãlbaticã. Scrise în autenticul argou al urkilor3 sau în pseudo-argoul confecþionat de intelectuali. Pânã azi, cuvintele îmi rãsunã în
minte: De la Vorkuta, merg ocnaºii. Hoþi, târfe, înºiraþi milioane..
ªi versuri lirice, opera unui adevãrat poet, pãtrunzãtoare. Era vorba
de cugetãri, grele de sens, fãcând asuprã-mi cea mai puternicã impresie. Le-am regãsit, aceleaºi, mai târziu, în fiecare închisoare provincialã: Fii blestemat, tu, cel ce-ai nãscocit numele lagãrului de corecþie .
Erau primele versuri ale unui poem. Cea mai frumoasã era urmãtoarea
maximã ancestralã: Nu lepãda nici desagii, nici puºcãria. Tu, cel ce
intri, nu deznãdãjdui; tu, cel ce ieºi, nu te bucura!. Pãreau murmurul
unui cor, din tragedia secularã a poporului rus. Prin aceastã veche
maximã a pelerinilor ºi a iobagilor fugari se exprima acum pe deplin,
în modul cel mai autentic, soarta unui întreg popor. Am fost vrãjit de
gravitatea acestei sentinþe, de adevãrul sãu nemilos. Însã eu, venit
dintr-o altã lume, mã apãram de farmecele sale: Constrângerea cu
ajutorul cãreia rãmân la putere bolºevicii n-ar fi putut niciodatã sã
se perpetueze dacã poporul nu accepta desagii ºi puºcãria; ideileforþã,
ivite în Occident sub monstruoasa presiune a nedreptãþilor ºi represaliilor, au aflat în Rusia un tãrâm ales. Iatã ce-mi spuneam în derâdere. Când însã mã întoarcem la patul meu, în mijlocul disputelor
nefericiþilor mei camarazi, pânã nu de mult atât de occidentali, ºi
când, în ritm grav de anapest, îmi repetam acele cuvinte, îmi dãdeam
seama cã vorbeau de lucruri sfinte. Închideam ochii ºi mã strãduiam
sã-mi reprezint chipul unui prizonier necunoscut care, pe zidul soios
al unei latrine din închisoare, în loc de scapã cine poate, scrisese
demn aceste umile cuvinte. Un condamnat din popor? Unul între atâtea milioane? În absurditatea ºi inutilitatea propriei suferinþe, la

*

Alexander Wat, Mon siècle (convorbiri cu Czes³aw Mi³osz), Le journal
littéraire, no 2, 1987 (traducere din limba polonezã de Gérard Conio,
fragmente). (Notele aparþin traducãtorului.)
1. Argou al hoþilor.
2. Un fel de strigãturi.
3. Tineri vagabonzi.
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cheremul tuturor dezlãnþuirilor oarbe ale hazardului, el a descoperit
sensul destinului poporului sãu. La douãzeci ºi cinci de ani dupã, când
am citit O zi din viaþa lui Ivan Denisovici sau Gospodãria Matrionei,
îmi veneau din nou în minte cuvintele ºi chipul imaginat atunci, chipul
acelui înþelept creºtin ºi stoic al Rusiei lagãrelor Fii blestemat, tu,
cel ce-ai nãscocit numele lagãrului de corecþie , acea mânie suscitatã
de nume, de sensul cuvintelor, de semanticã Înrobirea, arbitrariul,
bejenia, foamea ar fi fost incomparabil mai uºor de suportat pentru
el dacã n-ar fi fost silit sã le numeascã libertate, dreptate, binele
poporului. Exterminãrile masive nu sunt accidente excepþionale în
istorie, cruzimea e în natura oamenilor, a societãþilor. Dar aici, toate
acestea cãpãtau o nouã, o a treia dimensiune, care dezvãluia o opresiune încã mai profundã ºi mai subtilã: o giganticã acþiune de corupere
a limbajului uman. De n-ar fi existat decât minciuna ºi ipocrizia!
Minciuna e în natura umanã, toate guvernãrile sunt ipocrite. Dar
ipocrizia guvernanþilor provoacã revolta. Aici, orice posibilitate de
revoltã era înãbuºitã încã din faºã, o datã pentru totdeauna. Minciuna
e o infirmitate, o pervertire a limbii ºi, fiindcã vocaþia naturalã a
limbajului uman este aceea de a stabili adevãrul sau adevãrurile,
minciunile sunt, prin natura lor, parþiale ºi efemere; confruntate cu
aspiraþia limbii spre adevãr, ele se dezvãluie ca atare. Dar aici, posibilitatea de a le denunþa a fost confiscatã pentru totdeauna de sistemul
poliþienesc. Individul a fost deposedat de legãturile obiºnuite sau pur
ºi simplu logice ºi naturale dintre cuvinte ºi lucruri, dintre cuvinte
ºi fapte: aceste legãturi au fost înstrãinate, etatizate pentru totdeauna,
în asemenea mãsurã încât fiecare cuvânt poate desemna orice, dupã
bunul plac al uzurpatorului tuturor cuvintelor, al tuturor înþelesurilor,
al tuturor lucrurilor ºi tuturor sufletelor. Cu cât faptele erau mai
nelegiuite, cu atât numele lor era mai pompos. Mãcar dacã acest procedeu n-ar fi servit decât disimulãrii metodelor criminale, scopurilor
infame! Aºa ceva s-a întâmplat nu o datã în istoria popoarelor, în
istoria rãzboaielor, a tiraniilor, a anexiunilor. Dar acum, cu ostentaþie,
cu o sistematicã ºi diabolicã perseverenþã, se alãturau într-un ansamblu coerent cuvintele pompoase ºi realitãþile monstruoase pe care
acestea le negau ºi, sub ameninþarea exterminãrii, erai obligat sã te
încrezi pe deplin în identitatea dintre ele. S-ar putea gãsi în trecut,
în epoci tulburi, anticipãri ale acestei experienþe, însã numai aici,
pentru întâia oarã în istorie la o scarã atât de largã, într-un asemenea
ritm ºi cu o asemenea logicã, s-a realizat pieriekovka, reeducarea
poliþieneascã a sufletelor. Kolhoznicii muritori de foame erau siliþi sã
vizioneze filme în care mesele se prãbuºeau de atâtea bucate: sub
ameninþarea pedepsei cu moartea, ei trebuiau sã creadã cã acele ospeþe, ºi nu propria mizerie de cerºetori, înfãþiºau realitatea kolhozurilor,
veritabilã ºi tipicã. Tineri entuziaºti cântau îmbãtaþi: Nu cunosc vreo
altã þarã în care omul sã respire atât de liber!, în vreme ce pãrinþii
lor putrezeau în lagãre. Dar pentru spiritele încã nereeducate, nimic
nu era atât de odios ca aceastã corupþie globalã a cuvintelor. Ea îi
aducea la cel mai înalt grad de disperare. Îi chinuia ca un coºmar, îi
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sufoca asemeni unui ºtreang. Când am fost liber, în Rusia pacificatã
deja, ca un cimitir, am vãzut bãtrâni, ºi asta nu doar o datã, riscându-ºi viaþa
pentru a striga sus ºi tare cã sclavia e sclavie ºi nu libertate. Ceva
mai târziu, în Polonia lui Bierut, în anii cei mai negri, aceasta era o
atitudine curentã. De altfel, eu însumi am fost unul dintre acei disperaþi ºi am plãtit destul de scump. În latrinele închisorii (ºi numai
acolo) poate fi descoperit adevãrul nud, omenescul adevãr despre statul
lui Stalin [ ]
Era un etimologoman îngrozitor, cu adevãrat asta îl þinea în viaþã.
Faptul de a fi rãmas complet izolat la Lubianka în aceeaºi celulã cu
un asemenea maniac al etimologiei a avut asupra mea, ca scriitor, un
impact considerabil, chiar ºi numai într-o modalitate indirectã. Gãseam,
de fapt, cã bizareriile sale sunt mai degrabã comice. Însã, indirect, ele
au avut asupra evoluþiei mele o influenþã decisivã. ªi mã întreb dacã
nu tocmai în acest fel s-a pus capãt avangardismului meu. Vreau sã
spun cã, atunci când eºti închis pentru mai multe luni alãturi de unul
care cerceteazã rãdãcinile ºi istoria fiecãrui cuvânt ºi care, prin rãdãcinile ºi istoria fiecãrui cuvânt, recreeazã o anumitã realitate istoricã,
în cazul acesta nu mai poþi crede în ceea ce constituie esenþa avangardismului, în orice caz, în ceea ce însemna aceasta pentru mine, ºi, în
ceea ce mã priveºte, începând din acel moment am început sã-mi pierd
avangardismul. Ceea ce declanºase la mine Marinetti cu sloganul sãu
despre cuvintele în libertate. Nihilismul, materialismul lingvistic,
cuvântul ca obiect, acel ceva cu care putem face orice, orice ne-ar fi
fost pe plac. Pentru mine, aºa putea fi înþeleasã poetica. ªi chiar mai
mult decât poetica, fiindcã ceea ce distinge viziunea despre lume a
unui poet avangardist de cea a unui tradiþionalist, a unui paseist, sau,
dacã doriþi, a unui clasic, e tocmai considerarea cuvântului ca lucru
material. Am intrat în jocul lui Dunaievski, un joc epatant, bun ca sã
ne mai omorâm timpul. Mi se oferea perceperea biologicã a legãturii
cuvintelor cu istoria: era într-adevãr vorba despre o legãturã dintre
cele mai adânci, nu mineralã, ci biologicã, ºi chiar arhetipalã, întreþesutã viu cu destinele umane, cu destinele generaþiilor, cu destinele
popoarelor. Iar eu mã simþeam din nou responsabil pentru fiecare
cuvânt, pentru folosirea cuvenitã a fiecãrui cuvânt. Era vorba de o
veritabilã convertire la adevãrata naturã a cuvintelor. ªi atunci, în
mod intuitiv  cãci abia mai târziu am analizat întregul proces , am
avut sentimentul acestei responsabilitãþi ºi am înþeles cã ceea ce-i
distinge probabil pe poeþi de ceilalþi oameni este tocmai faptul cã
sarcina sau misiunea lor  sau nu ºtiu ce instinct al poetului  e aceea
de a descoperi din nou nu sensul fiecãrui cuvânt, ci doar încãrcãtura,
gravitatea lui. [ ]
Cel care, în Occident, nu-ºi dã seama de aceastã cortinã de fier
care se aflã în orice spirit, acela nu va înþelege mare lucru din psiho-ideologia ºi nici chiar din revolta tinerilor din U.R.S.S. Pentru a se
elibera sufleteºte cu adevãrat de moºtenirea lui Stalin, ei trebuie
mai întâi sã se rupã de duºman; precum ºerpii primãvara, ei trebuie
sã se lepede nu doar de orice teorie a stalinismului, comunismului,
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revizionismului etc., ci chiar de aceste cuvinte, pur ºi simplu pentru
cã sunt urâte. În acest sens, de pildã, adevãraþii oameni liberi nu sunt
Voznesenski, Evtuºenko sau Tarsis, ci oameni precum poetul Brodski,
precum Soljeniþîn, cel din Gospodãria Matrionei, precum Tertz-Sineavski,
cel din ultimele opere, cu totul apolitice. Fiindcã politica, pe parcursul
unei lungi, lungi jumãtãþi de secol, a fost într-atât de denaturatã ºi
într-atât de coruptã dintr-o parte ºi cealaltã, cã trebuie început prin
a-i smulge rãdãcinile din suflet, prin a dezþeleni terenul, pentru a-l
semãna cu un grãunte politic sãnãtos ºi uman, care va deveni virtu
pentru cetãþeanul liber. Lucru pe care anticomuniºtii occidentali nu-l
înþeleg. Desigur, acþiunile de revoltã politicã ºi mai ales revolta politicã
a spiritelor sunt utile, deoarece obligã puterea la concesii, dar totuºi
vor mai trece mulþi ani în imperiul rus, ani sterili ºi neputincioºi, pânã
sã se porneascã miºcãrile maselor. Personal, nu de la ele aºtept salvarea Rusiei, ci de la viaþã, de la fiinþã (Sein), dinspre un cu totul alt
spaþiu spiritual. [ ]
În româneºte de CÃTÃLIN LAZURCA

493

VII. Apocalipsa dupã
apocalipsã

Heimito von Doderer,
Hilde Spiel

494

Heimito von Doderer (1896-1966)  fiu al unui arhitect, s-a nãscut
la 5 septembrie 1896 la Schloss Weidlingen, în apropierea Vienei,
petrecându-ºi copilãria ºi adolescenþa în capitala Austriei. Ca tânãr
ofiþer participã la primul rãzboi mondial, cade în 1916 prizonier pe
frontul rusesc, îndurând patru ani de captivitate în Siberia. Îºi desãvârºeºte studiile dupã rãzboi, apoi se dedicã exclusiv literaturii.
Participã (cãpitan de aviaþie) ºi la al doilea rãzboi mondial. Moare
în decembrie 1966 la Viena.
Romanele sale socio-psihologice, în care grotescul ºi umorul macabru reclamã o viziune ironicã asupra lumii, surprind cele mai
variate aspecte ale societãþii vieneze din prima jumãtate a secolului
XX. Volumul de poezii Gassen und Landschaft (Uliþe ºi peisaj), 1923,
ºi romanele : Das Geheimnis des Reiches (Secretul Împãrãþiei), 1938,
ºi Ein Umweg (Drum cotit), 1940, nu-i aduc notorietatea meritatã
în epocã. De abia dupã vârsta de 55 de ani, se impune prin romanele :
Die Strudlhofstiege, 1951, ºi, mai ales, Die Dämonen (Demonii), 1956,
un roman de facturã dostoievskianã, adevãratã istorie a Europei de
dupã 1918, vãzutã din perspectivã vienezã.
Tocmai de aceste douã cãrþi este legatã opera memorialisticã a
lui Doderer, apãrutã sub douã titluri : Tangenten, Tagebuch eines
Schriftstellers (Tangente. Jurnalul unui scriitor) ºi Comentarii (Bd.
I, 1951-1956, Bd. II, 1957-1966). Autorul caracterizeazã acest jurnal
ca fiind un laborator privat, ce poate sã trezeascã interes doar cititorului dornic sã cunoascã originea unor idei care au prins mai apoi
formã ºi au devenit publice. Nu întâlnim în aceste caiete personale
pasaje finisate din romanele autorului, ca în cazul lui Kafka, de
exemplu, dar structura nevãzutã a construcþiei romaneºti interfereazã
cu aforisme, definiri, autodefiniri, cu fragmente ale sondãrii inconºtientului, acele extrema (extr.  fragmente din trãirile inconºtiente ale
autorului) inserate cu sau fãrã comentarii în text. (Radu C. Pãiuºan)
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Heimito von Doderer

Comentarii, 1951*

Caietul portocaliu
sâmbãtã, 1 septembrie
Rezultatul unui astfel de jurnal, þinut în cunoºtinþã de cauzã, ar
fi o autobiografie de-a-ndoaselea, în care oficialul-conºtient ar forma
cu timpul doar contururile, niºte margini luminoase sau ca de spumã.
Da, fãrã nici o îndoialã, gãsim în viaþa noastrã de pânã acum rezerve
de luminã, dimensiuni nebãnuite, nescoase în vreun fel la ivealã
duminicã, 2 septembrie
Este pãcat, ca sã nu folosesc o expresie mai tare, cã, aruncând o
privire fugarã peste viaþa mea de pânã acum, nu gãsesc în ea urmele
unei evoluþii, ale unei armonii, ale unei împliniri, nimic din toate
acestea, doar niºte firimituri  scuzabile poate doar prin ceea ce a
rezultat. Arãtându-le, mi-aº cere iertare, de nu mi s-ar pãrea ºi ele
cam incerte.
Acest jurnal trebuie sã forþeze limitele unui adevãr personalizat
in extremis, adevãr care ne este refuzat, împingându-ne înapoi ca un
prag de netrecut. Din Hamburg pânã în Þãrile Dunãrene, acolo unde
Thea Rokitzer l-a aºteptat în zadar pe Melzern, orizonturile îºi pierd
contururile, atingându-se.
miercuri, 5 septembrie
DD 1.  tema principalã. Micul protocol tehnic privind Demonii
(pagina 67, din 24 august) nu conþine tocmai ceea ce e de la sine
înþeles : tema principalã, elementul istoric propriu-zis, a doua realitate. Acest lucru mi-a sãrit în ochi de dimineaþã, când am rãsfoit acest
caiet ; aºa am ºi notat. Ca ºi în sensul-umbrã al acestor cuvinte 

*

Heimito von Doderer, Comentarii, Band I, 1951-1956, Biederstein,
München, 1976. (Ordinea fragmentelor selectate a fost stabilitã de cãtre
traducãtor.)
1. DD.  Die Dämonen, romanul Demonii.(Notele aparþin traducãtorului.)
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profunzimea este în afarã  posibilitatea, ba chiar necesitatea unei
autoreprezentãri spirituale depinde de mine. [ ]
joi, 6 septembrie, Viena
În ultima sa scrisoare (din 28 august 1951, de ziua Sfântului
Augustin, înaintea plecãrii la Florenþa), Gütersloh2 îmi mãrturiseºte
cã poate sã-ºi schimbe mereu atitudinea faþã de lume, fãrã sã se simtã
ameninþat în poziþia sa statutarã. Durerile prefacerii (sau ce alte
eufemisme am alege, pentru prostia tinereascã, lene sau o conºtiinþã
încãrcatã) îi sunt strãine omului nostru.
vineri, 7 septembrie
extr.3 Bariera moale a foarte aproapelui trebuie tot timpul strãpunsã dacã vrem sã ajungem la materialul aspru ºi trainic, care sã
pãstreze linia pe care o scrijelim.
O toamnã caldã e tocmai ceea ce îmi doream. Totul e abur de
aºteptare. Pe marginile mãtãsoase ale cerului e fixatã o membranã
întoarsã spre interior. Substanþa din mine tace. Într-adevãr, domneºte
o liniºte deplinã, netulburatã de vântul vreunei intenþii.
duminicã, 9 septembrie
Baia din Vöslau : ce visuri mã încercau acolo ? Totul pãrea ieºit
dintr-un vis : canalul liniºtit din partea nouã a Vienei ºi prãbuºirea
întregii Austrii în aluatul luminos al unei administraþii militare cu
care, în esenþã, nu aveam nimic în comun. Dar au existat ºi mai existã
oameni solitari, care rãspândesc rãul, iar despre oameni solitari putem
vorbi ºi în cazul nostru, oricât am discuta noi despre istorie.

Comentarii, 1953
Caietul albastru deschis
luni, 18 mai
extr/DD.4 În cavernele de la Neudegg5 : ce ar putea fi ? O aventurã,
presupun : în esenþã, întâlnirea a trei oameni, care nu au nimic în
comun. Acþiunea lor convergentã, cãci despre asta este vorba, e impulsul spre un þel (numai de autor cunoscut) în viaþa lui Stangeler. Faptul
2.
3.
4.
5.

Albert Paris Gütersloh (pseudonimul lui Albert Conrad Kiehtreiber),
pictor ºi poet, considerat, alãturi de Musil ºi Broch, unul din cei mai
reprezentativi autori austrieci. Doderer îl considera maestrul sãu.
extr.  extrema (sinnliche data ohne Kommentar)  fragment din trãirile
inconºtiente ale autorului, fãrã comentarii.
extr/DD.  fragmente din trãirile inconºtiente ale autorului împreunã cu
elemente din romanul Demonii.
În cavernele de la Neudegg  fragment din romanul Demonii.
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cã personajul Jan Herzka6 a fost astfel realizat încât se proiecteazã
într-o altã persoanã nici el însuºi nu l-ar putea concepe vreodatã, dacã
i s-ar spune. Chiar ºi pentru mine este un lucru aproape de neînþeles.
Situaþia din cavernele de la Neudegg este rezultatul mecanismului
vieþii exterioare, care, pânã la urmã, ne este mai incomprehensibil
decât cel al vieþii interioare. Pânã ºi Grete Siebenschein7 se lasã
ghidatã mai mult de legitãþi exterioare decât de evoluþii interioare
(dacã se poate vorbi despre evoluþie în cazul ei). Descoperi ºi camere
mai luminoase, dacã priveºti înapoi. Ar fi trebuit sã ne aºezãm, dar
noi le strãbãteam mult prea repede. Eram strãini, la fel de strãini ca
niºte turiºti conduºi prin saloanele unui castel. Nu le este permis sã
se aºeze în aceste camere cu ferestre înalte ºi luminoase. Mobila e
învelitã în damasc roºu, încãperile din dreapta ºi din stânga sunt
interzise de ºnururi groase de mãtase, lãsând doar în mijloc un culoar
de trecere.
DD. Multe aspecte din viaþa noastrã, de fapt, nu ne aparþin. Îi
trãim pe alþii : Jan Herzka îl trãia pe Stangeler8, cu toate cã acest fapt
îl durea foartea tare. De altfel, cu ce rezultat ?
Jan Herzka
Agnes Gebaur9
cãsãtoriþi
marþi, 19 mai
extr. În urma unei astfel de stãri de totalã deschidere te pãrãseºte
teama de a-þi apropia ºi ceea ce îþi este mai îndepãrtat. Dacã renunþi
sã te cramponezi de ceea ce îþi este aproape ºi foarte aproape ºi sã
le delimitezi de alteritate, atunci se dizolvã ºi diferenþa dintre departe
ºi aproape, dintre ceea ce ne aparþine ºi ceea ce nu ne aparþine.
miercuri, 20 mai
extr. Camera copiilor din Walfischgasse, din casa veriºoarei mele
Stella, actualã baroanã Klimburg O încãpere prietenoasã. Remarcabil de multe amãnunte mi-au rãmas în minte. Poate cã am trecut
mai des pe acolo. Doamna von Haidj.
extr/rep ex.10 Viena  societatea dinainte de 1914.
Societatea vienezã din acea vreme era constituitã dintr-o serie de
oameni uniþi doar prin impotenþã, ca un cod al bunelor maniere, ba
chiar mai mult, ca o premisã a lor. Cine o mãrturisea prin propria-i
fizionomie (o expresis verbis nu se pretindea, deoarece prostiei nu îi
place sã-ºi spunã pe nume) era adoptat într-un sistem de valori care
6.
7.
8.
9.
10.

Jan Herzka  personaj din romanul Demonii.
Grete Siebenschein  personaj din romanul Demonii.
Stangeler  personaj din romanul Demonii.
Agnes Gebaur  personaj din romanul Demonii.
extr/rep ex.  fragmente comentate din trãirile inconºtiente ale autorului.
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consta mai mult sau mai puþin în cunoaºterea unui lung ºir de nume,
în care toþi se sprijineau reciproc, pentru cã singuri nu ar fi putut sta
în picioare.
extr. Stau întins în mijloc, jur împrejur orizontul se desfãºoarã plin
cu fel de fel de lucruri. (Distanþele sunt egale  imperativul obiectivitãþii.) De aici, drept înainte, prin cartiere mãrginaºe, strãpungând
curþi interioare, camere, paturi conjugale aºternute, copaci, apoi case
rãzleþe ºi o stradã asfaltatã, raza mea, în cele din urmã, se înfige în
pãmântul plin de vegetaþie al unei pãduri de foioase ºi dispare. Schimbând însã centrul, fãrã a-mi pãrãsi eu însumi, pe cât posibil, poziþia
ºi primul cerc, aº putea sã mai obþin un al doilea cerc, analog celui
dintâi, cu care se intersecteazã. Este deja un câºtig, mãrturia ºi demonstraþia incompatibilitãþii lor  dimensiunea spaþialã este însã
secundarã. Cel de-al doilea centru, epicentrul, pe care tocmai l-am
introdus, se dovedeºte a fi reprezentativ, ba mai mult, definitoriu,
pentru cercul trasat în jurul sãu, atribuindu-i raporturi ºi asociaþii
cu totul noi. Acest epicentru este o respectabilã doamnã în vârstã, cu
domiciliul în Floriangasse, vãduva creatorului acelei Strudlhofstiege.
Se subînþelege cã unui astfel de epicentru îi corespunde o cu totul altã
periferie. Cel puþin aºa sper.
extr. ªi deja alunec pe verticalã, cu toate cã am vrut sã mã agãþ
de orizontalã Încãperi ce au rãmas încremenite, locuite, iluminate,
cum erau cu ani înainte. Copilãria mi-a fost plinã de teroare. Pânã
ºi astãzi mã mai simt terorizat. S-ar zice cã e o garanþie a succesului.
Mare greºealã. E prea târziu.
Cade ºi cade, dar se întinde în spaþiul închis ºi întunecat al unor
camere obscure.
DD. (Demonii) A5(4)11  aratã exact aºa :
Caverne Ms Vignetã
marþi, 26 mai
DD. Cei trei oameni din cavernele de la Neudegg sunt cât se poate
de neºtiutori în privinþa consecinþelor propriu-zise ale acþiunii lor ºi
n-ar putea (chiar de-ar încerca) sã le plaseze în conjunctura în care
ele apar.
vineri, 29 mai
extr. Cad pânã în Stammgasse. Mã întreb ce simbioze sã fi fost
acelea ºi îmi dau seama, în acelaºi timp, fãrã sã pot evita o stare de
neplãcere, cã ele înseamnã mai mult pentru mine decât toate celelalte
fenomene, cã, deºi sunt mici ºi destul de rare, ele se pãstreazã încã,
perfect conservate, nu pot fi aduse la un numitor comun cu celelalte,
11. A5  Der Sturz vom Steckenpferd, fragment din romanul Demonii ;
A4  Die Falltür, cavernele din Neudegg, fragment din romanul Demonii.
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deasupra cãrora le este locul de drept, cãci au un sens general, incomparabil cu altceva.
DD. Numele Ruodlip von der Vlänsch trebuie sã fie o criptogramã.
Prea sunã neverosimil. Este unul din jocurile atât de îndrãgite ale
Evului Mediu târziu.
luni, 1 iunie
DD. Ce se întâmplã, de fapt, la Neudegg ? Încã se mai târãsc prin
caverne. Fiecare nouã analizã a acestei situaþii, care pentru toþi cei
trei implicaþi pare a fi la fel de importantã, demascã întregul episod
ca fiind fereastra oarbã în spatele cãreia se desfãºoarã un cu totul alt
fel de eveniment, acela care îi asigurã lui Stangeler un avans considerabil faþã de evoluþia generalã (s-ar putea spune).

Comentarii, 1952
Caietul galben
duminicã, 16 martie
extr. Chiar în imediata mea apropiere se gãsesc, în acest cartier,
câteva strãduþe cuprinse de acea strãveche ºi împlinitã dulceaþã
comparabilã doar cu aroma vinului din butoaie. O asemenea atmosferã
este extrem de preþioasã, ea se obþine greu ºi ajunge dupã mult timp
la maturitate, fãrã sã existe posibilitatea scurtãrii acestui proces.
marþi, 18 martie
extr. Podbal pisat, un miros condimentat din copilãrie, dârele de
praf de pe uliþele satului, mirosul strãzii, om sau maºinã, pentru
bãieþel, toate aduceau a zmeu.
joi, 20 martie
DD. Ceea ce e definitoriu într-o apariþie de genul lui Levielle12 (sau
Lasch) nu este nicidecum escrocheria. Aceºti oameni nu pot fi categorisiþi ca ticãloºi patentaþi sau ca escroci de duzinã. Nu poate fi vorba
despre un fenomen de ordin moral, chiar dacã este numit astfel. Mai
degrabã, scopul ºi efectul unor asemenea acþiuni se datoreazã capacitãþii ºi înclinaþiei înnãscute ale acestor oameni de a combina ºi
manevra nevãzutul, caracteristici percepute nu ca o degradare a spiritului, ci ca o forþã. Nu întâlneºti la aceºti oameni nici o urmã de
tulburare provenitã din strãfundurile conºtiinþei lor, din cauzã cã
bãnuiesc acest nevãzut sau din pricina unui pretins grad scãzut de
originalitate. Spengler numea acest fenomen gândire mercantilã
evreiascã. Însã cu aceeaºi forþã se pot înscena ºi conduce ºi revoluþii
12. Levielle (sau Lasch)  personaj din romanul Demonii.
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anticapitaliste, din acelaºi nevãzut cu potenþialitate (o formã a
existenþei neantului). Doar în treacãt fie amintit stadiul de înapoiere
al vechii evreimi faþã de siguranþa nezdruncinatã cu care evreii de azi
folosesc mecanismele civilizaþiei noastre, mecanisme care nouã ne
inspirã permanent teamã ; lor, în nici un caz. [ ]
miercuri, 26 martie
Iatã-l pe Lajos von Horváth plutind peste cartierul vechi ºi ciudat,
în care locuise ºi el altãdatã. În definitiv, oraºul acesta ºi-a regãsit
atmosfera în totalitate, doar praful de calcar de la 1938 a dispãrut.
Grãdina cetãþii Îmi urmam drumul nebunesc, fãrã scãpare ; dar þelul
atins nu era nebunesc, mi-a adus faimã. Cel din urmã a ajuns cel
dintâi. Totuºi, sã nu facem din humilitas ºi labor scopuri în sine, ºi
nici din vreo altã virtute.
joi, 27 martie
extr. Poþi înfrunta cu stãpânire de sine suferinþele fizice  cum ar
fi în cazul meu chinurile lungi ºi epuizante ale unei nevralgii , poþi
rezista liniºtit durerilor fizice ºi sã le simþi ca pe o purificare binefãcãtoare ºi, în timp ce ele se dezlãnþuie, tu sã-þi ordonezi mecanismele
spirituale, care vor triumfa cu atât mai mult cu cât durerile nu vor
mai reprezenta o contragreutate. [ ]
sâmbãtã, 29 martie
Doar într-o povestire, de orice fel ar fi ea, poate sã mi se închege
gramatica. Pentru aceasta am nevoie de o compoziþie ºi de o limbã
curgãtoare, nu de una parcã împietritã. Trecutul poate fi conjurat,
astfel încât sã aparã viu, în carne ºi oase, ca o amintire involuntarã.
Dar atunci cum rãmâne cu principalul rol al mecanismului spiritual ?
Este o asemenea evocare posibilã ? Meritã oare sã încercãm ? [ ]
joi, 3 aprilie
DD. Aºa-numitul antisemitism nu este, dupã cum rezultã dintr-o
analizã empiricã ºi echidistantã, o predispoziþie bazatã pe experienþã,
ci o serie de asocieri impuse de cãtre anturaj încã din perioada copilãriei ºi care, mult mai târziu, vor fi folosite ca material de construcþii
polemice, cãrbuni pentru a menþine presiunea în cazanul valorilor
personale. Aceste prejudecãþi pot dãinui multã vreme în om în stare
latentã ; ele vor fi scoase la ivealã doar atunci când va fi nevoie de
ele, în cazul unei înfruntãri, de pildã.
Aºa-zisa rasã nu este o naþiune apriori. Cel puþin eu n-am simþit
niciodatã ceva de genul acesta în raport cu colegii mei de origine
evreiascã din gimnaziu ºi de la ºcoala de ofiþeri. Simþeam cel mult,
din când în când, o anumitã sau, mai bine zis, o nedefinitã atracþie
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(e ºi asta ceva). Abia mult mai târziu, în jurul vârstei de 20 de ani,
la începutul luptei dintre sexe, am încercat sã-mi convertesc inferioritatea pe acest plan într-o superioritate a rasei. E o atitudine prin
care ieºi în pierdere ca individ, foarte asemãnãtoare celei prin care
un proletar cautã sã dea sens existenþei sale sterpe printr-o organizare
de tip socialist, prin credinþa în progresul en masse et classe, printr-o
renunþare la ºansa propriei salvãri ºi iertãri, proces exact pe dos decât
cazul lui Leonard Kakabsa13.
În româneºte de RADU C. PÃIUªAN

13. Leonard Kakabsa  personaj din romanul Demonii.
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Scriitoare austriacã, nãscutã la Viena, în data de 9 octombrie
1911, Hilde Maria Eva Spiel a studiat filosofia în Viena, obþinând
în 1936 titlul de doctor. Este obligatã sã-ºi pãrãseascã þara în acelaºi
an, din cauza ameninþãrii naziste, ºi se stabileºte la Londra, unde
se cãsãtoreºte cu Peter de Mendelssohn. Lucreazã în calitate de
corespondent al mai multor ziare germane la Londra. Revine în anul
1946 în Viena, unde se stabileºte definitiv în 1963, dupã anii petrecuþi la Berlin ºi Londra, terminarea rãzboiului. Romanele ei evocã
o lume interioarã descrisã cu sensibilitate, pãtrundere psihologicã
ºi abilitate stilisticã : Kati auf der Brücke (Kati pe pod), 1933,
Verwirrung am Wolfgangsee (Rãtãcire la Wolfgangsee), 1935, Flöte
und Trommeln (Flaut ºi tobe), 1947, Lisas Zimmer (Camera Lisei),
1965, Die Früchte des Wohlstands (Roadele bunãstãrii), 1981. Este
autoarea unei serii de cronici dramatice ºi traduceri din literatura
englezã, dar se remarcã ºi ca eseist prin câteva texte dintre care
amintim : Der Park und die Wildnis (Parcul ºi sãlbãticia), 1953,
Welt im Widerschein (Oglindirea lumii), 1960, Kleine Schritte (Paºi
mãrunþi), 1976, In meinem Garten schlendernd (Hoinãrind prin grãdina mea), 1981.
Fragmentul selectat din volumul Rückkehr nach Wien  Tagebuch,
1946 (Întoarcerea în Viena  Jurnal, 1946) traseazã coordonatele
unei reveniri ce nu devine însã ºi o regãsire. Întoarcerea în spaþiul
natal reprezintã o experienþã dificilã, departe de recuperarea armoniei, marcatã de mutaþii irevocabile. (Gabriel Kohn)

503

Hilde Spiel

Întoarcerea în Viena*
Jurnal, 1946 : 7 ºi 8 februarie
Dupã-amiaza se împuþineazã în vreme ce merg cãtre Heiligenstadt,
pe urmele copilãriei mele.
Am fãcut rost din parcul de maºini de un Jeep aflat la dispoziþia
corespondenþilor de presã ºi m-am aºezat lângã taciturnul meu ºofer
englez. Prelata prost legatã ne fâlfâie pe la urechi. Ne hurducãim
pe caldarâmul strãzii principale din Döbling. Zãpada fleºcãitã se
zvântase între timp. Razele oblice ale unui soare timid de februarie
se oglindeau în geamuri. Vedeam pe ici, pe colo câte o casã nãruitã,
dar împrejurimile erau, în rest, aproape neschimbate : doar ceva mai
pãrãginite, mai triste, mai dãrãpãnate. Din loc în loc, câte o faþadã
proaspãt vãruitã purtând inscripþii multicolore : aici sãlãºluiesc învingãtorii, în cazul de faþã armata de ocupaþie americanã. Cu toate cã
sunt goale, vitrinele au rãmas intacte în aparenþã. Cufundate în visare
de când lumea, micile florãrii, cofetãrii, papetãrii se legãnau pe valurile timpului.
ªtiu fiecare strãduþã, fiecare colþ. În aceastã circumscripþie  a
nouãsprezecea  îºi avea de generaþii cãminul familia mamei mele.
În aproape fiecare casã locuia câte o mãtuºã, câte-un unchi sau vreun
vãr. Cam pe-acolo, în faþã, locuia bunica mea, Melanie. O femeie înaltã,
trupeºã ºi nefericitã, care ºi-a adunat un morman de dragoste din
lucruri neînsufleþite. Fiecare vazã sau canã, fiecare pahar, tavã de
argint sau bibelou avea un rol bine determinat ºi era de neclintit de
la locul sãu. Servitoarele ºi menajerele o înfuriau pentru cã n-aveau,
spunea ea, nici un fel de respect faþã de viaþa secretã a lucrurilor.
Oricum, majoritatea oamenilor i se pãreau malefici : negustorii o înºelau, spãlãtoresele erau obraznice, orice observaþie nevinovatã a portarului ascundea, pentru ea, o ironie. Fusese, totuºi, o fire romanticã
în tinereþe, scria poezii, cânta la pian piese de Chopin ºi cedase în faþa
atracþiei irezistibile a panglicuþelor de mãtase roz-bonbon. I-a fost
sortit un mariaj din interes. Atunci când ºi-a pãrãsit bãrbatul în noaptea
*

Fragment publicat în Österreichische Schriftsteller im Exil, (Hrsg.) Sylvia
M. Patsch, Verlag Christian Brandstätter, Wien/München, 1986.
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nunþii, la Grand Hotel, pãrinþii au trimis-o de îndatã înapoi la acesta.
O tragedie fin-de-siècle, dar una care s-a prelungit mult în secolul
urmãtor împovãrând, ba chiar distrugând viaþa copiilor  mai ales a
fiului ei. Pe toate aceste strãduþe lãturalnice s-a scris istoria acestei
familii. Iatã grãdina în care o bunicã excentricã vâna vrãbii trimiþând
sãgeþi dintr-o þeavã subþire. Iatã balconul în care o veriºoarã melancolicã îºi petrecea fiecare varã stând la soare, încremenitã ca un derviº,
cu un aer sumbru ºi neagrã de atâta stat. Iatã podul unde prietenii
mei transformaserã spãlãtoria într-un atelier. Ascultam concerte la
gramofon, aveau loc diferite întruniri, ºedinþe de picturã, ba chiar
tainice întâlniri în doi. Döblingul, odinioarã un sat, se ridica în mijlocul
unor grãdini : se trãia aici ca în Hampstead sau Wimbledon. Doamnele
în vârstã se þineau bine în acest cartier mãrginaº. Fetele tinere vãdeau
în obraji prospeþimea aerului de aici. Chiar ºi femeile înstãrite se
îmbrãcau adesea mai degrabã lejer decât în pas cu moda, spre
deosebire de elegantele lor prietene de la oraº. Lumea juca tenis sau
se aºeza sub un umbrar la o partidã de bridge. Taþii erau odihniþi
seara, dupã lucru, ºi se dovedeau chibzuiþi ºi rãbdãtori. Copiii erau
voioºi, jucãuºi ºi mânjiþi din cap pânã-n picioare. Cei din Döbling
pãreau sã fie întotdeauna mai puþin ambiþioºi, dar mai fericiþi decât
restul vienezilor.
Jeepul meu ajunse sus la Hohe Warte. Aici strada urcã trecând
prin faþa câtorva vile. Într-una din ele locuise Franz Werfel împreunã
cu soþia lui, Alma, înainte de a pleca în exil. L-au izgonit naziºtii.
Patru ani mai devreme, pe când a fost înfrântã ºi ultima rezistenþã
serioasã în faþa fascismului, n-a putut sau n-a vrut sã împiedice bombardarea cartierului muncitoresc din Karl Marx-Hof cu ajutorul unui
obuzier amplasat în grãdina lui. Acolo unde colina coboarã cãtre vechiul sat Heiligenstadt strada e blocatã de un morman înalt de dãrâmãturi. Ajunsã aici, îl rog pe ºofer sã vinã sã mã ia peste o orã din
acelaºi loc ºi parcurg restul pantei pe jos. Mi-am lãsat mantaua soldãþeascã ºi geanta în maºinã. Ultima porþiune a acestui drum vreau sã
o fac neîmpovãratã.
Strãzile înguste se scaldã liniºtite în lumina serii. Nu se vede picior
de om. Cotesc pe Probusgasse, unde mi-am petrecut primii zece ani
din viaþã. Strada a fost cruþatã. Doar clãdirea înaltã de la colþ, un
cãmin pentru copiii surdo-muþi, a fost atinsã de bombe ºi e pe jumãtate
dãrâmatã. Se spune cã, pe când eram copil, a fost lovitã de trãsnet,
iar aerul a fost sfâºiat de bubuitura tunetului fãrã sã mã poatã trezi
din somn. Aplecatã deasupra fiicei mele în timpul asurzitoarelor bãtãlii aeriene din nopþile londoneze, mã gândeam adesea la aceastã întâmplare legendarã. A reuºit oare prãbuºirea acestei case, atinsã de bombe
treizeci de ani mai târziu, sã-i scoale din somn pe copiii din vecini ?
A fost oare cuprinsã de groazã o altã generaþie de locatari în faþa
nebãnuitului dezastru, nu ca pe vremuri, când tunetul bubuia în van
pe lângã urechile lor surde ?
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Se întunecã. De-o parte ºi de alta a strãzii se înºiruie casele podgorenilor în culori pale. Iscodesc fiecare curte prin porþile întredeschise.
Locuinþa noastrã nu se vede, pentru cã dã spre grãdinã, dar eu bãnuiesc
îndãrãtul intrãrii gangul rece, rece de tot, ºi cele douã rânduri de
trepte pe ambele pãrþi care duc dedesubtul gangului spre grãdinã. În
mijlocul câmpului stãtea un mãr rãºchirat pe care se putea cãþãra
pânã ºi un copilandru. Citisem primele basme stând pe o pernã decorativã printre crengile sale. Liliacul ºi babiþelul înfloreau în marginea
pajiºtii.
Cocioaba din grãdinã, plinã de unelte ruginite, mirosea a lemn
putred, a putregai dulce. Pe un mic dâmb stãteau doi pitici de grãdinã
pe care îi spãrsesem, într-o îngrozitoare dimineaþã, frecându-le nasurile unul de celãlalt.
Puþine lucruri din lumea de-afarã au pãtruns în grãdina aceasta.
Abia când mama ºi cu mine ne-am alãturat regimentului tatãlui meu
într-un sat din Moravia, Krönau, apoi în garnizoana din Cracovia,
abia atunci am auzit despre oraºe pierdute ºi recucerite, despre pericolele care-l pândeau ºi luptele în care era implicat un tânãr ofiþer al
armatei imperiale. La vârsta de patru ani, în Cracovia, am trãit ultima
perioadã a monarhiei, în înºelãtoarea ei strãlucire. Mi-a rãmas în
memorie un amalgam de impresii vii, dar dezlânate : doamne în rochii
uºoare ºi înfoiate purtând pãlãrii mari cât roata carului, la braþ cu
soþii lor în uniformã ; cupole verzi ca niºte bulbi de ceapã pe cerul
iernatic al Poloniei ; ordonanþe  prãvãdinari  al cãror accent trãda
vreo jumãtate de duzinã din popoarele imperiului, seri de galã la
Casino, unde toatã lumea se ridica dintr-o datã cântând Gott erhalte.
Întipãritã în minte cu limpezimea cristalului mi-a rãmas doar o
plimbare prin cartierul militãresc al Cracoviei, pe o stradã numitã
Kindergasse (Strada Copiilor) unde un roi de puºti zdrenþãroºi cu o
înfãþiºare jalnicã se luã în fugã dupã trãsura noastrã cu mâinile întinse
a cerºit. ªedeam înspãimântatã între pãrinþii mei, în timp ce birjarul
alunga copiii cu pocnituri ascuþite de bici.
Amãrãciunea provocatã de aceastã întâmplare a fost egalatã doar
de o pãþanie petrecutã la întoarcerea tatãlui meu din rãzboiul pierdut.
Prinsesem cu urechea, pe vreuna din strãzile din Heiligenstadt un
cântec ale cãrui versuri nu le înþelegeam ºi pe care îl cântam pentru
cã îmi plãcuse melodia.
Die noblichten Herrn
mit die goldenen Stern
die wern jetzt die Straßen aufkehrn 1
Am intrat odatã cântând în camera în care ºedea tatãl meu cu
bãrbia sprijinitã în palmã, purtând încã frumoasa tunicã de militar
1. În traducere aproximativã: Toþi domnii aceia, se va vedea/ ce stele de aur
pe umãr purta/ o sã dea cu mãtura (n. t.).
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de pe care au fost smulºi epoleþii. Cântecul meu i-a provocat un acces
de furie ce mi-a bãgat frica-n oase. Au urmat foametea ºi epidemia
de gripã. Am fost trimisã în Danemarca sã mã mai înzdrãvenesc, iar
când m-am întors am aflat cã iubita noastrã cãþeluºã, Vera, fusese
furatã ºi mâncatã probabil de sãtenii înfometaþi. Apoi, într-o zi, proprietarul casei reuºi sã ne scoatã în stradã, iar menajera noastrã, Lizi,
a umplut o roabã întreagã cu jucãrii de-ale mele.
Stau în lumina ce scade în piaþa din faþa parohiei. Aici zace îngropat
sufletul meu. De câte ori în cei zece ani ai absenþei mele mã cuprindea
dorul de casã, mã atrãgea cãtre acest loc. Îmi apãrea în faþa ochilor
ori de câte ori auzeam un pasaj din Beethoven sau Schubert. O micã
piaþã de sat : în stânga, o casã þãrãneascã în care a fost scrisã Eroica,
o alta în partea dreaptã, iar în mijloc mica bisericã Sf. Iacob. În faþa
ei, înconjuratã de patru copaci, se afla o statuie spãlãcitã care-l înfãþiºa
pe Sf. Nepomuc þinând în braþe un crucifix, cuprins de un extaz baroc.
Copacii sunt goi. La picioarele statuii se vede un buchet de flori uscate.
Pe poarta de lemn a bisericii atârnã, ca pe vremea mea, anunþurile
pentru enoriaºi, dar nu ºi pentru mine. Aici, unde rãdãcinile mele sunt
mai adânci decât în orice alt loc, mã simt cu totul strãinã, ca un strigoi.
Pãºesc înãuntru. Fãrã sã-mi dau seama, îngenunchez ca pe vremuri, de parcã ar fi duminicã, ziua primei împãrtãºanii sau când
treceau falnicele procesiuni din Joia Verde, care strãbãteau tot satul
întorcându-se apoi la bisericã. Se þine o slujbã pentru copii, dar fãrã
sã se fi aprins mãcar singura lustrã de cristal, în care au mai rãmas
doar câteva lumânãri rãzleþe. Îmi plec capul þinând mâinile împreunate,
lipsitã de credinþã, dar tulburatã de frumuseþea ºi simplitatea credinþei. Toate emoþiile adunate cu timpul ºi refulate ani de-a rândul  pe
când ofilirea sensibilitãþii era preþul curajului , mâhnirea provocatã
de înjosirea patriei, toate grijile legate de soarta copiilor mei în acest
rãzboi, durerea pricinuitã de moartea tatãlui meu, toate acestea izbucnesc acum. Câþiva bãieþandri din primele bãnci îºi întorc capul ºi o
privesc cu ochi mari pe strãina în haine soldãþeºti ce stã îngenuncheatã lângã uºã ºi plânge fãrã nici o ruºine. Preotul îºi continuã
slujba în tãcere, asistat de un copil de stranã. Cãdelniþa se leagãnã
cu un clinchet slab, auzit ca prin vis.
Jeepul mã aºteaptã în locul stabilit. Iritat de întârzierea mea,
ºoferul goneºte pe strãzile întunecate cãtre casã, zburând peste toate
gropile ºi ºanþurile.
Ajunsã la cartierul general al corespondenþilor de presã, urcând
treptele cãtre camera mea, aud strigãte ºi râsete venind din pivniþã.
Dau o fugã pânã sus, îmi arunc mantaua pe pat ºi îmi aranjez pãrul,
apoi cobor în Honky-Tonk, unde o ceatã de oameni pe care îi cunosc
deja stau în jurul tejghelei. Aromã plãcutã de tutun american, bere
ºi whiskey, râsete înfundate, ºuieratul ce însoþeºte jocul de darts,
bancuri rostite cu voce rãguºitã ºi ghionturi prieteneºti. Mi se aduce
un taburet înalt ºi mi se trânteºte pe masã un drink. Asta-i atmosfera
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în care îmi luam câte un Fox and Grapes sau King of Denmark
într-unul din sutele de pub-uri din Londra ºi de la þarã, mai ales în
cârciumile din Norfolk, în care am fost de atâtea ori ºi unde treceam
de la o bere Mild and Bitter la alta.
ªi ce-aþi fãcut în dupã-amiaza asta ?
Am stat cu niºte amintiri mai vechi.
Nick se aºazã la pian ºi cântã cu subtilã ironie Sentimenal Journey.
Se mai aduce un rând. Bem, apoi luãm o cinã zgomotoasã în sala de
mese, ne întoarcem, bem mai departe ºi jucãm darts pânã la unu
noaptea.
* * *
Venisem de la Londra nu doar cu veºti pentru cei de-acasã, ci ºi
cu o mulþime de pachete care, alãturi de cadourile pentru prieteni,
mi-au umplut pânã la refuz geamantanele. N-a mai rãmas loc pentru
haine civile. Acum kakiul începe sã mã cam deranjeze, dar îi recunosc
avantajele. Nu trebuie sã stau la coadã când am treabã în vreo instituþie publicã. Dacã n-ajung sã iau un jeep, apuc un loc în orice tramvai,
în ciuda înghesuielii, nu mai trebuie sã scotocesc prin buzunare dupã
câþiva bãnuþi ºi nu sunt înghiontitã ca restul lumii. În caz cã n-am
la îndemânã un alt mijloc de transport, mã ia maºina de serviciu a
englezilor. ªi de câte ori vreau sã dau un telefon într-un magazin sau
într-un birou al aliaþilor, pun pur ºi simplu mâna pe receptor. Fãrã
uniformã n-aº putea sã fac nici mãcar o zecime din vizitele ºi expediþiile
mele ºi astfel ajung sã aflu mai multe despre starea Vienei decât pe
orice altã cale.
La nouã luni dupã terminarea rãzboiului oraºul e încã stãpânit de
haos. Grãmezi uriaºe de dãrâmãturi blocheazã unele intrãri ºi pasaje,
clãdirile bombardate reprezintã încã un pericol  furtunile din februarie, iscate pe neaºteptate, n-au mãturat doar þiglele de pe acoperiºuri,
ci au dãrâmat case întregi  cum ar cea care a îngropat sub ea o cãruþã
cu birjar ºi cal cu tot. Circulaþia e slabã, oamenii stau ciorchini pe
treptele tramvaielor, flancaþi de cele mai multe ori de soldaþi sovietici
(care se pare cã nu sunt doar obiºnuiþi cu aceastã formã de transport,
ci o ºi savureazã).
Populaþia aceasta eterogenã care a luat locul vienezilor pare prea
înfometatã ºi prost dispusã pentru a fi cumsecade sau mãcar binecrescutã. În plus, s-a accentuat acea predispoziþie fireascã de a complica ºi mai mult niºte lucruri care sunt oricum încâlcite. În oraºul
acesta pachetele erau livrate pe vremuri totdeauna la domiciliu, iar
oamenii îºi scriau scrisori în loc sã punã mâna pe telefon. Prima
Republicã mai pãstra ceva din acest ceremonial de modã veche. Acum,
dupã o perioadã de reorganizare în stil nemþesc, oamenii au alunecat
din nou, uºuraþi, în vechiul laisser faire.
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În toate cartierele se poate da peste aceeaºi imagine : magazine
baricadate, cafenele goale, restaurante închise. Viaþa s-a retras de pe
strãzi, dar se simte cã ceva se petrece în spatele faþadelor lipsite de
viaþã. Pe ici, pe colo se mai vede în câte o vitrinã vreun pantof graþios
aºezat pe falduri de pânzã, o grãmadã de zdrenþe aranjate ingenios
sau o poºetã de galã. Fetele tinere  cópii lipsite de farmec ale vienezelor de odinioarã  sunt îmbrãcate prost, deºi deloc sãrãcãcios, însã
puþinele magazine deschise aflate în inima oraºului oferã câteva
modele deosebite, aºteptând parcã o reîntoarcere a gustului feminin.
Pustiit, ºtirb ºi pârjolit, chipul oraºului mai pãstreazã încã vechile-i
trãsãturi. Gloria lui supremã, mulþimea de biserici baroce ºi palatele,
e intactã. De câte ori vremea schimbãtoare o permite, apare un soare
timid de primãvarã ce strãluceºte în acoperiºurile ºi cupolele patinate.
Stephansdom-ul îºi înalþã turla înconjuratã de o ceaþã gri-albãstruie
deasupra conturului delicat al lui Wienerwald. La picioarele acestuia,
pe caldarâm, zac o mulþime de cartuºe goale. Tot ce se afla în imediata
apropiere a fost distrus. În spatele catedralei, într-o þesãturã încâlcitã
de strãduþe, se aflã casele de la oraº ale aristocraþiei ºi marilor burghezi, a cãror ornamenticã trãdeazã un bun simþ al proporþiilor ºi
inventivitate. Griul nobil de odinioarã al casei unei vãduve de viþã e
acum un fumuriu al mâhnirii ºi pãrãsirii.
Într-unul din imobilele care au cãzut victime bombardamentelor
aeriene la aproape o sutã de ani de la ridicarea lor au locuit bunicii
mei din partea tatei, la o aruncãturã de bãþ de dom. Poarta casei e
acum astupatã de zidãria prãbuºitã a etajelor superioare. Prin fereastra
de unde  copil fiind  vãzusem trecând pe Ringstrasse cortegiul funerar al Împãratului Franz Josef, zãresc câte ceva din vechea locuinþã.
Apuc sã vãd urmele tapetului galben din dormitor sau ale celui roºu-burgund din salonul spaþios. Vãd dincolo þevile cazanului din baie 
acoperit cu o teracotã a cãrei nuanþã am admirat-o mereu  strãpungând aerul într-o poziþie nefireascã. Mãruntaiele unei vieþi ce a durat
decenii sunt acum expuse privirilor curioase. S-a dus porþelanul de
Meißen cu ornamentul sãu albastru, dusã e ºi mobila pseudo-renascentistã, bogat sculptatã, plinã de gheare de lei ºi capete de acvilã,
duse sunt ultimele roade ale bunãstãrii burgheze salvate din ultimul
rãzboi mondial ºi din dezastrul financiar.
Bunicul meu era negustor, proprietarul unei firme care-ºi avea
sediul în vechiul cartier comercial de lângã cheiul Franz Josef. Partea
aceasta a oraºului a fost cel mai puternic devastatã. Cele mai sãlbatice
lupte din vremea asediului au avut loc pe cele douã maluri ale Dunãrii,
când batalioanele SS aflate în retragere se baricadaserã (ce ironie !)
tocmai în fostul ghetou, bombardând oraºul de pe malul pe care se
aflau. Cheiul acesta, simbol al unei epoci mercantile, a fost distrus
aproape în întregime de tunurile germane. Toate podurile, cu excepþia
unuia, au fost aruncate în aer, iar resturile lor se odihnesc în apa
fluviului, ce pare blocat la suprafaþã ºi de epavele unor ºlepuri. Trecând
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pe lângã acest ºir de ruine împreunã cu un alt corespondent de presã,
asist cum un viscol neaºteptat conferã tabloului o tristeþe barbarã.
Cãdem de acord cã acum a venit vremea sã vizitãm Praterul. Ce-a mai
rãmas din el aratã, pe o vreme ca asta, de parcã s-ar fi produs aici
un dezastru natural.
Praterul, un alt simbol al marelui secol burghez, a slujit dintotdeauna drept loc de desfãtare pentru oamenii din toate pãturile societãþii. Doamnele mai în vârstã, însoþite de distinºi domni, se îndreptau
fãrã grabã cãtre Freudenau pentru a urmãri cursele de cai, în timp
ce tinerii înstãriþi îºi etalau bogãþia, atrãgând privirile, pe Blummenkorso.
Perechile de îndrãgostiþi se plimbau sub castanii înfloriþi în alb ºi roz.
Familiile numeroase luau un prânz bogat ºi tihnit pe una din cele trei
terase de pe marginea aleii principale sau în restaurantele ungureºti,
cehe, sârbeºti, poloneze ºi italieneºti de lângã Wurstelprater. În partea
aceasta, mai poporanã, a Praterului se amuzau copiii, bucãtãresele
ºi soldaþii. Atracþia principalã era Trenul groazei, care-i purta prin
grote întunecate unde apãreau ºi dispãreau cu mare repeziciune scene
din basme sau imagini terifiante : lupi arãtându-ºi colþii, gnomi adunaþi în jurul unei comori fabuloase sau o scenã de groazã înfãþiºând
cutremurul din Lisabona care se derula sub ochii lor însoþit de bubuituri asurzitoare. Ajunºi din nou sub cerul liber, erau întâmpinaþi de
þipetele celor purtaþi de vijeliosul Scenic Railway, ale celor din caruselul cu cai, elefanþi, zmei, unicorni ºi tot felul de animale heraldice
care se învârteau în ritm de polcã. Cel mai venerabil carusel se rotea
în jurul unei figuri gigantice înfãþiºând un chinez numit Kalafatti  se
spune, deºi nu mi se pare prea convingãtor, cã ar fi vorba de folosirea
aberantã a cuvântului califat. Pentru cei mici exista un teatru de
pãpuºi în care apãrea acel Wurstel (bufon, mãscãrici) al cãrui nume
îl purta parcul. Din 1873, anul expoziþiei mondiale, acesta era ºi locul
Roþii gigantice, cu cabinele ei multicolore, împodobite cu lampioane,
în care se cãlãtorea prin înaltul cerului.
Dintre toate desfãtãrile copilãriei mele, aceasta era cea pe care
doream sã o împart într-o zi cu copiii mei. Christine, care era îndrãgostitã de toate parcurile de distracþii, de poneii vii sau din lemn, de
baloanele mari ºi viu colorate, aºtepta de mult aceastã clipã. Avea deja
o imagine clarã, deºi inexactã, a Praterului, pe care ºi-a construit-o
citind o cãrticicã americanã pentru copii care se numea Gigi the Merry
goround Horse ºi m-a implorat sã-i scriu dacã mai erau toate la locul
lor : Gigi, a cãrei mamã era Pãdurea, iar tatã îi era Vântul ce bate
prin Wienerwald, Victorine, iapa castanie, ºi cãlãreþul ei, Alteþa Sa,
fiul cel mic al Împãratului.
Dar nici utopia americanizatã, nici imaginea mea interioarã a
Praterului nu se regãsesc în peisajul sãlbatic ce i-a luat locul. Tirul
aruncãtoarelor de grenade ºi flãcãrile care au muºcat nestingherite
din lemnãria ºi vopseaua tarabelor l-au ºters de pe suprafaþa pãmântului, de parcã n-ar fi existat niciodatã. Imaginea teribilã, de neuitat
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a cutremurului din Lisabona s-a transformat în realitate. Locul parcului de distracþii a fost luat de un deºert în care se vãd grinzi carbonizate ºi stâlpi de oþel, deasupra cãrora se ridicã Roata giganticã
strâmbatã ºi fãrã cabine, într-o singurãtate chinuitoare.
Cobor din maºinã ºi fac câþiva paºi prin zãpada proaspãt cãzutã.
Citisem de curând undeva cã morþii ne-au fost definitiv rãpiþi, aºa
încât nu mai conteazã dacã au murit ieri sau acum o mie de ani. Aici,
în cimitirul Praterului, mã simt de parcã aº fi la Pompei. Scotocesc,
cu interesul rece al istoricului cãutând sub cenuºã, o epocã ce pare
sã fie cel puþin la fel de adânc îngropatã în pântecul timpului precum
aceea a Imperiului Roman.
În româneºte de GABRIEL KOHN
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1. Alte proiecte de coºmar
La sfârºitul anului 1913 puteau fi zãriþi în celebra Café Central din
Viena, aºezaþi la mese diferite, înconjuraþi de prieteni, de adepþi, de tovarãºi,
de tineri rebeli sau de artiºti famelici, Freud, Lenin, Stalin, Hitler, Troþki,
Stefan Zweig ºi alþii pe care o sã-i mai numim pe parcursul acestei postfeþe :
mulþi alþii care prelungeau dialogurile, discuþiile, taclalele pânã peste marginile suportabilului. La doi paºi era Hofburgul, reºedinþa bãtrânului Împãrat,
a preabãtrânului Împãrat cãruia, fãrã îndoialã, îi trecuse timpul. Era din
1848, de ºaizeci ºi cinci de ani, pe tronul unui imperiu ce pãrea fãrã de
început ºi fãrã de sfârºit : un imperiu ireal, dacã numãrãm doar ºirul de supravieþuitori pe care îi propune începutul veacului. Fiindcã, dupã Mayerling, un
nou raport îºi descoperã întâietatea : acela dintre viaþã ºi supravieþuire.
În acest imperiu ireal, în aceastã lume în care imaginile realitãþii sunt
copleºite de imaginile proiectelor, tinerii (încã) adunaþi în Café Central ºtiau,
simþeau cã lumea aceea nu mai existã. Ei erau siguri cã în Hofburg nu mai
domneºte un om, ci o fantomã. Ei existau în numele lumii de mâine. Proiectele lor nu sunt (cu mici excepþii) foarte limpezi, dar viaþa lor le va împlini.
Viaþa lor înseamnã, marcheazã o epocã inauguralã. Totul va fi memorabil ;
totul e deosebit de important. Oameni cu destin, ei definesc Lumea nouã. În
foarte multe dintre scrierile lor ei vor folosi, cu o neobiºnuitã insistenþã,
persoana întâi. Ceea ce au fãcut pânã în acel moment evocã drepturile lor
sacre. Numeºte temeinicia programului lor reformator. Demonstreazã cã ei
au în aceastã lume o misiune de excepþie.
ªi dacã ei n-au scris jurnal în sensul consacrat al cuvântului e ca ºi cum
l-ar fi putut scrie. Mein Kampf poate þine loc de jurnal. E chiar o specie nouã
de jurnal, aºa cum îl propune Europa Centralã.
Faptul cã falsificatori ingenioºi au pus pe piaþã jurnalul lui Hitler aratã
în ce mãsurã cititorul aºteaptã un asemenea document. Dacã a existat Mein
Kampf, dacã a existat jurnalul lui Goebbels, de ce n-ar exista jurnalul lui
Hitler ? Insul are (avea) un exerciþiu al confesiunii. Doctrinarii extremei
drepte sau doctrinarii extremei stângi, demonii acestui timp al dezastrelor
nu ezitau sã se confeseze : fãcea parte din disciplina muncii lor. Ei, zeii noii
lumi, confirmau ºi aºa deitatea lor.
Jurnalele lor reale sau posibile sunt hagiografii de tip nou. Ele vor sã
înlocuiascã vechile cãrþi sacre, în care doar cei aºezaþi în preajmã mãrturiseau miracolul. Mein Kampf presupune un ºir de mãrturisiri, un jurnal,
dar este, înainte de toate, Cartea. O carte care (ca ºi cãrþile de tip confesiv
ale lui Lenin, ca ºi jurnalul lui Troþki) face rocada : în faþa unei lumi desacralizate aduce învãþãtura mântuitoare. Folosind o figuraþie comunã, ele
inaugureazã Imperiul demonilor. O categorie a jurnalelor Europei Centrale,
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jurnale pe care le vom cuprinde în volumul al doilea al acestei încercãri de
sistematizare, evocã Imperiul Demonilor. Dacã unul dintre Centrele
Mitteleuropei este Auschwitz-ul, atunci ele sunt cele care definesc centralitatea acestui loc. O parte dintre bravii bãrbaþi ai Cafenelei Central vor fi
chiar liderii acestui timp al subteranei.

2. Demonizare, des-demonizare
Între cei care stau (totuºi, nu chiar atât de mult) în aceastã cafenea, atât
de apropiatã de reºedinþa imperialã, de sediul bãtrânului Împãrat, un loc
aparte îl ocupã Freud. Am putea spune : locul central. E foarte important sã
subliniem, în acest punct al postfeþei, cã locul central trebuia ocupat de un
medic. Un medic care descoperã o terapie nouã, într-o lume în care vechile
soluþii (într-o medicinã în care vechile leacuri) deveniserã lipsite de eficienþã.
Forþând puþin lucrurile, am putea afirma cã în mãsura în care e timpul
demonilor, începutul de secol e timpul medicilor. Subterana fiinþei trebuie sã
identifice personajul cel rãu. Sã-l scoatã la luminã.
Intimitatea omului nu mai e un loc în care nimeni nu are dreptul sã
pãtrundã : intimitatea e un loc de afirmare a noii terapii. Fiindcã ea e zona
de unde începe boala.
Atunci când numim noua terapie, când evocãm psihanaliza, începem,
firesc, cu Freud. Dar Freud înseamnã un lung ºir de medici ºi scriitori sau de
medici-scriitori care fac, în acelaºi timp cu el, sondaje abisale. Jurnalul lui
Schnitzler ºi câteva nuvele ale lui Schnitzler (ºi el personaj posibil în fotografia din 1913) ar fi putut evoca ºi un (alt) descoperitor al psihanalizei. Un
lung ºir de autori vienezi, consideraþi învãþãcei ai lui Freud, ar fi putut
descoperi singuri arta confesiunii. Ar fi putut ei înºiºi (ºi fãrã lectura lui
Freud) sã aºeze în paginã confesiunile tulburi ale personajelor lor. Afinitãþile
elective sunt cele care îl leagã pe Stefan Zweig de pãrintele psihanalizei : o
solidaritate vienezã provoacã nuvelele din Simþuri rãtãcite.

3. Alt timp al copilãriei
(adolescenþei, maturitãþii, senectuþii)
Rãnile sunt vechi  zice noua terapie, spun noii medici. Noua terapie
focalizeazã altfel acest timp, pânã acum al inocenþei. Ce îºi aminteºte pacientul de copilãria lui ? Ce e nemãrturisit din aceastã copilãrie ? Aceºti
oameni care trebuie mântuiþi trebuie întâi sã-ºi evoce istoriile trecute, pânã
acum, sub tãcere. Sã spunã cât de pãcãtoºi sunt.
Noua istorie a sufletului începe un pic mai devreme. Sau, dacã am încerca
sã intrãm în fondul problemei : începe din ce în ce mai devreme. Deºteptarea
primãverii ar fi emblema sub care s-ar putea aºeza aceastã literaturã
confesivã. Jurnalul nu mai începe cu istoria personalã, cu timpul conºtientizãrii, ci cu epoca în care inconºtientul patroneazã gesturi inavuabile.
Poate cã literatura are rolul de a masca mãrturia ; de a camufla poziþia.
Bãnuim în Rãtãcirile elevului Törless o istorie personalã, dar trebuie sã
ajungem la jurnalele de creaþie, la caietele adunate postum în douã volume
masive, aluvionare, pentru a înþelege suavul raport jurnal/roman !
Nici cã visau aceºti ficþionari ai începutului de secol, încã vegheaþi de
umbra de la Hofburg, ce se va întâmpla în urmãtoarele decenii. Va trebui ca
antisemitismul sã se afirme sãlbatic pentru ca Lumea de ieri sã aparã (în
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viziunea lui Stefan Zweig) ca o lume a echilibrului ºi a înþelepciunii, iar
Imperiul un garant al fericirii personale.
Înþelegem deci cã ideea de confesiune, de jurnal, aºa cum o propune
Europa Centralã, se afirmã în jurul Auschwitzului, dar ºi în jurul Vienei
recâºtigate. Se construieºte pe ideea de vinã, dar ºi pe necesitatea terapiei.
Impulsioneazã spiritul ficþionar, gata sã recupereze regatul imaginar al
Austro-Ungariei.
Jurnalul intim din acest spaþiu se deosebeºte substanþial de cel propus
de ceilalþi. Dacã vom porni de la diferenþierile stabilite, de pildã, de Alain
Girard (Le journal intime, P.U.F., 1963) sau la Les Journaux intimes, ale lui
Michèle Leleu, Paris, P.U.F., 1952, sau Georges Gusdorf, La découverte de
soi, P.U.F., 1948, vom observa cã, la mijlocul secolului nostru, cercetarea
asupra jurnalelor (intime) s-a stabilizat asupra unui ºir de nume. Dacã
mai luãm în consideraþie Anthologie du journal intime, cu o introducere ºi
note de Maurice Chapelan, Paris, Lafont, 1947, putem sã-i numim pe
Joubert, Maine de Biran, Benjamin Constant, Stendhal, Alfred de Vigny,
Jules Michelet, Guérin, Amiel, Marie Bashkirtseff, Novalis, Katherine
Mansfield, Byron, Kafka, Kirkegaard, Thoreau, Jules Renard, Pierre Louis,
Lavater, Leon Bloy, Samuel Pepys, Loti, Emerson, Leautaud, Barbey dAurevilly,
Gide, Tolstoi, Goethe, John Wesley. Aceºtia ar fi eroii jurnalului intim,
iluºtrii în jurul cãrora se defineºte (s-a definit) genul. Alain Girard reþine
trei tipuri de jurnal :
1. Jurnalele meditativilor sau ale visãtorilor, de la Biran la Amiel. Termenul de meditativ i se pare lui Alain Girard mai explicit decât sentimental,
pe care îl folosiserã alþi cercetãtori ai genului, în special Michèle Leleu.
2. Jurnalele nervoºilor, Byron, Constant sau Stendhal, care aruncã o
privire asupra vieþii lor pentru a intra în vârtejul ei o clipã ºi a scãpa de
sentimentul de irealitate pe care ea li-l dã.
3. Jurnalele pasionaþilor, aceia pe care noi îi numim cu plãcere puternici,
prin opoziþie cu ceilalþi, mai vulnerabili ºi mai instabili, ºi pentru cã saturaþia
de ei înºiºi nu i-a împiedicat sã construiascã o operã, care se impune prin
abundenþã ºi continuitate.
Mai scrie cercetãtorul, în încheierea primei pãrþi a studiului : Timiditatea ºi-a fãcut intrarea în literaturã prin Rousseau, pe care noi îl considerãm
încã în punctul de plecare al intimismului. […] Toþi intimiºtii, fãrã nici o
excepþie, au fost niºte timizi .
Termenul timid, legat de termenul (folosit totuºi !) de vulnerabilitate
numeºte o inadecvare socialã. Autorul de jurnal intim, aºa cum e el vãzut,
înþeles, gândit pânã la jumãtatea secolului XX, trãieºte din plin neadecvarea,
inadaptabilitatea, incapacitatea de a stabili ºi de a afirma o relaþie. Greutatea s-ar deplasa asupra visãtorilor, nervoºii fiind legaþi de sentimentul
de irealitate. Iar jurnalele pasionaþilor, ale puternicilor, s-ar defini (ºi) prin
raportare la cei vulnerabili ºi instabili, prin opoziþie faþã de aceºtia.
Goethe ar intra în ultima categorie. Dar românul Maiorescu nu ilustreazã
oare Jurnalele puternicilor ? Mai ales cã el trãieºte ºi printr-o opoziþie acutã
cu jurnalele pe care fiinþele fragile ale culturii române le-au propus. Jurnalele
lui Maiorescu, analizate mult în ultimele decenii, pot câºtiga dacã le citim
vizavi de operele confesive ale marilor scriitori din a doua jumãtate a
secolului XX.
Aºadar, nici un moment, boala, agonia, moartea. Cel mult clipa :
Un om care þine un jurnal ascultã, de fapt, de o somaþie pe care o trãieºte
fiecare om : aceea de a scãpa de beþia insignifianþei ºi de inanitatea clipei, de
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a se ignora în timp, în cãutarea unei identitãþi ºi a unei unitãþi care, în
ansamblul ei, îi scapã ; de a ocupa o poziþie conformã cu aspiraþiile sale,
recunoscutã de ceilalþi. Fiecare, dupã caracterul sãu, brodeazã asupra acestei
teme variaþiuni proprii. Mãrturisind pentru ei înºiºi, intimiºtii cei mai reprezentativi mãrturisesc pentru ceilalþi  (Alain Girard, op. cit., p. 132).
Suntem, cu sinteza lui Alain Girard, pe promontoriul deceniului al ºaptelea.
Jurnalul intim fusese definit pânã acum într-un anumit fel, de reprezentanþii
unor anumite culturi. În fiecare dintre definiþiile lui un loc important îl joacã
relevanþa socialã a naratorului : capacitatea lui de a fi într-un mediu social.
Interioritatea pune în cumpãnã exterioritatea, dupã cum amândouã sunt
puse sub semnul întrebãrii de un termen nou : intimitate.
Dar noul termen nu angajeazã statutul social al fiinþei decât în mãsura
în care incapacitatea relaþiei propune o retragere : în mãsura în care autorul
defineºte o existenþã insularã. Cartea lui Alain Girard (ºi cãrþile cu care se
încheie prima jumãtate a secolului Jurnalelor) este ca un manual de cãlãtorie
în cãutarea unui arhipelag aproape exotic.
Jurnalele Europei Centrale nu mai propun existenþe insulare. Ele nu mai
vorbesc despre boalã, agonie ºi moarte în trecere. Ele îºi centreazã preocupãrile. Ele trãiesc (sunt scrise) sub semnul bolii ºi al agoniei. Ele realizeazã
moartea aici. Substanþa lor se coaguleazã pre-simþind moartea. A simþi
înseamnã a pre-simþi finalul.
Tema morþii acestei lumi trebuie coroboratã cu tema naºterii celei mai
bune lumi cu putinþã. Presentimentul morþii personale pune în cumpãnã
sentimentul renaºterii. Trupul devine un instrument de cunoaºtere, dar ºi de
salvare. Lumea e redusã la el. El trebuie vindecat, el trebuie renãscut, el
trebuie scris. Dacã lumea poate fi salvatã, atunci ea poate fi salvatã prin
documentele magice. Jurnalul devine auxiliar terapeutic, dar ºi carte
magicã : paginile lui, cuvintele, literele îºi capãtã o spectaculoasã identitate.
Se desprind de subiect : trãiesc.
Existenþa zilnicã, frustrantã, se împlineºte prin speranþa minunii posibile. Oamenii obiºnuiþi erau mântuiþi de o terapie a sufletului  de o terapie
a speranþei. Ei puteau descoperi forþa paginii, a cuvântului, a învãþãturii.
Pasionaþii, puternicii lui Alain Girard existã ºi în aceastã lume. Jurnalele
celor puternici pot fi întâlnite (la prima vedere) peste tot. Cu o precizare :
sunt jurnalele celor care respirã Ordinea imuabilã.
Jurnalul este un raport despre viaþa ºi despre faptele de zi cu zi. Dacã ar
avea un adresant, el ar fi fãrã îndoialã insul de la Hofburg. Fantoma imperialã.
Textul e administrativ, aparþine unei birocraþii imperiale. A trãi în Imperiu
înseamã a te supune acestei birocraþii  a te subordona unei ierarhii. Orice
eficienþã umanã se mãsoarã aici prin capacitatea de a te supune sistemului :
prin purificarea de orice subiectivism, interioritate, intimitate.
Recitim jurnalele ºi scrisorile tânãrului, dar ºi ale maturului Titu Maiorescu.
Ale copilului ( !) care încearcã sã-ºi punã ordine în tot ceea ce face. Sau, cum
spune G. Cãlinescu, în a sa Istorie a literaturii române de la origini pânã în
prezent (ed. a doua, Minerva, 1986, pp. 397398) :
Copilul e teribil de precoce. La 15 ani începe sã-ºi întocmeascã un jurnal,
jurnal nu de tânãr cu viaþã interioarã excesivã, ci de ambiþie care þine sã se
înfrâneze ºi sã se corecteze. Acolo îºi noteazã piesele de teatru vãzute de la
vârsta de 5 ani, la Sibiu, Bucureºti, Braºov, Viena ºi pune note artiºtilor cu
un dogmatism de cronicar bãtrân : rãu, bine, excelent, excelentissime. Fãrã
îndoialã, omul se revelã de la început o personaliate, dar cu structura omului
care va izbuti în viaþã, nicidecum a geniului. Nici o dezordine, nici o ridicare
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uriaºã de nori nu se observã la aceastã minte cristalinã, ce se naºte clarã de
la început ºi nu mai face progrese, cum se întâmplã de ordinar în cazurile de
precocitate. Mentalitatea e a unui bucher suficient ºi inuman de serios.
Uºoara literaturizare (suntem în perimetrul geniului cãlinescian !) nu
trebuie sã ne împiedice sã observãm cã jurnalul nu funcþioneazã altfel decât
ca document intelectual. Tânãrul scrie în numele unei obligaþii, al unui proiect
ce trebuie a fi dus pânã la capãt. El traduce o ordine interioarã. Chiar dacã nu
atât de precoce, alte jurnale ale cãrturarilor ardeleni din imperiu evocã aceeaºi
disciplinã : aceeaºi subordonare faþã de proiectul pedagogic. Paginile lui Iosif
Blaga, de pildã, profesor la Braºov, nu ies din tipic. Nici o miºcare sufleteascã
nu le tulburã. Nici un gând nu iese în afara comandamentului pedagogic.
Exegeþii mai noi ai lui Maiorescu (ºi îndeosebi N. Manolescu) citesc din
nou jurnalul pentru a descoperi aici vibraþiile unui suflet modern. Nu sunt
multe, dar ele trebuie sesizate : în stilul lui reþinut, sobru, criticul se gândeºte
la sinucidere. E o soluþie !
Sã legãm aceastã soluþie de apartenenþa la un tip de civilizaþie ?
La o lume care îºi epuizeazã mesajul ? Poate cã bãrbatul cautã o soluþie
virilã, conform unui cod cavaleresc. A fost un luptãtor, a fost în întreaga sa
viaþã un bãrbat al onoarei. Dacã trupul sãu îl trãdeazã, dacã el anunþã
sfârºitul, e mai bine sã-ºi trãiascã sfârºitul lucid  sã exprime pânã la capãt
Ordinea lumii. Ateu, Maiorescu nu trãia sub semnul pãcatului. Pãcat putea
fi pentru el ieºirea în afara Ordinii, a disciplinei, a rigorii  a construcþiei 
pe care le numeau acestea toate.
ªi totuºi, gândul maiorescian se lega de acest final. Educaþia sa vienezã
nu era (ºi) în afara acestei soluþii.
Maiorescu adulterin (libertin), sinucigaº, ateu. Cei trei termeni se leagã
strâns de ceea ce Nicolae Manolescu numea Contradicþia lui Maiorescu.
Marele critic nu era desprins (deºi la prima vedere aºa pare) de mesajul
paºoptismului transilvan  al generaþiei pãrintelui sãu. Acþiunea sa e bivalentã : pe de o parte, ea numeºte un final de epocã, pe de altã parte, ea
trãieºte resurecþia unei naþiuni. Vom observa aceeaºi ambivalenþã în jurnalele unor scriitori ca Aron Cotruº (sau în paginile care echivaleazã jurnalul)
sau Lucian Blaga. Dar vom observa aceastã ambivalenþã în scrisul lui Slavici.

4. Închisorile mele
Un caz aparte în literatura Europei Centrale ºi a României este al lui Ion
Slavici, unul dintre clasici. Nu s-a subliniat cu destulã tãrie influenþa pe care
anii vienezi au avut-o asupra scriitorului. Cunoscãtor perfect al limbii
germane, el aparþine, cum aparþin toþi cei de la margine, austricitãþii. E, ca
sã folosim o idee a lui Roth, mai austriac decât vienezii. E mai categoric
decât vienezii (care cântã Wacht am Rhein) în apãrarea identitãþii austro-ungare. Modelul, germanic, cu tot ceea ce are el bun sau rãu, acþioneazã
asupra lui cu o neobiºnuitã forþã. Dar acest model nu înseamnã doar ordine,
disciplinã, ci înseamnã ºi doctrinarii antisemiþi, înseamnã o dinamicã socialã
intolerantã, exprimatã mai târziu în acþiuni antisemite.
Nu putem înþelege confesiunea, jurnalul în literaturile Europei
Centrale dacã nu înþelegem cã bãtãliile pentru identitatea naþionalã, duse
mai ales în perioada 1848-1918, configureazã o imagine specificã acestui
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spaþiu : bãtãliile pentru identitatea naþionalã nu afectau neapãrat unitatea
Imperiului. Corifeii luptelor naþionale erau, de foarte multe ori, partizanii
federalizãrii. Dar federalizare nu însemna neapãrat toleranþã : nu însemna
obligatoriu acceptarea tuturor în acest spaþiu. Modelul german (austro-ungar)
este legat, de foarte multe ori, de un antisemitism, direct sau subiacent). În
1878, dupã Congresul de la Berlin, reacþiile lui Eminescu ºi Slavici au o notã
ieºitã din comun. Un pamflet aproape uitat, Soll ºi Haben. Cestiunea
ovreilor din România, atrage atenþia aupra unui Slavici pe care cititorul
român al secolului XX l-a ignorat aproape cu desãvârºire : acela al reacþiilor
necontrolate, legate de prestigiul modelelor sale. Sau cum scrie Carol Iancu
în a sa cercetare Evreii din România (1866-1919). De la excludere la emancipare (traducere de C. Litman, Ed. Hasefer, Bucureºti, 1996, pp. 240-241):
Dacã prinþul Bismarck are dreptul sã expulzeze pe iezuiþi ºi pe socialiºti,
Slavici se întreabã de ce li se refuzã românilor aceeaºi atitudine faþã de
evrei, care reprezintã «o conjuraþie contra societãþii moderne». «Noi nu-i
persecutãm pe socialiºti pentru cã avem mai puþini decât Germania, dar
putem persecuta în anumite întrebãri pe evreii pe care îi avem mai mulþi
decât îi are Germania pe iezuiþi, pe socialiºti ºi pe evrei împreunã.» Dacã
Apusul va ºti sã impunã cu forþa emanciparea evreilor, românii vor ºti sã
reziste. Cu un simþ profetic macabru, Slavici (scrie Carol Iancu) a prevãzut
soluþia finalã : «Dacã va ajunge cuþitul la os, Europa creºtinã ºi iudeo-germanã
va fi pentru noi ºi nu pentru semiþii mozaici ! ªtim cât de iubiþi sunt evreii în
þãrile occidentale ! Sã încerce sã ne ducã pânã la disperare ºi atunci sã nu ne
învinovãþeascã dacã focul aprins ».
Sã încercãm sã recitim aceste pagini, sã recunoaºtem, cu totul neaºteptate : ele exprimã poziþia unuia care ºtie ce se întâmplã în Europa Centralã.
A fost pe acolo, e la curent cu istoria ºi cu isprãvile lui Bismarck.
Publicistica lui Slavici, multã ºi eterogenã, are un centru de greutate :
viaþa românilor din Ungaria  din Imperiul Austro-Ungar. Director al Tribunei,
el este un ideolog, un purtãtor de cuvânt, un apãrãtor al românilor de aici. La
Sibiu, Slavici intrã, pentru prima datã, în contact cu forþele represive. Va fi
condamnat la închisoare.
Primul jurnal de închisoare al lui Slavici (sã numim aºa prima parte din
Închisorile mele) nu este, cred, foarte diferit de alte jurnale de închisoare
scrise de liderii politici cehi, ucraineni, sârbi º.a.m.d. E solidar cu unii ºi se
desolidarizeazã de alþii, în funcþie de interesele imediate ale românilor.
Paginile sale de publicisticã au mereu note virulente asupra obiceiurilor
unora sau ale altora. Nu sunt, aºa cum se spune, senine. Suntem destul de
departe de tolerantul Slavici, pe care îl ºtim din Mara. Suntem departe de
textele literare ale lui Slavici.
Ieºite din serie sunt paginile scrise de Slavici în închisoarea de la Vãcãreºti,
dupã ce e condamnat pentru colaboraþionism. Slavici este tipãrit cu grãbire
în 1948, anul interdicþiilor, fiindcã se manifestase ca socialist, fiindcã în
ultima dintre închisorile sale fusese admirator al internaþionaliºtilor.
Dacã la Maiorescu vom descoperi foarte rar propoziþii care ilumineazã
intimitatea, în Închisorile mele dãm, surprinzãtor, de situaþii în care vârsta
îºi divulgã crizele. Omul e bãtrân, e bolnav. E neputincios. Nimeni nu ia în
seamã vârsta : nimeni nu þine seama de valoarea scriitorului. E umilit ºi el
recepteazã din plin umilinþa. Transcrie, fãrã cruþare pentru sine ºi pentru
cititor, atitudinile dispreþuitoare ale celorlalþi. A ajuns un paria. ªi-a câºtigat
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statutul de evreu pe care îl evocase, cu atâta dispreþ, în 1878. Am putea
spune cã în literatura europeanã jurnalul lui Slavici inaugureazã noua serie
de jurnale carcerale, celebre dupã 1945.

5. Bifurcãri
Slavici face închisoare pentru prima datã pentru un delict de presã. E
condamnat pentru cã apãrã drepturile românilor din Ungaria. E trimis în
temniþã fiindcã e un luptãtor al cauzei naþionale. În Transilvania secolului al
XIX-lea era greu sã fi fost altfel.
Închisorile mele este o carte precursoare ; ea devanseazã alte jurnale
carcerale care evocã vieþile unor luptãtori aruncaþi în temniþã ºi de duºmani,
ºi de ai lor. Intrã la închisoare ºi în numele unei utopii imperiale, ºi în
numele uneia naþionale. Abia mai târziu vor apãrea jurnalele celor ce au
intrat la închisoare pentru opþiunile lor rebel-politice, ca sã intre din nou la
închisoare dupã ce profeþiile lor politice s-au împlinit.
O parte dintre jurnalele imperiale vizeazã utopia imperialã, altele
utopia marxistã. Luptãtorii ºi fanaticii revoluþiei roºii, ca ºi luptãtorii ºi
fanaticii revoluþiilor naþionaliste vor propune cãrþi care vor deveni repede
best-seller. Dupã primul rãzboi mondial va abunda acest tip de jurnal. Autorii
lor, soldaþi ai revoluþiei mondiale sau naþional-socialiste, au fanatismul solemn
al noii credinþe. Sunt hagiografii propriei lor istorii. Jurnalele revoluþiei
mondiale (cele politice !) nu au fost selectate pentru acest volum. Dar trebuie
sã numim Reportaj cu ºtreangul de gât al lui Julius Fuik ca un prototip al
cãrþii de închisoare  ca jurnal al condamnaþilor la moarte. Deschiderea ºi
devotamentul faþã de grup, faþã de Utopia tangibilã au, de fiecare datã,
anvergurã. Spectaculoasele lupte ale soldaþilor ºi ale rãzboiului din subteranã sunt subsumate credinþei în noua lume : în cea mai bunã lume cu
putinþã. Creaþia literarã hrãnitã cu proiectele celei mai bune lumi cu putinþã
este nu o datã viabilã.

*
Am scris  cu altã ocazie cã scriitorii români din Imperiu  Blaga, Aron
Cotruº, Cioran încearcã a recupera în cãrþile lor (ºi, mai cu seamã, în jurnalele lor) imaginile imperiului pierdut. ªi scriitorii sârbi, croaþi, cehi ai anilor
treizeci încearcã acelaºi lucru. O parte din jurnalele lor se reîntorc, obsesiv,
la imaginile imperiale.
Modelul imperial funcþioneazã chiar ºi în jurnalele de cãlãtorie ale lui
Rebreanu, cãlãtor încruntat prin Banat, dar cãlãtor fericit când întâlneºte
într-un tren oarecare cãmãºi negre : Mussolini a fãcut ordine ! El e un iubitor
al Ordinii !

*
În România nu au fost prizate la dreapta valoare nici Hronicul ºi cântecul
vârstelor ºi nici Luntrea lui Caron de Lucian Blaga. Primul e scris dupã
modelul goethean din Poezie ºi adevãr, al doilea deturnând istorii personale
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din anii 1945-1956. Memorialistica (jurnalele) lui Blaga trebuie cititã sub
semnul mitului Imperial (naþiunea va trebui sã fie ceea ce a fost imperiul :
sã ocroteascã adevãratele valori imperiale), cât ºi sub semnul mitului Creaþiei.
Filosoful învie  e creat ºi, la rându-i, creeazã  în numele iubirii : abia
iubirea m-a întemeiat sunã versul tutelar din Hronicul ºi cântecul vârstelor.
Viena avangardelor artistice îl lasã rece ; Viena zguduirilor spirituale îl atinge
doar în treacãt. Tânãrul e dominat de iubire. Luntrea lui Caron, corolar al
operei postume, este însã o carte despre supravieþuire. Lecþiile de iubire
devin lecþii despre moarte. O Venus pãmânteascã ºi una cereascã rãmân
alãturi de poetul care e exclus de regimul comunist din Universitate, din
lumea literarã, dintre intelectuali. Exilul interior convine ( !) filosofului ºi
poetului care, reducându-ºi relaþiile sociale, recompune o interioritate (o
intimitate) fertilã.

*
Unul dintre momentele cele mai înalte ale literaturii publicate dupã 1989
a fost acela al literaturii de formulã confesivã a lui I.D. Sîrbu. Jurnalul unui
jurnalist fãrã jurnal înregistreazã cu umor, cu inteligenþã, cu finã ironie,
evenimentele unei epoci a dezastrelor. Elev ºi prieten al lui Lucian Blaga,
I.D. Sîrbu este mitteleuropean : mama lui vine din Boemia în Banat unde îl
întâlneºte pe tatãl sãu. În arborele genealogic al scriitorului (care vorbeºte
germana, maghiara º.a.m.d.) existã, pe lângã români, cehi, germani, evrei.
Dialogurile sale cu culturile din fostul imperiu sunt de o senzualitate
cuceritoare : comediile lui I.D. Sîrbu se bazeazã pe vocaþia de actor, de
bufon a unui autor care trãieºte o existenþã fabuloasã. Închisoarea a nuanþat  a dat profunzime acestui mare personaj al ultimelor decenii.
Dacã A.E. Baconsky (unul dintre liderii culturali care l-au marginalizat
în Clujul anilor 50 pe I.D. Sârbu) ar fi þinut jurnal în perioada 1947-1978,
fãrã îndoialã cã am fi avut în faþã una dintre cele mai importante opere ale
Centrului ºi Estului european. Poet exponenþial al realismului socialist la
începutul anilor cincizeci, autor rebel dupã 1955, el rãmâne dupã 1960
într-un Bucureºti ostil. În exil interior, el va trãi, graþie unor burse, etape ale
formãrii sale târzii, în Viena sau în Berlin. E primul (sau printre primii) care
recucereºte, pentru cultura românã, spaþiul mitteleuropean. De la Kafka la
Ingeborg Bachmann, el va recupera valori interzise în anii cincizeci. Dar
importante sunt jurnalele sale de cãlãtorie, notele care evocã însingurarea
sa într-o lume nefamiliarã. Fervent al utopiei comuniste în anii tinereþii sale
poetice, încrezãtor în viitorul fericit în cea mai bunã lume cu putinþã, A.E.
Baconsky va parcurge un drum pe care toþi autorii-vedetã din anii cincizeci
ai estului comunist (cei care au crezut) l-au parcurs : cel de la exaltarea
fanaticã la mizantropiile acute. Jurnalele sale din Occident, scrise în anii
ºaptezeci, aparþin viziunilor negre despre lume.
Poetul ºi prozatorul au coborât în infern.
Pandant al infernurilor descoperite în cãlãtorii e romanul Biserica neagrã.
E o carte-parabolã despre universul concentraþionar, un fel de contrautopie
kafkianã. Jurnalele baconskiene se hrãnesc copios din antimodelele literaturii absurde.
Prieten ºi emul al lui A.E. Baconsky, Petre Stoica (traducãtor eminent
din literaturile austriacã, germanã, maghiarã, sârbã º.a.m.d.), specialist în
Trakl, scrie Jurnalul unui cultivator de mãrar. E victoria idilicului autoironic
într-un gen în care vizionarii sumbri abundã.
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Scriitorul îºi regizeazã contextele ca un adevãrat artist al scenografiei.
Artist pânã în vârful unghiilor, importantul scriitor gãseºte o formulã de
jurnal care, fãrã îndoialã, va avea ecou.

6. Cãrþile celor puternici ºi cãrþile autodistrugerii
Jurnalele stãrii de crizã dominã cãrþile Europei Centrale. Starea de
crizã e numitã de poeme, romane, piese de teatru. Specia numitã jurnal se
infiltreazã ºi recompune genurile liric, epic ºi dramatic. Starea de crizã este,
deopotrivã, una a pre-simþirilor, dar ºi a simþurilor rãtãcite care sesizeazã
boala, finalul, dezastrul, apocalipsa. Jurnalele celor puternici nu sunt doar
cele scrise de cei care, aici, ordoneazã lumea conform legilor sale : sunt ºi ale
celor care trãiesc, deja, dincolo.
Scriitorul nu mai e un timid în sensul consacrat al termenului. Nu inaptitudinea de a se angaja ca ins social îl face sã scrie jurnal. Dar e o fiinþã
pentru care folosirea cuvântului Eu uzurpã o istorie a umanitãþii. Presimþind
finalul (inevitabila noastrã prãbuºire, scrie Cioran), scriitorul nu face altceva
decât sã se punã în acord cu Imperiul : sã-ºi trãiascã finalul.
Procesul de autodistrugere e cel mai vital pe care îl trãieºte scriitorul
Europei Centrale. Jurnalele acestor scriitori (reale, camuflate) propun sisteme de autoanihilare. Ei vor sã se autodistrugã în limba lor : sã traducã în
limbajul lor propriu discursul autodesfiinþator. El se va autodistruge în
efigie. Jurnalele lui Gombrowicz, Cioran, Krlea pun sub semnul întrebãrii
patria, religia, familia. Tot ce dã  asigurã  identitatea e, încã o datã,
devalorizat.
Dacã Europa (Centralã) e un tãrâm al demonilor, de ce n-ar realiza aceste
jurnale (cele numite, dar mai ales altele) o des-demonizare ? Dacã lumea e
rea, dacã ea e aºezatã sub semnul rãului, de ce n-ar fi scriitorul de jurnal cel
care sã despartã apele ?

*
Marii scriitori ai Europei Centrale (excepþiile confirmã regula) nu au
scris jurnale pentru a le da publicitãþii. Operele lor erau altele, jurnalele nu
erau decât un drum cãtre operã. Ele defriºau paraginile cotidianului. Ele
subliniau dificultatea de a ajunge la un cuvânt definitiv, la o formã acceptabilã. Ele mutau accentele pe efortul (nu acoperit de succes) de a salva
Cartea (Lumea).
Bruioanele  cãrþi involuntare, mãrturii ale eºecului  au trecut pe primul
loc. Ele erau mai importante decât opera ! Proiectul devenea mai convingãtor
decât rezultatul final. El era mãrturia. Iar mãrturia începe sã capete, mai
ales dupã Auschwitz, mai ales dupã Gulag (oamenii de la mesele din Café
Central proiectaserã Auschwitzul ºi Gulagurile), un sens mai adânc.
Utopiile artisticului se aliniazã celorlalte utopii ºi sunt puse, ºi ele, sub
semnul bãnuielii. Jurnalele Europei Centrale, care au mizat pe Începutul
unei noi lumi, evident paradisiace, sunt analizabile, azi, sub semnul acelui
raport iscat de relaþia Cãlãu/Victimã. Între cãlãii care au proiectat cea mai
bunã lume cu putinþã ºi victimele care au suportat cumplita teroare a celor
confiscaþi de proiectul lor.
Cui aparþin cãrþile cãlãilor ? Cui aparþin cãrþile victimelor ? Afirmaþia cã
dupã Auschwitz nu se mai poate scrie poezie (cã dupã Gulag intimitatea
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rãmâne un cuvânt lipsit de substanþã) activeazã alte raporturi între creatorul
de jurnal ºi cititorul lui.

*
Fericita epocã a jurnalelor a fost circumscrisã, la începutul deceniului al
ºaptelea, de Alain Girard. Dupã conºtientizarea lagãrelor începe epoca
literaturii care supravieþuieºte. Sau a jurnalelor care supravieþuiesc altfel, în
numele altui tip de mesaj. Poate cã eºecul lui Kafka (prin eºecul lui au ieºit
la luminã Jurnalele), prin inadecvarea prietenilor lui (a contemporanilor lui)
la voinþa lui, e simbolic pentru finalul ºi renaºterea jurnalului, ca gen, în
Europa Centralã. ªi nu numai aici.
Cornel Ungureanu
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