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BĂRCUȚE 
DE HÂRTIE

BRODOVI 
OD PAPIRA

O revistă bilingvă româno-croată este un lucru 
inedit. În măsura în care va reuși să se mențină – 
și sperăm să se mențină – și dincolo de eforturile 
noastre de a o scoate la lumină, ea este și rezul-
tatul unui proces natural de deschidere între cele 
două țări pe mai multe niveluri, proces accentuat 
odată cu intrarea României iar apoi a Croației în 
Uniunea Europeană. Lucrul acesta se vede și în 
domeniul cultural, iar un barometru ar putea să 
îl reprezinte chiar trendul ascendent al traduce-
rilor de opere literare dintr-o limbă într-alta și al 
vizitelor scriitorilor români sau croați la diverse 
festivaluri literare, burse și rezidențe, lansări sau 
târguri de carte din țara de cealaltă parte.

Dacă până la început de nou mileniu traducerile 
directe din limba română în croată (schimburi-
le culturale între România și Iugoslavia sunt un 
subiect aparte) se pot număra pe degetele de la o 
mână (lucru îngreunat cu siguranță și de situația 
dificilă din anii de conflict armat care au urmat 
destrămării Federației), odată cu anii 2000 – mai 
exact începând cu traducerea în 2009 de către 
Mate Maras a romanului lui Petru Cimpoeșu Si-
mion Liftnicul – paradigma se schimbă, urmând 
ca aproape în fiecare an să apară în volum cel pu-
țin câte o traducere din limba română în croată, 
mulțumită în principal traducătorilor Ivana Olu-
jić și Luca-Ioan Frana, cărora le urmează apoi un 
alt șir de traducători formați sau în formare. 

Dar în schimburile culturale nu este vorba numai 
de cuvântul scris: scena este acum deschisă pentru 
diverși artiști, de la muzicieni, la oameni de teatru 
și film, pictori sau performeri, schimburi acade-
mice, astfel încât una dintre misiunile noastre este 
tocmai aceea de a identifica aceste locuri comune, 
puncte de intersecție între cele două culturi/state/
entități, așa cum au loc ele în ziua de astăzi, dar 
privind și înapoi în timp cât de departe posibil. 

Încercăm așadar să construim un pod dar și o hartă a 
locurilor noastre comune, a punctelor de intersecție.

Prin profilul său bilingv (tendința noastră este ca 
toate materialele să fie prezentate în ambele lim-
bi, cu unele excepții totuși în funcție de spațiul 
disponibil și publicul țintă) revista se adresează 
așadar – să-l denumin neutru – „consumatoru-
lui“ de cultură din ambele țări dar și membrilor 
comunității românești din Croația și de ce nu, 

Rumunjsko-hrvatski časopis jedna je potpuna 
novina. Ako se održi – a nadamo se da hoće – 
osim naših napora da ugleda svjetlo dana, časopis 
je i rezultat jednog prirodnog procesa međusob-
nog otvaranja dviju zemalja jedne prema drugoj, 
na više razina, procesa koji je pojačan od trenut-
ka ulaska u Europsku Uniju – prvo Rumunjske, 
a zatim i Hrvatske. To je vidljivo i u kulturnom 
polju, a tu činjenicu dokazuje i porast književ-
nih prijevoda iz jednoga jezika u drugi, kao i 
posjeti rumunjskih ili hrvatskih pisaca različitim 
književnim festivalima, korištenje umjetničkih 
stipendija, sudjelovanje u rezidencijama, na pred-
stavljanjima knjiga ili na književnim sajmovima u 
zemlji s one druge strane.

Ako su se početkom novog tisućljeća izravni 
prijevodi s rumunjskog na hrvatski jezik (kul-
turne razmjene između Rumunjske i Jugoslavije 
zasebna su tema) mogli izbrojiti na prste jedne 
ruke (što je sasvim izvjesno otežala i situacija u 
razdoblju oružanih sukoba koji su uslijedili na-
kon raspada Federacije), početkom 2000-ih – ili, 
točnije, 2009., prijevodom Mate Marasa roma-
na Svetac u liftu Petrua Cimpoeșua – paradigma 
se mijenja, i otad nadalje svake se godine pojavi 
barem jedan prijevod s rumunjskog na hrvatski, 
zahvaljujući prije svega prevoditeljima Ivani Olu-
jić i Luci-Ioanu Frani, koje zatim slijede drugi 
formirani prevoditelji ili oni u formiranju.

Ali u kulturnim razmjenama ne radi se samo o 
pisanoj riječi: scena je sada otvorena prema ra-
zličitim umjetnicima, od glazbenika, kazališnih 
i filmskih umjetnika, do slikara ili performera, 
znanstvenika, tako da je jedna od naših misija 
upravo otkrivanje takvih zajedničkih polja, pre-
sjecišta dviju kultura/država/entiteta, onako kako 
se odvijaju u sadašnjem trenutku, ali i gledajući 
unatrag, u što je moguće dalju prošlost. 

Nastojimo, prema tome, izgraditi most, ali i obi-
lježiti kartu naših zajedničkih točaka, kulturnih 
presjecišta.

Svojim dvojezičnim karakterom (naša je namjera 
da se sav materijal predstavi na oba jezika, uz koju 
iznimku zbog dostupnog časopisnog prostora ili 
ciljane publike), časopis se obraća – nazovimo ga 
neutralno – „konzumentu“ kulture iz obje ze-
mlje, ali i članovima rumunjske zajednice u Hr-

EDITORIAL
  RIJEČ UREDNIKA
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chiar și comunității croate din România, prin ac-
cesabilitate on-line a conținutului. 

În acest sens ne dorim să prezentăm încetul cu 
încetul oameni eminenți ai comunități (în primul 
număr avem deja un material despre violonista 
română Teodora Sucală Matei stabilită în Croa-
ția de la o vârstă fragedă), să îi facem cunoscuți 
celorlalți membri ai comunității dar și publicului 
larg prin intermediul unor interviuri. 

Iar dincolo de a crea o punte de legătură între cele 
două culturi și de a oferi un spațiu virtual comun 
pentru membrii comunității revista are în mod na-
tural și un țel, ori cel puțin o consecință cu valoare 
pedagogică: ea poate constitui un suport pentru 
procesul de învățare a unei limbi sau a alteia, mai 
ales atunci când avem în vedere copiii din familii 
mixte pe de-o parte, iar studenții de cealaltă. De 
aceea una dintre rubricile noastre va fi chiar pre-
zentarea unor cărți dedicate celor mici, loc unde 
părinții pot folosi lectura consecutivă a aceluiași 
fragment ca posibil instrument de învățare, iar o 
altă secțiune este dedicată publicării unor frag-
mente din traducerile realizate de studenții Cate-
drei de limbă și literatură română din cadrul Fa-
cultății de Ştiințe Umaniste şi Sociale din Zagreb, 
sub îndrumarea profesoarei Delia Ćupurdija.

Nu în ultimul rând sperăm să menținem o rubri-
că constantă dedicată spațiilor cultural-geografice, 
să identificăm acolo unde este posibil jurnale de 
călătorie, note, fragmente de vizită sau prezentare 
a unor locuri din ambele țări. În acest sens, am in-
clus în acest prim număr un fragment din volumul 
Jurnal din orașul P. de Nenad Popović unde autorul 
analizează critic transformările peisajului urban al 
celui mai mare oraș din peninsula Istra sub presiu-
nea a diverse coagulări politice ori geo-politice, cât 
și transformările survenite în straturile lingvistice 
care au făcut sau mai fac parte din viața orașului, la 
fel cum, de cealaltă parte, publicăm un fragment 
din relatările poetului și traducătorului croat Go-
ran Čolakhodžić (el fiind și unul dintre redactorii 
acestei reviste) despre vizita sa în România anului 
2011, mai precis despre Bucureștiul acelei vremi.

Cam acesta este „programul“ nostru. Dacă se va 
dovedi sau nu prea ambițios în raport cu realita-
tea timpul singur o va spune. Într-un peisaj ge-
neral în care revistele se nasc cu greu, și multe 
altele dispar ori se zbat în dificultăți financiare, 
cu siguranță există în ceea ce ne dorim să facem 
o doză bună de naivitate; naivitate fără de care 
nici nu se poate porni la drum. În acest moment 
(și după ce ne-am lovit deja de unele obstacole 
dintre cele mai neașteptate) revista nu este nimic 
mai mult decât o bărcuță de hârtie în fața unui 
drum necunoscut. Speranța mea este ca tocmai 
în această fragilitate să stea și forța ei. 

Adrian Oproiu, redactor-șef

vatskoj, pa i hrvatske u Rumunjskoj, zahvaljujući 
dostupnosti online.

Prema tome, željeli bismo malo-pomalo predsta-
viti istaknute predstavnike zajednice (u prvom 
broju donosimo tekst o rumunjskoj violinistici 
Teodori Sucali Matei koja živi u Hrvatskoj već od 
ranog djetinjstva), kako bismo putem intervjua 
upoznali s njima druge predstavnike zajednice, 
kao i široku publiku.

A osim utvrđivanja zajedničkih očišta između 
dviju kultura i otvaranja zajedničkog virtualnog 
prostora za članove zajednice, časopis ima i jedan 
prirodan cilj ili barem pedagošku posljedicu: on 
može biti i alat u procesu učenja jednog ili dru-
gog jezika, osobito u slučaju višejezičnih obitelji 
ili pak studenata. Stoga će jedna od naših rubrika 
biti i predstavljanje knjiga za najmlađe, s ulomci-
ma koje će roditelji moći koristiti kao mogući alat 
za učenje, dok će drugi dio biti posvećen objavlji-
vanju ulomaka prijevoda studenata s Katedre za 
rumunjski jezik i književnost na Filozofskom fa-
kultetu u Zagrebu, pod mentorstvom profesorice 
Delije Ćupurdije.

Na koncu, ali ne manje važno, nadamo se da će se 
održati stalnom rubrika posvećena kulturno-geo-
grafskim prostorima, kako bismo, gdje god je mo-
guće, otkrivali putopisne dnevnike, bilješke, frag- 
mente o posjetu ili predstavljanja pojedinih mje-
sta u obje zemlje. S time u vezi, u ovaj smo prvi 
broj uključili ulomak iz knjige Dnevnik iz grada 
P. Nenada Popovića, gdje autor kritički obrazla-
že transformacije urbanog pejsaža najvećeg grada 
na istarskom poluotoku pod pritiskom različitih 
političkih ili geopolitičkih stjecaja okolnosti, kao 
i transformacije koje su se odvile u lingvističkim 
slojevima, a koji i dalje postoje ili su nestali iz ži-
vota grada, kao što, s druge strane, objavljujemo i 
ulomak iz zabilješki hrvatskog pjesnika i prevodi-
telja Gorana Čolakhodžića (koji je jedan od ured-
nika ovog časopisa) o njegovu posjetu Rumunj-
skoj 2011., točnije o Bukureštu tog vremena.

Bio bi to, dakle, naš „program“. Hoće li se ili neće 
pokazati suviše ambicioznim u odnosu na realne 
mogućnosti, otkrit će vrijeme samo. U vrijeme 
kad se časopisi teško osnivaju, a mnogi nestaju ili 
se batrgaju u financijskim problemima, sasvim je 
očito da u onome što želimo postići ima solidne 
doze naivnosti; naivnosti bez koje se niti ne može 
započeti putovanje. U ovom trenutku (i nakon 
što smo već naišli na posve neočekivane prepreke) 
časopis nije doli brodić od papira na neizvjesnom 
putu. Moja nada je u tome da upravo u njegovoj 
krhkosti leži i njegova snaga.

Adrian Oproiu, glavni urednik

E D I T O R I A L  • R I J E Č  U R E D N I K A
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În cartea întîi a Bibliei, 
capitolul al unsprezece-
lea, se povestește despre 
Turnul Babel și ames-
tecarea limbilor. Aflăm 
de-acolo că oamenii, odată ajunși pe o cîmpie 
întinsă din țara Senaar (undeva în Mesopota-
mia), „au zis unul către altul: «Haidem să facem 
cărămizi și să le ardem cu foc!». Și au zis iarăși: « 
Haidem să ne facem un oraş şi un turn al cărui 
vîrf să ajungă la cer şi să ne facem faimă înainte 
de a ne împrăştia pe fața a tot pămîntul!»“ (Fa-
cerea 11, 3-4)1. Nu știu dacă cel care le-a propus 
tovarășilor săi să se apuce de cărămidărie și să pro-
ducă așa, pur și simplu, materiale de construcție 
va fi fost vreun arhitect, vreun inginer sau doar 
un meșter îndrăzneț, dornic să facă ceva nou, dar 
lipsit de un plan limpede, însă bănuiesc că ideea 
turnului trebuie să-i fi venit unui povestitor sau 
poet – unui scriitor, cum am zice azi.

Am motivele mele. În primul rînd trufia gene-
roasă a propunerii, care invita întreaga omenire 
să se împărtășească din gloria unei creații mărețe, 
se potrivește bine unui scriitor umanist. Tot așa, 
imaginația neînfrînată, care născocește ceva ne-
maiîntîlnit – și, în același timp, fără o utilitate 
practică –, nu putea aparține decît unui artist. În 
fine, argumentul final ar fi că atunci cînd Dum-
nezeu ia hotărîrea să se pogoare pe pămînt și să 
amestece limbile oamenilor, tocmai artiștii cu-
vîntului se numără printre cei care vor avea mai 
mult de suferit de pe urma corecției Creatorului. 
Căci ce lovitură mai grea i se putea da unui artist 
al cuvîntului, avid să-și transmită mesajul, opera, 
tuturor oamenilor, decît să-i limitezi publicul la o 
mînă – mai mică sau mai mare – de vorbitori ai 
unui idiom oarecare? Opera unui pictor, a unui 
sculptor, a unui muzician e accesibilă direct ori-
cărui om, din orice colț al lumii. Cît înțelege din 
ea, asta e altă poveste – sîntem oameni și oameni 
–, totuși percepția unei asemenea creații e una ne-
mediată. Însă cînd cartea unui scriitor maghiar, 
grec sau olandez ajunge în mîinile unui cititor 
de altă limbă, pentru acel cititor ea nu înseamnă 
decît niște șiruri de litere tipărite pe pagină. Poate 
fi o scriere mediocră sau o operă genială, care i-ar 
cutremura ființa, poate fi o înșiruire de cuvinte 
fără sens... nu contează. Mesajul e acolo, dar e 
încifrat și îi este inaccesibil. Asta este soarta scrii-
torilor și a cărților lor, de la Turnul Babel încoace.

Radu Pavel Gheo
UN NOU TURN 
BABEL

U prvoj knjizi Biblije, jedanaestom poglavlju, 
pripovijeda se o Kuli babilonskoj i miješanju jezi-
ka. Saznajemo odatle da su ljudi, stigavši u neku 
ravnu dolinu u zemlji Šinearu (negdje u Mezopo-
tamiji) rekli „jedan drugome: »Hajdemo praviti 
opeke te ih peći da otvrdnu!« Opeke im bile mje-
sto kamena, a paklina im služila za žbuku. Onda 
rekoše: »Hajde da sebi podignemo grad i toranj 
s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne 
raspršimo po svoj zemlji!«” (Postanak 11, 3-4).1 
Ne znam je li onaj koji je svojim drugovima pred-
ložio da se prihvate izrade opeka i tako, naprosto, 
proizvedu građevinski materijal, bio kakav arhi-
tekt, kakav inženjer ili samo smion majstor, že-
ljan da napravi što novo, ali bez jasnoga plana, no 
pretpostavljam da je ideja tornja morala pasti na 
pamet nekom pripovjedaču ili pjesniku – nekom 
piscu, kako bismo danas rekli.

Imam ja svoje razloge. U prvom redu, velikoduš-
na oholost prijedloga, koji poziva cijelo čovječan-
stvo da postane dionikom slave veličanstvenoga 
djela, dobro pristaje nekom piscu humanistu. Isto 
tako, nesputana mašta, koja izumljuje nešto nevi-
đeno – a istodobno bez praktične svrhe – mogla 
je pripadati samo umjetniku. Na kraju, konačni 
argument bio bi da se onda kad Bog odluči sići na 
Zemlju i pobrkati ljudima jezike, upravo umjet-
nici riječi broje među one koji će biti najviše po-
gođeni posljedicama Stvoriteljeve kazne. Jer zar bi 
se mogao zadati veći udarac umjetniku riječi, želj-
nom da prenese svoju poruku, svoje djelo, svim 
ljudima, od toga da mu ograničiš publiku na šači-
cu – veću ili manju – govornika nekakvoga idio-
ma? Djelo slikara, kipara, glazbenika, dostupno je 
izravno svakome čovjeku, iz svakoga kutka Svije-
ta. Koliko ga on razumije, druga je priča – ima 
nas ovakvih i onakvih – pa ipak je percepcija ta-
kvoga djela neposredovana. No kada knjiga nekog 
mađarskog, grčkog ili nizozemskog pisca stigne u 
ruke čitatelja drugoga jezika, ona za toga čitatelja 
predstavlja samo nizove slova otisnute na papiru. 
Bilo da je osrednji napis ili genijalno djelo, koje 
bi mu potreslo čitavo biće, ili nizanje besmislenih 
riječi… svejedno je. Poruka je tu, ali šifrirana je i 
njemu nedostupna. To je sudbina pisaca i njiho-
vih knjiga, od Kule babilonske nadalje.

Samo što je – da do kraja provedemo ovu inter-
pretaciju biblijskog mita – jasno da je također 
Bog, u svojoj velikoj milosti, pružio piscima 

Radu Pavel Gheo
NEKA

 NOVA KULA 
BABILONSKA

1 Svi biblijski citati 
u ovom prijevo-
du preuzeti su 
s web-izdanja 
Biblije na stranici 
Krščanske sadašn-
josti: http://bibli-
ja.ks.hr/default.
aspx.
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Numai că – dacă e să duc pînă la capăt inter-
pretarea asta a mitului biblic – e limpede că tot 
Domnul, în mare mila lui, le-a dat scriitorilor o 
mînă de ajutor și a lăsat pe lume tagma traducă-
torilor. Traducătorii sînt, desigur, indispensabili 
în tratativele politice, în negocierile diplomatice, 
la încheierea acordurilor comerciale și în sute de 
alte domenii care mai de care mai importante. 
Dar, pe termen lung, nicăieri nu sînt mai necesari 
oamenilor ca în lumea literaturii. Fiindcă fără ei 
nici măcar universalitatea lui Shakespeare nu ar fi 
universală. Fără ei, fiecare cultură scrisă ar fi ră-
mas închisă în cercul ei post-Babel, mai larg sau 
mai strîmt, și fiecare scriitor ar fi știut că se adre-
sează doar unei mulțimi anume de cititori, mai 
restrînse sau mai numeroase – niciodată omeni-
rii. Adică, fără vorbe mari, niciodată fiecărui om. 
Căci, în singurătatea limbii lui, nici un scriitor nu 
se simte împlinit. În singurătatea ei, nici o cultură 
scrisă de oameni nu este a tuturor oamenilor. Și 
de aceea au fost lăsați pe lume traducătorii, acei 
creatori în felul lor, în limba lor, al căror nume 
apare umil, cu litere mai mici, pe pagina de titlu a 
cărților. (Deși uneori, în culturile mai generoase, 
editorii se îndură să le plaseze numele chiar pe 
coperta întîi.)

Importanți sînt traducătorii culturilor așa-numi-
te mici, cei care îi aduc pe Shakespeare, Goethe, 
Steinbeck în lumea lor vorbitoare de română, 
albaneză, croată sau cehă. Totuși mai importanți 
mi se par cei care mențin căile de comunicare 
deschise între acele culturi mici, dar surprinză-
toare – fiindcă în lumea noastră diversă, tocmai 
cei ce par marginali reprezintă diversitatea. Și de 
obicei micile culturi apropiate, legate de o istorie 
sau o geografie a proximităților (cum sînt cam 
toate culturile din spațiul central– și est-euro-
pean) se înțeleg și se recunosc mai ușor unele pe 
altele, fiindcă au mai multe puncte comune decît 
ar avea cu o îndepărtată și dominantă cultură an-
glo-saxonă.

Și astfel, la fel ca pretutindeni, în Europa Cen-
trală și de Est și balcanică și cum i s-o mai spune, 
scriitorii și traducătorii lucrează împreună, fac 
cărămizi din cuvinte și le ard în focul traducerii, 
clădind încet un nou Turn Babel al literaturii.

ruku pomoći i ostavio na Svijetu ceh prevodite-
lja. Prevoditelji su, zasigurno, nužni u političkim 
pregovorima, u diplomatskim pregovaranjima, 
pri sklapanju trgovačkih sporazuma i u stotina-
ma drugih vrlo važnih domena. No, na dugi rok, 
nigdje nisu nužniji negoli u svijetu književnosti. 
Jer bez njih čak ni Shakespeareova univerzalnost 
ne bi bila univerzalna. Bez njih, svaka pisana kul-
tura ostala bi zatvorena u svojem širem ili užem 
postbabilonskom krugu, a svaki bi pisac znao da 
se obraća samo određenom skupu čitatelja, broj-
nijem ili malobrojnijem – ali nikada čovječan-
stvu. To jest, bez velikih riječi, nikada svakome 
čovjeku. Zato što se, u samoći svojega jezika, nije-
dan pisac ne osjeća ispunjenim. U svojoj samoći, 
nijedna ljudska pisana kultura ne pripada svim 
ljudima. I zato su na Svijetu ostavljeni prevodite-
lji, ti stvaraoci svoje vrste, u svojem jeziku, čije se 
ime pojavljuje ponizno, sitnijim slovima na prvoj 
stranici knjiga. (Iako se ponekad, u velikodušni-
jim kulturama, izdavači smiluju i stave im ime 
čak na naslovnicu.)

Važni su prevoditelji takozvanih malih kultu-
ra, oni koji donose Shakespearea, Goethea, Ste-
inbecka u svoje svjetove govornika rumunjskoga, 
albanskoga, hrvatskoga ili češkoga. Ipak, važniji-
ma mi se čine oni koji drže otvorenima komuni-
kacijske putove između tih malih, ali iznenađu-
jućih kultura – jer u našem raznolikom svijetu, 
upravo oni što se čine marginalnima predstavljaju 
raznolikost. A obično se bliske male kulture, po-
vezane poviješću ili geografijom blizine (kao što 
su praktično sve kulture srednjoeuropskog i istoč-
noeuropskog prostora) lakše međusobno razumi-
ju i prepoznaju, budući da imaju više zajedničkih 
točaka negoli što bi ih imale s nekom udaljenom i 
dominantnom anglo-saksonskom kulturom.

I tako, isto kao i posvuda, u Srednjoj, Istočnoj, 
balkanskoj i kakojevećzovu Europi, pisci i prevo-
ditelji rade zajedno, proizvode opeke od riječi i 
peku ih na ognju prijevoda, čineći da se malko 
poljulja neka nova književna Kula babilonska. 

Traducere de Ivana Olujić
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Ivica Prtenjača
DEALUL
Ivica Prtenjača s-a născut în anul 1969 în Rije-
ka, unde a studiat limba și literatura croată la Fa-
cultatea de Pedagogie. Așa cum singur se prezin-
tă, de-a lungul timpului a citit contoare de apă, a 
încărcat butelii de gaz, a furnizat înghețată, a fost 
magaziner, muncitor în construcții, curator la o 
galerie de artă, depanator de echipamente pentru 
stingerea incendiilor, comerciant, librar, agent de 
marketing, spicher de radio și televiziune – par-
te din aceste elementele biografice regăsindu-se 
în structura personajului principal din romanul 
Brdo (Dealul) din care expunem aici un fragment 
în traducere. 

Inițial afirmat ca poet, debutează în 1999 cu 
volumul Pisanje oslobađa (Scrisul eliberează), în 
urma unui manuscris premiat, în anul 2006 face 
trecerea la proză cu romanul Dobro je, lijepo je 
(E bine, e frumos). Urmează un volum de proză 
scurtă Kod Yvesa (Pe la Yves) în 2011, un nou vo-
lum de poezie Okrutnost (Cruzime) în 2010, iar 
apoi un șir de trei romane care îl afirmă hotărât 
ca unul dintre cei mai importanți romancieri cro-
ați ai momentului: Brdo (Dealul) în 2014, Tiho 
rušenje (Prăbușire mută) în 2017 și Plivač (Înotă-
torul) în 2019.

Adoptând un stil care se învecinează cu fragmen-
tarismul, fără a pierde prin aceasta din stabilitatea 
structurii, Ivica Prtenjača este unul dintre poeții 
care au reușit să facă cu bine trecerea la proză, în 
parte tocmai datorită virtuților lirice ale textelor, a 
unei concizii a exprimării care reduce atunci când 
trebuie acțiunea, atmosfera, „logosul”, la esențial. 
Brdo este exemplar pentru acest mod de a construi 
narațiunea în care elementele care țin de structură 
și acțiune și cele lirice se desfășoară în unele frag-
mente paralel, în unele alternează pentru ca în alte 
secțiuni să se topească cu lejeritate unele într-alte-
le, contribuind astfel la o desfășurare muzicală, cu 
schimbări de ritm a textului. 

Cele câteva premii naționale și regionale pe care 
le-a primit, scenariul pentru un film de televiziu-
ne care urmează să fie turnat, sunt justificate de 
talentul de povestitor al autorului dar cu siguran-
ță la succesul de public a contribuit și tema alea-
să, atrăgătoare în sine: retragerea, sau imposibila 
retragere din lume, pe o insulă. Temă care poate 
ușor cădea în irelevant și kitch, dar pe care autorul 
o tratează cu destul de multă naturalețe și realism, 
fiind unul dintre autorii croați dispuși să privească 
sudul („raiul mediteranean”) cu un ochi critic. 

Mai precis cu un ochean. Din fostul adăpost 
militar din vârful dealului unde personajul prin-
cipal va trăi pe durata unui sezon estival cu mi-
siunea de a păzi insula de incendii, prin ochean 
pătrund rând pe rând, așa cum a observat Jag-
na Pogačnik în Jutarnji, „grozăviile realității 
post-tranziție din Croația: exemple ale violenței 
domestice, efecte ale sindromului post-trauma-
tic la foștii participanți în război, momente ale 
morții”, la care mai putem adăuga neliniștitoarea 
transformare a insulei și a locuitorilor acesteia sub 
presiunea turismului – „betonizarea“ ei ireversibi-
lă într-un spațiu fantomatic. 

Căci spre deosebire de alte romane mai celebre 
care tratează tema retragerii din lume pe o insulă, 
nu avem aici de-a face cu o insulă total ruptă de 
civilizație. Din contră, jos pe faleză sunt cafene-
lele, pensiunile, barurile și discotecile și tot ceea 
ce face parte din oferta estivală a micii localități. 
Sălbăticia, sau în orice caz neobișnuitul (nu nu-
mai al locurilor, dar și cel uman) începe progresiv 
odată cu urcarea în altitudine. La poarta acestei 
lumi de sus, într-o imagine amintind de un gest 
totemic, stau imenșii ophisauri (șopârla de sticlă 
europeană), unul dintre ei instalându-se definitiv 
într-o crăpătură a adăpostului (amintind zilinic 
„eroului“ că este singurul locuitor de drept al 
acestei lumi), dar și rămășițele vânătorii de porci 
mistreți pe care unul dintre personaje, Tomo, fost 
veteran de război o duce la extrem, dincolo de 
orice utilitate. 

În cercul de mijloc al dealului undeva la jumă-
tatea distanței dintre bază și vârf, civilizația își îm-
pinge fragmente ale ratării ei spirituale, precum 
marea rezidurile plastice: în scenă își fac apariția 
câteva categorii reprezentative pentru diverse fe-
luri de „rătăciri“ contemporane, oamenii pierduți 
ai ședințelor de spiritism, vânători claselor de 
sus, „rebelii“ motocicliști (niște ratați ai libertății, 
„avocați în blugi“). Căci, dincolo de critica socia-
lă, Dealul este în fond un roman despre nevoia de 
libertate și transformare. 

Poate nu întâmplător al doilea personaj ca im-
portanță din această carte este însoțitorul primu-
lui, bătrânul măgar Viskonti, amintind oarecum 
de calul Rosinante, însoțitorul lui Don Quijote. 
În dialogul-monolog cu măgarul Viskonti „ero-
ul“ atinge ușor și unele teme care țin de natura 
esteticului, a eticului sau din sfera religiei, fără ca 
prin aceasta romanul să devină unul filozofic. Din 

PROZĂ
      PROZA
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contră, autorul subsumează toate aceste elemente 
povestirii (avem de-a face cu un micro-roman, în 
jur de 130 de pagini, scris pe măsura publicului 
larg) și chiar dacă personajul principal caută să le 
rezolve într-un fel, temele sunt de fapt deschise. 

DEALUL
– fragment

În acele zile m-am întors către oameni
Și am privit cărările întunecate de nisip, nici 

acum nu pot să cred.

Stjepan Gulin

MUSCA A ATERIZAT pe un cârlionț din părul 
lui Iisus, apoi s-a mutat brusc pe un poster cu 
echipa Haiduc pornind să urce pe coasta unui ju-
cător cu privirea pierdută în viitor. Apoi a zburat 
din nou și s-a lovit de câteva ori de geamul de la 
fereastra încă închisă căutând o ieșire din camera 
în care stau și aștept ca omul pe care l-am trezit 
din somnul de după-amiază să-mi noteze codul 
numeric din actul de identitate, numele și pre-
numele, numărul de telefon. Asta e procedura, 
mi-a explicat în timp ce căuta cheile de la adăpost 
într-un dulăpior ale cărui ușițe erau blocate fără 
tăgadă de un șir de mătănii. Mi-a spus că la pri-
mul drum mă va însoți unul dintre colegii lui, dar 
de abia la lăsatul serii, când soarele e la apus iar 
oamenii ceva mai liberi.

Asta e tot, după ce mi-a transmis că sunt li-
ber eram deja pe stradă, într-o primă zi de iunie, 
când asfaltul se topește și zăpușeala te lovește ca 
un avertisment în creștetul capului. Am căutat 
un loc umbrit și imediat am hotărât să rămân în 
apropierea Asociației pompierilor voluntari din 
Javorna, locul pe care tocmai îl părăsisem gân-
dindu-mă la libertatea care se ivește în ceas de 
amiază, aici, în această așezare minusculă de la 
capătul câtorva lumi și de la capătul unui șir de 
secole înghesuite împreună într-o singură amiază. 

Nu am întrebat nimic, de abia mi-am îngâ-
nat numele, fie ce-o fi, m-am gândit. Numai cu 
această tăcere ucigătoare nu știu ce voi face, cu 
această muțenie pe care disprețul și oboseala mea 
față de oameni au născut-o în chinuri. N-am mai 
putut să îi suport, am început să simt cum îmi 
jupoaie carnea de pe brațe, cum mă mănâcă de 
viu cu trăncăneala și întrebările lor necontenite. 
M-au împresurat, căutau ceva ce nu le aparținea 
sau ceva ce nu le puteam da. Toți până la unul 

erau, în corpurile lor slăbite, mari artiști, scriitori, 
jurnaliști marcanți, personaje de vază din politi-
că și seducători sclipitori de estradă. Toți desco-
periseră taina vieții, a fericirii și a succesului. Ce 
nevoie mai aveau de mine? Ce nevoie mai aveau 
la urma urmelor de toate aceste expoziții și cărți 
scrise chinuit pe care mi le puneau apoi pe masă, 
să le fac carieră, să îi bag la televizor, în fața came-
rei de filmat care datorită lor moare de plictiseală. 
De cine aveau ei nevoie în afară de ei înșiși, în 
timp ce-mi comandau tot felul de torturi speciale 
și buchete de flori pentru lansările lor de carte sau 
deschiderile de expoziții? Înfumurarea aceasta, 
umană, dar totuși groaznică, cu care abundau în 
jurul meu mi-a devenit insuportabilă. 

Pe faleză se uscau plase de pește întinse iar la 
capetele lor cârpeau, într-o imagine neverosimilă, 
un bătrân și un băiețel. Din cofetăria în perete-
le căreia era zidit un frigider imens zvâcnea un 
ritm bolnav de muzică electronică, iar în ușă stă-
tea, sever și maniacal, un bărbat în cămașă albă, 
aruncând o privire la fel de severă trecătorilor 
dar și celor doi inși, de asemenea în cămăși albe, 
care ștergeau mesele și udau florile de pe terasă. 
Pe rondurile de beton din jurul palmierilor stă-
tea câte un turist cu rucsac în spate, uite unul cu 

Tocmai această deschidere, ca o fereastră, invită ci-
titorul să intre în lumea descrisă, să fie părtaș, dar 
să citească în mod critic, și să continue povestea în 
felul său acolo unde cartea o închide.

P R O Z Ă  •  P R O Z A
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cască de biciclist cum ține un ipad pe genunchii 
strânși și scrie ceva. E complet absorbit iar ecra-
nul i-a mâncat jumătate din tors, i-au mai rămas 
doar mâinile de la cot în jos și ceva din picioarele 
încălțate în niște teneși robuști. 

În magazinul din apropiere am cumpărat două 
cutii de bere, o jumătate de pâine, douăzeci de 
grame de mortadelă, două roșii și puțină sare, 
dacă tot aștept, iau aici prânzul. De sare oricum 
voi avea nevoie acolo sus, bănuiesc că mă va lă-
muri cineva cum stă treaba cu alimentele, cu apa, 
probabil există o soluție. 

De aici, de pe faleză, adăpostul nu se vede, exis-
tă el într-adevăr și în ce parte a insulei se află, ce 
voi vedea aici în următoarele trei luni de zile, iată 
câteva dintre lucrurile care îmi vor rămâne încă 
o vreme ascunse, cel puțin câteva ore până când 
unul dintre pompierii locali, așa cum am fost în-
științat, va deveni disponibil.

Am tăiat pâinea pe genunchi folosind cuțitul cu 
care vânam caracatițe pe când încă mai mergeam 
în vacanță și pe care am hotărât să-l iau în această 
aventură neclară, apoi am așezat în ea două felii 
de mortadelă al căror miros ascuțit aproape că a 
retezat palmierul sub care stau. Am feliat roșiile 
pe hârtia unsuroasă, le-am sărat abundent și pen-
tru o clipă m-am căit: oare ce mă așteaptă pe dru-
mul acesta înspre adăpost, există acolo apă, n-o 
să dau cumva de necaz chiar din prima noapte 
datorită acestui exces de sare?

Este sarea aceasta doar frica de singurătatea pe 
care mi-o doresc atât de mult? Frica de a înnopta 
în sălbăticie, frica de toate acele fojgăieli și sune-
te ale mișcării pe care le-am uitat, fâlfâitul și pa-
șii nocturni, sunetele morții și ale nașterii departe 
de oameni și de momentele lor de eliberare într-o 
mică așezare de la mare pe care, dacă totul iese cum 
trebuie, în vara aceasta o voi ocroti de incendii. 

A bea o bere într-o amiază încinsă ca aceasta nu 
înseamnă nimic, a o bea la repezeală și pe a doua 
înseamnă a uita de tăcerea la care mă deprind și 
pe care o admir în ultimii doi ani, înseamnă a 
vorbi cu tânărul care mă conduce pe o potecă bă-
tută de pământ la capătul așezării, îmi arată schi-
tul unde vara vin câțiva preoți și fac ședințe de 
reînnoire, spune el. 

Se referă la reînnoiri spirituale? Da, la asta se 
referă, vin și străini la schit, nu știu limba dar stau 
acolo și se roagă, iar apoi e destul de muncă pe 
faleză, prin cafenele. El e chelner, tatăl lui are dia-
bet, are o soră mai mare care nu s-a căsătorit, dar 
are prieten, au chiar și același nume de familie, 
dar să știi, nu sunt rude.

În spatele schitului, în spatele cimitirului, în 
spatele unei livezi cu măslini, se află garajul Aso-
ciației pompierilor, în el e un camion Man vechi 
și lustruit, tot felul de echipamente, stingătoare 
de incendii și pompe manuale, în fața garajului 
e un morman mare de nisip, aproape un delușor, 
iar în spatele lui carcasele a două landrovere, fără 
roți, fără uși, cu geamurile sparte, dar neobișnuit 
de curate. Pe unul dintre ele văd o placă de alamă 

pe care e gravat cu litere de tipar: JAVORNA – 
VELEBIT1. UNITATEA 112.

– Pradă de război? îl întreb
– Da’ de unde, tata mi le-a adus, nu s-a îndurat 

să le lase acolo sus. Mă refer la Velebit. Dar ce-au 
pătimit și ce s-a întâmplat cu ele, nu știu, e vorba 
că s-au plimbat ai noștri cu ele pe când erau sus, 
dar unu’ zice că s-au plimbat, altul că nu. Tata 
îmi spune că da, unchiul că nu. Fii deștept, ches-
tia asta a fost oricum de mult, mașinile stau aici, 
turiștii se mai trag uneori în poză cu ele. Nu vezi 
că le lipsesc tot felul de piese, într-o noapte cineva 
a scos tot cadranul și l-a luat cu el, poate pentru 
vreo freză mecanică, cine știe.

Dintr-un dulăpior Dino a scos o gentuță verde 
în care se aflau niște telefoane Motorola pe satelit. 

– Iar a șutit careva bateriile, poate aștia de se 
duc la porci, ducă-se-n cariciu’ meu, acuma stăm 
din nou pe loc, nu poți merge sus fără motorole. 
Gata, ce să mai, îți lași lucrurile aici, înnoptezi la 
noi, și mâine îți facem din nou bagajele în liniște. 
Hai, înapoi acu’.

– Eu aș rămâne, ia tu mâine bateriile, dacă nu-
mai despre asta e vorba.

– Și ce să faci aici singur, dumnezeule?
– O să fiu singur trei luni de zile, ce are a face 

o zi în plus?
– Ai dreptate, ești dus cu pluta. Se vede.
– Hei Dino, despre ce porci ziceai?
– De mistreți, e insula plină de ei. 

În spatele garajului se afla o clădire lungă și în-
gustă cu câteva paturi de campanie, o cabină de 
duș și un aparat de radio vechi și simpatic, pe care 
nu am încercat să îl pornesc, o grămadă de ziare 
vechi de care n-am vrut să mă ating și un recipi-
ent mare de sticlă cu dop de plută. În el, în lumi-
na de amiază târzie, sclipea o licoare de culoarea 
mierii în care cineva îndesase câteva crenguțe. 
Am scos dopul, mirosea a ierburi și smochine, nu 
am vrut să gust.

Dormitoarele la comun sunt triste, mereu în-
tr-un război oarecare, în pregătire pentru alarma 
din zorii zilei, în neliniște, într-un somn de coșmar, 
cufundate în sentimentul stranietății. Camerele de 
hotel înspăimântă în felul lor propriu, cel mai ade-
sea prin despuierea lor de uman, mai precis prin 
imitația sentimentului de acasă. Priveam adesea 
la tablourile din camerele de hotel, acuarele sau 
tempera, întrebându-mă cui folosesc de fapt aceste 
culise scabioase, pe cine ar putea ele să îngrijească, 
cui să țină de cald în fața golului care se cască când 
se închide ușa camerei de hotel și care mușcă din 
inimă precum o veste extrem de dureroasă. Dor-
mitorul acesta comun îmi amintea de cele două ca-
zarme militare ale mele, de singurul hostel în care 
am dormit vreodată după ce pe strada principală a 
unui orășel de câmpie, într-o engleză chinuită, mi-
au oferit serviciile două prostituate din cine știe ce 
țară democratică est-europeană. 

M-am speriat și m-am scârbit, le-am alungat. 
Scuipau în urma mea.

P R O Z Ă  •  P R O Z A

1 Velebit, masiv 
muntos repre-
zentând partea 
centrală a Alpilor 
Dinarici, paralel 
cu țărmul Mării 
Adriatice, cu o 
lungime de 145 
km, și cu cel mai 
înalt vârf de 1757 
de metri.
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Clădirea aceasta lunguiață dar scundă era cu-
rată și îngrijită, podeaua de beton era măturată, 
zidurile albe, pe alocuri mușcate de igrasie, cu un 
bec în mijlocul tavanului, paturile rânduite, fără 
așternuturi, dar cu saltelele ridicate în sus, ca să se 
aerisească și să se usuce de umiditate chiar acum 
la început de vară, de noapte de vară, să stea aici 
precum niște plăci funerare ridicate între care voi 
adormi și mă voi trezi.

Nu voiam să fac nimic, să ating nimic, îmi do-
ream să rămân în coconul meu puhav, neatins și 
nemișcat. Și totuși, în același timp, îmi doream să 
sfâșii de pe mine această cămașă grea a delăsării și 
a decompunerii lente. Îmi doream să mă schimb, 
să încep, astfel că am așezat salteaua pe un pat de 
lângă fereastră, am dat drumul la radio, am găsit 
Programul Trei, m-am întins pe patul scund de 
campanie și am început să frunzăresc ziare vechi, 
unele chiar mai bine de doi ani. Cu timpul tot ce 
e în ziare moare, știrile încetează a mai fi știri, cei 
care s-au căsătorit acum divorțează, ultimele mo-
dele de automobile se vând deja prin târgurile de 
vechituri, subiectele de economie devin subiec-
te de cronică neagră și tot acest ceva tipărit nu 
merită nici măcar un minut din atenția sau viața 
cuiva. Mai puțin pagina de anunțuri mortuare.

În forma lor incredibilă, în numai câteva cu-
vinte, cu o singură poză și cu lista celor câțiva 
îndurerați anunțurile prezervă în același timp și 
dragostea și viața și moartea. Citesc cum după o 
boală scurtă și grea a murit un economist cu stu-
dii, cum îi deplâng dispariția Buba, Bobo, Ogi, 
Grozda și Stanislav. Dar mai mult decât orice, îi 
plâng pe oamenii foarte bătrâni de prin sate, pe 
cei care în viață s-au fotografiat doar pentru actul 
de identitate unde stau extrem de serioși și speri-

ați precum amerindienii care se tem că fotografia 
le va răpi o părticică din suflet. În porturile lor de 
odinioară, sub marame, de sub pălăriile lor vechi, 
aceste chipuri mă însoțesc în această veșnicie a 
mea de trei luni de zile.

Pentru că însușirea de bază a veșniciei este de 
fapt necunoscutul.

Am găsit un fel de ceașcă iar acum beau din 
rachiul îmbibat cu crenguțe misterioase și aștept 
dimineața, aștept pe cineva care ar putea să vină 
și să-mi spună că ceea ce fac eu are noimă, dar 
aud numai șoarecii și gângăniile cum trec peste 
mormanul de nisip, cum sub picioarele lor nisi-
pul se decojește și cade, cum acești vecini ai mei 
de noapte se devorează între ei iar undeva rage un 
măgar, cum sunetul puternic al răgetului se răs-
frânge de pământ și escaladează dealul pe care voi 
urca și eu mâine și de pe care, cel puțin așa sper, 
voi coborî gol, fără acea muțenie grea și stătută 
care în afară îmi înnoadă membrele, iar pe dină-
untru îmi prinde gândurile-n chingi.

* * *

S-A LUMINAT DE ZIUĂ și acum văd mai clar 
unde mă aflu, am încercuit garajul de câteva ori, 
m-am urcat pe poteca care șerpuiește prin livada 
cu măslini până la o movilă de pământ de pe care 
am putut să văd jumătatea de nord a Javornei, 
faleza ei mlădiindu-se și dispărând, micul port 
cu bărcile ancorate, un combi care aduce ziarele 
la chioșc, un localnic pescar stând în fața maga-
zinului, în fața unuia dintre palmieri și-a expus 
vânatul de azi-noapte. De la depărtarea asta cele 
două lădițe albe de polistiren par goale. Am co-
borât și m-am așezat în fața garajului, sunt pre-
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gătit, îmbăiat, cu bagajele făcute, puțin încordat, 
privesc cum la marginea mormanului de nisip se 
târăște un ophisaur2, e aproape negru, gras, mai 
lung de un metru, mișcă pietricelele cu capul lui 
bont și se retrage lent în desiș. M-a învăluit o sta-
re de disconfort, tocmai ce aruncam după el cu 
piatra când am auzit niște voci venind din partea 
cealaltă a garajului, dinspre câmp. Două glasuri 
omenești și un fel de zăngănit, o fornăială. M-am 
ridicat și în fața mea a apărut Dino împreună cu 
un bărbat în vârstă care mâna un măgar încărcat, 
cenușiu deschis, neobișnuit de înalt, cu încărcă-
tura împachetată în folia unei aripi de cort, iar 
coada legată cu frânghie.

– Bună dimineața, ai reușit să dormi ceva aici 
la noi, în periferie? Eu sunt Stanko iar asta e cea 
mai importantă creatură de pe fața pământului 
pentru tine în următoarele trei luni de zile, cărăuș 
cu C mare.

Am întins mâna și m-am topit în ochiul mare 
de un cenușiu închis al măgarului care mă privea 
calm, fără să clipească. Pe Stanko l-am privit nu-
mai în trecere, era un om cam la șaptezeci de ani, 
sprinten, plin de vitalitate, mâna pe care mi-a în-
tins-o era fermă și puternică, mână de om care nu 
ezită. Stanko este secretarul Asociației pompierilor 
și a căzut în sarcina lui să mă echipeze pentru șe-
derea mea în adăpost. Ieri Dino, mânat de inten-
ții bune, m-a grăbit puțin, azi și-au adus aminte 
amândoi unde merg eu și în ce scop. Au încărcat 
măgarul într-un mod aproape inuman, i-au legat 
coada să nu se prindă prin mărăcini și, după cum 
mi-a spus Dino, să nu plesnească pe careva pe față, 
în unele locuri poteca spre vârful dealului e îngus-
tă și abruptă, trebuie să te ții bine, să ai grijă. 

– Așa, începe Stanko, aici pe măgar ți-am pus 
d’ale gurii, ceva scule și un panou solar să ai și 

tu puțin curent pentru telefonul mobil, pentru 
laptop…

– N-am laptop.
– Bine, mă rog, aici e panoul și acumulatorul, 

le montăm când ajungem sus, adăpostul e curat, 
am fost noi acolo sus acum câteva săptămâni, re-
zervorul de apă e plin, ai lucrurile de bază. Iar 
de restul te descurci sau dacă nu, sună și noi îți 
pregătim ce trebuie, iar tu cobori să le iei. 

– Bineînțeles, nici nu e departe.
– Nu e, o oră și jumate de mers pe jos.
Într-una din genți Dino mi-a îndesat un tele-

fon, o motorolă, am început să simt o nervozitate 
ușoară în stomac, un fel de curent care-mi străba-
te prin mușchi.

– Hai să mergem, zise Stanko și întoarseră mă-
garul.

Dino și cu mine pornirăm după ei în tăcere, 
eu deja răsuflam din greu, în mine se învolbura 
toată această mâhnire și nemișcare, toată această 
lene a mea, anii din urmă pe care i-am petrecut 
pe scaunul de la servici sau prin cafenele. Ceva 
din toată această nenorocire voia să-mi iasă afa-
ră pe gât, pe buze, să se împrăștie trosnind peste 
mărăcini și greieri, să iasă din mine odată pentru 
totdeauna. Mă dureau picioarele, mă durea spate-
le, dar mai mult decât orice mă apăsa și mă sufoca 
acel spasm, un nod în piept care tocmai trebuia 
desfăcut. Eu am venit aici, pe deal, și pentru a în-
văța să respir. De regulă un om care disprețuiește 
nu poate să respire adânc. Am venit să schimb 
acest lucru. 

Traducere și prezentare de Adrian Oproiu
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2 Șopârla de sticlă 
europeană (Ophi-
saurus apodus), în 
croată blavor; este 
cea mai mare spe-
cie de șopârle din 
familia Anguidae 
dar și una din cele 
mai mari șopârle 
fără picioare care 
există pe glob. (n. 
trad.)
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Radu Pavel Gheo 
DISCO TITANIC

Radu Pavel Gheo rođen je 1969. u Oraviți, u 
rumunjskoj županiji Caraş-Severin. Djetinjstvo 
je proveo u selu Ticvanu Mic (nedaleko od srpske 
granice), a gimnaziju i fakultet (studij rumunj-
skog i engleskog) završio je u Temišvaru. Danas 
je pisac, prevoditelj i urednik u izdavačkoj kući 
Polirom. Izvrstan prozaist, a istodobno jedan od 
urednika temišvarskoga časopisa Orizont te stalni 
suradnik u listu Suplimentul de cultură, Radu Pa-
vel Gheo primio je za svoj književni i prevodilački 
rad više nagrada. 

Njegovi književni početci vezani su za znan-
stvenu fantastiku (Valea cerului senin / Dolina 
vedroga neba, 1997.), od koje nije odustao ni ka-
snije (Fairia – o lume îndepărtată / Fairia – dale-
ki svijet, 2004.), ali čitateljstvu se nametnuo kao 
esejist, knjigama Adio, adio, patria mea cu î din i, 
cu â din a (2003; u slobodnom prijevodu: Zbo-
gom, moja domovino, ma kako te pisali), Românii e 
deştepți (2004; slobodan prijevod: Rumunjski pa-
met) i DEX-ul şi sexul (2005; slobodan prijevod: 
Što rječnici kažu o seksu). Njegova kratka proza, 
aktualna i angažirana, ali nikada bez humora, 
uvrštena je u brojne antologije, između ostalo-
ga i u Hrvatskoj, gdje je uključena u antologiju 
rumunjske „postrevolucionarne“ kratke proze 
Nabokov u Brašovu, koju su uredili Marina Ge-
ssner, Luca-Ioan Frana i Ivana Olujić, a objavio 
MeandarMedia 2010. Znakovito, jedan od tek-
stova odabranih za tu knjigu (preuzet iz zbirke 
Numele mierlei / Kosovo ime, 2008.) predstavlja 
dijalog između dvojice Rumunja što su se našli na 
ljetovanju na hrvatskoj obali.

Njegove afektivne veze s Hrvatskom mogu se 
na prvi pogled činiti kao posljedica neke nostal-
gije („nostalgija za jednom nostalgijom“, piše on 
u odabranom ulomku iz romana Disco Titanic), 
ali one su više od toga. Ta nostalgija Rumunja za 
jednom zamišljenom Jugoslavijom, komunistič-
kom zemljom u kojoj se ipak živi drukčije nego 
u Rumunjskoj toga doba, prisutna je u njegovim 
knjigama, prije svega kao dio banatskoga isku-
stva. Roman Noapte bună, copii! / Laku noć, djeco! 
(2010.) sazdan je djelomično na temelju te čežnje 
za Jugoslavijom, koja predstavlja vrata Zapada za 
skupinu mladih, gotovo djece, koji žive (ne bi 
bilo pogrešno reći ni odrastaju) u seocu nedaleko 
od te primamljive granice. Ilegalni prelazak preko 
te granice – neuspjeh tog prelaska, ali i naknadni 
uspjeh – trajno će obilježiti živote ovih četvero. 
Oni koji krenu na zapad vrlo će brzo saznati, kad 
ih zdrobi stvarnost, da Amerika nije zemlja iz nji-
hovih snova – čak i onaj koji se u Rumunjsku 

vraća (u posjetu) kao uspješan čovjek, s crvenim 
kabrioletom Corvette. I onaj koji je ostao susrest 
će se sa silama Zla (doslovno, u liku kulturno-
ga menadžera, čak književnog agenta, sugestivna 
imena gospodin Dunkelman, u čast velikoga Bu-
lgakovljeva romana Majstor i Margarita) i ni par 
nebesnika, Bog i sv. Petar (koji se u tekstu pojav-
ljuju jednako prirodno kao u Creanginim ili fol-
klornim pričama), neće ga moći spasiti. Pa ipak, 
u tom romanu Jugoslavija ostaje pomalo u magli, 
samo je ovlaš naznačena kao prva stuba prema 
nekom drugom svijetu. 

No u romanu Disco Titanic (2016.), Jugosla-
vija, i posebno Hrvatska, postat će važno mjesto 
radnje, a predodžba, nostalgija, san o Jugoslaviji 
doživjet će revalorizaciju. Došavši 1989. sa svo-
jim roditeljima u Split, Vlada, junaka romana 
koji se s vremenom pokazuje više antijunakom 
(poslovni čovjek, vlasnik male izdavačke kuće, 
koji nije uspio izbjeći prljavu stranu biznisa, he-
roj revolucije koji je potpisao suradnju sa Secu-
ritateom), dojmit će se ne samo morski krajolici 
i mediteranska atmosfera (otprilike onako kako 
ostajemo impresionirani mjestima gdje provodi-
mo odmor, ne misleći na život tih mjesta izvan 
turističke sezone), nego i očita (ili prividna?) slo-
boda u kojoj se živi – barem u usporedbi sa si-
tuacijom u Rumunjskoj. Poslije više godina, kad 
se vrati onamo, Split će izgledati isto i drugačije 
– kao i, uostalom, njegovi prijatelji s tih nezabo-
ravnih praznika. Svatko ima svoje ožiljke – Ru-
munj iz revolucije, Splićani iz rata – ali izgleda da 
negdje u tim praznicima iz snova postoji mrlja, 
neka mračna tajna što ih međusobno veže snaž-
no, mnogo snažnije nego što bi ih mogla povezati 
jedna ljetna ljubav, jedna partija košarke i jedna 
picigina ili velikodušna prijateljska pomoć koju 
mladi domaćini nude jedva poznatome mladiću 
iz posve nepoznate zemlje…

Radu Pavel Gheo konstruira roman vješto, si-
gurnom rukom, uspostavljajući paralelizme i us-
poredbe, očekivane (komunistička Rumunjska i 
komunistička Jugoslavija, heroji rumunjske Re-
volucije i branitelji iz Domovinskoga rata, mul-
tietnička sredina Bosne i Hrvatske u odnosu na 
multietnički Banat), ali i manje očekivane (ide-
ja odcjepljenja od Jugoslavije u Hrvata i drugih 
naroda federacije te ideja odcjepljenja Banata od 
Rumunjske). Sadašnjost i prošlost izmjenjuju se i 
presijecaju na način koji budi zanimanje čitatelja 
i koji vodi prirodno i nemilosrdno prema do za-
dnje stranice nesigurnom i neočekivanom kraju. 
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DISCO TITANIC
– ulomak

Odlučili su poslije predstavljanja poći u Al Duo-
mo, restoran koji je otvorio neki Talijan u jednoj 
staroj zgradi, nedavno renoviranoj, u blizini ka-
toličke katedrale na Piața Unirii. Kako se lokal 
nalazio u istoj ulici kao i sjedište naklade, Vlad 
je i inače ponekad ondje ručao, jer mu se mjesto 
sviđalo, iako ga je istodobno živciralo pretjeranim 
kulinarskim snobizmom. No budući da je hra-
na bila dobra, zadovoljstvo je uvijek pobjeđivalo. 
Nije njemu uzalud narastao taj veliki okrugli tr-
buh, po kojem se počesto gladio pred prijatelji-
ma, da pokaže da mu ne smeta.

Izašli su iz knjižare i pošli svih petero, koliko ih 
je ostalo, prema restoranu. Sjedokosi pjesnik ili 
kritičar brzo je klisnuo, obavijestivši ih da mora 
stići drugamo, možda na neko drugo predstavlja-
nje, ali uzeo je sa sobom one tri boce francuskoga 
vina u papirnatoj vrećici, što mu ih je pripremila 
Emilia. Zatim je Alex zamolio da ga puste da ode 
na sastanak s prijateljima. Nasmiješio se s razu-
mijevanjem i prišapnuo mu da zbriše brzo, dok 
Emiliji ne padne što drugo na pamet. Ideja da 
provede večer s nekakvim odraslima, ozbiljnima 
i zaokupljenima svjetskim problemima, sigurno 
nije oduševljavala dečka. Ne sa sedamnaest godi-
na. A i pretpostavljao je da mu sin ima ili se tru-
di naći novu djevojku, da se utješi nakon jednog 
gorkog razočaranja. 

Ostali su, dakle, samo njegovi roditelji, Emilia, 
on i taj drugi pisac, Emilijin bivši kolega.

– Stvarno, kako to da Alina nije došla? – upita 
Emilija Ghea dok su zajedno prolazili ispod sje-
novitih lipa na Piața Libertății. 

– U Iaşiu je, kod mame. Sutra joj je rođen-
dan pa...

Nije to baš bilo neko objašnjenje, ali Gheo ne 
završi rečenicu.

– Kako, žena ti je Moldavka? – podbode on.
– Mda, iz Iaşia je – branio se Gheo smiješeći se.
– Al’ ti si Banaćanin, zar ne?
– Naravno, ja sam iz karaškog kraja. Kraj Ora-

vițe, ima tamo jedno selo, blizu...
Činilo se da bi Gheo htio još nešto dodati, ali 

glas mu neosjetno utihne.
– Ha! – nasmije se grubo, lupajući se po tr-

buhu. – Ja sam uzeo Oltenku, ti Moldavku! Eto 
kako se kvari banatska krv!

– Vlade! – prekine ga strogo tata, koji je išao za 
njima ozbiljan, ruku na leđima, stoički podnoseći 
još uvijek žestoku vrućinu u crnom pepita sakou.

– Ma daj, tata, šalio sam se – povuče se on i 
užurbano prođe rukom kroz kosu. – Kojeg vraga! 

To je zapravo ok, uzimamo cure onima preko pla-
nina – nastavi potom primičući se Gheu, kao da 
mu odaje neku tajnu. – Otimamo im Sabinjanke, 
ha-ha... Pa zar ne? Zajeb je što su nas ti iz Oltenije 
skroz okupirali. Gore nego nakon Velikog spari-
vanja tisuću osamsto osamdesčetvrte. 

– Da, ali i nema ih tako puno – usprotivi se po-
mirljivo Gheo. – Znam ih i ja nekoliko. Većinom 
su IT-ovci, korporativci i…

– Oltenci IT-ovci! – nasmije se on. – Onim 
svojim porilukom lupkaju po tipkovnicama!

– Vlade! – prozove ga sada Emilia, povišenim, 
nervoznim glasom. 

– Dobro, dobro, Emi, neću više! – stade se bra-
niti Vlad, poniznim tonom i obarajući glavu. – 
Oltenci su krema društva, dobri k’o kruh. Daj, 
nemoj se sada ljutiti! Znaš da ne govorim ozbiljno.

Podigne potom glavu i namigne Gheu, koji se 
nesigurno nasmiješi, baci pogled prema Emiliji i 
ne reče ništa. I bolje.

U Al Duomo su stigli prilično brzo. Bilo im je 
vruće pa su ušavši kroz lukom nadsvođena vrata 
stare austrijske zgrade svi odahnuli s olakšanjem, 
zapahnuti svježinom debelih zidova od crvene ci-
gle. Siđu u podrum i on krene naprijed. U resto-
ranu je bilo prilično svijeta, ali našli su slobodan 
stol. Sjednu, Emilija između njega i Ghea, dok su 
se njegovi roditelji smjestili sa strane, na drugi kraj 
stola. Ubrzo se pojavi onizak konobar, koji im pruži 
velike jelovnike, poput kakvih kraljevskih povelja. 

– Želite li da vam predstavim specijalitete dana? 
– upita ih ceremonijalno i odmjeri ih sve profe-
sionalnim pogledom, zaustavljajući se na njemu.

– Ne, Costele, duše ti. Ostaviš menije ovdje i 
mi te pozovemo, ok?

P R O Z Ă  •  P R O Z A



16

– Dakako, gospon Vlad, kako želite – odgovori 
dobrohotno konobar i nestane.

On pozorno pogleda Emilijina gosta, koji je 
nespretno listao jelovnik načičkan talijanskim ri-
ječima. Vjerojatno je tražio nešto što mu se neće 
činiti preskupim i što će mu biti poznato. Taj 
način kako je završavao rečenice, kao da bi htio 
još nešto reći, ali ne zna točno što… U pisanom 
je obliku bio sigurniji u sebe. Ali vjerojatno je 
pisanje nešto drugo. Na koncu, njegova stvar. 
Otvori i on jelovnik, iako je već znao što hoće. 
Zaželio se gljiva u umaku, s kremom od tartufa. 
I više pancete, kako on voli. Mogao se kladiti 
da će njegovi roditelji uzeti nešto što se njima 
čini talijanskim, vjerojatno špagete, tjesteninu 
bolognese ili nešto slično, a Emilia će, naravno, 
zatražiti nešto lagano.

– Broccoli a vapore – reče ona graciozno kono-
baru kad je došao uzeti narudžbe.

Nasmiješi se u sebi. Dakako, zelenjava. Hrana 
za zečeve.

– Ja bih ovog lososa s korijandrom – naruči 
Gheo. – I dugačku kafu, bez mlijeka.

– Uzmimo i neko dobro vino! – umiješa se on 
nakon što su njegovi zatražili tjesteninu bologne-
se. – Ipak slavimo, zar ne? Costele, donesi nam 
jedan Cuvee Überland iz 2009. – potom im obja-
sni ozbiljno: – To je jedna fina kupaža iz Rekaša, 
cabernet i merlot. Vrhunsko banatsko vino. A da, 
meni donesi jednu Coca-Colu!

– Vlade, pa ti nećeš piti? – začudi se njegov 
otac.

– Ne, tata. Nećeš valjda da vas doma vozim u 
slalomu. Ili da mi uzmu dozvolu. Sad me za vo-
žnju u pijanom stanju ne bi spasile ni sve moje i 
tvoje veze.

– A ne, ne, ne! – protivio se stari, pridižući se sa 
stolice. – Nema potrebe da nas voziš natrag! Uzet 
ćemo taksi.

– Tata, stvarno želiš da započnemo tu raspravu? 
– upita on, pokušavajući zvučati šaljivo.

– Ili će nas odvesti Emilia, zar ne, draga Emilia?
– Ne, tata, uozbilji se! Pusti Emiliju, ona je da-

nas slavljenica. Radije pripazite s vinom, jače je 
nego što bi se reklo. Prevari te aromom.

– Otkad ti nosiš naočale? – upita Gheo, okre-
ćući se prema Emiliji.

Emilia se nasmiješi i podigne gordo glavu. 
Izgledala je otprilike jednako visoka kao i njezin 
bivši kolega. Skine naočale i odloži ih na stol, kraj 
tanjura.

– Samo su za čitanje. Inače me boli glava. Htjela 
sam nositi leće, ali ne podnosim ih, reagiram na njih.

– Pusti, naočale su bolje– ohrabri je Gheo, gle-
dajući dugo u nju kroz sivkaste naočale. – Daju ti 
tako, intelektualni, seksi štih…

– Ovako? – upita ona, stavljajući naočale na vrh 
nosa i gledajući nestašno preko njih.

– Točno to, točno to! Tako radiš i u školi, je li 
tako?

Emilia se nasmije i polagano prođe rukom kroz 
kosu, spuštajući pogled zajedno s naočalama.

Pogleda u njih dvoje. Dakako, ako je i muž pri-
sutan, flert se ne zove flert, zove se „samo nevina 
šala između dvoje bivših kolega“. A kad bih ja sad 
raspalio jednu šaku u naočale tom pametnjako-
viću, kako bi se to zvalo? Iako, kakve jebene veze 
ima? Takve je dvosmislene pošalice i on stalno 
zbijao s curama. Činili su to svi njegovi vršnjaci – 
i vršnjaci toga Ghea. Bar to.

– Čuj, Gheo – reče Emilia, sad posve okrenuta pre-
ma piscu – što ti još znaš o našim bivšim kolegama? 
Ja se samo sa Sergiuom sretnem tu i tamo u centru.

– A da, Sergiu je još na radiju. Sretao sam ga, 
ali uvijek tako, u žurbi. Znaš kakav je bio na 
faksu. Isti je i sad: uvijek neki gešeft. Zadnji put 
imao je nešto s nekakvim francuskim zlatnicima, 
prodavao je ili kupovao. Sjećaš se kako je dolazio 
k vama u dom prodavati vam traperice? Jeftino, 
jeftino.

Nasmiju se oboje, a Gheo prođe rukom kroz 
kovrčavu kosu, povlačeći si ostatak čuperka na 
čelo. Kako tipična gesta. Ćelavac iz osamdesetih. 
Kao i ja, pomisli on i okrene se prema roditelji-
ma. Ono dvoje započinjali su razgovor o bivšim 
kolegama pa nije imao nimalo volje zamarati se 
slušanjem.

– Tata, kako se vi snalazite? – započe on dijalog 
za koji je unaprijed znao da je dosadan, ali barem 
je ta dosada bila njegov izbor. – Treba li vam što?

– Ne, Vlade dragi, što bi nam trebalo? – odgo-
vori mu majka. – Naravno da se snalazimo. Ali 
zašto niste poveli i Alexa?

– Alex je… otišao svojim poslom, mama. Od 
sutra je i on na praznicima, pusti ga da se zabavlja. 

I razgovori se nastave monotono desetak mi-
nuta, a za to se vrijeme pojave na stolu boca vina 
boje rubina, jela iz kojih se pušilo, jedna pepeljara 
koja se uskoro napunila, druga pepeljara, zveckali 
su noževi i vilice, kuckalo se čašama, izgovarale se 
zdravice smislene i besmislene. 

U nekom trenutku privuče mu pozornost nešto u 
razgovoru Emilije i Ghea i on se okrene prema njima:

– Što, vi ste bili kolege s onom s TVR-a? Sport-
skom novinarkom?

– S Dodo? – upit Gheo brzo, gotovo zahvalno. 
– Da, bila je s nama na engleskom. Stanovala je u 
dvanaestici, s Emilijom.

– Stvarno? – poraduje se on. – Kako to da je 
ja nisam ondje vidio? Zapamtio bih je. Ozbiljno, 
ona sa…?

– Vlade! – presiječe ga Emilia prijekorno.
– Ona što račla, htio sam reći, Emi. Ona što 

račla.
I govoreći to, podigne zaobljene dlanove pre-

ma prsima, sugerirajući pokretom veličanstvene 
grudi. 

– Da, da, ta! – nasmije se Gheo. – Dobra cura, 
inače. Oltenka. – doda.

– Ha-ha, da! Mogao sam se kladiti! Lisen veri 
kerfuli, aj šelsejdisonliuans...

Napravi odulju stratešku pauzu. U tom trenut-
ku Gheo se uspravi, kao da se probudio, i uzvi-
kne, istim iskvarenim naglaskom:
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– It iz aj, Leklerk!
– Hej, hej! Stani malo! Ti znaš ’Alo, ’alo!?
– Kako da ne? – požuri Gheo, veseo i nekako 

smjeliji nego dotad.
Potom produbi glas i izjavi čvrsto, istim lažnim 

francuskim naglaskom:
– Ju stupidvumen!
– Aha, aha! – potvrdi on entuzijastično, mašu-

ći rukom sa zapaljenom cigaretom opasno blizu 
Emilijina dekoltea.

– Ljeti sam svake noći gledao Srbe, „Program 
Plus” – nastavi Gheo. ’Alo, ’alo!, Porodične veze, Ka-
fić Uzdravlje, sve humorističe serije iz tog vreme-
na… Neko je vrijeme išao i Alf… jesi li gledao Alfa?

– Kako da ne!
– A muzika, sjećaš se muzike? Videospotovi iz-

među serija…
– I reklame! – doda on brzo. – Jugoslavenske 

reklame! Vauuu, gledali smo ih kao da su najbolji 
tv-program na svijetu! Ona ne zna – pokaže on 
rukom prema Emiliji, koja ih je gledala zbunje-
no. – Kod njih u Craiovi nisu hvatali ni Bugare.

– Naravno da smo hvatali – usprotivi se slabaš-
no Emilia.

– Ni u Temišvaru nije baš bio dobar signal – 
nastavi on, prešavši preko toga – ali, tata nam 
je to riješio. Sjećaš se, tata, kad nam je onaj tvoj 
majstor iz tvornice napravio antenu da možemo 
hvatati Srbe?

– A, da – javi se ozbiljno njegov otac. – Gospo-
din István. Dobar je to majstor bio, Bog da mu 
duši prosti!

– Hvatali smo i Beograd 1 i Beograd 2 – na-
stavi on nepomućeno. – Samo Treći kanal nismo 
nikada hvatali.

– Za taj je trebao dekoder – precizira gospodin 
Petru istim ozbiljnim tonom, češkajući gusti, po-
sijedjeli brk.

– Kod mene na selu bilo je lakše, jer smo baš uz 
granicu – pohvali se Gheo. – Beograd 1 hvatali 
smo rumunjskom antenom. Samo ti je za Drugi 
trebala neka posebna. A glazba, sjećaš se koju su 
glazbu puštali? Ja sam kod njih vidio prvi Ma-
donnin spot, Like a Virgin.

– Onaj u kojem je na gondoli, u Veneciji – na-
dopuni ga smjesta.

– Da, taj, taj!
– A njihova glazba nije ti se sviđala? Jugoslaven-

ska? Bijelo dugme, Parni valjak…
– Kako da ne! – skoči Gheo. – Koliko smo 

samo tuluma kao studenti napravili samo sa srp-
skom glazbom… no, jugoslavenskom.

O tog trena nadalje govorila su samo njih dvo-
jica, ignorirajući Emiliju, ignorirajući njegovu 
majku i njegova oca, kao da ih više ne vide, kao 
da više ne vide i ne čuju nikoga oko sebe, jer su 
oni na nekom drugom mjestu, u nekom drugom 
vremenu, prije četvrt stoljeća, u nekoj sivoj, muč-
noj komunističkoj Rumunjskoj, ali čak ni ondje, 
nego u svojem pribježištu sna u nekoj idealnoj 
Jugoslaviji u kojoj nikada nisu živjeli, ali u kojoj 
su živjeli u svojem tadašnjem umu, kojoj su težili 
i koju su sada iznova otkrivali, vraćajući se kroz 
zbrkane skokove sjećanja i oslanjajući se jedan na 
drugoga na zapetljanoj stazi nostalgije za jednom 
nostalgijom: Ja na početku baš i nisam bio lud 
za njihovom glazbom, bile su top-liste na radiju, 
Studio B, Dvesta dva, za njih ne znam, mislim 
da ih nismo hvatali u Temišvaru, prije nego što 
bi dali majstore sa Zapada, što je tada bilo, De-
peche Mode, Eurythmics, Billy Idol, A-ha, sjećaš 
se A-ha?, kako da ne, Take on Me, koji hit, vau, 
koji hit, to je moja i Alinina pjesma, jedna od 
naših, ali najprije bi dali jugoslavensku top-listu, 
meni je jedan ujak donosio od Srba kasete s nji-
hovim albumima, ujka Laza, on je imao dozvolu 
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za „malograničnu trgovinu“, i moja mama isto, 
išla je cijeli mjesec, donio mi je jednom AC/DC, 
BackinBlack i Highway to Hell, sve nove albume 
sam imao, Crvena jabuka, Piloti, Bijelo dugme, 
znaš Kosovku djevojku?, a noću bih bio budan do 
tri, tata se živcirao, i djed, govorio bi da im trošim 
struju, to je bila opsesija njihove generacije, stru-
ja, ali filmski maraton gledao je i tata, zar ne, tata?, 
tako mi je to ostalo, Lisen veri kerfuli, ja sam si 
skinuo s torrenta cijelu seriju i gledao sam je i sad, 
uživao sam, tada nisam puno razumio, nisam do-
bro znao engleski, sjećaš se „fallen Madonna with 
big boobies“ od, kako se ono zvao?, Van Klompa, 
da, engleski nisam znao ni ja, ali čitao sam pri-
jevod na srpski, tada sam se snalazio sa srpskim, 
znaš da mi je mama pola-pola, i mislio sam, sad 
sam i zaboravio, ali mislim da bih se snašao, Kafić 
Uzdravlje, kako sam volio Kafić Uzdravlje!, ne- 
usporedivo s ‚Alo, ‚alo!, ma bio je dobar, sad sam 
shvatio da je to bio Woody Harrelson, Woody 
iz bara, znaš, ja nisam prežalio što nisam bio na 
onom koncertu Bijelog dugmeta 2006., ponovno 
okupljanje benda, samo za tri koncerta, dali su 
im gomilu novaca, u Sarajevu, Zagrebu i Beogra-
du, neki moji prijatelji su bili, ja nisam mogao, 
jebi ga, ni ja, bio sam u Iaşiu, zadnji album, iz 
1989., Ćiribiribela, kako ne bih znao, „Ako se su-
tra zarati, mala moja, šta ćemo ja i ti“, znaš što to 
znači, kao da su predosjećali što slijedi, ako sutra 
počne rat, malena moja, što ćemo ja i ti, i Lijepa 
naša, srce ti se kida, „Lijepa naša domovino…“, ja 
sam čak napisao jedan tekst o tome, Bila jednom 
jedna zemlja, tako vi piskarate ponešto o svače-
mu, prema Kusturici, zar ne?, sjećaš se Helge? iz 
‚Alo, ‚alo!, Helga i Herr Flick iz Gestapa, čovječe, 
ona epizoda sa the gâteau from the château i the 
candle with the handle, ludilo, ništa im nije ravno, 
ni Seinfeld, časna riječ, voliš Bajagu, je li tako?, 
tko ne voli? sjećaš se kad su svirali ovdje na Dan 
grada Temišvara, baš sam mislio, dan kada su ru-
munjske trupe ušle u grad, deve’sto devetn’este, 
čak sam se i rukovao s Bajagom, s Momčilom, 
zamisli samo, to je dan kad su Rumunji preuze-
li grad, a Srbi su izgubili ovaj dio Banata, ali na 
Dan grada dolazi pjevati jedan Srbin, to ti je Ba-
nat, prvi put sam ga vidio na Rokerima za revo-
luciju, u dvorani Olimpia, u siječnju devedesete, 
bila je i Riblja čorba, i Viktorija, ja sam tada bio 
u bolnici, nakon što sam ranjen, i danas gledam 
jugoslavenske reklame na YouTubeu, bila je ona 
„To je to, Biopro“, gluparija, ali uđe ti u glavu, ili 
ona za Pipi, ta je snimana u Splitu, na plaži na 
Bačvicama, prošle smo godine bili u Hrvatskoj, 
u Splitu, navalili smo na bombonijere u Kraševu 
dućanu, i ja sam bio u Splitu, jesam li ti rekao?, 
ali prije, osamdesdevete, baš ono ljeto prije revo-
lucije, u Zagrebu, u Splitu nemaju dućan Kraš, 
stvarno, bio sam s tatom i mamom, sedam dana, 
nevjerojatno, kako su oni tamo živjeli, Tito, taj 
je imao muda, da je on poživio, Split je divan, a 
sad?, vidjeli smo Dioklecijanovu palaču, jesi bio 
na Bačvicama?, kako da ne, ondje je snimljen je-

dan spot Đavola, gledao sam ga jednom, ona pla-
ža gdje se plićak proteže do u daljinu, koje čisto 
more imaju Hrvati, jebem im, Jadran, Jadransko 
more, plavozeleno i vidiš do dna na trideset-četr-
deset metara, ja sam od Đavola volio onu Dani 
ljubavi, znam tu, znam tu!, i Stojin na kantunu, 
to je ta sa spotom na Bačvicama, a znaš Marinu?, 
Marinu Prljavog kazališta, znači „zaprljani tea-
tar“, da, znam, preveo mi je jedan prijatelj, a Ri-
blja čorba „čorba od ribe“, Leb i sol „kruh i sol“, 
da, da, i Daleka obala, to jest „udaljeno kopno“, 
imali su hrpu rok i pop grupa, Plavi orkestar, vau-
uu, kako su bili kul, Zelene su bile oči te…

– Čuj, Vlade! – začuje se najednom živahan 
Emilijin glas. – Kako bi bilo da mi ove godine 
odemo na godišnji u Split?

Zanijemi odjednom i pogleda začuđeno u nju. 
S druge strane javi se entuzijastično Gheo:

– Hej, to bi baš bilo jako dobro! Jako dobro! 
Vrijedilo bi, da znaš da bi vrijedilo! Mislili smo 
i mi poći još jednom i biti samo u Splitu, ba-
rem dva tjedna. Ako možete… to bi bilo nešto! 
– obrati se njemu, ciljajući ga električnom cigare-
tom iz koje je povlačio gotovo bez stanke. 

Dezorijentiran, kao da je izvučen iz nekog tran-
sa, on pogleda Ghea, Emiliju, potom svoje rodi-
telje, koji su šutjeli.

– Hajde, Vlade, ljubavi, hoćeš? Stalno smo 
govorili da ne znamo kamo bismo ove godine! 
Pokazat ćeš i meni ta mjesta gdje si bio – doda 
zatim, s lukavim osmijehom na licu. – Rekao si 
da ti se svidjelo, zar ne?

Prikaz i prijevod: Ivana Olujić
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POEZIA
  POEZIJA

MONIKA HERCEG
(1990)

culesul
bunica merge prima şi cu prăjina
lungă şi subțire
scutură pomii 
ne doare spatele, ore în şir culegem
ne lăsăm pe vine apoi stăm şi stăm în picioare
şi stăm ghemuiți cu degetele lipicioase
şi nu ne dăm seama
că sunt pline coşurile
de pielea vânătă a verii 
am fost împinşi într-o etapă a orbitei 
pământului
potolită cu sunetul coacerii
inconştienți că 
prezența viermilor muşcă irevocabil
din marginile acestui septembrie

încă din momentul căderii totul aşteaptă 
fermentarea

va fermenta în butoaie adânci
înăbuşeala vânătă 
copilăria şi oasele moi ale lunii august
va fermenta toată livada 
această oboseală naufragiată
a toamnei care vine 
mirosind 
a găluşte cu prune

morţi de 
şarpe
fratele cel mai mic al bunicii mele
a zăcut mult timp cu fața în fân
înainte să fie găsit
corpul lui tânăr şi mort

când nucile au mijit din pungile lor verzi
a cules capetele lor încrețite
le-a spart şi aşa nude le-a măcinat
cozonacul de duminică mirosea
a reîntoarcere

berba
baka ide prva i trkljom
dugačkom i vitkom
trese stabla
leđa bole u dugosatnom skupljanju
čučimo pa stojimo pa stojimo
pa čučimo ljepljivih prstiju
i ne primijetimo
kad su runjaci
puni ljubičaste kože ljeta
odgurani u dio zemljine putanje
prigušen zvukom zrenja
nesvjesni kako
prisutnost crva nepovratno izjeda
rubove rujna

od trenutka pada sve je u iščekivanju vrenja

provrit će u dubokim bačvama
ljubičasta sparina
djetinjstvo i meke kosti kolovoza
provrit će cijeli voćnjak
taj nasukani umor
nadolazeće jeseni
koji miriše
na knedle od šljiva

zmijske smrti
najmlađi brat moje bake
dugo je ležao licem u sijenu
prije nego su pronašli
njegovo mlado truplo

kad su orasi provirili iz zelenih tobalaca
skupio je njihove naborane glave
razbio ih i gole samljeo
nedjeljna gibanica mirisala je
na povratak
predvečer mu u potiljak
spremiše metak
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mai spre seară i-au băgat
în ceafă un glonț
care l-a tras spre 
centrul pământului 

la capul lui au vegheat nişte vipere
precum cele patru puncte cardinale
sfârtecând astfel moartea
care dormea în el

rodul
 
pentru a sparge blestemul
mama a sacrificat turma de oi
tractorul găinile iepurii
chiar şi porumbul l-a lăsat să moară

în ianuarie a înflorit pentru a patra oară
precum un tânăr cireş
rodul a avut ochi mici, pentru noroc
şi păr plin de stejar
jumate căprioară, jumate soră

mâna de lemn
mamei i s-a umflat mâna ca o creangă udă de fag 
şi a înlemnit
din pielea ei uscată şi zbârcită
ieşeau demonii de pădure
dacă i-o taie n-o să aibă destulă afecțiune
pentru doi copii 

o dată fratele şi-a pus în cap o oală plină de 
furnici
iar ei, de la atâtă grijă, i s-a desprins scoarța de 
copac
şi i-a crescut a treia şi a zecea 
şi a suta mână
pentru fiecare furnică

Traducere de Goran Čolakhodžić

koji ga je povukao prema
središtu zemlje

nad njim su bdjele riđovke
kao strane kompasa
raščetvorivši tako smrt
koja je spavala u njemu

plod
kako bi prekinula prokletstvo
majka je žrtvovala stado ovaca
traktor piliće zečeve
čak je i kukuruz pustila umrijeti

u siječnju se rascvjetala po četvrti puta
kao mlada trešnja
a plod je bio sitnih očiju za dobru sreću
i kose pune hrasta
polusrna polusestra

drvena ruka
majci je ruka nabubrila kao mokra grana bukve 
i odrvenjela
iz njene suhe naborane kože
izlazili su šumski demoni
ako joj je odrežu neće imati dosta nježnosti
za dva djeteta

brat je jednom stavio na glavu lonac pun mrava
a njoj je od brige otpala kora drveta
i narasla i treća i deseta
i stota ruka
za svakoga mrava
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TIBERIU NEACȘU
(1981)

Camera
Am deschis ochii și aerul era greu
de respirat. Dimineața era caldă,
cerul se însenina dinspre sud,
frunzele tremurau îmblânzite în soare.

Era de neconceput să ai tălpile arse,
era de neconceput să nu mai fii
tu și să vorbești la fel:

Creierul meu nu e nimeni,
nu umblă după nimeni și nu știe
nici el ce și cum.

Doar corpul respiră,
doar corpul trăiește aici
unde eu nu știu unde sunt.

Nimic
Spre seară mă lăsam pe marginea gardului
și număram furnicile ieșind din mușuroi
cu un galop minimalist. Fiecare sunet era strâns
legat de amețeala primei țigări din zi. 
Le foșneau atât de tare picioruțele, iar urechile
mele, deprinse cu liniștea din cap – ca din orice 
cap,
ca orice liniște –, alunecau în mijlocul lumii din 
pământ.
Și construiau în cap – ca urechile oricărui cap – 
toată lumea perfectă și sinuoasă dinăuntru. Era
plin de căi de acces, toate legate de toate, 
camere uriașe, înconjurate cu mii și mii de 
pustule mici
și transparente, lanțuri de granule moi tumefiate
și un vâjâit translucid, aproape de intrare. Pe 
arterele
lăbărțate armate fereau întunericul de văz. În 
alte părți
lumina împingea să iasă într-un hei-rup 
constant.
Și lumina de-acolo – ca orice altă lumină – 
țâșnea
în sus, și-mi puneam o mână la ochi și în cap se 
făcea întuneric
și picioruțele foșneau simetric, când pe dreapta, 
când pe stânga.

Soba
Otvorio sam oči i zrak je bio težak
na udah. Jutro vruće,
nebo se raščišćavalo s juga,
lišće je drhtalo, pripitomljeno suncem.

Bilo je nezamislivo imati opržene tabane,
bilo je nezamislivo ne biti ti,
a zvučati isto:

Moj mozak je nitko,
ne traži nikog i ne zna
ni sâm što i kako.

Samo tijelo diše,
samo tijelo živi ovdje
gdje ne znam gdje sam.

Ništa
Predvečer naslanjao sam se na ogradu
i brojio mrave koji su izlazili iz mravinjaka 
u sitnom galopu. Svaki je zvuk bio tijesno
vezan uz slabost nakon prve cigarete u danu.
Njihove su nožice tako glasno šuškale, a moje 
uši,
navikle na tišinu u mojoj glavi – kao u bilo kojoj 
glavi,
kao bilo koju tišinu – klizile su u svijet ispod 
zemlje.
I gradile u mojoj glavi – baš kao uši bilo koje 
glave –
čitav migoljavi, savršeni svijet nutrine. Bio je
pun prilaznih puteva, sve povezano sa svime,
divovske sobe okružene tisućama malih, 
prozirnih
pustula, lanci mekih, natečenih granula
i providno hujanje blizu ulaza. Na proširenim
arterijama, armije su skrivale tamu od očiju. Na 
drugim
mjestima svjetlo se guralo da izađe, neprekidni 
ho-ruk.
I to svjetlo – baš kao svako drugo svjetlo – 
šikljalo je
uvis, i oči sam zakrivao rukom, i mračilo mi se 
u glavi,
i nožice su simetrično šuškale što zdesna, što slijeva.



23

Poemul liftului
Și după ce le-am spus pe nume și m-ai asigurat 
că nu există,
m-ai adus în casa lor și i-ai lăsat să-mi miroasă 
mâinile.

Și mare mi-a fost mirarea când nici tu nu aveai 
Mâini, nici nume, doar 

Cuie, mese, un cufăr pe care scria FRAGIL – 
cu siguranță cineva ține acolo trecutul.

Și am plâns ca un copil cu muci, cu sughițuri
și uite așa-mi făceau umerii mici. 

Bomboane, jucării erau pentru ei 
remedii pentru un copil cu sughițuri.

I-am lăsat, nu am mai recunoscut nimic. 

Apoi le-am spus pe nume și m-ai asigurat
că n-o să-i lași să-mi miroasă mâinile.

Strada Ofrandei
Într-o casă goală se intră cu o atitudine
proaspătă. Lampa bubuie cu insecte
și praful respiră din planta uscată. Parchetul 
se cască și rupe din pereți plinta de plastic.
Pereții smulg din tavan tencuială, var
și profile metalice. Pe masă, urmele
ceștilor de cafea înghit lumina și zgârie. 
Canapeaua – pătată, cum o știi – se ține
în trei picioare și miroase a gaz. Mobila
are aceeași culoare și-și descoperă
palul ieftin. Ceasul din colț e oprit la 19.10. 
Scările scârțâie, și-n mijlocul fiecărei trepte
e câte o gaură neagră prin care poți scăpa
de orice pe nevăzute. Nu urc, nu
mai mișc nici un deget, nici un pas. Un gândac
roșu mă ocolește și dispare-ntr-un colț. 

Era o vreme când ne jucam
cu țevi și cornete. Le lipeam
cu adeziv și creierele noastre
le transformau în arme cu lunetă
sau puști de asalt. Era o vreme
când mingile de cauciuc
ne trimiteau pe Bernabeu
și de la geamuri se-auzeau aplauze.
Și peste toate, bunicii pregăteau 
masa și mirosea a ceapă călită
și bulion. Și burțile noastre 
hăpăiau copilăria ca pe singura
hrană care ne-ar fi rămas, 
sfoiegită și poroasă, de undeva
de unde nu te mai întorci niciodată.

Pjesma dizala
I nakon što sam ih imenovao i ti me uvjerila da 
ne postoje,
odvela si me njihovoj kući i pustila ih da mi 
onjuše ruke.

I čuđenje mi je bilo još veće kad sam vidio da ni 
ti nemaš ruke, ni ime, samo

Čavle, stolove, kofer na kojem piše LOMLJIVO –
sigurno netko ondje drži prošlost.

I plakao sam kao dijete, šmrkljav, štucav
i moja su se sitna ramena trzala evo ovako.

Bomboni, igračke bili su za njih
lijekovi za štucavo dijete.

Ostavio sam ih, nisam više ništa prepoznao.

Onda sam ih imenovao i ti si me uvjerila
da im nećeš dati da mi onjuše ruke.

Ulica Ofrandei
U praznu se kuću ulazi sa svježim
stavom. Svjetiljka bubnja kukcima
a prašina odiše sa suhe biljke. Parket
zijeva i trga sa zida plastične lajsne.
Zidovi iz stropa izvlače žbuku, vapno
i metalne profile. Na stolu, tragovi
šalica za kavu gutaju svjetlost i grebu.
Dvosjed – umrljan, kao što znaš – drži se
na tri noge i smrdi na plin. Namještaj
ima istu boju i otkriva svoju
jeftinu ivericu. Sat u uglu stao je na 19.10.
Stube škripe, a u sredini svake je
po jedna crna rupa kroz koju se može pobjeći
od bilo čega, neopažen. Ne penjem se, ne
mičem više ni prst, ni koraka. Crvena
buba me zaobilazi i nestaje u kutu.

Bilo je vrijeme kad smo se igrali
cijevima i papirnim tuljcima. Spajali smo ih
ljepilom i naši su ih mozgovi
pretvarali u oružje s ciljnicima
ili u jurišne puške. Bilo je vrijeme
kad su nas gumene lopte
odvodile na Bernabeu
i s prozora se čuo aplauz.
I posvuda bake su spremale
ručak i mirisalo je na dinstani luk
i umak od rajčice. I naši su trbusi
tamanili djetinjstvo kao da je to jedina
hrana koja nam je preostala,
pljesniva i spužvasta, od negdje
odakle se više nikad ne vraćaš.

P O E Z I A  •  P O E Z I J A
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Darul 
 
 
Îți scriu din mațele unei balene albastre. Mici 
câmpii verzi apucă lumina și-ntorc oceanul 
pe dos. Cai neîmblânziți aleargă prin iarbă

și aruncă praf de păpădii peste câmp din copite. 
Mai încolo, pe cărare, copiii bat mingea, părinții 
fac paharele să ciocnească disperat.

Broaștele se urcă pe frunze de lotus și orăcăie 
aceleași cuvinte din generație în generație. Fii 
atent la țânțari – îți sufocă pielea și devorează

globulele roșii cu poftă. Libelule, transparente 
și lucide, visează că sunt altceva care se visează 
libelule. Un crin răsare de sub pământul negru

incandescent. Aici și-acolo, pe iarba proaspătă, 
căpușe și buburuze apucă țărâna și fac țăndări 
soarele. Melcii se-ascund cu întunericul

de sub pleoape. Râmele adună cercuri de corpuri 
cafenii, șopârlele îngheață, se-ncălzesc, și-și 
pierd cozile și echilibrul pentru un timp.

Îți aduc acest plancton să-l păstrezi în palme – 
un glob și atâția ani irosiți.

Dar
Pišem ti iz utrobe plavetnog kita. Male
zelene ravnice hvataju svjetlo i okreću ocean
naglavce. Nepripitomljeni konji jure kroz travu

i razbacuju kopitima prah maslačka preko polja.
Dalje niz stazu djeca napucavaju loptu, roditelji
tjeraju čaše da se očajno kucaju.

Žabe se penju na lotosovo lišće i krekeću
iste riječi iz naraštaja u naraštaj. Pazi
se komaraca – dave ti kožu i proždiru

lakomo crvene stanice. Libele, prozirne
i bistre, sanjaju da su nešto drugo što sanja
da je libela. Iz crne zemlje podiže se ljiljan,

blještav. Ovdje-ondje, na svježoj travi
krpelji i bubamare hvataju zemlju i lome sunce
u iverje. Puževi se skrivaju u mraku

kao pod vjeđama. Gujavice skupljaju krugove 
smeđih
tijela, gušteri se smrzavaju, ugrijavaju, i
privremeno gube repove i ravnotežu.

Nosim ti ovaj plankton da ga čuvaš na dlanu –
globus i toliko rasutih godina.
 

Prijevod: Goran Čolakhodžić

fratelui meu mojem bratu
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Miroslav Kirin
(1965)
SELECȚIE DIN VOLUMUL 
HIPERNOVALIS1

promijenio sam žarulju u svemiru
am schimbat becul în univers

dotaknem kotač i već se kotrljam umjesto njega
ating roata și deja mă rostogolesc în locul ei

ptice su svi zaboravili pa su još jednom preživjele
păsările au fost uitate de toți așa că au mai supraviețuit odată

rasvjetni se stup nagne prema topoli 
jesi li prijateljice čitala vaska popu šapne joj

stâlpul iluminat se apleacă spre plop
prietene îi șoptește l-ai citit pe vasko popa2

osupnuo me jedva čujni lavež povučenih bića
m-a derutat lătratul de abia auzibil al unor ființe retrase

pod stablom se skutrio mudrac (ali to pripada nekom drugom vijeku)
sub copac s-a chircit un înțelept (dar asta aparține unei alte epoci)

ljudi zatečeni kako gmižu pravdali su se da nam se to samo pričinilo
oamenii prinși că se târăsc s-au justificat că doar ni s-a părut

ravnodušnost je istinska tema botanike
indiferența este adevărata temă a botanicii

u supermarketu živio sam skriven između 
sredstava za čišćenje i toaletnog papira
în supermarket am trăit ascuns între
obiectele de curățat și hârtia igienică

golub dubi kruh i ako nešto ne poduzmemo, otkrit će onostrano
porumbelul scobește în pâine și dacă nu facem nimic va descoperi lumea de dincolo

slamnata riba sluša samu sebe dok dogorijeva
peștele de paie se ascultă pe sine când se mistuie în flăcări

komarac reče, klekni, i ja kleknuh i slomljeno mu krilce povih
și zise țânțarul, îngenunchează, iar eu îngenuncheai și-i pansai aripioara ruptă

usred noći probudi me klokot (a ne kokot) 
– to mi unutarnji organi poželjeli biti vanjski 

pa kuckaju li kuckaju iznutra
în miezul nopții mă trezește un clocot (și nu un clopot)

– probabil că organele mele interioare și-ar dori să fie exterioare
așa că bat bat pe dinăuntru

1 Autorul a numit 
în mod sugestiv 
acest volum după 
numele unui 
supermarket de 
pe insula Pag, din 
localitatea Noval-
ja, dar evident cu 
aluzie la celebra 
figură a romantis-
mului timpuriu 
german, scriitorul 
Novalis. Titlul 
reflectă foarte 
bine și conținutul 
cărții, alcătuit 
dintr-un fel de 
„resturi“ lirice, la 
intersecția dintre 
limbajul poetic și 
non-poetic; carac-
terizate de ironie 
și umor, majo-
ritatea poeziilor 
din volum nu au 
mai mult de un 
vers, cartea este 
în format de bu-
zunar, se desface 
ca un șir de mici 
cărți poștale (nota 
traducătorului).

2 Vasko Popa 
(1922-1991) poet 
sârb de origine 
română, născut în 
Grebenac / Gre-
benaț, Voivodina. 
Considerat unul 
dintre cei mai 
mari poeți sârbi 
moderni, este și 
unul dintre cei 
mai traduși scri-
itori din această 
țară.
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3 Extras din Ich 
ruf zu dir, Herr 
Jesu Christ textul 
unei cantate 
religioase com-
puse de Johann 
Sebastian Bach, 
după un imn de 
Johann Friedrich 
Agricola, refor-
mator protestant 
german.

pogurnem vrata i u cijelom se svemiru nađe još mjesta
împing ușa și în tot universul se mai găsește loc

cestu je ispirao pljusak, slušali smo ne 
vjerujući – otpada nam povratak domu

strada a fost măturată de ploaie, am ascultat
necrezând – a picat întoarcerea noastră acasă

odakle cipelama potplate – nismo baš 
toliko daleko dospjeli u mišljenju

de unde vin tălpile pentru pantofi – nu am avansat
atât de mult în gândire

električna struja nije novost, ali smrt jest
curentul electric nu este o noutate, dar moartea este

kad je grana pukla i odlomila se (pukla i odlomila se) vrana je i 
dalje na njoj sjedila (na njoj sjedila) – svijet je i dalje čvrst (i dalje čvrst), 

zapjevala je kao da je kos (kao da je kos)
când a crăpat creanga și a cedat (a crăpat și a cedat) cioara

în continuare pe ea a stat (pe ea a stat) – lumea-i în continuare stabilă (în continuare stabilă),
a cântat de parcă-ar fi o mierlă (de parcă-ar fi o mierlă)

nekoliko listova papira proglasilo se knjigom 
i odmah postavilo vojsku na svoje granice
câteva foi de hârtie s-au proclamat carte

        și imediat au pus armata la granițele lor

pa kad je pustila glas, ah, kakav glas, sve do ceste, gdje je nekom djetetu ušao u rukav i škakljao 
ga škakljao sve dok dijete nije zapjevalo Den rechten Glauben, Herr, ich mein, den wollest du mir 

geben,dir zu leben, meim Nächsten nütz zu sein, Dein Wort zu halten eben
așa că și-a dat drumul la voce, ah, ce voce, până în stradă, unde i-a intrat

unui copil prin mânecă și l-a gâdilat l-a gâdilat până când băiețelul a început să cânte
Den rechten Glauben, Herr, ich mein, den wollest du mir geben, dir
zu leben, meim Nächsten nütz zu sein, Dein Wort zu halten eben3

praznina i težina zaljubljeni par
golul și greul e îndrăgostiți

i bilo je već vrijeme da ruža raskrsti sa svojom umišljenošću 
i u javnoj kuhinji beskućnike da poslužuje

era și timpul ca trandafirul să o rupă cu propria-i fandoseală
și într-o cantină publică să servească vagabonzii

pa kako ne bismo pisali o onome što nas grije, na vrhu olovke još skuplja se – dignem olovku, 
spustim je, dignem, spustim, i vidiš, taj prah što se rasipa okolo, a tek malo po papiru, to je ono o 

čemu želim pisati, ništa više, ništa manje
păi cum să nu scriem despre ceea ce ne arde,  pe vârful creionului

încă se mai strânge – ridic creionul, îl las jos, ridic, las jos,
și vezi, acest praf care se împrăștie în jur, și abia puțin pe coală,

este tocmai acel ceva despre care vreau să scriu, nici mai mult, nici mai puțin

mogao sam imati šuplji džep, moglo je i sve drugo biti šuplje, no imao sam taj džep, u njemu je 
štošta moglo svoj kratki život imati, mogao sam tek pratiti kako sve to odlazi, onamo gdje nikad 

nisam bio, moglo je
aș fi putut să am un buzunar mai gol, totul ar fi putut să fie mai gol, dar eu am avut

acest buzunar, în el orice fel de lucru ar fi putut să-și trăiască viața lui scurtă, eu n-am putut decât să 
privesc cum totul trece acolo unde nu am fost niciodată, ar fi putut să fie

P O E Z I A  •  P O E Z I J A
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srčanost mrkve izaziva strepnju u jabuke
tăria morcovilor provoacă angoasă în mere

a rilke bi brkove obrijao za dobru pjesmu
iar rilke și-ar rade mustățile pentru o poezie bună

dva pjesnika uvijek odjevena u bijelo nikad neće 
pisati mračnu poeziju, a treći će već nešto smisliti

doi poeți îmbrăcați mereu în alb nu vor scrie
niciodată poezie întunecată, dar al treilea va face el cumva

zaputio sam se u grad svoga sjećanja, a kad sam stigao, 
kleknuo sam i koljenima izribao glavni gradski trg

mă îndreptam spre orașul amintirilor mele, iar când am ajuns
am îngenuncheat și cu genunchii am ras piața centrală

nijedan komarac nije mizantrop, nijedan čovjek 
nije komarac – dakle, svi su ljudi mizantropi

niciun țânțar nu e mizantrop, niciun om
nu e țânțar – deci, toți oamenii sunt mizantropi

kako da ti kažem, miroslave, ali pomalo su mi 
dosadili ti tvoji olovni podočnjaci, kalni pesimizam, 

razglabanje o “jeziku u opancima, načinu izražavanja u gaćama, 
morlačkom guslaranju” i, da, tvoje plivanje 

u jeziku, gusta, nepregledna rečenica s kojom nas, s 
jedne strane, povučeš za ruku, a s druge – za nos

cum să-ți spun, miroslave, dar m-au cam
plictisit pungile plumburii ale ochilor tăi, pesimismul tău noroios,

trăncăneala despre ˮlimba în opinci, despre felul de a se exprima în chiloți,
despre scripcarii pădureni“ și da, scăldatul tău

în limbă, propoziția încărcată, fără sfârșit cu care, de o
parte, ne tragi de mână, și de alta – de nas.

dakle, nazuo sam čizme i zagazio u potok pa
nagazio na ribu – rekla je a rekla je i o, i to je

bilo sve što je riba htjela otkriti o sebi
deci,  am încălțat cizmele și am pășit în pârău și

am dat peste un pește – și zise a și zise o, și asta o fost
tot ceea ce peștele a vrut să dezvăluie despre sine

išli kroz šumu, pod nogama gnječili divlje jabuke, 
kruške i trnjine, a gore, na proplanku, kad ruke je 

podigao mišo kovač, zapjevala je cijela šuma
au mers prin pădure, au zdrobit sub tălpi mere sălbatice,

pere și scorombari, iar sus, în rariște, când a ridicat mâinile
mišo kovač4, a cântat toată pădurea

Traducere de Adrian Oproiu 
(text revăzut de Goran Čolakhodžić)

4 Mišo Kovač, cele-
bru cântăreț croat 
de muzică pop-
folk și autor de 
șlagăre, astăzi cel 
mai bine vândut 
artist croat din 
fosta Iugoslavie
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Nora Iuga (1931)
IZ ZBIRKE 
FETIŢA CU O 
MIE DE RIDURI 
/ DJEVOJČICA S 
TISUĆU BORA 
PJESMA-ROMAN, BUKUREŠT, 2005.

13.

opet mislim na njega; moje se lice iznenada odli-
jeva u nasmiješenu masku. maleno i veoma slatko 
tijesto, čitam: „Lara – Pasternakova junakinja – 
putuje vlakom u smjeru Bresta“; u toj zemlji po-
loja i breza poznavala sam bijelo i snažno stablo 
– njegov vrat. htjela bih ja biti ona koja drži pilu. 
nakon deset minuta: kad bi on nosio narančasti 
pulover muškarca koji sjedi licem prema meni, 
kad bi nosnice koje se bučno isprazne u men-
tol-maramicu bile njegove, moj bi se san uzvi-
nuo… čitam: „sanjao je da je Lara stavila dvije 
ulice na njegov pisaći stol, jednu na lijevo, jednu 
na desno, i upalila stolnu lampu; njezin topli na-
rančasti odsjaj…“

19.

probudi se, dozvala ga je noć. dodirni moje tijelo, 
makar u snu učini ono što tražim od tebe… a ako 
si mrtav? ako si umro prije mjesec dana ili prek-
jučer i moja usta tonu u krivulju tvojeg zatiljka 
kao kamenica u svoju žlicu? možda vodim ljubav 
s mrtvacem jednako stvarno kao što to čine psi 
na pustopoljini pred zgradom, a ne misao, nego 
vrebanje mojih ulazaka prima ga kao kralja koji se 
vraća živ iz dugog rata i ulazi mi nestrpljiv u kre-
vet ne svlačeći jaknu, možda je odjeven u vlastitu 
krv. ali nije mrtvo tijelo kojim doziva drugo tijelo 
i nije ni smrt kad ne znaš za nju; i tada što volim 
i tko mi zamućuje um koji se seli naprasno, sad u 
pazuh, sad u petu. ostaje ondje skriven u mojim 
nosnicama i udiše njegov muževni miris. nema 
nikakvu moć kamen koji ga prekriva, ni zrak koji 
je od njega pobjegao. ni lakoma masnica koja 
jede bjelinu vrata uhvaćena u moje ruke poput 
vitkog debla breze. Moli se, povičem, da ne znam 
kad ćeš umrijeti eda bi živio sa mnom do kraja.

40.

kad je došla plava ura poveo me do breze koja 
pjeva. ruke su letjele po zraku. spustile bi se sad 
na jednu sad na drugu duplju. bile su mirne jer 
su bile umorne. i na fruli kad pokriješ jedan ulaz, 
drugi se otvori. čini se da valja šutjeti na jednom 
mjestu da bi mogao pjevati na drugom; njegov se 
dlan spušta na moja usta.

46.

s devet godina na pauzi uvijek nabasaš na kolegicu 
koja ti kaže što radi otac s majkom kad te pošalju 
u kino, dakle saznala sam kako se prstom gurne 
meso u papriku, znala sam da se paprika odupire 
vrućini pećnice i nije me bilo strah, bilo me sram, 
bilo me sram ne zbog sebe, nego zbog majke i oca. 
i došlo je vrijeme s krevetom i ugaslom žaruljom 
kad sam se i sama igrala mame i tate. nije bilo 
loše, ali zašto smo se gibali kao teretni vlak koji 
manevrira i zašto nismo ostali tako do kraja noći, 
do svršetka vremena, kao što ostaje jablan u svo-
joj zemlji, iako se uspinje i uspinje ispred mojeg 
prozora ka nebu, razmišljam i ja tako o jadnim 
dušama bez tijela koje stižu negdje na snježnom 
zasljupljujućem oblaku, gdje nema boli ni rastu-
ženosti ni jecaja, kako se one vole u pustoši svojeg 
mesa i sažalim se... ali ako se tamo, samo tamo, 
više ne gibaju i više ne izlaze jedna iz druge?

56.

znam koliko riskiram, tko ljubi mrtvaca ljubi 
zračni džep, ljubi rupu biljarskog stola, ljubi mje-
hur vodika koji se iskotrlja iz probušenog balona; 
nestane stolica s rukama čovjeka, asfalt s pužem 
zgnječenim pod cipelom, autobus ispunjen zno-
jem, čaša s tisućom usana koncentrično razmje-
štenih, neodoljiva je stvarnost, mesnati trg: ajmo 
ljudi, odjeća, cipele! u utrci su crne, jogunaste ko-
bile, katkad munja prereže jelku napola, ali ona 



29

ostane u svojoj tvari. i boje imaju svoje igle, ulaze 
nam u pore, stvaraju orgazme u koži, u šarenica-
ma, ionako ne razumiješ kad ja bježim od te tvari 
jer ona bježi od mene i moram je zamijeniti da 
ne umrem, shvati jednom, da ne umrem; u tom 
krevetu marširaju konjaničke pukovnije, tko mi 
želi podići košulju do vrata, uzjahati me i da ja ne 
znam više kad će sići, razumiješ li sada toplinu iz 
močvara, maglu s planina?

68.

na noćnom ormariću, na stolu, u torbici, u dže-
pu, u knjizi, u rukavici, u cipeli, popisi za kupovi-
nu po danima, po satima... i Gălățanu je rekao da 
je djevojčica s tisuću bora zapravo sjećanje; nizovi 
riječi, redovi, niti iz tvojih svilenih čarapa; nećeš 
ih valjda ponijeti tamo sa sobom, na poloje Bre-
sta gdje ćemo se igrati partizana: o, moj volk, o, 
maja krasnaja šapočka, uvečer kad su vode Dnje-
pra tanke i razmrvljene kao užad čamaca mjesec 
ulazi u njih i tužno zvižduče jato crvendaća, moj 
ljepotane, moj dragi, i što ako prevrnem vagon 
šećera u ovu blatnjavu vodu, i što ako svučem 
kožu i pokrijem te i uvijem si oko u tvoju svje-
tiljku i drugo ti krišom turnem u džep kako bi 
ga imao kao rezervu na povratku jer put je dug... 
tako prolazi noć plivajući djevojčica s tisuću bora 
i pola tri je, ne zavijaju više ni psi i kad ispružim 
ruku na jastuku naiđem na usnulu dojku nepo-
znate žene koja se zove Maruša.

97.

ja sam odabrala put nadesno, on nalijevo. bili 
smo dva konja upregnuta u kočiju. imali smo po-
sebne postaje gdje bismo zastali, kao što katolici 
označuju križni put, naš je bio lijepo prošaran 
mladim smrekama, ivančicama i hruštevima. kad 
smo došli do paprati obuzeo me osjećaj pobož-
nosti tako jak da sam se jedva suzdržala da se ne 
počnem smijati – tako mi dođe u crkvi, kao da je 
zalajao pas iz zemlje pod kamenim križem, bijeli 
je Rus nosio mekanu i toplu plavu košulju, uhva-
tila sam se za njegov rukav. stabla su se vrtjela sa 
mnom kao u sovjetskim filmovima kad je umirao 
Vanja... i rekao mi je da zagrlim brezu; breza je 
bila visoka, ravna i bijela – imala je njegov vrat i 
polako je prolazio limeni orkestar.

98.

starost dolazi iz Sibira kradomice korača uz pauze 
golema i bijela poput mačke od sedamnaest godi-
na broj revolucije mekano prede ležeći trbuhom 
prema gore između krstarice Aurora i Zimskog 
dvorca lijepo ime mačke Sibir rađa dvaput godiš-
nje po sedam živih mačića i Oblomov je njezin 
dečko onaj plavi sanjao je da ubija cara sada u 
velikoj kući s verandom prema ulici gore svijeć-
njaci-sluškinje prolaze ispred ogledala pokrivajući 
ga širokim suknjama stavi mi u usta kažu usta 
obriši mi bradu kaže brada uzmi pladanj čitaj 
mi novine odreži nokat Oblomova nokat plavog 
momka nokat šezdesetogodišnjaka nokat Bereze 
čitaj pripovijedaj govori

99.

koverta je bila otvorena i bez pisma, razjaplje-
na usta, trbuh s izbačenom utrobom, kaže se da 
žene ondje u dijelovima bez sjene imaju bubu-
ljičavu kožu, zakržljale, heretičke vulve. možda 
su prikladnije, iskrenije te starudije s izlizanom 
tkaninom od iznošenosti, dopuste ti vidjeti što je 
ispod... ali ja nikad s bijelim Rusom u noći u kre-
vetu u noći s crnom paprati u noći sa srebrnom, 
skliskom mladicom u noći pritišćući snažno sve 
do podzemnih voda gdje se sve razdire i ništa se 
ne vidi barjak neba s bjelkastim tragom topla pje-
na prolazim kroz užitak prolazim i tečem nikad 
u krevetu u noći s crnom paprati u noći nikad s 
bijelim Rusom

Prijevod: Ana Brnardić Oproiu 
i Adrian Oproiu

P O E Z I A  •  P O E Z I J A
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Teodora Sucală Matei: Inima mea 
este plină – a fost visul meu să cânt 
în orchestră şi să am şi un cvartet 

Tânăra violonistă a Filarmonicii 
din Zagreb, care cântă şi vioara doi 
în cadrul Cvartetului Sebastian din 
Zagreb, a în ajuns in Croatia la 
vârsta de şase ani, însă nu şi-a pierdut 
legăturile cu țara de origine. 

INTERVIU DE: Goran Čolakhodžić

Cu Teodora mă întâlnesc în una din cafenelele de 
pe Strada Martićeva din Zagreb, unde ea deja mă 
aşteaptă, însoțită de prietenul ei, tot muzician, un 
tânăr dirijor. 

INTERVIU
  INTERVJU

Teodora Sucală Matei: Srce mi je 
puno – oduvijek mi je bio san svirati 

u orkestru i biti članica kvarteta

Mlada violinistica Zagrebačke 
filharmoniji, ujedno i druga violina 

Gudačkog kvarteta Sebastian iz 
Zagreba, došla je u Hrvatsku sa 

šest godina, ali nije izgubila veze s 
domovinom. 

RAZGOVARAO: Goran Čolakhodžić

Sastajem se s Teodorom u kafiću u Martićevoj 
ulici u Zagrebu, gdje me već čeka u društvu svog 
životnog partnera koji je i sam glazbenik, mladi 
dirigent.

Violonista TEODORA 
SUCALĂ MATEI / 
Violinistica TEODORA 
SUCALĂ MATEI
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• Teodora, dacă nu te superi, ai putea să-mi po-
vesteşti pe scurt cum ai ajuns în Croația, care 
este povestea familiei tale? 

Aveam 6 ani şi părinții mei lucrau în Cluj. Eu şi 
părinții mei suntem din Cluj. Ei sunt la fel muzi-
cieni, mama cântă la violă, tata la corn. Lucrau în 
orchestra Operei Naționale din Cluj. Au primit 
un telefon de la un dirijor care era, cred, şef-di-
rijor la Teatrul Național din Osijek. Cum el e la 
fel român, a ştiut de părinții mei şi i-a chemat să 
vină la audiție pe post de şef de partidă de violă, 
respectiv de corn. Deşi le-a fost bine în România, 
cu familia, au avut apartament, lucrau, s-au gân-
dit totuși hai să mergem, să vedem ce este Osije-
kul acesta… pentru experiențe noi.

• În ce an a fost aceasta?
În 1997. Au venit, au reuşit la audiție şi după 

aceea m-au dus şi pe mine, să vadă cum mă aco-
modez eu. Am mers un an la grădiniță, ca să învăț 
limba şi aşa am rămas, la urma urmei. 

• La vârsta aceea, la 6 ani cât ai avut când ai 
ajuns în Croația, începuseşi deja să cânți la un 
instrument, probabil?

Nu. Cum părinții mei sunt muzicieni, toată 
viața am fost în ambientul muzicii. Dar eu am 
vrut să fiu cântăreață de operă, de fapt, şi atunci 
mama a spus OK, dar hai să te înscriem întâi la 
un instrument, că eşti prea mică la 6 ani să faci 
canto. Atunci le-a venit ideea să mă dea la vioară 
pentru că ea dezvoltă cel mai bine auzul muzical. 
Am zis bine, am început să cânt şi până la urmă, 
pe măsură ce treceau anii, cântam din ce în ce 

• Teodora, ako ti je to u redu, mogla bi mi 
ukratko ispričati kako si došla u Hrvatsku, 
koja je priča tvoje obitelji? 

Imala sam 6 godina i moji su roditelji radili u 
Cluju. I ja i moji roditelji rođeni smo u Cluju. I 
oni su glazbenici, mama svira violu, a tata rog. 
Bili su članovi Narodnog orkestra u Cluju. Do-
bili su poziv od dirigenta, ako se ne varam, on je 
čak bio šef dirigent Hrvatskog narodnog kazališta 
u Osijeku. On sam je Rumunj, znao je moje ro-
ditelje i pozvao ih je na audiciju za mjesto vođe 
viola, odnosno rogova. Ne da im je bilo loše u 
Rumunjskoj, imali su obitelj, stan, radno mjesto, 
ali ipak su odlučili doći u Osijek, da vide kako 
kakav je to grad i radi novih iskustva.

• Koja je to godina bila?
1997. Došli su, prošli na audiciji, a nakon toga 

su i mene doveli da vide kako ću se uklopiti. Go-
dinu dana išla sam u vrtić da naučim jezik i na 
kraju sam i ostala.

• Pretpostavljam da si u toj dobi, imala si šest 
godina kad si stigla u Hrvatsku, već bila počela 
svirati neki glazbeni instrument?

Zapravo nisam. S obzirom na to da su moji 
roditelji glazbenici, cijeli sam svoj život provela 
okružena glazbom. Ali ja sam zapravo htjela po-
stati operna pjevačica pa mi je mama rekla: u redu, 
ali najprije ćeš upisati neki instrument, premlada 
si sa šest godina za canto. Tada su dobili ideju da 
upišem violinu, jer ona najbolje razvija glazbeno 
uho. Složila sam se, počela svirati i na kraju, nakon 
godina i godina prakse, svirala sam sve bolje, poče-
la se i natjecati te shvatila da moj glas i nije za ope-
ru. Tada sam odlučila držati se violine (smije se).

• Onda, koliko si imala godina kad si počela 
svirati violinu?

Imala sam šest i pol, sedam godina. Prve lekcije 
dobila sam od mame. A kad sam navršila devet 
godina, upisali su me u Glazbenu školu u Osijeku 
jer smo ondje živjeli. Moji roditelji još u uvijek 
žive i rade u Osijeku.

• Nakon što si završila Glazbenu školu u Osi-
jeku, upisala si srednju glazbenu školu ondje 
ili u Zagrebu?

Ovdje, u Zagrebu.

• Preselila si se?
Ja jesam. I to je zanimljiva priča, u Hrvatsku 

je došao ruski profesor Leonid Sorokov, počeo je 
ovdje predavati. Dok sam još bila u osnovnoj ško-
li, putovala sam na ovoj relaciji, ali shvatila sam 
da to nema smisla zastalno, pa sam došla ovamo. 
Došla i ostala u Zagrebu. 

• Pa si upisala ovdje i Muzičku akademiju, zar 
ne?

Tako je, upisala i diplomirala. Također kod 
profesora Sorokova.

I N T E R V I U  •  I N T E R V J U
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mai serios, am început să particip la concursuri şi 
mi-am dat seamă că nu prea am voce de cântat. 
Atunci am decis să mă țin de vioară (râde).

• La ce vârstă ai început deci cu vioara?
La 6 şi jumătate, 7 ani. Primele lecții au fost cu 

mama. După aceea la 9 ani m-au înscris la Şcoala 
de Muzică din Osijek, că acolo locuiam. Părinții 
mei sunt încă în Osijek şi lucrează. 

• După ce ai terminat Şcoala Primară de Mu-
zică din Osijek, te-ai înscris la liceu de muzică 
tot acolo, sau aici?

Aici, da, în Zagreb.

• Te-ai mutat? 
Eu da, m-am mutat. E tot aşa o poveste, a venit 

un profesor rus în Croația, Leonid Sorokov, a în-
ceput să predea aici. Am călătorit un pic cât eram 
încă la şcoală primară, dar mi-am dat seamă că 
nu prea are sens să călătoresc tot timpul şi am zis 
hai aici. Am venit şi sunt în continuare în Zagreb.

• Şi aici te-ai înscris şi la Academia de Muzică, 
da?

Da, şi aici am şi terminat-o. Tot la profesorul 
Sorokov.

• După absolvire, ai cântat imediat la Cvarte-
tul Sebastian sau a fost o perioadă de trecere? 
Ce ai făcut după diplomă?

După ce mi-am luat diploma am avut o pau-
ză de 2 luni până la audiții pentru Filarmonica 
din Zagreb. La aceasta am reuşit şi acolo lucrez şi 
acum. La câteva luni după ce am intrat la Filar-
monică, a venit o colegă care cântă la vioară, Ko-
rana Rucner şi mi-a spus de cvartetul ei, Cvartetul 
Sebastian. A zis că se gândeşte să plece din Cvar-
tet pentru motive personale, a venit al doilea co-
pil… Ea a fost membru al Cvartetului timp de 15 
ani, eu acum sunt de 3 ani, 3 şi jumătate. Atunci 
Anđelko Krpan, şeful Cvartetului, m-a sunat dacă 
aş vrea, am fost foarte onorată şi foarte fericită, am 
zis „Cum să nu, a fost visul meu să cânt în orches-
tră şi să am şi un cvartet!“ Mi-a picat din cer. Nu 
puteam să doresc mai mult decât atât.

• Cum a fost la început? Sigur că există o dife-
rență între tehnica instrumentală la orchestră 
şi cea la un ansamblu de cameră?

Da.

Ţi-a luat ceva timp atunci să prinzi acest sunet 
de cameră, să te încadrezi mai bine în cvartet? 

Da, sigur că mi-a luat. La orchestră, din per-
spectiva mea, este foarte important să te încadrezi 
într-un sunet comun: suntem noi o sută de oa-
meni şi trebuie să sunăm ca unul, chiar dacă sun-
tem personalități diferite, avem alte gusturi şi nu 
ştiu ce. Dar aceasta mi se pare greu, nu ai voie să 
te desprinzi cumva. Iar la cvartet trebuie şi să te 
impui şi să cânți ca solist…

• Jesi li odmah nakon završetka studija poče-
la svirati u Gudačkom kvartetu Sebastian ili si 
imala prijelazno razdoblje? Što si radila nakon 
obrane diplomskog?

Imala sam nakon diplome pauzu od dva mje-
seca do audicija za Zagrebačku filharmoniju. 
Uspejla sam i još uvijek radim tamo. Nekoliko 
mjeseci nakon što sam počela svirati s Filharmo-
nijom, kolegica violinistica Korana Rucner govo-
rila mi je o svom kvartetu, Gudačkom kvartetu 
Sebastian. Rekla mi je da razmišlja o napuštanju 
kvarteta iz osobnih razloga, upravo je bila dobila 
drugo dijete... Ona je bila članica Kvarteta petna-
est godina, ja imam već tri, tri i pol godine staža. 
U tom trenutku vođa Kvarteta, Anđelko Krpan, 
ponudio mi je da postanem dio ekipe, bila mi 
je to velika čast i zadovoljstvo, odgovorila sam: 
„Kako da ne, oduvijek mi je bio san svirati u or-
kestru i biti članica kvarteta!“ Dar s neba. Nisam 
mogla tražiti ništa više. 

• Kako je bilo na početku? Sigurno postoji ra-
zlika između instrumentalne tehnike u orke-
stru i tehnike komornog ansambla? 

Tako je.

• Jesi trebala vremena da uhvatiš komorni 
zvuk, da se bolje uklopiš u kvartet?

Tako je, naravno da jesam. U orkestru, po 
meni, vrlo je važno uklopiti se u zajednički zvuk: 
nas je stotinjak, a moramo zvučati kao jedan una-
toč tome što imamo različite osobine, različite 
ukuse, i tako dalje. To mi se čini teško jer se ni 
slučajno ne smiješ odmaknuti. A u kvartetu se 
moraš i nametnuti i svirati kao solist...

• Dakle moraš dovesti vlastitu osobnost u prvi 
plan? 

Apsolutno... Ja to nisam ni znala na početku, 
ali moji su kolege izvanredni, ohrabrili su me i 
usmjerili na najljepši mogući način.

• Može se reći da u komornom ansamblu imaš 
priliku istaknuti vlastitu individualnost, izra-
ziti se potpunije?

Svakako. Možda neki od mojih kolega iz orke-
stra ne bi dali isti odgovor, ali meni se ovo čini 

I N T E R V I U  •  I N T E R V J U
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• Deci să aduci practic propria personalitate în 
joc? 

Absolut, absolut… Eu nu am ştiut aceasta la în-
ceput, dar colegii mei sunt absolut superbi şi m-au 
încurajat şi m-au îndrumat chiar foarte frumos. 
• Ai spune că într-un ansamblu de cameră poți 
să dai mai mult avânt propriei individualități 
şi să te exprimi mai deplin?

Categoric. Poate că unii colegi din orchestră ar 
răspunde altcumva, dar mie mi se pare absolut clar. 
Şi dacă la fel trebuie să te încadrezi în culorile co-
legilor, ale acelor trei, suntem numai patru şi este 
mult mai uşor să comunici decât cu noi o sută… 

• La orchestră e deja ca într-o firmă…
Exact…

• Cum e cu repetițiile, cum combini, de fapt, 
angajarea la cvartet şi serviciul tău la orches-
tră? Reuşeşti să faci tot ce vrei şi să mai ai şi 
timp liber?

Cred că, la fel ca la orice lucru, este vorba de 
organizație şi disciplină. Nu sunt singura – cole-
gul meu violist, Nebojša Floreani, cântă la HRT, 
în Orchestra Simfonică, deci are aceeaşi situație 
ca mine. Anđelko Krpan e profesor la Academie, 
prin aceasta are un pic mai mult timp liber; iar 
colegul de la violoncel, Zlatko Rucner este şi la 
Academie şi la Soliştii de Zagreb – acum, de fapt 
nu mai este la Solişti, a ieşit, dar noi toți, de fapt, 
combinăm, avem orarele noastre şi la fiecare repe-
tiție spunem OK, cine la ce oră pleacă, are copii, 
trebuie duşi undeva... Tot timpul încercăm să gă-
sim cât mai mult timp... 

• Cât de frecvent vă întâlniți cu Cvartetul pen-
tru repetiții?

Dacă am generaliza, ar ieşi poate o dată pe săp-
tămână, însă des, înainte de concert, poate ne în-
tâlnim şi de cinci ori pe săptămână, sau de trei-pa-
tru ori... Normal, după ce terminăm cu un con-
cert, atunci avem o săptămână liberă, să ne tragem 
sufletul, să găsim note noi... După aceea începem 
încet să ne vedem, apoi o facem mai frecvent 
pentru că ne este foarte importantă cursivitatea 
aceasta de zi cu zi chiar înainte de concert, atunci 
simțim cel mai mare progres şi ne simțim mai si-
guri pe noi înşişi şi mai lejeri – ce e important 
de fapt la concert este ca toate chestiunile tehnice 
să fie pregătite, ca să poți să nu mai fii conştient, 
practic, de partea tehnică atât de mult... Atunci şi 
publicul simte aceasta şi iese fain.

• Ce ai mai vrea să faci în muzică, care sunt do-
rințele şi planurile tale? Eşti mulțumită cu şan-
sele pe care le-ai avut până acum în Croația? 

Pot să spun că într-un fel mă simt norocoasă 
pentru că am avut până acum posibilitatea să cânt 
acolo unde am visat: la Soliştii din Zagreb, acolo 
a fost superb, m-au chemat să cânt cu ei, după 
aceea am cântat în Orchestra de Cameră din Za-
dar, am fost parte a multor ansambluri şi orches-

apsolutno jasno. Čak i kad se moraš uklopiti u 
boje kolega iz kvarteta, samo nas je četvero pa je 
puno lakše međusobno komunicirati nego u gru-
pi od stotinjak ljudi...

• Orkestar donekle sliči na veliku kompaniju...
Upravo tako...

• Što nam možeš reći o probama, kako uskla-
đuješ angažman u kvartetu i svoj posao u orke-
stru? Stigneš li odraditi sve što želiš i imati još 
i slobodnog vremena?

Mislim da su, kao i u svim drugim aspektima, 
potrebne organizacija i disciplina. Nisam jedina 
– moj kolega violinist Nebojša Floreani svira i u 
Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, 
dakle u istoj je situaciji kao ja. Anđelko Krpan 
profesor je na Akademiji, tako da zahvaljujući 
tome ima malo više slobodnog vremena; a kolega 
violončelist Zlatko Rucner radi i na Akademiji i 
u Zagrebačkim solistima – zapravo sad više nije 
u Solistima, otišao je – ali svi mi zapravo mora-
mo uskladiti rasporede, a prilikom svake probe 
dogovorimo se ako netko treba ranije otići, ima 
obaveze oko djece... Ali nastojimo naći što više 
vremena... 

• Koliko često Kvartet ima probe?
U prosjeku jednom tjedno, ali prije samog kon-

certa sretnemo se i pet puta tjedno, a najmanje 
tri-četiri puta... Naravno, kad je koncert iza nas, 
imamo tjedan dana odmora da odahnemo i na-
đemo nove note... Nakon toga polako počinjemo 
sa susretima, s vremenom njihova učestalost raste 
jer nam je vrlo važan svakodnevni kontinuitet 
prije samog koncerta, tada osjećamo najveći na-
predak pa smo sigurniji i opušteniji – ono što je 
zapravo važno za koncert, to je da svi tehnički de-
talji budu pripremljeni tako da tehnički dio teče 
skoro pa nesvjesno ... Publika to osjeća pa onda i 
koncert ispadne dobro. 

• Što bi još htjela postići u glazbenom svijetu, 
koje su ti želje i planovi? Jesi zadovoljna prili-
kama koje ti je Hrvatska dosad pružila?

Mogu reći da sam donekle imala sreću jer sam 
dosad imala priliku svirati ondje gdje sam i že-
ljela: sa Zagrebačkim solistima, pozvali su me da 
sviram s njima, nakon toga sam svirala sa Zadar-
skim komornim orkestrom, sudjelovala sam u 
nastupima brojnih ansambala i orkestara i imala 
sam privilegij i mogućnost biti pozvana da svi-
ram s njima. Po tom pitanju srce mi je puno. Što 
bih još voljela, to je da se mogu više usredotočiti 
na kvartet, osjećam da imam prostora za napre-
dak. I moram naći vremena da odem i slušam 
uživo druge kvartete, ne samo na Youtubeu, ili 
na CD-ima... To me stvarno zanima i želim to. 
Inače me solo karijera – trenutno, u ovoj fazi 
života – ne zanima: imala sam iskustva, stresno 
je to.
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tre şi am avut privilegiul şi oportunitatea să fiu 
invitată, să pot cânta cu ei. În privința aceasta, 
inima mea este plină. Ce aş vrea este poate să mă 
pot concentra mai mult pe cvartet, simt că mai 
am spațiu să mă dezvolt. Şi trebuie să mai găsesc 
timp să mă duc şi să ascult şi alte cvartete live, 
nu numai pe Youtube, pe CD-uri... Aceasta chiar 
mă interesează şi o doresc. În rest, cariera solistă 
– acum, în faza aceasta a vieții, nu: am avut expe-
riențe şi este stresant.

• Suficient dacă apare o parte solo în cadrul 
unui concert de cvartet, da?

Da, aşa este. 

• Care sunt preferințele tale în muzică, în re-
pertoriu? Ai cântat, sunt sigur, zeci sau poate şi 
sute de piese până acum, ce te interesează şi ce 
te încântă cel mai mult?

Mi-e foarte greu să spun... Este aşa un pic clişeu 
să spui Mozart, dar eu mă simt special legată de 
el, că suntem născuți în aceeaşi zi, 27 ianuarie 
(râde). Dar aşa este cu Mozart, chiar şi la oamenii 
care nu se ocupă direct cu muzica clasică. Îmi plac 
Brahms, Ceaikovski, Wagner – l-am descoperit 
acum câțiva ani... Bach, oh, fantastic. Dar îmi 
este foarte greu să mă restrâng la numai câțiva...

• Am observat că o parte deja obligatorie a 
programelor Cvartetului Sebastian o fac piese 
ale compozitorilor croați în viață sau relativ re-
cent decedați, ba chiar deseori aveți si premiere 
ale pieselor de acest gen. 

Și pentru mine este un lucru nou, venind în 
Cvartet foarte multe nu îmi erau cunoscute 
încă, din cauza aceasta mi-a și fost foarte greu 
să abordez această muzică. Dar Anđelko Krpan, 
care cântă vioara întâi, este foarte dedicat acestui 
repertoriu. Are o idee, care am preluat-o şi eu, 
anume că suntem în Croația şi cântăm Brahms, 
Mozart, Ceaikovski etc.; mergem în Germania, 
aceeaşi chestie; dar când mergem în Rusia, acolo 
auzi numai Ceaikovski, Rahmaninov, deci toți ai 
lor, în timp ce pe ai noştri mai nimeni nu îi in-
terpretează. Este păcat, pentru că şi Croația are 
muzicieni fantastici, la fel și compozitori. La în-
ceput, parcă nu a fost ceva ce eu aş alege, dar... 
cu timpul cred că am început să înțeleg mai bine 
decât înainte (râde)...

• Limbajul acesta muzical care totuşi este altfel?
Da, contemporanii sunt cred „la margine“ un-

deva... Ori îi iubeşti ori nu îi înțelegi... Eu cred că 
sunt pe drum. 

• Ai cântat cândva și compoziții ale unor au-
tori români?

Da! Şi piesa mea preferată pe care am cântat-o 
destule ori în Croația este Balada lui Ciprian Po-
rumbescu (râde). Tot aşa o piesă foarte generală. 
Dar am dat-o ca exemplu pentru că pe aceasta am 
cântat-o de cele mai multe ori. Am încercat şi la 

• Dovoljno je što imaš solo dio u nastupu kvar-
teta, zar ne?

Tako je.

• Koje su tvoje glazbene preferencije po pitanju 
repertoara? Siguran sam da si svirala desetke, 
možda i stotine skladbi dosad, što te najviše za-
nima, u sviranju kojih skladbi najviše uživaš?

Teško mi je reći... Možda zvuči kao klišej reći 
Mozart, ali ja se osjećam osobno vezana za njega 
jer smo rođeni na isti dan, 27. siječnja (smije se). 
Ali tako je s Mozartom, čak i kod ljudi koji se ne 
bave direktno klasičnom glazbom. Volim Brahm-
sa, Čajkovskog, Wagnera – otkrila sam ga prije 
par godina... Bach je fantastičan. Ali teško mi je 
imenovati samo nekoliko...

• Primijetio sam da već obvezni dio programa 
Kvarteta Sebastian čine kompozicije suvreme-
nih ili modernih hrvatskih skladatelja, često 
čak imate premijere takvih kompozicija.

To je nešto novo i za mene, puno tih djela ni-
sam ni poznavala prije nego što sam se pridružila 
Kvartetu, zato mi je bilo veoma teško pristupi-
ti takvoj glazbi. Ali Anđelko Krpan, koji je prva 
violina, vrlo je posvećen tom repertoaru. Ima 
ideju koju sam i ja preuzela: naime, mi smo u 
Hrvatskoj i sviramo Brahmsa, Mozarta, Čajkov-
skog itd.; idemo u Njemačku, ista stvar; ali kad 
idemo u Rusiju, ondje čuješ samo Čajkovskog, 
Rahmanjinova, dakle njihove skladatelje, a naše 
ne svira skoro nitko. Šteta je to, jer i Hrvatska 
ima sjajne glazbenike i skladatelje. Na početku 
moram priznati da to ne bi bio moj prvi izbor, ali 
s vremenom mislim da sam počela shvaćati bolje 
nego prije (smije se)...

• Ovaj glazbeni jezik koji je ipak drugačiji?
Da, mislim da su suvremeni skladatelji negdje 

„na rubu“... Ili ih voliš ili ih ne shvaćaš... Mislim 
da sam ja na putu. 

• Jesi imala priliku svirati skladbe rumunjskih 
autora?

Jesam! I moj je omiljeni glazbeni komad, koji 
sam često svirala u Hrvatskoj, Balada Cipriana 
Porumbescua (smije se). Također jedna prilična 
tipična skladba. Ali dala sam ga kao primjer jer 
sam njega najviše svirala. Probala sam i na Akade-
miji i imala šansu i u drugim prilikama... Htjela 
sam predstaviti baladu ljudima da mogu reći da 
su čuli nešto iz Rumunjske.

• Koliko se često zapravo događa da se ru-
munjski komad izvodi na koncertu u Hrvat-
skoj? Rijetko, zar ne?

Vrlo, vrlo rijetko. Možda Enescu, ali vrlo rijetko.

• Pomislio sam kako bi bilo sjajno i zanimljivo 
kad bi Kvartet Sebastian jednom svirao i jedan 
od Enescuovih kvarteta, čini mi se da je napi-
sao dva-tri...?
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Academie şi am avut şi cu alte ocazii şansa... Am 
introdus-o la oameni că să poată şi ei să spună şi 
ei a, uite şi ceva din România. 

• Cât de frecvent, de fapt, se întâmplă să fie 
inclusă într-un concert din Croația şi o piesă 
românească? Rar, nu? 

Foarte, foarte rar. Eventual de Enescu, dar chiar 
foarte rar. 

• M-am gândit că ar fi excelent şi interesant 
dacă Cvartetul Sebastian ar cânta, cândva, şi 
un cvartet de Enescu, parcă a scris două-trei...?

Da, are câteva, exact! Chiar recent am început 
să discut cu Anđelko Krpan, o să vedem... Aş dori 
şi Cvartetul este deschis, ar fi frumos , într-ade-
văr... Pentru că da, nu se aude aici Enescu. 

• Cum te gândeşti – în viitor, ai vrea să faci 
studii suplimentare, să urmăreşti cursuri la 
universități din străinătate? 

Acum, în anul acesta academic care urmează, 
nu sunt sigură... Am vrut după ce am terminat 
Academia, am avut nişte planuri şi chiar invitații, 
a fost vorba de Elveția şi Olanda, dar viața aşa a 
fost încât nu am putut la momentul dat. Au fost 
alte lucruri care trebuiau încă rezolvate: m-am 
angajat, a venit colaborarea cu Cvartetul Sebas-
tian şi atunci nu am mai vrut să mă duc, aici am 
totuşi unele lucruri care mă leagă...

• Şi pe plan personal, probabil...
Şi pe plan personal, normal. Da, aşa a fost – aş 

vrea şi cred că am încă foarte mult loc să învăț, să 
aflu o mie şi una de chestii... Sper să nu rămână 
doar un vis. 

• Sigur. Îți doresc mult succes!
Multumesc...

• Pe lângă acest ciclu, această serie de concerte 
pe care le dați la Zagreb, la Sala de Concerte 
„Vatroslav Lisinski“, mai mergeți şi în alte lo-
calități din Croația?

Da, în afară de cele de la Vatroslav Lisinski mai 
avem anul acesta – sper să nu exagerez dacă zic 
– vreo zece alte concerte. Sunt unele localități 
unde mergem mereu, în fiecare vară: Senj, acum 
mergem în Petrinja, Čakovec... Da, cam zece alte 
angajamente. Nu ne bazăm numai pe sezon. În 
timpul sezonului concentrația concertelor este 
cea mai mare şi de aceea este, să zicem, cel mai 
festiv şi cel mai important anotimp pentru noi. 
Însă nici în restul anului nu stăm degeaba, cân-
tăm cu alte ocazii. Acum, nu de mult chiar am 
cântat la înmormântarea lui Đelo Jusić. Cu două 
zile înainte, a fost a 165-a aniversare a morții lui 
Vatroslav Lisinski. Deci cântăm peste tot aşa, câte 
un pic. 

• Mi-ai povestit când ne-am întâlnit şi des-
pre participarea ta la un concert din România 

Točno, ima ih nekoliko! Nedavno sam počela 
razgovarati s Anđelkom Krpanom, vidjet ćemo... 
Voljela bih i Kvartet je otvoren za to, bilo bi li-
jepo, zaista... Jer istina je da se Enescu ne čuje 
dovoljno ovdje.

• Koji su planovi za budućnost, bi li željela na-
staviti studirati, slušati predavanja na stranim 
sveučilištima?

Trenutno, u akademskoj godini koja slijedi, ni-
sam sigurna... Htjela sam nakon što sam završila 
Akademiju, imala sam nekakve planove, čak i po-
zive, radi se o Švicarskoj i Nizozemskoj, ali život 
je bio takav da se u tom trenutku nisam mogla 
odazvati. Morala sam riješiti druge stvari: zapo-
slila sam se pa sam počela suradnju s Kvartetom 
Sebastian i nakon toga nisam više htjela ići, ima 
ovdje stvari koje me vežu...

• I na osobnoj razini pretpostavljam...
I na osobnoj razini, normalno. Da, tako je bilo 

– voljela bih i mislim da imam još prostora za 
učenje, tisuću i jednu stvari koju trebam otkriti... 
Nadam se da neće ostati samo san.

• Naravno. Puno uspjeha ti želim!
Hvala…

• Osim ovog ciklusa koncerata u Zagrebu, u 
Koncertnoj Dvorani Vatroslava Lisinskog, po-
sjećujete li i druge gradove u Hrvatskoj?

Da, osim onih u Lisinskom imamo ove godine 
– nadam se da ne pretjerujem – još nekih desetak 
koncerata. Ima mjesta kamo idemo stalno, sva-
ko ljeto: Senj, sad idemo u Petrinju, Čakovec… 
Da, otprilike desetak angažmana. Ne baziramo se 
samo na sezonu. Koncentracija koncerata najvi-
ša je tijekom sezone i zato je to, recimo, za nas 
najsvečaniji i najvažniji dio godine. Ali ne odma-
ramo tijekom ostatka godine, sviramo u drugim 
prigodama. Nedavno smo svirali na posljednjem 
ispraćaju Đela Jusića. Dva dana prije toga bila je 
165. godišnjica smrti Vatroslava Lisinskog. Dakle 
sviramo svugdje, pomalo. 

• Pričala si mi kad smo se sreli prije i o svom 
sudjelovanju na koncertu u Rumunjskoj po-
vodom rumunjskoga preuzimanja Predsjed-
ništva Vijeća Europske Unije Rumunjske prije 
par mjeseci…

Jesam. Orkestar je bio sastavljen od članova 
orkestara iz svake države Europske Unije. Bilo je 
orkestara koji su poslali „svoje“ Rumunje za kon-
cert što je po meni jako lijepo. Svi smo se našli u 
koncertnoj dvorani Rumunjski Atheneum u Bu-
kureštu tri dana prije koncerta, imali smo dvije 
probe dnevno, ujutro i navečer, a dirigent je bio 
Rumunj, Maestro Ion Marin. Svirali smo „Eroi-
cu“ i Devetu simfoniju L. van Beethovena… Bilo 
je prekrasno. Posebno me veseli da mnogi ljudi iz 
tog orkestra nisu nikad bili u Rumunjskoj i bilo 
mi je zanimljivo čuti mišljenja ljudi koji nema-
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acum câteva luni cu ocazia preluării Preşedin-
ției Consiliului UE de către România...

Da. Orchestra a fost formată din membrii ai 
orchestrelor din fiecare țară din Uniunea Euro-
peană. Au fost unele orchestre care şi-au trimis 
românii „lor“ pentru concert, ceea ce cred că este 
frumos. Ne-am găsit cu toții la Ateneul din Bu-
cureşti cu trei zile înainte, am avut câte două re-
petiții pe zi, dimineața şi seara, iar dirijorul a fost 
român, Maestro Ion Marin. Am cântat „Eroica“ a 
lui Beethoven şi tot de el Simfonia a IX-a... A fost 
superb. Ceea ce m-a bucurat este că o mulțime de 
oameni din această orchestră nu fuseseră nicioda-
tă în România şi a fost interesant să aud părerile 
despre România ale unor oameni care nu au nicio 
altă legătură cu această țară. Au fost şi unii care 
nu au fost atât de pozitivi, au fost mai rezervați, 
însă majoritatea oamenilor a fost încântată şi nor-
mal, m-au făcut să mă simt cu suflet cât casa. 

• Iar Ateneul cred că e o sală superbă...
Superbă, chiar. Foarte frumoasă, extraordinară. 

A fost şi pentru mine de fapt prima oară când am 
cântat acolo. 

• Teodora, îți multumesc foarte mult pentru in 
terviu. 

Eu ție îți multumesc. 

ju nikakve druge veze s ovom zemljom. Nisu svi 
bili jednako pozitivni, bilo je i rezerviranijih, ali 
većinu je Rumunjska oduševila i naravna srce k’o 
kuća.

• A vjerujem da je Rumunjski Atheneum pre-
krasan…

Uistinu prekrasan. Vrlo lijep, jedinstven. Meni 
je isto bilo prvi put da sviram ondje. 

• Teodora, najljepša hvala na intervjuu. 
Hvala tebi.

Prijevod: Oana Băcanu 
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Capitolul 1

O BARZĂ ȘI MISIUNEA EI

Zilele dinainte fuseseră însorite. În numai o săp-
tămână cenuşiul se preschimbase în verde, făp-
turile toate ieşiseră în drum ca să fie mângâiate 
pe cap de căldura soarelui. Până și din cele mai 
adânci vizuini ieşiseră toți la soare.

Gata, şi-a zis toată lumea, întinzându-se şi poc-
nindu-şi oscioarele. Gata cu lâncezeala, c-avem 
treabă.

Şi s-au pus pe treabă, numai că, de bine ce-a 
venit, după numai câteva zile, primăvara a fost 
luată pe sus de un vânt nesuferit care trăgea cu 
dinții să smulgă din pomi petalele abia desfăcute.

– Ei, bine măcar că nu-i frig, zise barza.

Lavinia Branişte
PRAŠČIĆ 

BLATNIĆ NA 
PUTU KUĆI

Ilustracije: Andrei Măceşanu

Prvo poglavlje

JEDNA RODA I NJEZINA ZADAĆA

Zadnjih je dana bilo sunčano. Za samo tjedan dana 
sivilo se pretvorilo u zelenilo, a sva su bića izmiljela 
van da ih sunčeva toplina pomiluje po glavi. Čak i 
iz najdubljih jazbina svi su izašli na sunce.

Gotovo, rekoše si svi, protežući se i pucketa-
jući koščicama. Dosta je bilo izležavanja, imamo 
posla.

I bacili su se na posao, samo što je, poslije samo 
nekoliko dana, tek što je stiglo, proljeće zgrabio 
neki strašan vjetar koji je svim silama nastojao 
počupati jedva rastvorene latice s voćaka.

 – No, dobro barem što nije hladno. – reče roda.
Gospođa Flavia navratila je malko doma, da 

predahne. Imala je gnijezdo na jednome crkve-
nome tornju, staro i oronulo. Granje i slama po-
čeli su s jedne strane ispadati iz njega i stalno se 
trudila da ga pokrpa, ali nije više imala snage, a 
izgleda ni strpljenja za to.

Bila je stara.
I stanovala je u selu staraca.
Bila je to posljednja zadaća koju je prihvatila 

prije umirovljenja: odnijeti u kljunu bebice jed-
noj obitelji. Samo što ju je, čini se, ovaj put za-
pala najteža od svih dosadašnjih zadaća, jer je to 
bila obitelj prasaca na malenoj farmi preko brda, 
a kako prasci vole imati mnogo djece, roda je bila 
prisiljena odnijeti im u kljunu ne jedno, ne dvoje, 
nego jedanaestero praščića!

Već je uspjela prenijeti prvih deset, jedno po 
jedno, za sunčanih dana. A sad, po ovom nepod-
nošljivom vjetru, ostao joj je jedanaesti, kojeg je 
ostavila za kraj jer je bio najdeblji. Bilo je najteži 
i uporno ga je izbjegavala uzeti, dok nije došlo do 
toga da više nema kamo. 
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Doamna Flavia trecuse pe-acasă un pic, ca să-şi 
mai tragă sufletul. Avea un cuib vechi şi ponosit, 
pe o turlă de biserică. Rămurelele şi paiele înce 
puseră să curgă din el într-o parte, se străduia me-
reu să-l cârpească, dar nu mai avea putere şi parcă 
nici răbdare.

Era bătrână.
Şi locuia într-un sat de oameni bătrâni. 
Era ultima misiune pe care o acceptase înain-

te să se pensioneze: să ducă bebeluşi în cioc unei 
familii. Numai că de data asta nimerise parcă cea 
mai grea misiune dintre toate, fiindcă era o fami-
lie de purcei de la o micăfermă de peste deal şi, 
cum purceilor le place să aibă copii mulți, barza 
se trezi nevoită să le care în cioc nu unul, nu doi, 
ci unsprezece porcuşori!

Reuşise deja să ducă zece, rând pe rând, în zilele 
cu soare. Şi acum, pe vântul ăsta nesuferit, îi ră-
măsese al unsprezecelea, pe care îl lăsase la urmă 
fiindcă era cel mai gras. Atârna cel mai greu şi a 
tot evitat să-l ia, până n-a mai avut încotro.

– Ăsta şi gata, şi-a zis ea obosită, uitându-se în 
jos, bocceluța de pânză albă, din care purcelul 
scosese afară capul lui roz, cu păr alb, ca de moş. 
M-am săturat de ei de nu mai pot. 

Dar după o clipă, uitându-se la el, zise:
– Dragul de tine…
Căci era totuşi inimioasă.
În ultima vreme aştepta cu tot mai multă ne-

răbdare să iasă la pensie, să aibă tot timpul din 
lume numai pentru ea.

– Destul am muncit…
Dacă ar mai fi ținut-o puterile, poate s-ar fi 

dus în țările calde, la copiii ei, care plecaseră şi 
nu mai veniseră înapoi. E mai bine acolo, la ce să 
mă mai întorc? ziceau ei. Iar ea rămăsese singură 
de ani buni, în satul ei de bătrăni, care veneau cu 
greu duminica la biserică, târşâindu-şi picioarele, 
şi care de fiecare dată se uitau în sus, pe turlă, să 
vadă dacă mai e acolo cuibul.

Porcuşorul respira greu. Părea c-a adormit şi că sfo-
răie nițel – un pic sforăit, un pic scâncet, în dorul de 
frații lui şi de mama pe care nici n-o cunoscuse încă.

Avusese mult de aşteptat până să-i vină rândul. 
Barza se întreba dacă nu cumva până acum i s-a 
făcut şi foame.

– Da, probabil că i s-a făcut destul de multă 
foame, se gândi ea.

Îl scărpina pe cap cu ciocul, ca să-l liniştească, 
apoi îi trase pânza bocceluței peste frunta, ca să-l 
mai protejeze de vânt, astfel că micuțului îi rămă-
seseră afară numai râtul cu două nări.

– Ce îngrozitor să ai un bot ca ăsta, se gândi 
barza, care atunci se uita pentru prima dată cu 
atenție la un porcuşor, căci înainte, grăbită cum 
era, nu avusese timp de ei.

Îi era drag de puii pe care trebuia să-i ducă, dar 
şi mai tare îi era drag de copiii ei adevărați, care 
acum erau departe şi-şi vedeau de ale lor şi nu 
mai dădeau doi bani pe ce s-a mai ales de ea.

– Groaznic. Cum să bagi un bot ca ăsta în apă 
să prinzi peşte cu el?

– Još ovaj i gotovo. – reče si ona umorno, gle-
dajući dolje, u zavežljajčić od bijeloga platna, iz 
kojeg je praščić podigao ružičastu glavu s bijelom 
kosom, poput kakva djedice. – Dosta mi ih je, ne 
mogu više.

No trenutak kasnije, gledajući u njega, reče:
– Dragosti malena…
Jer ipak nije bila srca kamena.
U zadnje je vrijeme sve nestrpljivije iščekivala 

da ode u mirovinu, pa da ima sve vrijeme svijeta 
samo za sebe.

– Dosta sam se naradila…
Da je još bila u snazi, možda bi bila otišla u tople 

krajeve, k svojoj djeci, koja su otišla i nisu se više 
vratila. Bolje je ondje, čemu da se više vraćam? go-
vorili su oni. A ona je već godinama ostala sama, u 
svom selu staraca, koji su jedva, vukući noge, dola-
zili nedjeljom u crkvu, i koji su svaki put pogleda-
vali gore, na zvonik, da vide je li gnijezdo još ondje.

Praščić je teško disao. Činilo se da je zaspao i 
da malčice hrče – tu i tamo hrk, tu i tamo cvil, 
iz čežnje za svojom braćom i za majkom koju još 
nije ni upoznao. 

Dobrano se načekao dok nije došao njegov red. 
Roda se pitala nije li dosad možda i ogladnio.

– Da, vjerojatno je već prilično gladan. – po-
misli ona.

Počeška ga kljunom po glavi, da ga umiri, po-
tom mu navuče platno zavežljajčića preko čela, 
da ga još zaštiti od vjetra, tako da su malenome 
ostali vani samo rilo i dvije nosnice.

– Kako je grozno imati takvu gubicu. – pomi-
sli roda, koja je tada prvi put pozorno pogledala 
nekog od praščića, jer prije, kako je bila u žurbi, 
nije imala vremena za njih. 

Bila su joj draga djeca koju je nosila, ali još su 
joj draža bila njezina prava djeca, koja su sada bila 
daleko, bavila se svojim poslom i nije ih više bilo 
briga što je s njom.

– Grozno. Kako možeš ovakvu gubicu gurnuti u 
vodu i uhvatiti njome ribu?

Kolikogod bila umorna, nije ipak bilo vreme-
na za gubljenje. Morala je stići preko brda prije 
mraka.

Kad je bila mlađa, taj je put za nju bio mačji ka-
šalj, jednom je čak nosila tri mačića u zavežljajčiću 
i stigla s njima na odredište prije ručka. 

Ali sad više nije bila u snazi, praščić je bio ode-
blji, a vjetar nije pokazivao nakanu da se uskoro 
primiri.

Od ovoga dana nije očekivala ništa drugo nego 
da se završi. I da se ona onda vrati na svoj toranj 
i da zaspi, pažljivo čuvajući pod krilom papir koji 
mama krmača treba potpisati i u kojem će pisati 
da je svih jedanaestero praščića sretno stiglo i da 
je zadaća izvršena. Svojevrsna potvrda o primitku.

Bilo je neophodno da dobije potpis na tom 
dokumentu, da bi joj Kontrolni toranj odobrio 
povlačenje s urednim papirima.
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Oricât de obosită ar fi fost, nu era vreme de 
pierdut, totuşi. Trebuia să ajungă peste deal îna-
inte de căderea întunericului.

Când era mai tânără, drumul ăsta era floare la 
ureche, odată cărase chiar şi trei pisoi în aceeaşi 
bocceluță şi ajunsese cu ei înainte de ora mesei 
de prânz.

Dar acum n-o mai țineau puterile, purcelul era 
gras, iar vântul nu dădea semne că s-ar potoli prea 
curând.

De la ziua asta nu-şi dorea decât să se termi-
ne. Şi apoi să se întoarcă pe turlă şi să doarmă, 
păstrând cu grijă sub aripă hârtia pe care mama 
scroafă trebuia s-o iscălească şi-n care se spunea 
că toți cei unsprezece au ajuns cu bine şi că misi-
unea a fost îndeplinită. Un fel de confirmare de 
primire.

Era musai să aibă această hârtie iscălită, pentru 
ca Turnul de Control să-i aprobe retragerea cu 
acte în regulă.

Capitolul 2

MAI APARE CINEVA

Turnul de Control dădea prea multe indicații, era 
de părere doamna Flavia. Pentru ultimul zbor, de 
exemplu, i se spusese că trebuie să fie însoțită de o 
barză nouă, care-i va lua locul. S-o instruiască, aşa, 
în mare. Să-i explice cam ce-ar trebui să facă la un 
drum, să-i prezinte procedurile în situații de urgență.

Nu ştia nimic despre această tânără barză, pe care 
avea s-o întâlneasă înainte de a porni în drumul 
peste deal cu ultimul purcel. Ştia doar că trebuie să 
se întâlnească pe monument la ora stabilită.

Monumentul era ceea ce se numeşte un grup 
statuar, înfățişând nişte oameni în uniforme mili-
tare. Unul dintre ei îi conduce, cu puşca pregătită 
de atac, iar ceilalți îl urmează. Fețele nu le sunt 
prea clar conturate, aşa că nu-ți dai seama ce simt 
oamenii chemați la luptă, dar bine cel puțin că 
sunt mulți şi îngrămădiți, şi turnați în aşa fel în-
cât printre umerii lor e loc numai bine de poposit 
pentru o pasăre mare, cu picioare lungi. Pentru 
mai multe păsări, de fapt.

Monumentul era la o intersecție, la intrarea în 
sat. Erau şi vreo două băncuțe în fața lui, dar aco-
lo nu stătea nociodată nimeni, fiindcă oamenii 
n-aveau pe unde să traverseze. 

Doamna Flavia îşi lua inima-n dinți şi se aplecă 
să apuce bocceluța cu ciocul. Purcelul scoase afară 
un botic panicat, după care urmară doi ochi curi-
oşi şi întrebători.

– Ne întâlnim cu fata asta şi după aia mergem 
acasă. Hai, stai liniştit acolo şi nu te zvârcoli, că 
asta mai lipsea. Să ştii că ceilalțî au fost toți foarte 
cuminți.

Purceluşul se zvârcoli. 
– Până nu te potoleşti, nu decolăm, zise ea as-

pru, ca o învățătoare. N-am avut parte niciodată 
de pui turbulenți. 

Drugo poglavlje

POJAVLJUJE SE JOŠ NETKO

Kontrolni toranj daje previše uputa, držala je gos-
pođa Flavia. Za posljednji let, na primjer, rečeno 
joj je da će morati imati pratnju nove rode, koja 
će je naslijediti. Da je pouči, tako, okvirno. Da 
joj objasni što otprilike treba raditi na putu, da je 
uputi u procedure u hitnim slučajevima. 

Nije znala ništa o toj mladoj rodi, s kojom se 
trebala susresti prije polaska na put preko brda s 
posljednjim praščićem. Znala je samo da se tre-
baju naći na spomeniku u dogovoreno vrijeme.

Spomenik je bio ono što se zove skulpturalna 
skupina, predstavljao je neke ljude u vojnim uni-
formama. Jedan ih predvodi, s puškom spremlje-
nom za napad, a drugi ga slijede. Lica im nisu 
posve jasno oblikovana, tako da se ne razaznaje 
što osjećaju ti ljudi pozvani u borbu, ali dobro 
je barem što ih je mnogo i što su na gomili, i 
izliveni tako da se između njihovih ramena nalazi 
taman toliko mjesta da predahne velika ptica du-
gih nogu. Više ptica, zapravo.

Spomenik se nalazio na raskrižju, na ulazu u 
selo. Bile su i dvije-tri klupe pred njim, ali tu nije 
sjedao nitko, jer ljudi nisu imali kuda prijeći cestu.

Gospođa Flavia prigne se stisnuta srca da uzme 
zavežljajčić kljunom. Praščić gurne van uspaniče-
nu njuškicu, za kojom su slijedila dva radoznala 
i zapitana oka.

– Naći ćemo se s tom curom, pa onda idemo 
doma. Hajde, miruj tamo i ne meškolji se, još 
nam samo to treba. Da znaš da su svi drugi bili 
jako dobri.

Praščić se promeškolji.
– Dok se ne umiriš, ne polijećemo. – reče ona 

strogo, poput učiteljice. – Nikada nisam imala 
problematičnu dječicu.

Praščić zarokće kratko, a potom proguta knedlu.

C A R T E A  P E N T R U  C O P I I  •  D J E Č J A  K N J I Ž E V N O S T



40

Purcelul scoase un guițat scurt şi apoi înghiți 
în sec. 

– Stai liniştit, că ştiu ce-am de făcut. Numai să 
te țină cârpa asta.

Micuțul se ascunse de tot în bocceluță, de nu 
se mai vedea bucățică de şorici, iar barza apucă 
traistă şi-şi desfăcu aripile. Bătu din ele de câteva 
ori şi apoi se înalță, simțind imediat că vântul su-
fla dintr-o parte.

– Să fim atenți să n-ajungem pe la Costeşti, zise 
ea amuzată.

Dar nici nu se înalță bine, că simți imediat cum 
i se îndoaie gâtul de la greutate şi că pierde alti-
tudine.

Scrâşni din dinți şi strânse din ochi a durere.
Porcuşorul înțelese imediat despre ce era vorba 

şi i se făcu ruşine. Se simțea vinovat să există.
Cu chiu cu vai ajunseseră pe monument, unde 

poposiră pe umărul ultimului soldat. 
Soarele răsărise de-a binelea şi timpul trecea, 

dar doamna Flavia trăgea nădejde că tânăra barză 
pe care avea s-o întâlnească era vânjoasă şi dor-
nică de treabă şi că avea să care ea porcuşorul. 
În felul ăsta, s-ar fi putut încadra numai bine în 
program şi să ajungă înainte de apus.

Lăsă bocceluța jos şi se uită împrejur, pe deasu-
pra caselor şi pomilor, dar nu văzu nimic. Doar 
două săgeți mici hăt, deasupra ei, brăzdau cerul. 
Rândunele.

I se părea întotdeauna că rândunelele sunt pă-
sări pe veci tinere, mereu gata să țâşnească de ori-
unde, mereu cu energie pentru orice. O apucă o 
durere vagă de oase. Persoanele tinere îi provocau 
dureri de oase.

Vântul continua să bată. Acum parcă veneau 
rafale din toate direcțiile, înfoindu-i berzei pene-
le. Flutura şi bocceluța, dar purcelul rămăsese în 
continunare ascuns în întregime de cârpa veche.

– Oare pe unde respiră ăsta micu’? se întrebă ea.
Dădu pânza la o parte cu ciocul, să-i facă loc să 

scoată botul. 
Porcuşorul dădu la iveală râtul mic şi zbârcit. 

Părea că-şi trage nasul.
I se făcu milă de el, cu toate că nu era mai mult 

decât un colet pe care trebuia să-l ducă la destina-
ție cât mai repede.

Şi barza cealaltă nu mai apărea.
N-ar mai fi stat dacă Turnul de Control nu le-

ar fi urmăritfiecare mişcare, dacă n-ar fi trebuit să 
raporteze acolo tot. Odată cu înaintarea în vârstă 
ar trebui să devii înțelept şi răbdător, iar ea se stră-
duia să dea dovadă chiar de asta, de înțelepciune 
şi răbdare.

O durea gâtul de cât se uitase de jur împrejur.
Şi, la un moment dat, în intersecția pustie, îi 

atrase atenția o siluetă lungă şi deşirată, pe două 
picioare subțiri, care traversa neregulamentar şi se 
îndrepta spre monument.

Ceva era în neregulă cu persoana asta, care mer-
gea pe jos, deşi părea că fusese proiectată pentru 
un alt tip de deplasare.

Era o barză!

– Miruj tamo, znam ja što mi je činiti. Samo da 
ova krpa izdrži tvoju težinu.

Mališan se sasvim sakrije u zavežljajčić, da se 
više nije vidio ni komadićak ružičaste kože, a roda 
zgrabi torbu i raširi krila. Zalepeće nekoliko puta 
a potom se uzdigne, osjećajući smjesta da vjetar 
puše s boka. 

– Moramo paziti da ne bismo dospjeli na more. 
– reče ona zabavljajući se. 

No nije se dobro ni podigla, a već je osjetila 
kako joj se vrat svija od težine i kako gubi visinu.

Zaškrguće zubima i stisne oči od boli. 
Praščić smjesta shvati o čemu se radi i postidi 

se. Osjećao se krivim što postoji.
Teškom mukom stigoše na spomenik, gdje su 

stali da predahnu na ramenu posljednjega vojnika.
Sunce je sasvim izašlo i vrijeme je prolazilo, ali 

gospođa Flavia nadala se da je mlada roda s kojom 
se trebala susresti žilava i željna posla i da će ona 
ponijeti praščića. Na taj način, mogle bi taman 
ispoštovati raspored i stići prije zalaska sunca.

Spusti zavežljačić i pogleda uokolo, iznad kuća 
i voćaka, ali nije vidjela ništa. Samo su dvije ma-
jušne strelice iznad njih parale nebo. Lastavice. 

Oduvijek joj se činilo da su lastavice vječno 
mlade ptice, svakog časa spremne sunuti odne-
kud, uvijek pune energije za bilo što. Uhvati je 
nekakva kostobolja. Mlade su joj osobe izazivale 
kostobolju. 

Vjetar je i dalje puhao. Sada kao da su udari 
dolazili sa svih strana, razbarušujući rodi perje. 
Lepršalo je i platno zavežljaja, ali praščić je i dalje 
ostao u potpunosti pokriven starom krpom. 

– Kuda li taj mali diše? – pitala se ona. 
Odmakne kljunom platno, da mu napravi mje-

sta da proviri njuškom.
Praščić pokaže maleno, naborano rilo. Izgleda-

lo je kao da ispuhuje nos. 
Smilio joj se, iako je bio samo paketić koji je 

trebala što prije odnijeti na odredište. 
A te druge rode nije bilo.
Ne bi više bila čekala, da Kontrolni toranj nije 

pratio svaki njihov pokret, da im nije morala 
podnijeti izvješće o svemu. S godinama bi trebao 
postati mudar i strpljiv, a ona se trudila pokazati 
upravo to, mudrost i strpljenje.

Bolio ju je vrat koliko se ogledala okolo-nao-
kolo. 

I, u nekom trenutku, na pustom raskrižju, pa-
žnju joj privuče visoka, štrkljasta silueta, na dvije 
tanke noge, koja je nepropisno prelazila ulicu, za-
putivši se prema spomeniku.

Nešto nije bilo u redu s tom osobom, koja je 
išla pješice, iako je, izgleda, bila stvorena za drugi 
tip kretanja.

Bila je to roda!
Nosila je naočale s debelim okvirom i pletenu 

kapu, široku i dugačku, koja joj je straga visjela. 
Imala je torbu na rame koju je prebacila oko vra-
ta. I nije to bila roda, primijeti gospođa Flavia 
kad je silueta stigla jako blizu, nego rodan – straš-
no mlad i strašno kratkovidan. 
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Purta ochelari cu ramă groasă şi o căciulă tri-
cotată, lungă şi largă, ce-i atârna pe spate. Avea o 
geantă de umăr petrecută pe după gât. Şi nu era 
barză, observă doamna Flavia când silueta ajunse 
foarte aproape, ci un bărzoi extrem de tânăr şi 
extrem de miop.

– Pe mine m-aşteptați? întrebă el când ajunse la 
baza monumentului.

Bătu din aripi şi se înalță de pe loc, până la ni-
velul umerilor soldaților. Îşi găsi cu greu echili-
brul, pe cuşma unuia.

– N-am mai stat niciodată pe o statuie, se scuză el.
– Ai întârziat, zise doamna Flavia.
– Ăăăă… da… m-am cam rătăcit, răspunse tâ-

nărul şi luă cu o aripă GPS-ul care îi atârna la gât. 
Mi-au dat ăsta de la Turnul de Control…

– Ei, drăcie, zise barza. Au vrut să-mi dea şi mie 
de anul trecut… Ghidul Păsărilor Sălbatice…

Dar, înainte să mai spună ceva, o voce robotică 
din mică jucărie o întrerupse:

– Reconfigurarea traseului…
– Da, cred că nu l-am ținut bine, zise bărzoiul. 

Oare contează dacă-l ții răsturnat?
Şi zăngăni cutiuța electronică, de parcă s-ar fi 

aşteptat să sune ceva înauntru.
Vocea robotică, parcă zăpăcită de tot, mai spuse 

o dată:
– Traseului reconfigurarea…
– O cheamă Mariana, râse bărzoiul. M-au în-

trebat de la Turn, Marcel sau Mariana?
– Şi dumneata eşti…? zise doamna Flavia.
– A, da, exact. Eu sunt Zdrell.
Întinse o aripă, dar n-ajungea până la tovarăsa 

lui de drum, care oricum nu părea dornică să-i 
spună că e încântată de cunoştință.

– Deci unde trebuie s-ajungem? întrebă el, 
complet pierdut, cu ochii pe harta de pe GPS. 
Vlădeştii de Sus, nu?

Doamna Flavia pufăi.
– De Sus sau de Jos? Nu cred că are de Jos. Cred 

că de Sus, continuă Zdrell. Ştiți, eu nu prea cunosc 
zona… Nici n-am mai fost angajat până acum.

– E grea geanta aia? zise doamna.
Dar părea că n-o aude, glisa cu vârful aripii pe 

ecran.
– Nu, nu, nu… Vreau înapoi, cum mă duc 

înapoi?
– Cum adică înapoi? întrebă ea uşor panicată.
– Adică aici. Cum mă întorc la meniu?
– Auzi, tu ce specie eşti? strigă iritată Flavia. 
Luat prin surprindere, Zdrell ridică brusc ochii 

din ecran, luă o poziție de drepți, ca la armată, 
şi zise:

– Ciconia ciconia, desigur. Dumneavoastră ce 
specie sunteți?

– Mă întreb dacă ne putem înțelege.
– Bineînțeles că putem comunica, nu văd unde 

bateți.
– Atunci fii atent Trebuie s-o luăm încolo.
Şi-i făcu semn cu aripa peste deal.
– Şi avem de dus asta.
Şi-i arătă bocceluța.

– Mene čekate? – upita on kad je stigao u pod-
nožje spomenika.

Zamahne krilima i podigne se s mjesta, do razi-
ne ramena vojnika. Jedva je uspio pronaći ravno-
težu na šubari jednoga od njih. 

– Još nikada nisam sletio na neki kip. – opravda 
se on.

– Zakasnio si. – reče gospođa Flavia.
– Hmmm… da… malo sam se izgubio. – od-

govori mladi rodan i uzme krilom GPS koji mu je 
visio oko vrata. – Ovo su mi dali u Kontrolnom 
tornju…

– Eto ti ga na. – reče roda. – Htjeli su i meni 
dati prošle godine… Govorni ptičji smjerokaz… 

No, prije nego što je stigla još što reći, prekine 
je robotski glas iz te igračke:

– Preračunavanje rute…
– Da, mislim da ga nisam ispravno držao. – 

reče rodan. – Zar ima veze ako ga okreneš?
I zvecne elektroničkom kutijicom, kao da oče-

kuje da unutra nešto zazvoni.
Robotski glas, reklo bi se sasvim pogubljen, 

reče još jednom:
– Rute preračunavanje…
– Zove se Mariana. – nasmije se rodan. – Pitali 

su me iz Tornja, Marcel ili Mariana?
– A ti si…? – reče gospođa Flavia. 
– A, da, točno. Ja sam Zdrell.
Ispruži krilo, ali nije dosezao do svoje suputni-

ce, koja ionako nije izgledala kao da žudi za tim 
da mu kaže da je joj je drago što su se upoznali.

– Dakle, kamo trebamo stići? – upita on, pot-
puno izgubljen, pogleda uprta u kartu na GPS-u. 
– Gornji Vlădeştii, zar ne?

Gospođa Flavia otpuhne.
– Gornji ili Donji? Ne vjerujem da Donji. Mi-

slim da Gornji. – nastavi Zdrell. – Znate, ja baš 
i ne poznajem ovo područje… I ovo mi je prvi 
posao.

– Je li ta torba teška? – reče gospođa.
Ali izgledalo je da je ne čuje, klizao je vrhom 

krila po ekranu.
– Ne, ne, ne… Hoću natrag, kako se vraća 

natrag?
– Kako misliš ‘natrag’? – upita ona već pomalo 

usplahirena. 
– Mislim ovdje. Kako se vraća na glavni izbornik?
– Čuj, koja si ti vrsta? – podvikne Flavia iživ-

cirano.
Zatečen, Zdrell naglo podigne pogled s ekra-

na, zauzme stav mirno, kao u vojsci, i reče:
– Ciconia ciconia, dakako. A koja ste vi vrsta?
– Pitam se možemo li nas dvoje naći zajednič-

ki jezik.
– Naravno da je komunikacija moguća, ne 

shvaćam kamo smjerate.
– Onda pazi. Moramo onuda.
I pokaže krilom preko brda.
– I trebamo prenijeti ovo.
I pokaže mu zavežljajčić.
– Prasence od 31 centimetar i 1.200 grama – 

reče Zdrell. – Obavijestili su me iz Tornja. 
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– Un porcuşor de 31 de centimetri şi 1 200 de 
grame, zise Zdrell. Mi s-a transmis de la Turn.

Îşi feri ciocul cu o aripă şi îi şopti doamnei:
– Putem noi să ducem 1 200 de grame?
– E musai, răspunse ea.

On zakloni kljun krilom pa šapne gospođi:
– Možemo li mi nositi 1.200 grama?
– Nema nam druge. – odgovori ona. 

Prijevod: Ivana Olujić
*Praščiću Rostogolu hrvatsko ime dao je 

Toni Luka Frana.
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ATELIER DE TRADUCERE 
CU STUDENȚII
  PREVODITELJSKA RADIONICA SA 
STUDENTIMA

Ion Creangă: 

HARAP–ALB
Rumunjski književnik Ion Creangă (1. ožujka 
1837., Humulești – 31. prosinca 1889., Iași) 
pripada klasicima rumunjske književnosti. Pod 
imenom Ion Ștefănescu počeo se školovati 1847. 
godine u rodnom mjestu, a zatim u gradu Târ-
gu Neamț. Potom je na nagovor majke pohađao 
školu katehetsku školu u mjestu Fălticeni. Tu se, 
preuzevši prezime djeda po majci, pojavljuje kao 
Ion Creangă i tim se imenom predstavlja ostatak 
života. Nakon ukidanja škole u Fălticeniu, pri-
moran je otići u grad Iași, gdje pohađa bogoslo-
viju, a nakon hirotonije upisuje se i na studij teo- 
logije, koji se, međutim, ubrzo zatvara. Creangă 
nekoliko godina kasnije polazi u učiteljsku školu 
i uskoro postaje učiteljem – na preporuku Titua 
Maiorescua, rumunjskog poličitara, ali i književ-
nog kritičara te idejnoga vođe društva Junimea, 
koje se upravo u to vrijeme osniva.

Nakon dvanaestogodišnje svećeničke karijere, 
1871. Ion Creangă isključen je iz crkvenih redova 
zbog svojega nediscipliniranog ponašanja: ošiša-
ne kose (kao đakon trebao je nositi pletenicu), 
pucanja po vranama koje su uneredile crkvu, 
pohađanja kazališta, te zbog rastave od žene (s 
kojom je imao sina Constantina). 

Književno djelovanje Ion Creangă započeo je 
kroz koautorstvo u pisanju školskih udžbenika. 
Među njegovim prvim objavljenim književnim 
djelima nalaze se kratke priče Acul și barosul, Pros-
tia omenească te Inul și cămeșa, koje su napisane 
kao poučni udžbenički tekstovi. Prijatelj Mihai 
Eminescu uveo ga je u društvo Junimea, koje je 
objavljivalo književni časopis Covorbiri literare. 
Tu je Creangă objavio čitav niz bajki i priča kao 
što su Soacra cu trei nurori (1875.), Capra cu trei 
iezi (1875.), Punguța cu doi bani (1876.), Dănilă 
Prepeleac (1876.), Povestea porcului (1876.), Fata 
babei și fata moșneagului (1877.), Ivan Turbincă 
(1878.), Povestea lui Harap Alb (1877.), Povestea 
unui om leneș (1878.), Popa Duhu (1881.).

Osim po bajkama, proslavio se autobiografskim 
zapisima u četiri dijela, naslovljenim Amintiri din 
copilărie (Uspomene iz djetinjstva), u kojima du-
hovito i s nostalgijom pripovijeda o svojemu dje-
tinjstvu i prvim godinama školovanja. Prvi i drugi 

dio objavljeni su 1881. g., treći je izašao sljedeće 
godine, dok je zadnji dio publiciran posmrtno, 
1892. godine. Njegova djela karakterizira život-
ni humor koji reflektira radost i bol, dobro i zlo, 
inteligenciju i glupost, odnosno svjetlost i mrak.

Književni kritičari najvećom vrlinom Creangi-
na djela drže bogat, osebujan jezik, koji njegove 
tekstove čini praktično neprevodivima. Dono-
simo vam ipak kratak ulomak iz njegove vjero-
jatno najpoznatije bajke, Povestea lui Harap Alb 
(Priča Harapa Alba), odulje bajke o odrastanju, 
iskušenjima samostalnosti i prijateljstvu, u prije-
vodu studentica rumunjskoga jezika Petre Mar-
ket, Zvonimire Fegić, Kristine Lovrek i Mihaele 
Zidarić, koje su se u taj zahtjevni pothvat upustile 
pod mentorstvom prof. Delije Ćupurdije.
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POVESTEA LUI 
HARAP-ALB
Amu cică era odată într-o țară un crai, care avea trei 
feciori. Şi craiul acela mai avea un frate mai mare, 
care era împărat într-o altă țară, mai depărtată. Şi 
împăratul, fratele craiului, se numea Verde-împă-
rat; şi împăratul Verde nu avea feciori, ci numai 
fete. Mulți ani trecură la mijloc de când aceşti frați 
nu mai avură prilej a se întâlni amândoi. Iară verii, 
adică feciorii craiului şi fetele împăratului, nu se 
văzuseră niciodată de când erau ei. Şi aşa veni îm-
prejurarea de nici împăratul Verde nu cunoştea ne-
poții săi, nici craiul nepoatele sale: pentru că țara 
în care împărățea fratele cel mai mare era tocmai 
la o margine a pământului, şi crăia istuilalt la o altă 
margine. Şi apoi, pe vremile acelea, mai toate țările 
erau bântuite de războaie grozave, drumurile pe 
ape şi pe uscat erau puțin cunoscute şi foarte în-
curcate şi de aceea nu se putea călători aşa de uşor 
şi fără primejdii ca în ziua de astăzi. Şi cine apuca a 
se duce pe atunci într-o parte a lumii adeseori dus 
rămânea până la moarte.

Dar ia să nu ne depărtăm cu vorba şi să încep a 
depăna firul poveştii.

Amu cică împăratul acela, aproape de bătrâne-
țe, căzând la zăcare, a scris către frăține-său cra-
iului, să-i trimită grabnic pe cel mai vrednic din-
tre nepoți, ca să-l lase împărat în locul său după 
moartea sa. Craiul, primind cartea, îndată chemă 
tustrei feciorii înaintea sa şi le zise:

– Iaca ce-mi scrie frate-meu şi moşul vostru. 
Care dintre voi se simte destoinic a împărăți peste 
o țară aşa de mare şi bogată, ca aceea, are voie din 
partea mea să se ducă, ca să împlinească voința 
cea mai de pe urmă a moşului vostru.

Atunci feciorul cel mai mare ia îndrăzneală 
şi zice :

– Tată, eu cred că mie mi se cuvine această cin-
ste, pentru că sunt cel mai mare dintre frați; de 
aceea te rog să-mi dai bani de cheltuială, straie 
de primeneală, arme şi cal de călărie, ca să şi por-
nesc, fără zăbavă.

– Bine, dragul tatei, dacă te bizuieşti că-i putea 
răzbate până acolo şi crezi că eşti în stare a câr-
mui şi pe alții, alege-ți un cal din herghelie, care-i 
vrea tu, ia-ți bani cât ți-or trebui, haine care ți-or 
plăcea, arme care-i crede că-ți vin la socoteală şi 
mergi cu bine, fătul meu.

Atunci feciorul craiului îşi ia cele trebuitoare, să-
rută mâna tătâne-său, primind carte de la dânsul 
către împăratul, zice rămas bun fraților săi şi apoi 
încalecă şi porneşte cu bucurie spre împărăție.

Craiul însă, vrând să-l ispitească, tace molcum 
şi, pe înserate, se îmbracă pe ascuns într-o piele 
de urs, apoi încalecă pe cal, iese înaintea fecio-
ru-său pe altă cale şi se bagă sub un pod. Şi când 
să treacă fiu-său pe acolo, numai iaca la capătul 
podului îl şi întâmpină un urs mornăind. Atunci 
calul fiului de crai începe a sări în două picioare, 

HARAP-ALB

Bijaše, kažu, nekoć davno u jednoj zemlji jedan 
kralj koji imaše tri sina. A imaše taj kralj i stari-
jega brata koji pak carevaše u drugoj zemlji, još 
daljoj. A taj car, brat kraljev, zvaše se Zelen-car; i 
Zeleni car ne imaše sinova, već samo kćeri. Mno-
go godina prođe, a da braća ne imahu priliku vi-
djeti se. I rod taj, dakle sinovi kraljevi i kćeri ca-
reve, nikad se ne upoznaše otkad se rodiše. I tako 
bi da nit’ Zelen-car poznavaše svoje sinovce, nit’ 
kralj pak svoje sinovice: jer carstvo starijeg brata 
bijaše na jednom kraju, a kraljevstvo mlađeg čak 
na drugom kraju svijeta. A onda, u ona vremena, 
gotovo sve zemlje poharaše grozni ratovi, vodeni i 
kopneni putovi slabo bijahu poznati i vrlo zamr-
šeni pa se ne mogaše u svijetu putovati tako lako 
i bezopasno k’o danas. A onaj koji bi se otisnuo u 
ta vremena u svijet,rijetko bi se vratio.

Ali, da više ne duljimo, raspletimo mi ovu našu 
priču.

Kažu da je tog cara, gotovo starca, shrvala bo-
lest pa napisa pismo svojemu bratu kralju neka 
hitro pošalje najvaljanijega od sinovaca da ga car 
postavi na prijestolje po svojoj smrti. Kralj, pri-
mivši pismo, smjesta pozove sinove preda se pa 
im reče: 

– Čujte što mi piše moj brat, a vaš stric. Koji se 
od vas osjeća dostojnim carevati zemljom tako ve-
likom i bogatom kao što je ona, tomu dopuštam 
da pođe ispuniti posljednju volju vašega strica.

Tada se odvaži najstariji sin pa reče: 
– Oče, vjerujem da ta čast meni doliči, jer naj-

stariji sam među braćom svojom; stoga molim 
zlatnika, ruha dosta, oružje i konja za jahanje pa 
da krenem bez odlaganja. 

– Dobro, sine dragi, ako se pouzdaš u se da ćeš 
se probit’ do tamo i misliš da možeš vladati na-
rodom, konja iz ergele ti izaberi po želji, zlatni-
ka koliko ti je dosta uzmi, ruho da ti je po volji, 
oružje za koje vjeruješ da će ti služiti, pa neka ti je 
sa srećom, sinko moj.

Onda kraljev sin uze sve potrebno, poljubi oče-
vu ruku, i primivši kraljevo pismo za cara, oprosti 
se od braće, a onda zajaši konja pa radosno krene 
k carstvu.

Kralj ga pak htjede iskušati, pa se u sumrak šu-
teći k’o zaliven krišom preruši u medvjeda, krene 
pred sinom drugim putem te se zavuče pod jedan 
most. I kada je sin imao tuda proći, eto ti na kraj 
mosta medvjeda koji ga dočeka brundajući. 

Tada se kraljevićev konj propne na stražnje 
noge pa frkćući umalo zbaci svojega gospodara.

A kraljev sin, ne mogavši obuzdati konja i ne 
usudivši se krenuti dalje, posramljen pođe natrag 
ocu. Za to vrijeme, kralj se pak već vratio istim 
putem, pustio konja, skrio medvjeđe krzno pa već 
čeka da mu se vrati sin. I eto, ugleda ga kako se 
jureći vraća, al’ ne onako hitro kako se bio zaputio.
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forăind, şi cât pe ce să izbească pe stăpânu-său. 
Şi fiul craiului, nemaiputând struni calul şi neîn-
drăznind a mai merge înainte, se întoarnă ruşinat 
înapoi la tatu-său. Până să ajungă el, craiul pe de 
altă parte şi ajunsese acasă, dăduse drumul calu-
lui, îndosise pielea cea de urs şi aştepta acum să 
vină fecioru-său. Şi numai iaca îl şi vede venind 
repede, dar nu aşa după cum se dusese.

– Da’ ce-ai uitat, dragul tatei, de te-ai întors 
înapoi? zise craiul cu mirare. Aista nu-i semn 
bun, după cât ştiu eu.

– De uitat, n-am uitat nimica, tată, dar ia, prin 
dreptul unui pod, mi-a ieşit înainte un urs grozav, 
care m-a vârât în toți spărieții. Şi cu mare ce scă-
pând din labele lui, am găsit cu cale să mă întorc 
la d-ta acasă decât să fiu prada fiarelor sălbatice. Şi 
de– acum înainte, ducă-se, din partea mea, cine 
ştie, că mie unuia nu-mi trebuie nici împărăție, 
nici nimica; doar n-am a trăi cât lumea, ca să 
moştenesc pământul.

– Despre aceasta bine ai chitit-o, dragul tatei. 
Se vede lucru că nici tu nu eşti de împărat, nici 
împărăția pentru tine; şi decât să încurci numai 
aşa lumea, mai bine să şezi departe, cum zici, 
căci, mila Domnului: „Lac de-ar fi, broaşte sunt 
destule”. Numai aş vrea să ştiu, cum rămâne cu 
moşu-tău. Aşa-i că ne-am încurcat în slăbăciune?

– Tată, zise atunci feciorul cel mijlociu, să mă 
duc eu, dacă vrei.

– Ai toată voia de la mine, fătul meu, dar mare 
lucru să fie de nu ți s-or tăia şi ție cărările. Mai 
ştii păcatul, poate să-ți iasă înainte vreun iepure, 
ceva... şi popâc! m-oi trezi cu tine acasă, ca şi cu 
frate-tău, ş-apoi atunci ruşinea ta n-a fi proastă. 
Dar dă, cearcă şi tu, să vezi cum ți-a sluji norocul. 
Vorba ceea: „Fiecare pentru sine, croitor de pâi-
ne”. De-i izbuti, bine-de-bine, iară de nu, au mai 
pățit şi alți voinici ca tine...

Atunci feciorul cel mijlociu, pregătindu-şi cele 
trebuitoare şi primind şi el carte din mâna ta-
tă-său către împăratul, îşi ia ziua bună de la frați, 
şi a doua zi porneşte şi el. Şi merge, şi merge, 
până se înnoptează bine.

– A što si to zaboravio, sinko dragi, da si se vra-
tio? – upita kralj tobože u čudu. – Kol’ko znam, 
takovo znamenje nije dobro. 

– Da zaboravio, oče, ništa nisam zaboravio, al’ 
eto na jednom mostu naletjeh na strašna medvjeda 
koji mi utjera strah u kosti. I jedva izvukavši živu 
glavu, mišljah, pametnije je vratiti se vama nego 
da postanem hrana divljim zvjerkama. I odsad pa 
nadalje, što se mene tiče, neka ide onaj koji umije, 
jer meni samome ne treba nit’ carstva nit’ ičega; 
nije meni živjeti dovijeka da naslijedim zemlju. 

– Dobro si to pogodio, sinko dragi. – Stvar je 
jasna: nit’ si ti za carevanje, nit’ je carstvo za te; i 
namjesto da smetaš, ti se bolje drži po strani, k’o 
što reče, jer Bogu hvala: „Ima riba u moru“. Tek 
da mi je znati kako ćemo s tvojim stricem. Spo-
pao nas je kukavičluk, zar ne?

– Oče – reče na to srednji sin –poći ću ja ako 
ti je po volji.

– Moje dopuštenje imaš, sinko moj, ali veli-
ka bi stvar bila da se ne ispriječi i tebi štogod na 
putu. Tko zna, možda ti put prepriječi neki zec, 
ili štogod... i hop! I eto mi te natrag, k’o i tvojega 
brata, a potom, velika ti sramota. Ali neka, okušaj 
se i ti pa vidi kako će te sreća poslužiti. Štono se 
kaže: „Svatko je krojač svoje sreće.” Pođe li ti to za 
rukom, ha, dobro, ako pak ne, poklekli su i drugi 
junaci poput tebe...

Onda srednji sin pripremivši si sve potrebno i 
primivši također očevo pismo za cara, pozdravi se 
s braćom pa se sutradan i on zaputi bez žurbe. I 
jaši i jaši sve dok se dobro ne smrači.
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ROMÂNA ÎN 
CROAŢIA
Dacă credeți cumva că în Croația româna este 
o limbă rară care este maternă doar pentru câ-
teva sute de români care trăiesc aici, vă înşelați. 
Această limbă sau, mai precis, variante ale aces-
tei limbi sunt vorbite de un număr însemnat de 
locuitori din Croația – conform unor estimări, 
chiar până la 20.000! Aceasta pentru că dintre 
vorbitorii de limbă română, pe lângă cei care 
au venit din România sau Moldova (şi familiile 
lor), fac parte şi băieşii, dar nu trebuie să uităm 
nici unul dintre dialectele istorice ale limbii ro-
mâne – istroromâna.

ROMII BĂIEŞI ŞI ROMÂNA BĂIEŞILOR

În Croația, minoritatea națională romă vorbeşte 
trei limbi materne diferite – varietatea băiaşă a 
limbii române, romani (sau romaničhib – o lim-
bă neoindiană a grupului indo-arian) şi albaneză. 
Conform estimărilor relevante, tocmai grupul 
romilor băieşi este cel mai numeros şi reprezin-
tă aproximativ trei sferturi din minoritatea romă 
din Croația. Denumirea Bajaši este astăzi cea mai 
răspândită (dar nu şi singura) denumire în Cro-
ația şi este folosită şi de grupul etnic însuşi. În 
Europa de Sud-Est există grupuri foarte simila-
re, care au ca limbă maternă variante ale limbii 
române şi care în trecut, la fel ca băieşii, confec-
ționau obiecte din lemn (albii, mături, tacâmuri 
din lemn şi altele). În Bosnia şi Herțegovina sunt 
Karavlasi, în Bulgaria Rudari şi Kopanari, în Ro-
mânia rudari (în Croația există şi Ludari), băieşi 
şi lingurari, în Serbia Banjaši (Bajaši, Bejaši), ru-
munski sau vlaški Cigani, în Ungaria Beások, în 
Slovacia Bajaši şi Korytari (denumirea Koritari 
s-a folosit înainte şi în Croația pentru băieşi), în 
Ucraina Volohi ş.a.m.d.

Aşezarea băieşilor pe teritoriul Croației de astăzi 
este datată în mod diferit, fie la sfârşitul secolului 
al XVII-lea, fie la sfârşitul secolului al XVIII-lea 
(când exploatarea aurului a încetat şi băieşii se de-
dică ocupației lor secundare, prelucrarea lemnu-
lui), dar se ştie în mod sigur că la mijlocul secolu-
lui al XIX-lea băieşii locuiau deja în Međimurje. 
Astăzi, băieşii sunt cei mai numeroşi în Međi-
murje şi Baranja, regiuni care în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial nu făceau parte din 
Statul Independent al Croației, ci din Ungaria, 

FLASHBACK

RUMUNJSKI U 
HRVATSKOJ
Ako možda mislite da je rumunjski u Hrvatskoj 
rijedak jezik koji je materinski samo za nekoliko 
stotina Rumunja koji ovdje žive, varate se. Tim 
jezikom, točnije varijetetima tog jezika, govori 
značajan broj ljudi kod nas – prema nekim pro-
cjenama čak i do 20.000! Naime, u govornike 
rumunjskoga, osim ljudi koji su doselili iz Ru-
munjske ili Moldavije (i njihovih obitelji), može-
mo uključiti i govornike bajaškog rumunjskog, 
a osim toga, ne smijemo zaboraviti i na jedan 
od povijesnih dijalekata rumunjskoga – istroru-
munjski.

ROMI BAJAŠI I BAJAŠKI RUMUNJSKI

U Hrvatskoj romska nacionalna manjina govori 
tri različita materinska jezika – bajaški varijetet 
rumunjskoga, romski (odnosno romani ćhib – no-
voindijski jezik indoarijske skupine) i albanski. 
Prema relevantnim procjenama, upravo je skupi-
na Roma Bajaša najbrojnija i čini oko tri četvrtine 
romske manjine u Hrvatskoj. Naziv Bajaši danas 
je u Hrvatskoj najrašireniji (ali ne i jedini) naziv 
koji koristi i sama etnička skupina, a diljem jugoi-
stočne Europe postoje vrlo srodne skupine kojima 
je varijetet rumunjskoga materinski jezik i koje su 
se u prošlosti kao i Bajaši bavile izradom drvenih 
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aşa că de aceea romii au reuşit probabil să evite 
trimiterea în lagărele de concentrare şi moartea. 
În afară de zonele menționate, băieşii locuiesc şi 
în județele Sisak-Moslavina, Koprivnica-Križevci, 
Varaždin şi Brod-Posavina, fiind prezenți şi în ju-
dețele Virovitica-Podravina şi Bjelovar-Bilogora, 
precum şi într-o măsură mai mică în alte județe. 
În nord-vestul şi estul Croației, băieşii reprezintă 
majoritatea romilor. În Municipiul Zagreb, jude-
țele Primorje-Gorski Kotar şi Istria sunt mai nu-
meroşi membrii altor grupuri de romi, în special 
vorbitorii de romani.

În Croația, băieşii se pot deosebi după varietatea 
lingvistică a românei pe care o vorbesc, dar şi 
după alți factori (ca de exemplu religie, numele 
de familie tipice etc.). Cele trei graiuri diferi-
te ale dacoromânei vorbite de băieşi în Croa-
ția sunt: graiul ardelean, graiul muntean din 
Baranja şi graiul muntean ludăresc. În ceea ce 
priveşte caracteristicile fonologice şi unele mor-
fologice, graiul muntean din Baranja şi graiul 
muntean ludăresc sunt mai asemănătoare, în 
timp ce graiul ardelean este mai diferit de cele-
lalte două. Graiul ardelean este în principiu gra-
iul băieşilor din nord-vestul Croației, dar este 
vorbit şi în unele localități din Baranja şi județul 
Sisak-Moslavina. Denumirea de „ardelean” este 
legată şi de caracteristicile lingvistice ale acestui 
grai, care îl leagă de graiurile transilvănene ale 
dacoromânei. Graiul muntean din Baranja este, 
aşa cum arată şi numele, limitat la județul Osi-
jek-Baranja. Vorbitorii graiului muntean ludă-
resc locuiesc în zona Sisak, Slavonski Brod şi, 
parțial, Kutina.

Specificul limbii române vorbite de băieşi constă 
în faptul că vorbitorii săi sunt separați de ceilalți 
vorbitori de limba română, cel puțin de la mijlo-
cul secolului al XIX-lea, deci este logic că în limba 
lor există un număr mai mare de împrumuturi din 
limba croată, în special cele care au fost necesare 
pentru a denumi concepte noi, cu care vorbitorii nu 
s-au întâlnit înainte de a ajunge aici. De asemenea, 
graiurile băieşilor sunt arhaice în raport cu limba 
română din România, deoarece păstrează limba pe 
care vorbitorii au adus-o cu ei atunci când au venit.

În ultima vreme putem observa din ce în ce mai 
mult influența negativă a limbii majoritare asu-
pra păstrării limbii materne – de exemplu, copiii 
pe care i-am întâlnit într-o aşezare romă nu mai 
ştiau să spună ce vârstă au folosind numere româ-
neşti, ci le foloseau pe cele croate.

În Croația există un număr relativ mic de publica-
ții în româna băieşilor, iar limba nu este încă uti-
lizată instituțional sau standardizată, însă reforma 
învățământului din Croația are în vedere introdu-
cerea unei discipline opționale – Limba şi cultura 
minorității naționale rome (în conformitate cu 
aşa-numitul model C) pentru această minoritate, 

predmeta (korita, metla, drvenog pribora i slič-
nog). U Bosni i Hercegovini to su primjerice Ka-
ravlasi, u Bugarskoj Rudari i Kopanari, u Rumunj-
skoj rudari (u Hrvatskoj postoje Ludari), băieşi i 
lingurari, u Srbiji Banjaši (Bajaši, Bejaši), rumun-
ski ili vlaški Cigani, u Mađarskoj Beások, Slovačkoj 
Bajaši i Korytari (naziv Koritari za Bajaše se ranije 
često koristio i kod nas), u Ukrajini Volohi itd. 

Naseljavanje Bajaša na područje današnje Hrvat-
ske različito se datira, od kraja 17. stoljeća, preko 
kraja 18. stoljeća (kada prestaje vađenje zlata te se 
Bajaši okreću svojem sekundarnom zanimanju, 
obradi drveta), no pouzdano se zna da su sredi-
nom 19. stoljeća Bajaši već živjeli na području 
Međimurja. Danas su Bajaši najbrojniji u Međi-
murju i Baranji, područjima koja u vrijeme Dru-
gog svjetskog rata nisu bila u sastavu NDH nego 
Mađarske, tako da su zbog tih okolnosti Romi vje-
rojatno uspjeli izbjeći smještanje u koncentracijske 
logore i smrt. Osim spomenutih područja, Bajaši 
još žive i u Sisačko-moslavačkoj, Koprivničko-kri-
ževačkoj, Varaždinskoj i Brodsko-posavskoj župa-
niji, a prisutni su i u Virovitičko-podravskoj i Bje-
lovarsko-bilogorskoj županiji, a u manjem broju i 
u nekim drugim županijama. Na sjeverozapadu i 
istoku Hrvatske Bajaši čine većinu Roma. U Gra-
du Zagrebu, Primorsko-goranskoj i Istarskoj župa-
niji brojniji su pripadnici ostalih jezičnih skupina 
Roma, ponajviše govornici romani ćhiba.

Bajaše u Hrvatskoj moguće je razlikovati po va-
rijetetu bajaškog rumunjskog kojim govore, ali i 
po nekim drugim čimbenicima (npr. vjeroispo-
vijesti, tipičnim prezimenima i sl.). Tri su razli-
čita varijeteta dakorumunjskoga kojima govore 
Bajaši u Hrvatskoj: erdeljski dijalekt, baranjski 
muntenski dijalekt i ludarski muntenski dijalekt. 
Po fonološkim, ali i po nekim morfološkim ka-
rakteristikama, baranjski i ludarski muntenski su 
sličniji, dok se erdeljski dijalekt više razlikuje od 
druga dva. Erdeljski je uglavnom dijalekt Bajaša 
sjeverozapada Hrvatske, a govore ga i u nekoliko 
naselja u Baranji i Sisačko-moslavačkoj županiji. 
Naziv „erdeljski“ vezan je i uz jezične karakteri-
stike ovoga dijalekta koje ga vežu uz transilvanske 
dijalekte dakorumunjskog. Baranjski muntenski 
dijalekt je, kako mu ime govori, ograničen na 
Osječko-baranjsku županiju. Govornici ludar-
skog muntenskog žive na području Siska, Slavon-
skog Broda i djelomice Kutine. 

Specifičnost bajaškoga rumunjskoga leži u činjenici 
da su njegovi govornici odvojeni od drugih govor-
nika rumunjskoga barem od sredine 19. stoljeća, pa 
je logično što u jeziku postoji veći broj posuđenica 
iz hrvatskoga, pogotovo onih koje su bile potrebne 
za imenovanje novih pojmova s kojima se govornici 
nisu susreli prije dolaska na ova područja. Također, 
bajaški su dijalekti arhaični u odnosu prema ru-
munjskome iz Rumunjske, budući da čuvaju jezik 
koji su govornici donijeli sa sobom pri seobi. 
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astfel încât putem să presupunem că utilizarea ro-
mânei băieşilor în învățământ va avea o contribu-
ție pozitivă la păstrarea competențelor lingvistice.

ISTROROMÂNA

Din păcate, situația istroromânei nu este deloc 
bună în comparație cu cea a românei băieşilor. 
Astăzi, doar aproximativ două sute de oameni 
vorbesc acest dialect istoric al limbii române pe 
cale de dispariție, la sud-vest de Učka în mai 
multe aşezări din Valea Boljunčica (Šušnjevi-
ca – Sušnjevicę/Šušnjevicę, Nova Vas – Noselo, 
Jesenovik – Sukodru, Brdo – Bârdo, Kostrčan – 
Kostârčån, Letaj – Letåj) şi într-un sat în Ćićarija 
(Žejane – Žejân).

Vorbitorii istroromânei sunt descendenți ai 
aşa-numiților vlahi balcanici, care s-au stabilit 
într-un număr mai mare în Istria la sfârşitul se-
colului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-
lea, iar după toponime ştim că au locuit în trecut 
într-o zonă mai mare decât în prezent. Este inte-
resant de menționat că, până la sfârşitul secolului 
al XIX-lea, o limbă înrudită cu istroromâna era 
vorbită în zona insulei Krk (Dubašnica şi Poljica).

Dintre dialectele istorice ale limbii române, istro-
româna are cele mai multe asemănări cu daco-
româna, dar există, totuşi, diferențe însemnate. 
Potrivit unor lingvişti, sistemul vocalic al istro-
românei este aproape la fel cu cel al dialectului 
čakavian. În ceea ce priveşte lexicul, acesta nu 
conține elemente turceşti (cu excepția celor pro-
venite din dialectul čakavian) şi neo-greceşti, iar 
istro-româna nu prezintă nici fenomenele uni-
unii lingvistice balcanice. Influența croatei sau, 
mai bine spus, a dialectului čakavian este foarte 
mare, atât în lexic, cât şi în morfosintaxă.

Deşi există doar câteva publicații în istroromână, 
ea nu este totuşi o limbă folosită în mod instituți-
onal. În ciuda efortului depus de unii entuziaşti, 
este de aşteptat ca această limbă să dispară, deoa-
rece este vorbită astăzi de un număr foarte mic 
de oameni – cei mai tineri au în jur de treizeci 
de ani – iar transferul limbii de la părinte la copil 
este întrerupt.

U posljednje vrijeme sve više primjećujemo nega-
tivan utjecaj većinskog jezika na očuvanje mate-
rinskoga – tako primjerice djeca koju smo susreli 
u jednom romskom naselju više nisu znala reći 
koliko su stara koristeći rumunjske brojeve, nego 
su koristila hrvatske. 

U Hrvatskoj postoji relativno mali broj publika-
cija na bajaškom rumunjskom, a jezik se institu-
cionalno još uvijek ne koristi i nije standardizi-
ran, no započeta kurikularna reforma predviđa 
uvođenje izbornog predmeta Jezik i kultura rom-
ske nacionalne manjine (po takozvanom modelu 
C) i za ovu manjinu, pa možemo pretpostaviti 
da će korištenje bajaškog rumunjskog u obra-
zovanju pozitivno doprinijeti očuvanju jezičnih 
kompetencija.

ISTRORUMUNJSKI

Nažalost, situacija u vezi istrorumunjskog bitno 
je lošija u usporedbi s bajaškim rumunjskim. Tim 
visokougroženim povijesnim dijalektom rumunj-
skoga danas u Hrvatskoj govori samo dvjestoti-
njak ljudi jugozapadno od Učke u nekoliko naselja 
u dolini Boljunčice (Šušnjevica – Sušnjevicę/Šuš-
njevicę, Nova Vas – Noselo, Jesenovik – Sukodru, 
Brdo – Bârdo, Kostrčan – Kostârčån, Letaj – Letåj) 
i u jednom selu na Ćićariji (Žejane – Žejân). 

Govornici istrorumunjskoga potomci su takozva-
nih balkanskih Vlaha koji su se u većem broju 
naselili u Istri na kraju 15. i početkom 16. sto-
ljeća, a po toponimima znamo da su u prošlosti 
naseljavali veće područje nego danas. Zanimljivo 
je spomenuti da se do kraja 19. stoljeća na po-
dručju otoka Krka (Dubašnica i Poljica) govorio 
jezik koji je bio srodan istrorumunjskome.

Od povijesnih dijalekata rumunjskoga, istroru-
munjski je najsličniji dakorumunjskome, no ipak 
postoje i znatne razlike. Prema nekim lingvisti-
ma, glasovni sustav istrorumunjskoga gotovo je 
jednak čakavskome. Što se tiče leksika, u njemu 
nema turskih (osim onih koji su došli iz čakav-
skoga) i novogrčkih elemenata, a istrorumunjski 
ne pokazuje ni fenomene balkanskog jezičnog 
saveza. Utjecaj hrvatskoga, odnosno čakavskoga, 
vrlo je velik i u leksiku, ali i u morfosintaksi.

Iako na istrorumunjskome postoji nekoliko pu-
blikacija, to je ipak jezik koji nema svojih insti-
tucija. Unatoč naporu koji ulažu entuzijasti, za 
očekivati je kako će ovaj jezik nestati, budući da 
ga danas govori vrlo malen broj ljudi – najmlađi 
od njih su u tridesetim godinama – a prijenos je-
zika s roditelja na dijete prekinut je. 

Napisao i preveo na rumunjski 
Petar Radosavljević 
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Nenad Popović: 
DESPRE UNELE 
VEDERI VECHI
(fragment din Jurnal din orașul P.1)

M-am stabilit într-unul dintre cele mai vechi 
orașe de la mediterană, ceva precum Cartagina 
probabil. Câteva sute de mii de ani. Față de el 
Dubrovnikul, așa cum stă el astăzi, e un oraș tâ-
năr, un copil.

Dar am picat într-un oraș-garnizoană care tocmai 
a fost golit. De parcă aș fi ajuns în 1995 în Knin.

Chiar și douăzeci de ani mai târziu se simte acest 
gol. A fost oraș militar, iar acum nu mai este. Văd 
acest lucru la fiecare pas, orice vede. Peisaje mili-
tare întregi, cu cazarme mari și părăsite, hangare, 
instalații de tot felul. Întinse pe kilometri întregi 
ele se află la trei minute de centru. Oriunde te-ai 
plimba, prin pădurile din apropiere, dar și oriun-
de înăuntrul orașului, la fiecare cincizeci, o sută 
de metri dai peste buncăre, intrări de fier, găuri 
de ventilație, ziduri înalte cu sârmă ghimpată ru-
ginită, turnuri de pază și puncte de observație. 
La un pas de promenada din crâng vezi buncăre 
uriașe, șine de fier pentru vagonete cu proiectile 
și torpile.

În inima orașului este amenajată o parcare 
imensă pe un platou, loc de instrucție și de para-
dă al unei cazărmi militare imense cum n-am mai 
văzut nicăieri în Europa (și am trăit în cel mai 
mare oraș-garnizoană din Germania). Platoul e 
atât de mare încât îți cauți mașina după culoare și 
după amintirea relativă a zonei în care ai lăsat-o.

Peisajul militar nu numai că domină orașul, ci 
se extinde în jur în cercuri concentrice pe o rază 
de aproximativ douăzeci de kilometri. Astfel că în 
însăși interiorul orașului clădirile masive nu arată 
nicidecum atât de dramatic pe cât s-ar crede – în 
orice alt oraș ar sări în ochi, nelogice, imense, stra-
nii, respirând un aer închis, neprietenos – pentru că 
tocmai aici, la periferia orașului încep primele clă-
diri într-adevăr serioase, structuri militare colosale, 
forturi, dealuri și peninsule-cetate.

Astăzi ele sunt doar niște memoriale ale golirii ora-
șului, care, vine vorba, s-a întâmplat mai deunăzi.

Orașul ar trebui să se întoarcă acum la carac-
terul său de oraș mediteranean. De într-adevăr 
„oraș vechi mediteranean“, așa cum este descris 
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fiecare oraș în prospectele noastre turistice. Țesu-
tul urban sufocat de megainstalațiile militare ar 
trebui să iasă din nou la suprafață, să redea pri-
virii țesătura bogată, milenară a orașului. Pentru 
că totul este aici. Catedrala de piatră, un întreg 
registru de biserici, de la cele în stil romanic dar și 
mai recente, cu tot felul de campanile, complexe 
monastice, calla grande (ah, Calea largă!), inclu-
siv pavajul ei vechi, arcurile de triumf romane, 
liniile zidurilor antice și medievale scufundate pe 
jumătate, marele port odată plin ochi de corăbii 
andocate; chiar și dialectul arhaic roman este aici, 
amestecat cu limba slavă. 

Dar scoaterea orașului la suprafață evident nu 
reușește. Orașul nu a putut face față plecării ul-
timului trio militar alcătuit din armate foarte di-
ferite dar toate exagerat de mari, cum nu a putut 
face față nici venirilor lor. Pentru a fi capabil să 
suporte așa ceva trebuia să fie de mărimea Berli-
nului, pe care nu l-au răvășit nici armata prusa-
că, nici cea a lui Hitler, nici măcar dominația de 
jumătate de secol, acum încheiată, a districtelor 
militare, unul dintre ele controlat nici mai mult 
nici mai puțin de însăși marea Armată roșie iar 
celelalt de US Army.

Totuși, acest oraș mic s-a aflat timp de un secol 
și jumătate în umbra mașinăriei militare, a fost 
practic o funcție a ei, a clădirilor militare, a in-
dustriei militare, a liniillor de producție aferente 
– și cum fiecare militar își aduce cu sine familia, 
orașul a fost inundat cu o populație imensă, adu-
să. Ca întotdeauna, odată cu căderea imperiului 
s-a ajuns și la exodul masiv al acestei populații, 
un exod de proporții aproape biblice. Pentru că 
populația armată vine și pleacă la următorul or-
din, ea este tross, logistică și etapă care urmează 
transferului elitei – câțiva generali. 

Una dintre plecările unei vechi armate succeda-
tă de venirea alteia noi – iar amândouă pe lângă 
forță au insistat și pe apartenența etnică a teri-
toriului imperiului lor – a luat cu sine ceva din 
substanța vie a micului oraș. Nici nu a plecat bine 
din oraș armata de atunci că imediat în urma ei 
au fost alungați și oamenii obișnuiți care îi apar-
țineau în chip «etnic». Iar aceasta înseamnă acei 
oameni care deja de o mie-două mii de ani vor-
beau absolut întâmplător limba comandamentu-
lui armatei care a plecat.

Atotputernicul nou comandant-imperator (za-
gorian2 de meserie) a spus, deci, italienii în Italia! 
Astfel încât vorbitorii limbii ofițerești din impe-
riul de douăzeci de ani al lui Musssolini – acest 

2 Locuitor al re-
giunii Zagorje 
din nord-vestul 
Croației

1 Cu referire la 
orașul Pola, din 
peninsula Istra.
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domn imperator a fost de meserie un jurnalist ra-
tat – au trebuit să părăsească orașul aproape cu 
toții. A plecat «masa biologică» și fondul genetic 
al orașului. Ceea ce, bineînțeles, a însemnat că în 
fapt casele lor au rămas goale: ușile de la intrare 
ale caselor și apartamentelor s-au zguduit o vreme 
în vânt până când au fost aduși subiecții noului 
imperiu – care va dura chiar patruzeci de ani – și 
încă atât de mulți încât ani de zile au debarcat în 
gara centrală și s-au instalat în oraș. În orașul P. 

Totuși astăzi, când orașul este eliberat de ulti-
ma mega-armată, și încă de una care, din păcate, 
avea ca principală caracteristică multietnicitatea 
– foarte mulți militari, foarte puține vapoare – 
vidul pe care aceasta l-a lăsat în urmă este evident 
pentru oricine își face aici sejurul mai mult de 
câteva zile.

La fel, se vede, se simte cum orașul nu poate să-
și înnoiască matrița lui naturală și culturală pre-
cedentă, chit că acest secol și jumătate din urmă, 
milităros, de garnizoană, a reprezentat doar un 
episod din povestea milenară a urbei. Perforarea 
orașului istoric și a centrului viu datorată armate-
lor nu este o metaforă, ea se poate vedea cu ochiul 
liber. Pentru că în penultimul război a fost și el 
bombardat sever. «L-a cuprins»

A fost bombardat din acele avione numite în 
mod foarte potrivit «fortărețe zburătoare». Au 
atacat dispozitivele terestre, așă că luând la țin-
tă astfel de obiective au distrus în treacăt și ora-
șul vechi. Astfel că acolo unde odată a fost zona 
cu cea mai mare densitate de clădiri vechi astăzi 
cresc copacii. Pe locurile unde au fost blocuri 
orășenești, străduțe și intersecții acum sunt un fel 
de alee, sau părculețe; astfel că deodată între case 
privirea răzbate brusc – undeva. De parcă Albert 
Speer3 a marseilles-izat orașul punctual și aleator 
intervenind cu explozibil la nivel microchirurgic. 
Astfel că deodată undeva pe la mijlocul unei străzi 
venețiene cu clădiri de trei etaje se ivește o zonă 
în care crește verdeață, în care adie aer curat, iar 
panorama ți se deschide spre peisaje dintre cele 
mai neverosimile: largul mării cu apus de soare 
sau un utilaj imens din șantierul naval.

Despre ceea ce nu mai este, ceea ce a fost smuls 
din țesutul vechi, nu ai nici cea mai vagă idee, 
despre asta știu doar locuitorii «străvechi» ai ora-
șului, singurul nume care se mai potrivește ră-
mășiței miniaturale a populației tradiționale care 
a reușit cumva, mai degrabă întâmplător, să se 
mențină în labirintul orășenesc, astfel că puhoiul 
noilor populații nu a împins-o mai departe.

Astfel că, frunzărind odată o carte foarte fru-
moasă în care sunt reproduse câteva vedute vechi 
cu priveliști ale orașului (fotografiate undeva până 
în anii treizeci ai secolului trecut), în câteva din-
tre ele am putut recunoaște orașul, în altele deloc. 

Prima impresie pe care o am este că în carte 
au fost incluse din neatenție și ilustrații dintr-un 
alt oraș. Nimic, absolut niciun detaliu din ciotul 
urban pe care îl arată nu mai există astăzi. Un 
întreg ansamblu de străzi și clădiri, peisaje, șiruri 

și rânduri de blocuri. Sub ilustrația unei clădiri 
de mărimea unei universități scrie că aceasta a 
fost un cămin cultural dar că a fost dărâmat prin 
dinamitare. (Într-o perioadă anume fusese că-
minul cultural al unei «etnii» greșite). Dar asta-i 
încă bine, floare la ureche. Pentru că în secolul 
douăzeci astfel de lucruri sunt business european 
as usual. În Germania din miezul orașelor vechi 
templele evreiești, mici și mari, au zburat cu sute-

le în aer, iar pe timpul ultimului război (războiul 
de acum4), distrugătorii de temple conștienți de 
apartanența lor etnică numeau minaretele per-
shing, după numele rachetelor care țâșnesc săge-
tător la cer: așa le aruncau frumos în aer. (Și prin 
urmare în anumite regiuni aceste pershing-uri nu 
mai există, la fel ca cum nu mai există nici tem-
plele acelea în Germania – precum nici centrele 
culturale «greșite» din orașul P.)

Că aproape nimic nu a putut supraviețui valu-
rilor armatelor politice ale secolului XX., se înțe-
lege de la sine. Dar, când într-o carte e reprodusă 
imaginea unei intersecții cu magazine, tramvaie, 
trecători grăbiți și oameni care se plimbă, atunci 
totuși îți taie respirația. Așa că întrebi un prie-
ten – prietenul este chiar editorul acestei cărți și 
întâmplător și un locuitor «străvechi» al orașului: 
Ce e asta? Unde-i asta?

El aruncă o privire și răspunde: AICI NU E 
NIMIC. AICI ASTĂZI NU MAI E NIMIC, AU 
SĂDIT UN COPAC CARE A CRESCUT.

Și continuă: Care a crescut atât de mare, încât 
poți crede că a fost întotdeauna acolo. Și crezi că 
e un parc. De unde parc, omule!

3 Albert Speer, 
1905-1981, 
arhitect german, 
ministrul înarmă-
rii și producției de 
război în perioada 
celui de-al al Trei-
lea Reich.  
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4 Cu referire la răz-
boaiele iugoslave, 
1991-1995. 
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Problema nu constă în faptul că orașul a fost 
bombardat. În Europa sunt cu sutele astfel de 
orașe, de la Stalingrad până la Rotterdamul de 
la Atlantic, cu Varșovia în mijloc. Problema e că 
știu că nu mai există nici descendenți ai oame-
nilor din fotografii, cei care se plimbă, trecătorii 
grăbiți, tramvaiele, proprietarii de magazine și 
vânzătoarele lor. Nu mai există nici un rând în-
treg de limbi care la momentul când au fost luate 
imaginile respective se vorbeau și se chemau una 
pe cealaltă: italiana, croata, germana austriacă, 
istrovenețiana.5 Vederile vechi mă deprimă pen-
tru că readuc în conștiință acest loc comun (re-
member Sarajevo), anume că nu numai clădirile 
fac orașele, ci și oamenii, mișcarea lor și vorbirea, 
corelațiile dintre liniile de tramvai și grădinile 
private, dintre centrele culturale și apartamen-
tele de toate felurile și mărimile, dintre parcuri 
și spații verzi și depozite și fabrici, da, și dintre 
parcuri, spații verzi și decorații urbane, dar dintre 
cele care se ivesc organic. Și nu ca cele de astăzi, 
bizare și în unghi drept, plate, cu un copac și o 
bancă, care arată de parcă ar fi închipuite de un 
tehnician sanitar care mergând prin oraș spune 
una-două fiecăruia: Aici parc, Aici parc, Aici stră-
batem până la mare și sădim iarbă, Aici dărâmăm 
pentru un parc de copii. Astfel că miezul dens al 
orașului (miezul milenar) e la fiecare pas aerisit cu 
ceva ce seamănă cu parcurile din curtea spitalelor: 
copac, bancă, tufă, soare, aer și la mijloc, vizibil, 
un coș de gunoi înfipt pe un picior de metal (ca 
nu cumva tuberculoșii să-și arunce împrejur șer-
vețelele cu expectorații, respectiv să nu le îndese 
în buzunarele pijamelelor). După toate aceste vi-
zite pline de glorie ale marilor armate, locuitorii 
și locuitoarele orașului P. stau astăzi pe bănci în 
jurul coșului de gunoi asemeni unor pacienți, se 
uită pierduți în el precum bolnavii cronic. 

Am ajuns într-un oraș de pacienți rărit igienic 
în care nu pot culege nici măcar câteva fraze de 
dialect urban, pentru că nu se aude pe stradă. 
Vânzătoarea de la un magazinaș de cartier îmi 
zice Aici nu deținem țigarete, de parcă m-aș afla 
în Sarajevo; un domn în vârstă pe care îl întreb 
de o anume stradă, îmi spune într-o sârbă curată 
Mergeți până la bulevard apoi întrebați mai de-
parte. Bulevard. De parcă m-aș afla în Belgrad 
(iar mai la vest de orașul P. primii locuitori sunt 
deja în Franța). Ce înseamnă bulevard pentru el, 
mă întreb în timp ce-i mulțumesc. Un domn în 
vârstă, în cu totul altă ocazie, îmi zice într-un 
dialect štokavian destul de neclar E, astăzi apar-
tamente cumpără doar oamenii cu bani. El face 
parte dintr-o perioadă și civilizație în care în ora-
șul P. apartamentele se cumpărau de la oamenii 
care nu aveau bani.

Dar, ca nou venit în orașul P., am noroc că 
amintitul meu coleg, care este editorul acestei 
cărți despre orașul acesta care pe jumătate nu este, 
mă îndrăgește ca pe un prieten și mă cheamă în li-
brăria lui la evenimente literare. Acolo am ascultat 
pentru prima dată, iar apoi am și făcut cunoștință, 

un literat care scrie poezii și în vechile dialecte lo-
cale. El se numește Daniel Načinović și e un nume 
cunoscut în cercurile poetice. Prietenul mi-a spus: 
NEAPĂRAT SĂ VII LA NAČINOVIĆ. 

Micuța librărie era plină ochi. Atmosferă deasă, 
audiența înghesuită asculta încordată cum poe-
tul, acompaniindu-se la chitară, recită și cântă 
poeme în limba veche a orașului. De fapt, în lim-
bile vechi. În librărie a apărut să-l asculte și epi-
scopul, astfel că stătea și el acolo înghesuit între 
noi. Aveam impresia că domnește acolo o atmo-
sferă conspirativă, de parcă am fi în1968 în Praga, 
iar afară sunt rușii: dizidenții au venit în micuța 
librărie să asculte despre democrație. 

La final s-a oferit și un mic cocteil. Nu a plecat 
nimeni, nici doamnele, nici domnii, nici cei câți-
va oameni mai tineri care veniseră de asemenea să 
asculte. Prietenul meu m-a introdus unora dintre 
ei, și era evident că și ei sunt din teapa lui, tră-
dători, reprezentanți, supraviețuitori ai populației 
indigene: de la medici la bibliotecari și muzicieni, 
funcționari din administrație și vecini. Am avut 
impresia fatală că așa înghesuite într-o încăpere 
îngustă i-am văzut pentru scurt timp pe toți lo-
cuitorii străvechi ai orașului. Prea încordați, deci, 
ascultau, prea înghesuiți, inclusiv episcopul. 

Iar pe Načinović ei îl văd în fiecare zi pe stra-
dă și pot să stea cu el la trăncăneală, în vechea 
noastră limbă – și astfel să-l citească cât vor. Dar 
totuși s-au adunat aici pentru poeziile pe care le-a 
scris. În limba veche, aproape dispărută a orașului 
său, cu vorbele ei, muzica ei, vechile înțelesuri, 
anecdote, atmosfera unor meserii precum cea a a 
marinarului, sau a unor flăcăi de stradă, cu expre-
siile lor de curtare amoroasă dintr-un timp dispă-
rut, de fapt mai degrabă scufundat. 

Sper, bineînțeles, că imaginea aceasta cu locu-
itorii străvechi înghesuiți într-o librărie mică am 
născocit-o eu, exagerând în felul meu propriu. 
Sper că acest text s-a ivit din pesimismul meu cro-
nic moștenit și în privința lucrurilor despre care 
nu am habar. Ca și despre acest oraș în care am 
aruncat ancora acum câteva săptămâni. 

 

 Traducere de Adrian Oproiu 
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5 O limbă romani-
că, aflată astăzi pe 
cale de dispariție, 
vorbită în sud-ves-
tul Istriei. Potrivit 
diferiților ling-
vişti, înrudită cu 
dialectul venețian 
sau cu ladina din 
nord-estul Italiei.
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DIO 1. 
BUKUREŠT

Dok sam u punom autobusu koji nas je s aero-
droma Otopeni vozio u središte Bukurešta vodio 
naizmjenične telefonske razgovore na svojem još 
ne previše tečnom rumunjskom, trošeći ogromne 
količine novca s računa, na čelu mi je probijao 
hladan znoj i pomišljao sam kako su sve priče ko-
jima su nas strašili prije polaska bile istinite. Dva 
muška glasa, toliko slična da sam isprva vjerovao 
kako je riječ o istoj osobi iz jedne agencije, samo 
s dva različita broja, uvjeravala su me, sve ner-
voznije, da me čekaju na toj i toj lokaciji kako 
bi me odveli do stana koji sam nam iznajmio za 
smještaj. Sara još nije paničarila. Imala je tada više 
iskustva s međunarodnim putovanjima nego ja. U 
jednu ruku, to mi je stvaralo još veći stres. Kako se 
ona uspjela snaći dvije godine prije u Rusiji, tako 
bih se i ja sad morao snaći u Rumunjskoj, govore-
ći jezik bolje nego što mi se čini da ga govorim… 

– Kad si ga već sebi odabrao, onda ga u pot-
punosti svladaj – progonila me misao, samo jed-
na od brojnih. 

U nekoliko minuta, sva ona otvorenost prema 
novome i odbojnost prema predrasudama starijih 
bile su poljuljane. Ozbiljno sam pomišljao da nas 
pokušavaju prevariti – bilo je to jedino logično 
objašnjenje. Pa ipak, nešto je pokušavalo proklju-
cati put kroz dubine mojih sjećanja, nešto što mi 
je govorilo da sam ja kriv za ovu situaciju. 

Vrućina je bila gadna, ali ništa gora nego u Za-
grebu koji smo rano tog jutra ostavili. Letjeli smo 
iz Beča, putujući do njega autobusom. Imali smo 
21 godinu, ali osjećaj je bio kao da mi je zadnji 
čas da nekamo otputujem sam: odnosno, bez ra-
zreda i bez roditelja. Prve godine fakulteta proveo 
sam čvrsto usidren u Hrvatskoj. 

Putne torbe pokušavale su se otkoturati niz bus 
pri svakom usporavanju i kočenju na semafori-
ma, kojih je bilo sve više kako smo se približavali 
centru. Vani usijani asfalt, posvuda kao prevučen 
laganim slojem žutosive prašine. Drveće uz put, 
provaljene ogradice kroz koje su rasle donje grane 
razbarušenih drvoreda, to je popravljalo sliku i 
hladilo misli. Strah, ipak, nije popuštao. 

Možda nisam hvatao sve nijanse njihove into-
nacije, možda su mi promicale čitave riječi koje 
nisam mogao razbrati i sebi uobličiti iz dugih i 
brzih rečenica koje su izgovarali. Kad je autobus 
projurio pored oku ugodne ciglene crkve – Bise-
rica Italiană, saznat ću kasnije – osjetio sam valjda 
prvi tračak uzbuđenja što sam stigao u novi grad 
koji sam dugo želio vidjeti, toliko me je zbrka 
sa stanom dotad zaokupljala. Spoznaja je došla 
malo prije trga Piața Universității, koji sam od-
mah prepoznao s fotografija rumunjske revoluci-
je iz putnog vodiča i s interneta. Zaboravio sam 
da sam, prije onog posljednjeg, u Bukureštu već 
bio rezervirao jedan stan. Osjetio sam trnce po 
leđima i u koljenima kad sam konačno shvatio 
u čemu je kvaka. Sad nije preostalo drugo nego 
naći se s onim agentom koji nam je u gradu bliže 
i naprosto otići s njim. Za pozive, objašnjavanja i 
ispričavanja više nisam imao novca. 

Sjeli smo u majušni park Colțea, pored popri-
lično kičaste fontane Slomljena violina. Blizina 
vode koju nismo mogli piti nije nas baš utješila, 
ali dok smo čekali da se pojavi određeni Alex, Sari 
sam ispričao što se zapravo dogodilo. Tako me 
mogla razvedriti naizmjeničnim razumijevanjem 
i zadirkivanjem.

– Dobro je, već sam mislila da si samo izmislio 
one petice iz rumunjskog. 

Prije konačnog razrjašnjenja, novi je tračak bo-
jazni naišao istovremeno s Alexovom pojavom: 
proćelav i na ćelavo izbrijan četrdesetogodišnjak u 
bijeloj košulji, koji telefonira čak i dok se rukuje. 
Uklopio se u sve stereotipne slike mafijaša. Isprva 
u tišini vučemo kofere za njim, a on nas vodi neg-
dje oko Atheneuma (gledamo oko sebe po prvi 
put), pored bivše kraljevske palače, sada muzeja, 
pa do ulice s luteranskom crkvom. U posljednjih 
nekoliko desetaka metara uspijevamo progovori-
ti neobavezno. Najprije mi pohvali rumunjski i 
začudi se što ga govorim, iako se, nakon što čuje 
da ga i studiram, postavi kao da će odsad puno 
strože gledati na svaku moju pogrešku. 

Sve je dobro. Stan gleda ravno na pročelje crkve 
i njezina zatvorena vrata. Ispod stana se nepre-
stano kreću prolaznici, djeca, taksisti i psi. Ulaz 
u zgradu ukrašen je provizornim dućančićem s 
pićima. Gospođa koje ondje sjedi pri svakom će 
nas odlasku i povratku u zgradu pomno promo-
triti. Frižider s pićima amblem je ljeta u Bukure-
štu. Od našeg ulaza pa oko dvorane Polivalentă 
i dalje, pod raznim nadstrešnicama, arkadama 
i u prolazima i pothodnicima, uvijek frižideri i 
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aparati za pića, nekako uvijek ukopčani u struju. 
Pomislio bi da možeš u čas posla ukrasti nešto iz 
njih i otrčati. No nešto daje naslutiti da su pod 
pomnom prismotrom, sigurno i zaključani. U 
njihovu podnožju, kod voćarnica, u plastičnim 
kantama punima vode svježima se održavaju 
stručci kopra, neizostavnog rumunjskog začina. 

Pronalazimo trgovinu namirnicama, tu odmah 
iza ugla i ondje se prvi put susrećemo s rumunj-
skom jestivom svakodnevicom. Kupujemo upa-
kirani, prethodno narezani kruh, kojeg tada u 
Hrvatskoj još nigdje nije bilo. Pâine boierească, 
albă. Tome dodajemo šunke, sira, voća i – moja 
hirovita ideja – bocu prilično jeftine tămâioase. 
Nemoguće mi je, kad dođem u zemlju o kojoj 
sam nešto čitao, ne kušati što prije barem neka od 
njezinih tipičnih jela ili pića. Naravno, pritom se 
zadovoljavajući i najbeskarakternijom industrij-
skom varijantom – kako bilo, simbol, iz nekog 
čudnog razloga, valja pojesti. 

Kasno navečer, dok se Sara tušira, a ja na kreve-
tu pokušavam opustiti napetu čeljust i leđne mi-
šiće prije nego što sutra ujutro krenemo u isplani-
rani razgled, ponovno zazvoni mobitel. Rumunj-
ski broj, jedan od ona dva. Onaj koji je izgubio u 
igri mojeg proizvoljnog odabira. Dugo gledam u 
ekran koji vibrira prije nego što se javim. 

Čovjek je ljutit, bijesan. Objašnjavam mu si-
tuaciju, doduše djelomično. Nema razumijevanja 
– a zašto bi ga i trebao imati? Nastavlja mi držati 
bukvicu, varirajući jedan sadržaj kroz više oblika i 
rečeničnih poredaka. Nemam što reći. Na kraju i 
on posustaje, a nakon što dovrši još jednu napetu 
salvu, puštam da prođe sekunda tišine prije nego 
što umetnem:

– Da, înțeleg.
– Nu, domnule, se pare că nu înțelegeți. 
Ne znam kako da na to odgovorim, a još manje 

kako da popravim situaciju. Nešto mi došapne 
da je ovaj čovjek potpuno sporedan meni i ja nje-
mu, da se nikada nismo vidjeli, a nikada svjesno 
i nećemo, podvlačim tu crtu kao da odlučujem 
napustiti nelagodan san koji je postao naporan. 

– La revedere.
Dugo razmišljam i nakon gašenja svjetla, dok 

mi buka s ulice, onako naviklom na samoborsku 
tišinu, ne da spavati i dok se pale zujave letjelice 
probuđenih komaraca u uglovima sobe. Koliko je 
lako bilo vratiti se na tobože prevladane predrasu-
de, složiti se s upozorenjima hrvatskih staraca, pu-
nih strepnje za dvoje mladih u Rumunjskoj, zemlji 
o kojoj malo znaju, a čuli su mnogo toga lošeg. Za 
prosječnog Hrvata, Rumunjska je bila zemlja gu-
menjaka s upregnutim mršavim konjima, pasa lu-
talica, djece beskućnika, sivih zgrada, loših cesta i 
bujajućeg sitnog i krupnog kriminala. Dok padam 
u san, željan nakratko zaboraviti sve za što sam 
danas bio kriv, osluškujem zvukove grada koji su 
posvuda toliko slični, grada koji se obnavlja, troši 
i izgrađuje istovremeno: kao i svi gradovi, samo 
možda malo dramatičnije. No stan je uredan i mo-
deran, a kupljeni kruh je, ne zaboravimo, narezan. 

Uz Bukurešt još danas vežem ljetnu omaru, 
prašinu i brujanje motora, iako sam u njemu če-
tiri godine kasnije boravio i u najranije proljeće, 
dok je hladan sjeveroistočnjak podmetao noge 
pokušajima proljeća da se utabori u dvorištu stu-
dentskog kompleksa Grozăveşti. Na kraju je po-
bijedilo i izvjesilo stidljive žute cvjetove forzicija 
uz Dâmbovițu, kao i tamne ljubice koje sam na-
brao, osušio i odnio u svoju zemlju avionom pre-
ko Istanbula, pa ih poklonio nekome tko je tada 
bio bitan. Ali u kolovozu 2011., Bukurešt je bio 
ljepljiv, usijan lonac. Bježali smo od toga dojma 
u pokrajnje ulice, za leđa velikih i malih zgrada, 
palača i nebodera. A bilo je tih zgrada svakoja-
kih vrsta. Bukurešt je definitivno najeklektičniji 
grad u kojem sam dosad bio. U istoj ulici, razli-
čitih visina, nižu se građevine iz svih razdoblja od 
sredine ili kraja 19. stoljeća pa sve do jučer. Kao 
bacanje mikado štapića, ili možda čak graha, to 
rezultira nasumično uspjelim ili neuspjelim kom-
binacijama i susretima starog i novog. Posvuda 
vlada onaj dojam da je sve u pokretu i promjeni: 
da već prekosutra, ako se vratimo, nećemo više 
zateći ovaj balkon s ogradicom u francuskom sti-
lu, ovaj neo-brâncoveanuovski tornjić, pa možda 
ni ovaj električni stup koji se već opasno svija pod 
teretom nebrojenih koluta suvišnog kabela koji, 
na suncu i kiši, čeka priliku kad će biti iskorišten. 
Fasade, pločnici i kolnici počinju nas se doima-
ti kao razne vrste sličnog pustinjskog reljefa, kao 
srodne podvrste stijenja ili pijeska.

Zahvaljujući toj vrućini i želji da i ovdje prona-
đemo neku zelenu oazu, otkrivamo dijelove cen-
tra na koje inače možda ne bismo naišli. Umjesto 
zakuhale Calea Victoriei, skrećemo pokrajnjom 
ulicom do Grădina Icoanei i ovamo dolazimo 
još jednom ili dvaput u preostala dva dana u ru-
munjskom glavnom gradu. Na njezinu početku 
stoji anglikanska crkva, komadić tipične engleske 
sakralne arhitekture koji je, evo, osvanuo i usred 
Rumunjske. To je samo jedan od više slučajeva 
kad nas Bukurešt iznenađuje pokazujući nam 
stvari koje u Zagrebu, na neki način provincijal-
nijem, nismo nikada vidjeli. 

Recimo, metro. Njime smo fascinirani, nije to 
prva podzemna željeznica kojom se vozimo, ali je 
prva kojom nekamo odlazimo svaki dan i koja je 
toliko pristupačna već zato što nam je – jeftina. 
Njezine postaje nisu ni slične onim moskovskima 
o kojima priča Sara, ali imaju funkcionalnu i svi-
jetlu jednostavnost: ništa raskošnije od toga ne bi 
niti imalo smisla. Miriše na ventilaciju, elektriku, 
naftu, a zvukovi koje vlak proizvodi kad stiže i 
kad kreće nabijeni su silom, nečime što raduje. 
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Ima načina na koje se tehnika može svidjeti,
                                        opravdanja futurizmu. Metro u Bukureštu
traži da mu se utječe kao kockarnici,
          da bi se isprobale nove kombinacije,
          da bi se iskušalo pretjerano dugotrajnu sreću.
Pod zemljom sve uvijek uspijeva.
Sve se slijeva u pravilne hodnike, pravom stranom
                                        na pravu stranu, pravo i spasonosno,
glatko i vješto.                                (U japanskom sigurno postoji riječ
                                                         za užitak u bešavno vođenoj vještini,
                                                         mora je biti i u rumunjskom, barem onom
                                                         brzom i podzemnom.)
Omamljeni uspjesima idemo dalje,
          penjemo se istim stubištima,
          skrećemo na istim stjecištima, pored sličnih štandova
                                                                                                    dublje u mrak,
disati nikad osvijetljeni vjetar natopljen mirisom nafte.
Nešto se giba u dubini
                              i pred sobom gura kubične milje zraka.
          Hučanje u noći nagoviješta dolazak
                                                            srebrne zmije koja to nije
                    jer ona je previše živa, previše  ledeno gipka.
                              Buka koju diže dok bez trenja
                                        gmiže po pritkama čelika
          neodoljivo je slatka, ta sablasna škripa
                    koja bi gore na suncu postala užas i prijetnja,
ovdje je objava majstorstva leta,
          zbijeni izričaj sile
          metala i struje, onoga što znamo
i što već odavno jesmo. Stiže.

Promatram kartu svih linija i izgovaram u sebi 
nazive pojedinih stanica, ponekad neobičnih, poe-
tičnih ako ih ne poznajete – Timpuri Noi, Apărăto-
rii Patriei, Preciziei – a posebno onih do kojih ovaj 
put neću otići. U Bukureštu smo samo tri dana, a 
sve ono što želimo vidjeti nalazi se u širem središtu. 
Zato počinjemo zlorabiti metro: kako bismo sve 
stigli, koristimo ga često, preskačemo nadzemni 
grad i teleportiramo se s jednog raskrižja na drugo. 
Grad pomalo postaje kolaž, naizmjenični slijed sli-
ka, kao skakanje iz izloga u izlog.

I potajno znam da sve to nije pravi Bukurešt, 
osjećam već tada, a sada još više, na koji način 
turizam i njegove konstante i zacrtane rute izobli-
čuju sliku nekog mjesta. Nešto u meni želi pravi, 
neispunjeni, polagani život u zemlji koju susre-
ćem. Kad odaberemo studij jezika, na ovaj ili onaj 
način vezujemo se doživotno za zemlju (ili zemlje) 
u kojoj se govori, za njezine ljude i običaje, makar 
dodirno. Kako nemam nikakvih rumunjskih ko-
rijena i nikad ranije nisam posjetio Rumunjsku, 
ovaj moj prvi posjet ima neobičnu kvalitetu. Po-
malo je kao da stupam na imaginaran teren, na iz 
nekog čudnog razloga odjednom stvarno mjesto, 
gdje se sve apstraktne spoznaje stečene kod kuće, 
iz daljine, trebaju primijeniti i gdje na gotovo sva-
kom koraku istovremeno proživljavam po nekoli-
ko prepoznavanja i odstupanja, čak diskrepancija. 

Ja sam nam jedini vodič, a ono što znam i što 
govorim Sari naučio sam u godinama studija, sa-

mostalnog istraživanja i zanimanja, pa i iz vodiča 
koje sam konzultirao prije puta. Doživljaj onoga 
drugoga nastaje negdje na presjeku svih priča, 
onih unaprijed ponesenih i onih zatečenih na 
licu mjesta. Povremeno prepoznajem u obrisima 
naših šetnji tok paragrafa pročitanih knjiga.

Bukurešt – grad razlomljena središta, s onom 
istočno-zapadnom osi koju je Ceauşescu nakon 
velikog potresa zario u sjeverno-južno tkivo dota-
dašnjega grada. Neke fontane rade, neke su suhe 
i u njima leže papiri i čaše koji su nekoga uve-
selili prije dan, mjesec ili godinu. Hodamo pod 
drvoredima uz Bulevardul Unirii, a ja promatram 
francuske balkone na zgrada koje ga obrubljuju. 
Kakvi ljudi žive ovdje i kojom zaslugom? Čistim 
slučajem? Jesu li ovi stanovi i iznutra bolji, kao što 
su fasade ipak bolje od onih na ostalim četrdese-
tak godina starim zgradama u gradu? Fasade koje 
su neobičan, lagan spoj haussmanovskog Pariza, 
neke neodređene, možda sjevernokorejske Ceau-
şescuove inspiracije i bjeline Mussolinijeve Italije. 

Sjeverno je onaj organski dio, onaj Bukurešt 
koji Rumunji možda i pretjerano oplakuju kroz 
idealizaciju međuratnog perioda, kao da je tada 
sve bilo baš onako kako treba – samo zato što je 
bilo dovoljno davno da se toga više nitko doista ne 
sjeća. Idealizacija je vidljiva iz ponude razgledni-
ca, kostimiranih plakata, uličnih satova koji nisu 
modernog dizajna, već neke neobavezne replike 
stila koji bih prije vezao uz London 1910-ih. Vra-

P R I V E L I Ș T I  •  K R A J O L I C I



55

ćamo se na Calea Victoriei, za mene gotovo mit-
sku prometnicu o kojoj sam toliko puta čitao pa, 
prateći pomalo zeleno-plave pločice s nazivima 
ulica (još jedan pariški utjecaj) stupamo u Lips-
cani, staru trgovačku četvrt Bukurešta koja je u 
rekonstrukciji. Zanemarena i zapuštena u vrijeme 
komunizma, trenutno pokazuje istu onu bukure-
štansku dinamiku nastajanja i nestajanja. Tu je, 
ustvari, ona „prava“, očekivana vrsta europskog 
gradskog centra, s malim kućama i zgradama po-
vezanim pješačkom zonom, s poviješću starom 
nekoliko stoljeća, brojnim kafićima, knjižarama 
i drugim trgovinama. Nekom tko je ranije bio u 
Sarajevu, ozračje će se učinit poznatim: ipak ovo 
nije samo trgovačka četvrt nekog njemačkoga 
burga (iako naziv Lipscani dolazi od starog ru-
munjskog imena za Leipzig, Lipsca, budući da je 
roba kojom se ondje trgovalo stizala dijelom i iz 
njemačkih zemalja), nego i orijentalnog trgovišta 
u osmanskom stilu. Iza sljedećeg ugla kao da bi 
mogao iskrsnuti sebilj s Baščaršije. Umjesto nje-
ga, pojavi se otvorena kapija unutarnjeg dvorišta 
okruženog s dvije etaže svježe obnovljenih drve-
nih ogradica i stupova koji podupiru „zagrizene“ 
bijele lukove u dugim nizovima – Hanul lui Ma-
nuc. U dvorištu stoje, ne pokrećući se u vrućem 
zraku, zeleni jablani, to stablo vezano uz ravni-
ce i osmanski Balkan. Manuk-beg bio je bogat 
armenski trgovac s početka 19. stoljeća, koji je 

han dovršio godine 1808. i time ustanovio naj-
važniji bukureštanski trgovački centar toga doba, 
s nekoliko desetaka trgovina na veliko i malo uz, 
naravno, ugostiteljsku funkciju – han je raspola-
gao s više od sto soba. Kasnije tijekom povijesti, 
Manukov han bio je kulisa raznim važnim do-
gađajima u rumunjskoj povijesti, kao što su Bu-
kureštanski mir 1812. (kraj rusko-turskog rata), 
prva rumunjska operetna izvedba krajem 19. 
stoljeća, ili govori rumunjskih nacionalista prije 
početka Prvog svjetskog rata, a koji su utjecali i 
na konačno ujedinjenje Kraljevine Rumunjske s 
Transilvanijom. 

I ovdje, u Lipscanima, svjež građevinski materi-
jal i skele miješaju se s ruševinama starih kuća čiji 
su prozori zabijeni daskama ili su im se nadvoji 
već urušili i oljuštili zajedno s ostatkom pročelja. 
Postajem sklon povjerovati u tvrdnje da povijest 
kod nas na Istoku brzo teče i često se ponavlja, a 
nakon gotovo svakog sustava vlasti dolazi potop, 
pa onda sve iznova. Ipak, očito će nešto, ovaj put, 
biti sačuvano – samo je pitanje na koji način i u 
kakvom kontekstu te hoće li mu se dopustiti da 
samostalno svjedoči o prošlosti ili će biti upre-
gnuto u trenutne interese i politike. Naravno da 
je točan odgovor ovaj posljednji. U Rumunjskoj 
i šire – u „ovom“ dijelu Europe – povijest i nije 
stvar povijesti: ovdje vlada vječna sadašnjost. 

Treba biti spreman raditi na sebi – nije
klasično lijepo –
          i prihvatiti činjenicu da Bukurešt
prihvaća razgradnju koliko i gradnju, raspad koliko i postanak.
                    Jedna pored druge zgrade se rađaju i umiru:
Bukurešt je školski primjer permakulture grada,
bujnoga vrta hranjenog vlastitim propadanjem,
          zato vječnog.
Pun je lažnih početaka,
zanosa – odustajanja,
punjenja – praznine,
          u jednakoj mjeri, oprezno važući u svojoj nasumičnosti
i kaosu, pripušta ravnicu u grad, grad u ravnicu,
          u jednakoj mjeri iz sebe, grada, dalje iz-
građuje, koliko i raz-
          građuje, sebe, svoje. Bukurešt nedvojbeno
šumi pulsira živi
          kao što živi brdo komposta, u jednom trenu daje
          dojam stalne istosti uzlaska i pada,
                                                  u slijedu trenutaka jasno
          buja stere se raste.

Zadnji nam je dan u Bukureštu i do stana se 
vraćamo prolazeći kroz park Cişmigiu. Negdje 
na njegovu rubu, u tihom kutku između parka i 
prvih zgrada koji je u svim gradovima poslijepod-
ne divan, tih, topao i pospan, otvoren je prozor 
na čijoj dasci u teglama raste ljupčac, još jedan 
začin koji Rumunjima znači puno, a Hrvatima 
ništa, dok iznutra dopire hladovina stana, zvuk 

televizora i poseban, u isto vrijeme prepoznatljiv i 
drugačiji miris domaće kuhinje. U tom trenutku 
osjećam se dosad najbliže Rumunjskoj i njezinoj 
običnoj svakodnevnici i na pola minute, makar 
iluzorno, odbacujem ljusku turista i usuđujem se 
pomisliti da sam, eto, sada objektivan i implici-
ran promatrač, pa čak i sudionik: netko tko bi bio 
sposoban razumjeti i polako se asimilirati. 
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Pođimo sada, ja i nitko drugi,
                    dok se večer širi nebom ko omamljen pacijent na stolu,
ulicama koje se šire jednako krakato
i nespretno,  jezivo i neznano.
          Postoje karte, ali nisu usvojene niti tetovirane u noge.
          Drastična različitost mjerila čini ih uzaludnima
                                                                                (noge, karte),
          no hod je jedini način, žmireći hod.
Tješe trešnje koje bubre, proljeće je razumljivije,
tješe juhe koje se puše i prostiru kroz prozore
          omamljujući,
tuđim mirisom začina ipak tako jasno
isijavaju toplinu, evociraju
          tuđe bake kao bake svuda iste,
          tuđa djetinjstva kao posvuda bolna i savršena.
                    Večer se spušta na Bukurešt,
on se rasprostire ravnicom anesteziranom
dimom auta i toplana, da ne osjeća
          rovanje za nove temelje,
          rezanje oštrog metroa,
          svrdlanje tisuća cijevi,
          nikad dovršivo rasprostiranje grada
nebom zemljom večeri.

Alexa više nismo vidjeli. Ključ ćemo mu, pre-
ma njegovu naputku iz prve večeri, ostaviti u po-
štanskom sandučiću, a u frižideru ostavljam – za 
njega ili sljedećega gosta – pola boce tămâioase, 
koju nisam dokrajčio samo zato što me je sram 
piti sam pred suzdržanom Sarom. Posljednje noći 
buku ulice više niti ne primjećujemo. Povike tak-
sista i trgovaca, dok padam u san i dok se budim, 
razumijem već bolje nego kad smo stigli. A uju-
tro, kao u izmaštanom scenariju, budi me prigu-
šeni zvuk orgulja koje izvode pratnju luteranskih 
korala u crkvi koja je konačno oživjela. Ustajem i 
izlazim na zatvoreni balkon – široka drvena vrata 
otvorena su, a iznutra dopiru riječi i pjesma.

– Atenție, se închid uşile! Urmează stația: Gara 
de Nord.

Uspješno smo po zadnji put iskoristili pod-
zemni trk metroa i izronili pred glavnim buku-
reštanskim željezničkim kolodvorom. Na du-
gačkom peronu izbijeljenom jutarnjim suncem 
čekamo ukrcavanje u vlak koji će nas odvesti za 
Sinaiu i dalje, u Braşov. Smatramo da smo osta-
vili Bukurešt kad je vlak, ubrzavajući, ostavio za 
sobom razgranatu crninu željezničkih kolosijeka, 
prošao pored kvazi-srednjovjekovnih ciglenih 
tornjića i uronio u ravnicu koja, kao more, sa svih 
strana okružuje glavni grad Rumunjske. 

P R I V E L I Ș T I  •  K R A J O L I C I



57

Goran 
Čolakhodžić:
MĂCAR 
TANGENȚIAL: 
ROMÂNIA ÎN 
VARA ANULUI 
2011

PARTEA 1. 
BUCUREŞTI

În timp ce mergeam în autobuzul plin care ne 
ducea de pe aeroportul Otopeni în centrul Bucu-
reștiului și duceam conversații telefonice alterna-
tive în româna mea încă nu foarte fluentă, chel-
tuind o grămadă de bani din contul telefonului, 
pe frunte a început să mi se scurgă o sudoare rece 
gândindu-mă cum toate poveștile cu care ne-au 
speriat înainte de plecare sunt adevărate. Două 
glasuri masculine, atât de asemănătoare între ele 
încât la început am crezut că e vorba despre ace-
eași persoană de la aceeași agenție, doar cu nu-
mere diferite de telefon, țineau să mă convingă, 
din ce în ce mai nervoși, că mă așteaptă la locația 
cutare și cutare pentru a mă conduce apoi la apar-
tamentul pe care l-am închiriat. Sara își păstra în 
continuare calmul. Avea pe atunci mai multă 
experiență decât mine în privința călătoriilor în 
străinătate. Pe de-o parte pe mine asta mă făcea să 
fiu și mai stresat. Cum a reușit ea să se descurce 
acum doi ani în Rusia, așa ar trebui să mă descurc 
și eu acum în România, vorbind limba mai bine 
decât mi se pare că o vorbesc...

– Dacă tot ai ales limba asta, atunci stăpâneș-
te-o pe deplin, mă urmărea un gând, unul dintre 
multele de atunci.

În câteva minute, toată deschiderea mea spre 
nou și rezistența la prejudecățiile celor mai în 
vârstă erau serios zguduite. Am crezut sincer că 
încearcă să ne înșele – era singura explicație logi-
că. Și totuși ceva încerca să își croiască drum prin 
adâncurile memoriei mele, ceva ce îmi spunea că 
eu sunt cel vinovat pentru această situație. 

Căldura era insuportabilă, dar cu nimic mai rea 
decât în Zagrebul pe care îl părăsiserăm dis-de-di-
mineață. Am zburat cu avionul din Viena, iar până 
acolo am mers cu autobuzul. Împlinsem amândoi 
21 de ani, dar aveam sentimentul că asta este ulti-
ma ocazie să călătoresc undeva singur: mai speci-
fic, fără excursii cu clasa sau fără părinți. Primul an 
de facultate l-am petrecut ferm ancorat în Zagreb. 

Bagajele de călătorie ni se rostogoleau pe cu-
loarul autobuzului la fiecare încetinire și frânare 
la semafoare, din ce în ce mai multe cu cât ne 
apropiam de centru. Afară asfalt încins, acope-
rit parcă peste tot cu un strat ușor de praf gal-
ben-gri. Copacii de-a lungul drumului, gardurile 
mici surpate prin care răzbat dezordonat crengile 
de jos al unor rânduri de copaci, asta mai repara 
din imaginea inițială și îmi răcea puțin gândurile. 
Frica, totuși, nu m-a părăsit. 

Poate nu am înțeles eu toate nuanțele intonați-
ei lor, poate mi-au scăpat cuvinte întregi pe care 
nu le-am putut desluși și cărora n-am putut să 
le dau formă din propozițiile lungi și grăbite pe 
care le rosteau. Când autobuzul a trecut în grabă 
pe lângă colțul unei biserici din cărămidă plăcu-
tă ochiului – Biserica Italiană, aveam să aflu mai 
târziu – am simțit probabil prima urmă de entu-
ziasm la gândul că am ajuns într-un oraș nou pe 
care mi-am dorit de mult să-l văd, atât de mult 
mă ținuse ocupat încurcătura cu apartamentul. 
Am realizat ce se întîmplase ceva mai devreme de 
Piața Universității pe care am recunoscut-o ime-
diat din fotografiile de la revoluția română din 
ghidurile turistice și de pe internet. Uitasem așa-
dar că, înainte de cel din urmă, mai rezervasem 
un apartament în București. Am simțit ghimpi 
pe șira spinării când am realizat care e problema. 
Acum nu-mi mai rămânea decât să mă întâlnesc 
cu agentul care e cel mai aproape de noi în oraș 
și pur și simplu să mergem cu el. Pentru apeluri, 
explicații și cerut scuze nu mai aveam bani. 

Ne-am așezat pe o bancă în micuțul parc Col-
țea, undeva lângă o fântână destul de kitch intitu-
lată Violina spartă. Apropierea de apa care nu era 
de băut nu ne-a oferit cine știe ce consolare, dar 
pe când așteptam să-și facă apariția un oarecare 
Alex, i-am povestit Sarei ce se întâmplase de fapt. 
Așa m-a putut înveseli alternând momentele de 
înțelegere cu cele de tachinare. 

– E în regulă, deja începusem să cred că ai in-
ventat singur notele ălea mari la limba română. 

Înainte de soluționarea finală a problemei, o 
nouă fîșie de teamă ne-a ieșit în cale odată cu apa-
riția lui Alex: un cvadragenar în cămașă albă, cu 
început de chelie, ras în cap, care vorbește la tele-
fon chiar în timp ce ne strânge mâinile. Se înca-
dra perfect în imaginea sterotip a mafiotului. La 
început ne tragem geamantanele în urma lui, iar 
el ne conduce undeva pe lângă Ateneu (de abia 
acum am început să privim în jurul nostru), pe 
lângă fostul Palat Regal, acum muzeu, și până la 
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o stradă unde este o biserică luterană. Pe ultimii 
zeci de metri reușim să conversăm mai relaxat. 
Inițial mă laudă pentru româna mea și se miră 
că o vorbesc, deși, după ce aude că o studiez la 
facultate, se comportă de parcă de aici încolo va fi 
mult mai sever cu fiecare greșeală a mea. 

Totul e în regulă. Apartamentul are vedere 
drept spre fațada bisericii cu ușile ei închise. Jos 
se mișcă fără încetare trecători, copii, taxiști și câi-
ni. Intrarea în clădire e ornamentată cu un chioșc 
improvizat unde poți cumpăra diverse băuturi. 
Doamna care stă aici în fața oricărui trecător ne 
va observa atent fiecare intrare și ieșire. Frigide-
rul cu băuturi răcoritoare este emblema verilor 
bucureștene. De la scara noastră peste tot în ju-
rul Sălii Polivalente și mai departe, sub diverse 
copertine, arcade, în ganguri și pasaje subterane, 
întotdeauna frigiderele cu răcoritoare și dozatoa-
rele de sucuri, cumva mereu conectate la curent. 
Ai putea crede că poți să iei la repezeală ceva din 
ele și apoi să fugi. Dar ceva îți dă de bănuit că 
se află toate sub supraveghere atentă, la siguranță 
și încuiate. La poalele lor, ca un mic aprozar, în 
găleți de plastic pline cu apă se mențin proaspete 
legături de mărar, condimentul nelipsit din bucă-
tăria românească.

Găsim un magazin alimentar imediat după colț 
și aici ne întâlnim pentru prima data cu hrana 
românească de zi cu zi. Cumpărăm o pâine împa-
chetată, deja feliată, cum pe atunci nu se găsea ni-
căieri în Croația. Pâine boierească, albă. Mai luăm 
șuncă, brânză, fructe și – un capriciu de-al meu 
– o sticlă destul de ieftină de tămâioasă. E impo-
sibil ca atunci când ajung într-o țară despre care 
am citit câte ceva să nu încerc măcar puțin din 
mâncărurile sau băuturile ei tipice. Bineînțeles 
mă pot mulțumi și cu varianta industrială lipsită 
de de caracter – cum ar fi, numai să fie, simbolul, 
dintr-un motiv destul de ciudat, trebuie mâncat. 

Seara târziu, pe când Sara face duș iar eu în pat 
încerc să-mi relaxez fălcile încordate și mușchii 
spatelui înainte de ziua de mâine când trebuie să 
mergem în vizită conform programului, sună din 
nou telefonul mobil. Număr românesc, unul din 
cele două. Cel care a pierdut la jocul alegerii mele 
arbitrare. Mă uit îndelung la ecranul care vibrează 
până să-mi fac curaj și să răspund.

Omul e supărat, furios. Îi explic situația, bine-
înțeles, o explic în parte. Nu dă dovadă de în-
țelegere – și de ce ar trebui să dea? Continuă să 
îmi țină lecții, trecând un singur conținut prin 
mai multe forme și rânduri de propoziții. Nu am 
ce spune. Într-un final renunță și el, iar după ce 
epuizează o ultimă salvă apăsătoare las să treacă o 
secundă de tăcere iar apoi adaug:

– Da, înțeleg.
– Nu, domnule, se pare că nu înțelegeți. 
Nu știu cum să răspund la asta, cu atât mai pu-

țin cum să rezolv situația. Ceva îmi spune că acel 
om este pentru mine complet irelevant, cum sunt 
și eu pentru el, că nu ne-am văzut niciodată, și nu 
ne vom vedea niciodată în mod conștient, așa că 

trag o linie ca și cum aș hotărî să abandonez un 
vis neplăcut care a devenit apăsător.

– La revedere.
Mă gândesc îndelung la toate acestea și după 

ce stingem lumina, în timp ce zgomotul de pe 
străzi, obișnuit cum sunt cu tăcerea din Samobor, 
nu mă lasă să adorm, iar prin colțurile camerei 
se aprind aripile zumzăitoare ale țânțarilor treziți. 
Cât de ușor a fost să revin la acele prejudecăți, 
chipurile depășite, să fiu de acord cu atenționările 
bătrânilor croați, tremurând de grijă față de doi 
tineri plecați în România, țară despre care știu 
puține lucruri, dintre care majoritatea sunt de 
rău. Pentru croatul obișnuit, România era țara că-
ruțelor cu roți de mașină și cai pricăjiți înhămați, 
țara câinilor vagabonzi, a copiilor fără adăpost, cu 
clădiri gri, drumuri rele și mustind de infracțio-
nalitate mică și mare. În timp ce mă scufund în 
somn, dorind să dau repede uitării toată vinovăția 
mea de astăzi, ascult sunetele orașului care sunt 
atât de asemănătoare peste tot, orașul care se în-
noiește, se epuizează și se clădește în același timp: 
ca toate orașele, poate doar puțin mai dramatic. 
Dar apartamentul e îngrijit și modern iar pâinea 
cumpărată este, să nu uităm, feliată. 

De București mai leg și astăzi zăpușeala de vară, 
praful și huruitul de motor, deși patru ani mai 
târziu am locuit aici și primăvara devreme, pe 
când un vânt rece de nord-est ne mătura picioa-
rele cu încercările primăverii de a se împământeni 
în curtea complexului studențesc din Grozăvești. 
În cele din urmă primăvara a învins și a atârnat 
câteva forsiții timide de-a lungul Dâmboviței, 
precum și câteva violete întunecate pe care le-
am cules, le-am uscat și le-am dus în țara mea 
cu avionul via Istanbul, dăruind-le cuiva care-mi 
era pe atunci important. Dar în luna august din 
anul 2011 Bucureștiul era o oală lipicioasă și stră-
lucitoare. Ne refugiam de sub această impresie 
pe străzile lăturalnice, în spatele clădirilor mari 
și mici, a palatelor și a blocurilor-turn. Clădirile 
sunt aici de tot felul. Bucureștiul este în mod de-
finitiv cel mai eclectic oraș în care am fost până 
acum. Pe aceeași stradă, de înălțimi diferite, se 
înșiră construcții din toate perioadele, de la mij-
locul sau finele de secol XIX până în ziua de ieri. 
Ca la aruncarea de bețișoare mikado, sau poate 
chiar la aruncarea cu boabe de fasole, asta rezultă 
întâmplător în combinații reușite sau nereușite și 
în tot felul de întâlniri ale vechiului cu noul. Ori-
unde te îndrepți te domină acea impresie că totul 
este în mișcare și în schimbare: că deja poimâine, 
dacă ne vom întoarce în acest loc, nu vom mai da 
peste acest balcon cu balustradă în stil franțuzesc, 
peste turnulețul acesta în stil neo-brâncovenesc, 
poate nici peste stâlpul acesta electric care se în-
doaie deja periculos sub grutatea rolelor de cablu 
în exces care, la soare sau pe timp de ploaie, aș-
teaptă ocazia să fie folosit. Fațadele, străzile și tro-
tuarele încep să ni se pară ca niște diverse feluri de 
relief ale deșertului, ca niște subspecii îngemănate 
de piatră și nisip.
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Mulțumită acestei arșițe și dorinței de a găsi și 
aici un fel de oază verde, descoperim părți din 
zona centrală pe care altfel poate că nu le-am fi 
găsit. În loc de toropeala de pe Calea Victoriei, 
o luăm pe o străduță lăturalnică până la Grădina 
Icoanei și aici vom mai veni o dată sau de două ori 
în cele două zile pe care le mai avem de petrecut 
în capitala României. La începutul străzii se află 
Biserica Anglicană, o piesă tipică de arhitectură 
sacrală engleză care, iată, a răsărit și în mijlocul 
României. Este doar unul dintre multele cazuri în 
care Bucureștiul ne surprinde arătându-ne unele 
lucruri pe care în Zagreb, într-un anume fel un 

oraș mai provincial, nu le-am văzut niciodată. 
De exemplu, metroul. De metrou suntem fas-

cinați, nu este primul tren subteran cu care mer-
gem, dar este primul cu care plecăm undeva în 
fiecare zi și care este atât de accesibil și datorită 
faptului că este – ieftin. Stațiile lui nu sunt nici pe 
departe asemănătoare cu cele din Moscova despre 
care povestește Sara, dar au o simplitate funcțio-
nală și luminoasă: ceva mai exuberant decât atâta 
nici n-ar avea sens. Miroase a ventilație, e elec-
tricitate, a petrol, iar sunetele pe care trenul le 
produce când ajunge și când pleacă sunt încărcate 
cu forță, cu ceva ce provoacă bucurie. 

Există moduri în care tehnica poate fi plăcută,
     justificări ale futurismului. Metroul din București
caută să fie milostivit ca un cazinou,
 să fie încercate noi combinații,
 să fie dus în ispită norocul deja mult prea de durată.
Sub pământ totul reușește mereu.
Totul se revarsă în coridoare regulate, pe partea corectă
          de partea corectă, corect și salvator,
neted și abil.                           (În japoneză trebuie să existe cu siguranță un cuvânt
               pentru delectarea în manifestarea propriei îndemânări
               trebuie să existe și în română, măcar pentru
               româna aceasta rapidă și subterană)            
Îmbătați de succes mergem mai departe,
 urcăm pe aceleași scări,
 cotim spre aceleași intersecții, pe lângă standuri asemănătoare
         adânc în întuneric,
pentru a inhala vântul niciodată luminat, îmbibat cu miros de petrol.
Ceva se mișcă în adâncime
        și împinge înainte mile cubice de aer.
Vuietul din noapte vestește venirea
    unui șarpe argintiu care nu e chiar șarpe
pentru că e prea viu, de o suplețe prea rece.
   Zgomotul pe care îl face pe când fără fricțiune
    se târăște pe barele de oțel
  e irezistibil de dulce, acel scârțâit fantomatic
   care sus la soare ar deveni groază și amenințare
e aici semnul unui zbor măiastru
expresia condensată a forței
a metalului și a electricității, a ceea ce știm
și a ceea ce suntem de mult. Sosește.

Urmăresc harta cu toate liniile și pronunț în gând 
numele tuturor stațiilor, una câte una, uneori ne-
obișnuite, poetice dacă nu le-ai cunoscut anterior 
– Timpuri Noi, Apărătorii Patriei, Preciziei – și în 
special numele acelor stații unde de această dată 
nu voi ajunge. În București stăm doar trei zile, iar 
tot ceea ce vrem să vedem se află în miezul larg al 
orașului. De aceea începem să facem abuz de me-
trou: ca să ajungem să vedem tot îl folosim des, să-
rim peste orașul de deasupra și ne teleportăm de la 
o intersecție la alta. Orașul devine puțin câte puțin 
un colaj, alternând ordinea imaginilor, ca un salt. 

Şi undeva, în mine, ştiu că toate acestea nu sunt 
adevăratul Bucureşti, simțeam deja atunci, iar acum 
şi mai mult, felul în care turismul cu constantele şi 

traseele lui fixe deformează imaginea unui loc. Ceva 
din mine râvneşte după o viață adevărată, fără pre-
siune, domoală în țara cu care fac cunoştință. Când 
alegem să studiem o limbă într-un mod sau în altul 
ne legăm pe viață de țara (sau țările) în care aceasta 
se vorbeşte, de oamenii şi obiceiurile ei, măcar tan-
gențial. Neavând niciun fel de rădăcini româneşti şi 
cum nu vizitasem niciodată România, prima mea 
vizită are un caracter neobişnuit. Mi se pare un pic 
ca şi cum aş păşi pe un teren imaginar, într-un loc 
devenit, dintr-un oarecare motiv ciudat, un loc real, 
unde toate cunoştințele abstracte căpătate acasă, de 
la distanță, trebuie aplicate şi unde, aproape la fie-
care pas, trăiesc, simultan, mai multe recunoaşteri 
şi mai multe abateri, chiar discrepanțe. 
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Eu sunt singurul nostru ghid, iar ceea ce ştiu şi 
ce-i spun Sarei am învățat în anii mei de studiu 
şi de cercetări individuale datorate propriului in-
teres, chiar şi din ghidul turistic răsfoit înaintea 
călătoriei. Experiența Celuilalt are loc undeva la 
intersecția tuturor acestor povestiri, a celor aduse 
de acasă precum şi a celor găsite la fața locului. 
Din când în când recunosc, în contururile plim-
bărilor pe care le facem, cursul paragrafelor din 
cărțile citite. 

Bucureşti – un oraş cu centru fragmentat, cu 
axa aceea est-vest înfiptă de Ceauşescu, în urma 
unui mare cutremur, în țesutul nord-sud al oraşu-
lui de până atunci. Unele fântâni merg, altele sunt 
uscate şi în interiorul lor se descompun nişte hâr-
tii şi pahare care, acum o zi, o lună sau un an au 
fost bucuria cuiva. Ne plimbăm pe sub aleile de 
copaci de-a lungul Bulevardului Unirii, iar eu mă 
uit la balcoanele franțuzeşti de pe blocurile care îl 
mărginesc. Ce oameni locuiesc aici şi cu ce merit? 
Din pura întâmplare? Oare apartamentele acestea 
sunt din acelea mai bune, aşa cum şi fațadele blo-
curilor sunt totuşi într-o stare mai bună decât fa-
țadele celorlalte blocuri de patruzeci şi ceva de ani 
de vechime din oraş? Fațadele acestea care sunt o 
fuziune neobişnuită, uşoară a Parisului lui Hauss-
mann, a unei inspirații ceauşiste vag nord-coreene 
şi a albului strălucitor al Italiei lui Mussolini. 

La nord de aici este partea aceea organică a 
oraşului, acel Bucureşti după care românii plâng 
poate chiar prea mult, idealizând perioada inter-
belică, ca şi cum în vremea aceea totul a fost toc-
mai aşa cum ar trebui să fie – numai pentru că a 
fost suficient de demult ca nimeni să nu mai țină 
minte. Idealizarea respectivă este vizibilă în oferta 
de vederi poştale, pe afişe cu actori în costumele 
vremii, chiar şi din orologiile de pe stradă care nu 
au o înfățişare modernă, ci sunt nişte replici cam 
libere ale stilului pe care l-am asocia mai degrabă 
cu Londra anilor 1910. Ne întoarcem pe Calea 
Victoriei, pentru mine o cale de circulație aproa-
pe mitică, despre care am citit atât de mult şi, ur-
mărind încetul cu încetul plăcile albastru-verzi cu 
denumirile străzilor (încă o influență pariziană), 
intrăm în Lipscani, cartierul vechi negustoresc al 
Bucureştiului, aflat în reconstrucție. Neglijată şi 
parțial lăsată în paragină pe timpul comunismu-
lui, momentan dă dovadă de dinamica aceea bu-
cureşteană a luării de ființă şi a desființării. Aici, de 
fapt, se ascunde tipul acela „adevărat”, previzibil 
de centru de oraş european, cu case mici şi clădiri 
ca nişte insule în marea zona pietonală, cu o istorie 
pluriseculară, cu numeroasele cafenele, librării şi 
alte prăvălii. Celui care a fost înainte la Sarajevo 
ceva i se va părea cunoscut: totuşi acesta nu este 
doar un cartier negustoresc al unui burg nemțesc 
(chiar dacă denumirea Lipscanilor se trage de la ve-
chea denumire românească pentru oraşul Leipzig, 
Lipsca, dat fiind că o parte din bunurile vândute 
acolo venea din țările nemțeşti), ci şi un bazar în 
stilul otoman. Chiar după colț, se pare, ar putea să 

apară cişmeaua de pe Baščaršija. În loc de aceas-
ta, se iveşte poarta deschisă a unei curți interioa-
re încercuite cu două coroane de garduri şi stâlpi 
proaspăt renovați, care sprijină arcurile „muşcate”, 
în şirurile lor lungi – Hanul lui Manuc. În curte 
cresc, nemişcați în aerul fierbinte, nişte plopi verzi, 
aceşti copaci-emblemă ai şesurilor şi ai Balcanilor 
Otomani. Manuc-bei a fost un negustor armenean 
bogat de la începutul secolului XIX, care a termi-
nat hanul în 1808, dăruind Bucureştiului cel mai 
important centru comercial al epocii, cu câteva 
zeci de magazine cu vânzare angro şi cu amănun-
tul, amplificat, fireşte, cu funcția turistică – hanul 
dispunea de peste o sută de camere. Mai târziu, 
hanul lui Manuc a fost scenografia mai multor 
evenimente importante pentru istoria României, 
cum ar fi semnarea Păcii de la Bucureşti din 1812 
(prin care s-a încheiat Războiul Ruso-Turc), pri-
mul spectacol de operetă din România la sfârşitul 
aceluiaşi secol, sau discursurile publice ale națio-
naliştilor români în ajunul Primului Război Mon-
dial, care au contribuit la unirea finală a Regatului 
României cu Transilvania. 

Şi aici, în Lipscani, schelele şi materialele de 
construcție proaspete sunt amestecate cu ruine-
le vechilor case ale căror ferestre sunt bătute cu 
scânduri sau ale căror buiandrugi s-au prăbuşit 
deja şi s-au scurs pe trotuar împreună cu restul 
fațadei. Devin înclinat să cred în afirmația că la 
noi în Est istoria curge repede şi se repetă deseori, 
iar după fiecare schimbare de putere vine potopul 
şi apoi luăm totul de la capăt. Totuşi aici ceva va 
fi păstrat de data aceasta, – singura întrebare este 
în ce fel şi în ce context şi dacă i se va permi-
te să mărturisească liber despre trecut sau va fi 
înhamat la carul intereselor şi politicilor actuale, 
trecătoare. Bineînțeles că răspunsul corect va fi 
cel din urmă. În România şi mai larg – în partea 
„aceasta” a Europei – istoria nu este o chestiune 
de istorie: aici domneşte eternul prezent. 
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Trebuie să fii pregătit să creşti – nu este
frumos în sens clasic –
          şi să accepți faptul că Bucureştiul
îmbrățişează deconstrucția cât şi construcția, descompunerea cât şi devenirea.
                    Una lângă alta clădirile se nasc şi mor:
Bucureştiul este modelul de manual al permaculturii oraşului,
al unei grădini hrănite numai cu propria destrămare,
          de aceea etern.
Plin cu începuturi false,
entuziasme – renunțări,
împliniri – goluri,
          în egală măsură, cântăreşte atent, cu un aer întâmplător
şi haotic, lasă câmpia să intre în oraş, oraşul în câmpie,
          în egală măsură din sine, din oraş, mai departe 
compune, cât şi des-
          compune, pe sine, pe ale lui. Bucureştiul fără îndoială
vâjâie pulsează trăieşte
          cum trăieşte şi o grămadă de compost, într-u moment decupat
          lasă impresia egalității ascensiunii şi a căderii
                                                  într-o succesiune de momente este clar,
          dospeşte se extinde creşte.

Este ultima noastră zi în Bucureşti şi ne întoar-
cem în apartament trecând prin parcul Cişmigiu. 
Undeva la marginea lui, în cotlonul liniştit din-
tre parc şi primele clădiri de lângă el, cotlon care, 
în toate oraşele, este un loc prețios, calm, cald 
şi somnolent, observăm o fereastră deschisă pe al 
cărei pervaz, în ghivece, creşte leuşteanul, încă o 
mirodenie care pentru români înseamnă mult, 
iar pentru croați nimic, în timp ce dinăuntru 
adie răcoarea apartamentului, zgomotul înăbu-

şit al televizorului şi un miros specific, în acelaşi 
timp cunoscut şi un pic cam altfel, al gătitului de 
casă. În acel moment mă simt cel mai apropiat 
de România cea de zi cu zi şi timp de o jumătate 
de minut, măcar iluzoriu, mă scutur de coaja de 
turist şi îndrăznesc să cred că uite, acum sunt un 
observator obiectiv, dar şi implicat, chiar un par-
ticipant: cineva care ar fi în stare să înțeleagă şi să 
se asimileze, încet. 

Să mergem deci, eu fără oricine
                    când seara s-a întins pe cer în fine asemenea unui bolnav cloroformizat pe masă,
pe străzi, care se extind la fel de crăcănat
şi stângaci,  înfiorător şi de nepătruns. 
          Hărțile există, însă n-au fost însuşite şi nici tatuate în picioare.
          Diferența drastică între scări le face inutile
                                                                                (pe picioare, pe hărți),
          însă mersul pe jos este singurul mod, mersul cu ochii închişi.
Ne alină cireşele ce se umflă, primăvara este mai ușoară de înțeles,
ne alină ciorbele aburinde care se întind prin geamuri
          amețindu-ne,
 prin mirosul mirodeniilor stranii totuşi atât de limpede 
radiind căldura, evocând
          bunicile altora ca nişte bunici peste tot la fel,
          copilăriile altora ca nişte copilării dureroase şi perfecte pretutindeni.
                    Se lasă seara peste Bucureşti,
el se întinde peste câmpia anesteziată
cu fumul din măşini şi centrale ca să nu simtă
          săpatul pentru noi fundamente,
          tăiatul metroului ascuțit,
          sfredelitul a mii de țevi,
          interminabila extindere a oraşului peste
cer pământ seară
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Pe Alex nu l-am mai văzut. Îi vom lăsa cheia, 
după cum ne-a instruit în prima seară, în cutia 
poştală, pe când în frigider las – pentru el sau 
pentru viitorul oaspete – o jumătate de sticlă de 
tămâioasă, pe care nu am terminat-o din singu-
rul motiv că mă sfiesc să beau în compania unei 
Sare reținute. În cursul ultimei nopți nici nu mai 
băgăm în seamă zgomotul de pe stradă. Strigă-
tele taximetriştilor şi ale vânzătorilor, auzite în 
faza de ațipire şi dimineață în timp ce mă trezesc, 
le desluşesc deja mai bine decât la început, când 
abia am sosit. Iar dimineață, ca într-un scenariu 
imaginat, mă trezeşte de-a binelea sunetul înecat 
al orgii care acompaniază coralele luterane cânta-
te în biserica de vizavi, care în sfârşit a prins viață. 
Mă scol şi ies pe balconul închis – poarta largă 
din lemn este deschisă, iar dinăuntru vin cuvinte 
şi cântece. 

– Atenție, se închid uşile! Urmează stația: Gara 
de Nord.

Ne-am folosit cu succes pentru ultima dată de 
trucul acela subteran cu metroul şi am ieşit la su-
prafață chiar în fața gării centrale din Bucureşti. 
Pe peronul lung, albit de soarele de dimineață, 
aşteptăm să urcăm în trenul care ne va duce spre 
Sinaia şi mai departe, la Braşov. Considerăm că 
am lăsat în urma noastră Bucureştiul atunci când 
trenul, accelerând, a trecut pe lângă acele turnu-
lețe cvasi-mediavele din cărămidă şi s-a scufundat 
în câmpia care, asemenea unei mări, încercuieşte 
capitala României. 

 

Traducere de Adrian Oproiu 
și Goran Čolakhodžić
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CONTRIBUTORI 
   SURADNICI

Oana Băcanu s-a născut la Brașov în 1980 unde a și 
absolvit facultatea de Limbi Moderne Aplicate (engle-
ză, franceză). A învățat limba croată la Zagreb unde 
trăiește din 2006 cu cel mai bun profesor din lume 
- partenerul ei de viață. Când nu traduce, scrie pe blo-
guri, zburdă pe coclauri și umblă prin lume cu bicicle-
ta adunând poze și povești pentru zile negre. Vrea să se 
facă scriitor când va fi mare.

Goran Čolakhodžić (1990, Zagreb) a absolvit limbi-
le română şi engleză la Universitatea din Zagreb.  Scrie 
poezie, traduce literatură, editează cărți electronice, 
participă la diferite activități culturale. A început să 
publice traduceri din şi în limba română în 2014, co-
laborând în mai multe ocazii cu Adrian Oproiu şi Ana 
Brnardić Oproiu. A publicat două volume de poezie, 
Na kraju taj vrt (În sfârşit grădina aceea, 2015) şi Pred 
gradom su kosci (Cosaşii din fața oraşului, 2018), din 
care primul a fost distins cu două premii importante. 
Trăieşte în Zagreb.

Delia Ćupurdija (1979, Sighișoara) este lector la Fa-
cultatea de Științe Umaniste și Sociale a Universității 
din Zagreb la secția de limbă și literatură română unde 
predă diferite cursuri. A publicat articole care tratează 
probleme din domeniul filologiei, traductologiei și di-
dacticii și a tradus câteva cărți din croată în română. 
Domeniile sale de interes sunt lingvistica comparată, 
didactica și traductologia. 

Monika Herceg (1990, Sisak) este una din cele mai 
cunoscute şi importante voci ale poeziei croate tinere. 
A publicat, deocamdată, două volume de poezie, Po-
četne koordinate (Coordonatele inițiale) şi Lovostaj (Se-
zon închis), ambele premiate, primul cu cinci premii 
naționale şi unul internațional (Bridges of Struga, Re-
publica Macedonia de Nord). Editează cărți şi revista 
Asociației Scriitorilor din Croația, Poezija. Este activă 
în media, scrie blog-ul Pjesnikinja petkom, susține în 
mod articulat drepturile femeilor în societate.

Miroslav Kirin (1965, Sisak) este poet, prozator, ese-
ist și traducător din engleză în croată. A publicat opt 
volume de poezie, o carte foto-eseu Iskopano (2012), 
o carte ilustrată de poezie pentru copii Zimska potra-
ga (2015) în colaborare cu ilustratorul Mingsheng Pi 
și romanul autoficțional Album (2001) care a primit 
și premiul Jutarnji list pentru cea mai bună carte de 
proză a anului 2001. Este membru în comitetul dire-
ctor al Festivalului internațional de poezie Goranovo 
Proljeće. Trăiește în Zagreb.

Ivana Olujić (1976, Sinj) este lector la Facultatea de 
Ştiințe Umaniste şi Sociale a Universității din Zagreb. 
Predă diferite cursuri literare la secția de limba şi litera-

Lavinia Branişte (rođena 1983. u Brăili) rumunjska 
je književnica i prevoditeljica. Objavila je zbirku pje-
sama Povești cu mine (Paralela 45, 2006.), dvije knjige 
kratke proze (Cinci minute pe zi, Casa de Pariuri Li-
terare, 2011.; Escapada, Polirom, 2014.), te romane 
Interior zero (Polirom,2016.) i Sonia ridică mâna (Po-
lirom, 2019.). Knjiga Interior zero dobila je nagradu 
„Nepotu’ lui Thoreau“ za najbolje prozno djelo godi-
ne, prevedena je na njemački i poljski, a prema njoj je 
nastala i kazališna predstava. Napisala je više knjiga za 
djecu (Jungla lui Toco, Cartier, 2017., Anatol şi Gre-
gor la aeroport, Arthur, 2018.).  Rostogol merge acasă 
(Arthur, 2016.) otvara seriju o Praščiću Blatniću i nje-
govim pustolovinama (Rostogol păzeşte pepenii, 2017., 
Rostogol şi vulcanii noroioşi, 2018). 

Radu Pavel Gheo (1969. u Oraviți) rumunjski je pi-
sac, prevoditelj i urednik u izdavačkoj kući Polirom. 
Autor je knjiga kratke proze (Valea cerului senin, At-
hena, 1997.) i eseja (Adio, adio, patria mea cu î din 
i, cu â din a, Polirom, 2003; Românii e deştepți, Poli-
rom, 2004.;DEX-ul şi sexul, Polirom, 2005.) te romana 
Fairia – o lume îndepărtată (Polirom, 2004.), Noapte 
bună, copii! (Polirom, 2010.) i Disco Titanic (Polirom, 
2016.). Roman Noapte bună, copii! preveden je na tali-
janski, a kratka proza i eseji na engleski, njemački, ma-
đarski, poljski, srpski, hrvatski, slovenski, poljski. Za 
svoj književni i prevodilački rad primio je više nagrada, 
ponajprije za dva posljednja romana, ali i npr. za prije-
vod Hemingwayeva djela Starac i more na rumunjski. 

Nora Iuga (književni pseudonim Eleonore Almosni-
no, rođ. 1931) rumunjska je pjesnikinja, prozaistica i 
prevoditeljica. Od sredine osamdesetih djeluje kao slo-
bodna umjetnica. Jedna od najcjenjenijih pjesnikinja u 
suvremenoj rumunjskoj književnosti i veoma produk-
tivna: dosad je objavila dvadesetak knjiga. Na rumunj-
ski je prevela djela Paula Celana, Herte Müller, Elfriede 
Jelinek, Knuta Hamsuna, Güntera Grassa i drugih.

Andrei Măceşanu, autor originalnih, vedrih, zaigra-
nih geometrijskih ilustracija u knjizi o praščiću Rosto-
golu, student je grafičkog dizajna, pobjednik na više 
natječaja za dizajn i ilustrator rumunjskoga izbora Se-
nekinih filozofskih tekstova naslovljenog Linişte, vă rog.

Tiberiu Neacşu (1981, u Temišvaru) rumunjski je 
pjesnik i prevoditelj koji živi i radi u Bukureštu. Ak-
tivan je od 2000. godine. Prije godinu dana gostovao 
je u Hrvatskoj kao sudionik pjesničkog festivala Gora-
novo proljeće. Autor je dviju zbirki pjesama. Prevodio 
je poeziju Peg Boyers, Franka Bidarta, Lloyda Schwar-
za, Tare Skurtu, Dereka J. G. Williamsa, Ani Gjike i 
drugih. Urednik je na crevice.ro, voli sarmu i poeziju 
Franka Bidarta.
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tură română şi a publicat mai multe articole care trate-
ază probleme din domeniul filologiei române sau cele 
croate, ca și mai multe traduceri din literatura română, 
majoritatea în tandem cu Luca-Ioan Frana (Norman 
Manea, Plicul negru, Dan Lungu, Sînt o babă comuni-
stă!, Mihail Sebastian, De două mii de ani… etc.).

Ana Brnardić Oproiu (1980, Zagreb) este poetă 
și traducătoare. A publicat cinci volume de poezie, 
Pana unui înțelept, 1998, Valsul șarpelui, 2005, Face-
rea păsărilor, 2009 (tradusă în suedeză de Đ. Žarković 
și publicată de editura Ramus, Malmo, 2016), Ur-
cuș, 2015, Lupul și mesteacănul, 2019. O selecție din 
primele trei volume de poezie a fost tradusă în limba 
română de Dumitru M. Ion și a fost publicată cu titlul 
Hotel cu muzicieni (București, 2009). Parte din poezii-
le ei au fost traduse în peste cincisprezece limbi străine 
și publicate în diverse selecții, antologii sau așa-numi-
tele chapbooks. Traduce din limba română împreună 
cu Adrian Oproiu.

Adrian Oproiu (1980, Curtea de Argeş) a absolvit 
licența și masterul în filosofie la Universitatea din Bu-
curești. A fost profesor de logică și filosofie în Curtea 
de Argeș și colaborator extern pentru cursurile de lite-
ratură română contemporană la Facultatea de Ştiințe 
Umaniste şi Sociale a Universității din Zagreb. Scrie 
poezie și proză, traduce din croată în română și invers, 
în general în tandem cu Ana Brnardić Oproiu sau cu 
Goran Čolakhodžić. A publicat două volume de poezie, 
Căpcăunul erbivor, Bucureşti, 2012, și Krajolici, ljudi i 
ptice, traducere croată, Zagreb, 2017. Este fondatorul 
revistei culturale Verso. Trăieşte în Zagreb.

Nenad Popović (1950, Zagreb) este editor de carte, 
publicist și traducător. A lucrat ca editor la editura 
Grafički zavod și Durieux. Scrie pentru ziare și reviste 
culturale, iar până acum în volum a publicat Svijet u 
sjeni (2008), Ogled o stanovništvu (2014) și Dnevnik iz 
grada P. (2014). Pentru activitatea sa de scriitor cât și 
pentru implicarea sa ca jurnalist în apărarea drepturi-
lor omului a primit numeroase premii internaționale. 

Ivica Prtenjača (1969, Rijeka) este poet, prozator, 
dramaturg și scenarist. A publicat cinci cărți de poezie 
(selecții din lirica lui au fost traduse în franceză, sue-
deză, lituaniană, slovenă, maghiară, macedoneană, en-
gleză, germană, italiană și bulgară), o colecție de proze 
scurte Kod Yvesa (2010), și patru romane, dintre care 
Brdo (2014) a primit premiul v|b|z & TISAKmedia 
pentru cel mai bun manuscris al anului. Selecții din 
textele lui au fost incluse în câteva antologii, selecții, 
panorame și istorii ale literaturii croate.

Petar Radosavljević (1978, Varaždin) este lector la 
Facultatea de Ştiințe Umaniste şi Sociale a Universității 
din Zagreb. Predă diferite cursuri lingvistice la secția de 
limba şi literatură română şi a publicat mai multe arti-
cole care tratează probleme din acest domeniu. 

S U R A D N I C I  •  C O N T R I B U T O R I 
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