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ÎNTÂLNIRI SUSRETI
Eram probabil la o vârstă destul de fragedă când 
a avut loc prima mea întâlnire cu Emil Cioran, 
una indirectă e drept: o carte puțin mototolită pe 
care tata o lăsa adesea pe noptiera patului, deschi-
să pe la jumătate, cu un titlu ciudat, mult prea 
abstract la vremea aceea, și de aceea misterios: 
Căderea în timp. Mai târziu, student fiind la Fa-
cultatea de filosofie din București, aveam să o re-
găsesc în forma ei fizică, iar titlul să îl percep și ca 
realitate, să spun așa, psihică. De atunci m-am tot 
întâlnit cu Emil Cioran. Este poate meritul mari-
lor scriitori să ni se înfățișeze sub diverse chipuri, 
în etape diferite ale vieții, să ne rezerve surprize; 
pe de-o parte prin recitire și reinterpretare, pe de 
alta prin ceea ce ne vor lăsa poate în urma trecerii 
lor: opere nepublicate, jurnale, scrisori, note de 
studiu, într-un cuvânt caiete. În anul 1995, după 
moartea scriitorului, partenera sa de viață Simo-
ne Boué va găsi sub patul său un număr de 34 de 
caiete conținând scrieri nepublicate, însă nu sub 
forma unor cărți, versiuni sau schițe ale unor vo-
lume proiectate, ci altceva. Este dificil de precizat 
care sunt aceste caiete ce se întind pe o perioadă 
de cincisprezece ani (1957-1972); în orice caz, fie 
că sunt exerciții de stil, căutări și aprofundări de 
teme și motive, literatură sau filosofie, confesiu-
ne, terapie prin urlet, zâmbet și sarcasm, ele lăsă 
impresia de loc al libertății, al unei libertăți mai 
mari decât cea care respiră de obicei în cărțile 
„planificate”. Pentru că aici intră orice: de la ni-
micurile cotidiene la meditațiile ori aforismele pe 
teme majore, vecinii, mersul la piață, muzee, note 
de lectură, o vizită la abator (!), telefoanele priete-
nilor (care adesea îl pun în postura de consilier 
psihologic), plimbările lungi în zonele rurale ale 
Franței, relația cu cei rămași dincolo de „cortină”, 
relația cu trecutul tulbure al anilor 1930-1940, 
moartea celor apropiați, apoi prietenii (adesea 
sunt pomeniți Ionescu, Michaux, Beckett) și duș-
manii – și am putea continua la nesfârșit: în fața 
vieții Cioran este precum în fața unei imense bi-
blioteci: totul îi stârnește curiozitatea, totul îl in-
trigă și totul trebuie răsfoit, prins în formulele 
fulgerătoare ale limbajului. Caietele lui Cioran 
însumează în ediția română 952 de pagini care, în 
ciuda faptului că sunt însemnări intime, nedesti-
nate publicării, pot fi considerate ca făcând parte 
pe deplin din opera scriitorului; ori cel puțin ca 
un revers, un dublu al ei. Căci, spre deosebire de 
cărțile antume, unde vocea lui respiră o anumită 
presiune și prestație auctorială, în Caiete Cioran 

Bio sam vjerojatno dosta nježne dobi kad se do-
godio moj prvi susret s Emilom Cioranom, 
doduše neizravan: pomalo raskupusana knjiga 
koju je moj otac često ostavljao na noćnom or-
mariću napola otvorenu, s čudnim naslovom, 
meni u to vrijeme puno previše apstraktnim, a 
time i misterioznim: Pad u vrijeme. Kasnije, kao 
student na Filozofskom fakultetu u Bukureštu, 
ponovno ću je pronaći u njezinu fizičkom obliku, 
a naslov ću joj doživjeti kao, da tako kažem, psi-
hičku realnost. Odonda se neprestano susrećem s 
Emilom Cioranom. Možda je vrlina velikih pisa-
ca da nam se prikazuju u različitim obličjima, u 
različitim fazama našeg života, da čuvaju za nas 
iznenađenja; s jedne strane ponovnim čitanjima i 
tumačenjima, s druge onim što će možda ostati 
nakon njihova prolaska: neobjavljenim djelima, 
dnevnicima, pismima, bilješkama, drugim riječi-
ma bilježnicama. Godine 1995., nakon smrti pis-
ca, njegova životna partnerica Simone Boué pro-
naći će pod njegovim krevetom 34 bilježnice koje 
su sadržavale neobjavljene spise, međutim ne u 
obliku knjiga, verzija ili skica planiranih izdanja, 
već nešto drugo. Teško je točno reći što su te bi-
lježnice koje obuhvaćaju razdoblje od petnaest 
godina (1957. – 1972.); u svakom slučaju, bile 
one stilske vježbe, traganja i produbljavanja tema 
i motiva, književnost ili filozofija, ispovijesti, te-
rapija krikom, smiješkom i sarkazmom, one 
ostavljaju dojam mjesta slobode, slobode veće od 
one koja obično diše u „isplaniranim” knjigama. 
Jer u njih je ušlo svašta: od svakodnevnih trivijal-
nosti do meditacija ili aforizama o velikim tema-
ma, susjedi, odlasci na tržnicu, u muzeje, bilješke 
uz čitanje, posjet klaonici (!), telefonski brojevi 
prijatelja (koji ga često guraju u ulogu psihološ-
kog savjetnika), duge šetnje seoskim područjima 
Francuske, odnosi s onima ostalima iza „zavjese”, 
odnosi s mutnom prošlošću 1930-ih i 1940-ih 
godina, smrt bliskih osoba, zatim prijatelji (često 
se spominju Ionesco, Michaux, Beckett) i nepri-
jatelji – i mogli bismo tako nastaviti do u beskraj: 
pred životom Cioran stoji kao pred golemom 
knjižnicom: sve mu potiče znatiželju, sve ga intri-
gira i sve valja prelistati, uhvatiti u munjevite for-
mule jezika. Cioranove Bilježnice obuhvaćaju u 
rumunjskom izdanju 952 stranice koje, unatoč 
tome što je riječ o intimnim zabilješkama, nena-
mijenjenim objavljivanju, možemo držati pu-
nopravnim dijelom piščeva opusa; ili makar nje-
govim reversom, dvojnikom. Jer za razliku od 
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ni se înfățișează – lucru remarcat de mai mulți 
comentatori – mai degrabă ca prieten. 

Dar cele aproape 1000 de pagini de însem-
nări nu sunt singura moștenire literară lăsată de 
filosoful de origine română: odată cu moartea 
Simonei Boué se vor găsi în beciul care aparținea 
cuplului încă 37 de manuscrise. Printre ele se află 
de data aceasta versiuni de lucru pentru cărțile 
deja publicate, dar – încă o surpriză – și alte 18 
caiete inedite care acoperă perioada 1972-1980 
și a căror publicare este, se pare, destul de incer-
tă.1 Este greu de spus dacă însemnările se opresc 
într-adevăr aici sau au existat ori mai există și al-
tele. Povestea târzie de dragoste dintre scriitorul 
septuagenar și mult mai tânăra Friedgard Thoma2 
ar fi putut duce la întreruperea ori chiar la distru-
gerea lor ulterioară. 

Astăzi Cioran nu mai este un „scriitor fără bi-
ografie“: dincolo de caiete, de corespondență, de 
articole de presă, de ultima dragoste ieșită și ea la 
iveală târziu, se mai întrezărește încă un portret al 
scriitorului alcătuit din notele informative ale di-
verșilor ofițeri de securitate, agenți de influență, 
spioni, colaboratori – toți cu anumite sarcini pre-
cise de lucru în privința filosofului.4 Rapoartele 
lor către superiori au devenit fără voia lor biogra-
fie, literatură. Iată-l așadar pe „scepticul de servi-
ciu al unei lumi în declin“, cum se autointitula, 
devenit un adevărat personaj de carte, oarecum 
kafkian, zugrăvit de un miriapod cu îndatoriri de 
scrib, puțin detestat, puțin curtat, în funcție de 
evoluțiile politice: „Ciobanul“, „Chiru“ sau 
„Ene“ – acestea sunt numele lui de cod. 

Nu este momentul aici să ne aplecăm mai înde-
aproape asupra motivelor pentru care Emil Cioran 
este dat în „urmărire în țară“, apoi în „urmărire in-
dividuală“ (urmărire externă)3, ne oprim doar să 
subliniem fragilitatea legată de opera sau docu-
mentele pe care le lasă un scriitor în urmă prin-
tr-un paradox, puțin amar: dacă regimul comunist 
român, violându-i corespondența, salvează o parte 
din scrisorile către cei de acasă, iar spionii din antu-
rajul său și al familiei sale ne oferă informații de 
ajutor pentru plasarea acestuia mai nuanțată în 
contextul istoric, justiția franceză – corectă și im-
parțială – dă dreptul primei persoane care găsește 
documente de o anumită valoare culturală de a 
„dispune în mod liber de ele“, ceea ce implică, bi-
neînțeles, și dreptul de a le distruge. Ne rămâne 
totuși să sperăm că cele 18 caiete nepublicate vor 
ieși la lumină și își vor găsi drumul spre cititorul lor.

Oricum ar fi, îndrăznesc să cred că publicarea 
caietelor lui Emil Cioran (cele din 1957-1972) ar 
avea un ecou și în Croația și sper ca acest lucru să 
se întâmple într-o zi. Pot de asemenea să presupun 
că publicarea lor l-ar bucura și pe distinsul pictor și 
scriitor, născut în Muntenegru și stabilit în Croa-
ția, Dimitrije Popović, artist ale cărui drumuri s-au 
intersectat în plan spiritual cu cele ale filosofului 
român, dar și în realitate, cei doi cunoscându-se în 
Paris. Despre această dublă întâlnire va scrie însuși 
Dimitrije Popović într-un text pe care îl traducem 

knjiga objavljenih za života, gdje u njegovu glasu 
osjećamo određeni pritisak i autorsku poduzet-
nost, u Bilježnicama Cioran nam se javlja – što je 
zapazilo više komentatora – više kao prijatelj. 

No tih gotovo 1000 stranica zabilješki nisu je-
dina književna ostavština ovog filozofa rumunj-
skog porijekla: nakon smrti Simone Boué u po-
drumu koji je pripadao paru pronaći će se još 37 
rukopisa. Ovaj put među njima su radne verzije 
već objavljenih knjiga, ali – još jedno iznenađenje 
– i drugih 18 još neviđenih bilježnica koje pokri-
vaju razdoblje 1972. – 1980. i čija je objava, čini 
se, poprilično neizvjesna.1 Teško je reći prekida li 
se doista bilježenje ovdje ili su postojale ili postoje 
i druge bilježnice. Priča o kasnoj ljubavi između 
sedamdesetogodišnjeg pisca i mnogo mlađe Fried-
gard Thome2 mogla je dovesti do prekida zapisiva-
nja, pa čak i do kasnijeg uništenja nekih bilježnica. 

Danas Cioran nije više „pisac bez biografije“: 
mimo bilježnica, prepiske, članaka u tisku, po-
sljednje ljubavi koja je tek kasnije izašla na vidje-
lo, nazire se još jedan portret pisca sastavljen od 
doušničkih zabilješki raznih obavještajnih časni-
ka, utjecajnih agenata, špijuna, suradnika – svi s 
precizno određenim zadaćama vezanima za tog 
filozofa.3 Njihovi su izvještaji nadređenima mimo 
njihove volje postali biografija, književnost. Evo, 
dakle, tog „dežurnog skeptika jednog svijeta u 
opadanju“, kako je sam sebe nazivao, kao pravog 
književnog lika, nekako kafkijanskog, ocrtanog 
birokratskim rukopisom stonoge, malo prezira-
nim, malo vabljenim, ovisno o razvoju političke 
situacije: „Pastir“, „Chiru“ ili „Ene“ – to su nje-
gova kodna imena. 

Ovo nije trenutak da podrobnije razmotrimo 
razloge zašto se Emila Ciorana najprije pratilo „u 
zemlji“, a kasnije „individualno“ (u inozemstvu)4, 
zastat ćemo samo kako bismo jednim pomalo 
gorkim paradoksom podcrtali krhkost koja prati 
djelo ili dokumente koje jedan pisac ostavlja za 
sobom: dok su rumunjske komunističke vlasti, 
presrećući njegovu prepisku, spasile dio pisama 
upućenih obitelji, a špijuni iz njegova okruženja, 
i oni koji su motrili njegovu obitelj, nude nam 
informacije koje nam pomažu utvrditi njegov po-
ložaj u povijesnom kontekstu s više nijansi, fran-
cusko pravosuđe – ispravno i nepristrano – daje 
za pravo prvoj osobi koja pronalazi dokumente 
značajne kulturne vrijednosti da „njima slobodno 
raspolaže“, što dakako podrazumijeva i pravo da 
ih uništi. Ipak, preostaje nam da se nadamo da će 
tih osamnaest neobjavljenih bilježnica izaći na 
svjetlost dana i pronaći put k svojim čitateljima.

Kako god bilo, usuđujem se vjerovati da bi 
objavljivanje bilježnica Emila Ciorana (onih od 
1957-1972) imalo odjeka i u Hrvatskoj i nadam 
se da će se takvo što jednog dana i dogoditi. 
Mogu također pretpostaviti da bi njihova objava 
razveselila i uglednog slikara i pisca Dimitrija Po-
povića, rođenog u Crnoj Gori, a koji živi u Hr-
vatskoj – umjetnika čiji su se putevi ukrstili s 
onim rumunjskog filozofa i na duhovnom planu, 

E D I T O R I A L  •  R I J E Č  U R E D N I K A

1  Aceste manuscrise 
au fost adjudecate 
în același timp de 
patroana firmei 
de curățenie care 
le-a găsit și de 
Universitatea din 
Paris. În anul 2008 
Justiția franceză 
a dat în cele din 
urmă dreptate 
patroanei firmei 
de curățenie, 
menționând că 
aceasta „poate 
dispune în mod 
liber de ele”. Nu 
am reușit să aflu 
până acum mai 
multe despre soarta 
lor. În orice caz, ele 
nu sunt publicate.

2  În anul 2000 
Friedgard Thoma 
va publica o carte 
în care relatează, 
folosindu-se 
și de copii ale 
unor scrisori, 
povestea ei de 
iubire cu scriitorul 
septuagenar, cu 
titlul original Um 
nichts in der Welt 
(în ediția română: 
Pentru nimic în 
lume).

3  În anul 2010 în 
colecția Istorii 
subterane îngrijită 
de Stelian Tănase 
este publicat 
volumul Cioran 
și Securitatea, 
cuprinzând o mică 
parte din fondul 
de documente care 
l-au privit în mod 
direct pe Cioran 
din Arhivele 
Serviciului Român 
de Informații 
și ale CNSAS-
ului, documente 
catalogate la 
vremea lor ca strict 
secret.

4  Informațiile 
de mai sus 
sunt preluate 
din cuvântul 
introductiv al 
volumului Cioran 
și Securitatea scris 
de Stelian Tănase.

1  Te su rukopise 
istovremeno 
prisvajali vlasnica 
tvrtke za čišćenje, 
čiji su ih djelatnici 
pronašli, i 
Sveučilište u 
Parizu. Godine 
2008. francusko 
je pravosuđe 
dalo na kraju za 
pravo vlasnici 
tvrtke za čišćenje, 
napominjući 
da ona „može 
njima slobodno 
raspolagati”. Dosad 
nisam uspio saznati 
više o njihovoj 
sudbini. U svakom 
slučaju one ostaju 
neobjavljene.

2  Godine 2000. 
Friedgard Thoma 
objavit će knjigu 
Um nichts in 
der Welt (Ni za 
što na svijetu) u 
kojoj, služeći se 
kopijama pisama, 
iznosi svoju 
ljubavnu priču 
sa sedamdeseto-
godišnjim piscem.

3  Godine 2010. 
u kolekciji 
Istorii subterane 
(Podzemne 
povijesti), koju 
je uredio Stelian 
Tănase, objavljen je 
i svezak Cioran şi 
Securitatea (Cioran 
i Securitatea), a koji 
uključuje mali dio 
fonda dokumenata 
koji se tiču 
izravno Ciorana 
pribavljenih iz 
arhiva rumunjske 
obavještajne 
službe i CNSAS-a 
(Nacionalnog 
centra za studije 
arhiva Securitatee), 
a koji su u ono 
vrijeme bili 
označeni kao strogo 
povjerljivi.

4  Ove informacije 
donosi Stelian 
Tănase u 
predgovoru 
knjizi Cioran şi 
Securitatea (Cioran 
i Securitatea), 
Polirom, Iaşi, 2010.
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și prezentăm și în Verso, prima parte în acest nu-
măr, iar a doua în numărul trei al revistei.

Dimitrije Popović s-a născut în anul 1951, în 
Cetinje, fosta capitală regală a Muntenegrului. 
După ce a terminat studiile gimnaziale în orașul 
natal s-a înscris la Academia de arte frumoase din 
Zagreb pe care a absolvit-o în anul 1976 în clasa 
profesorului Šime Perić. S-a stabilit în Croația, 
unde trăiește și lucrează și astăzi. Primele expozi-
ții au loc la Salonul tinerilor din Cetinje, apoi în 
Italia, la Bari sau la Dubrovnik, în Croația. Afir-
mat încă de la început prin forța imaginilor care 
adesea tulbură, combinând elemente thanatice cu 
cele erotice, ori reprezentări ale sacrului și profa-
nului, Dimitrije Popović este unul dintre acei cre-
atori a cărui viziune își croiește drum prin medii 
diverse, fie ca artist vizual sau scriitor: de o parte 
prin pictură, desen, grafică, colaj, obiect, sculptu-
ră, instalație, artele spectacolului, de cealaltă prin 
culegerile de eseuri, romane, povestiri sau volume 
de proză scurtă. Până în prezent a avut peste șap-
tezeci de expoziții individuale iar despre opera sa 
au fost scrise treisprezece monografii și au fost 
filmate cincisprezece documentare. În 1974 la 
Galeria Alexander Braumüller din Paris lucrările 
sale au fost expuse alături de picturi semnate de 
Salvador Dali,  Ernst Fuchs, Leonor Fini, Mati 
Klarwein și Victor Brauner (și el născut în Româ-
nia și stabilit în Franța). Lucrările lui Dimitrije 
Popović se vor mai afla alături de cele ale lui Sal-
vador Dali și în anul 1982 când Liberty Gallery și 
Universal Fine Arts of Washington pregătesc o 
expoziție comună de desene și lucrări de grafică 
semnate de cei doi artiști în orașul Pforzheim din 
Germania. În Italia expune în mai multe rânduri, 
în 1982 la Palatul Sormani din Milano, cu ciclul 
de desene „Omagiu lui Leonardo“, dar și la Roma 
cu seria de lucrări intitulată „Corpus mysticum” 
(reprezentări ale crucificării lui Iisus Hristos). In-
diferent însă de mediul în care se exprimă, abor-
darea lui Dimitrije Popović este una strâns legată 
de curentul suprearealist. Acest cuvânt însă poate 
deruta, și Popović însuși ține să precizeze: „Când 
vorbesc despre suprarealism ca trăsătură esențială 
a expresiei mele artistice nu mă gândesc la acel, ca 
să-i spun așa, «suprarealism bretonian», așadar ca 
»pur automatism, lipsit de orice fel de preocupare 
estetică sau morală«. Nu mă gândesc nici la pictu-
ră ca ilustrare a viselor. Mă gândesc la suprarea-
lism într-un sens mai larg al cuvântului, dacă-mi 
este permis să-l numesc «arhisuprarealism» pe 
care îl întâlnim în operele lui Boch, Bruegel, 
Dürer, Arcimboldo, Goya, Odilon Redon, Pi-
casso, Dalí, Bacon… sau în literatură începând 
cu miturile grecești până la Kafka și Cioran. Aceș-
tia sunt artiști care au reușit să exprime acel ceva 
ce aparține adâncurilor tainice și încâlcite ale in-
conștientului uman, artiști care au întrezărit fisu-
rile interioare și accidentele ființei umane.”5

Publicat inițial în revista literară Književna re-
publika din anul 2015, textul Emil Cioran - Ili 
dug »Kratkom pregledu obožavanja« (Emil Cioran 

5  Dimitrije Popović: 
Retrospektiva 
1966 – 2016, 
preluat de pe  
site-ul gkd.hr.

i u zbilji, kad su se upoznali u Parizu. O tom dvo-
strukom susretu pisat će i sam Dimitrije Popović, 
u tekstu koji predstavljamo u prijevodu na ru-
munjski u Versu – prvi dio u ovom broju, drugi u 
trećem broju časopisa.

Dimitrije Popović rodio se 1951. godine na 
Cetinju, nekadašnjoj prijestolnici Crne Gore. 
Nakon što je završio gimnaziju u rodnom gradu, 
upisao je Akademiju likovnih umjetnosti u Za-
grebu, gdje je diplomirao 1976. godine u klasi 
profesora Šime Perića. Ostao je živjeti u Hrvat-
skoj, gdje živi i radi i danas. Prve svoje izložbe 
imao je na Salonu mladih na Cetinju, zatim u 
Italiji, u Bariju, i u Dubrovniku. Priznat od sa-
mog početka zahvaljujući moći svojih slika koje 
često uznemiruju, kombinirajući tanatičke ele-
mente s erotičkim, ili prikaza sakralnog i profa-
nog, Dimitrije Popović jedan je od takvih stvara-
telja koji svojom vizijom pronalazi puteve kroz 
različite medije, i kao vizualni umjetnik i kao pi-
sac: s jedne strane u slici, crtežu, grafici, kolažu, 
objektu, skulpturi, instalaciji, performansu, s 
druge u zbirkama eseja, romanima, pričama ili 
kratkim prozama. Do danas je održao više od se-
damdeset pojedinačnih izložbi, a o njegovu je 
djelu napisano trinaest monografija i snimljeno 
petnaest dokumentaraca. Godine 1974. u Galeri-
ji Alexander Braumüller u Parizu njegovi su rado-
vi izloženi uz radove Salvadora Dalija, Ernsta Fu-
chsa, Leonora Finija, Matia Klarwein i Victora 
Braunera (koji je također rođen u Rumunjskoj, a 
živio je u Francuskoj). Radovi Dimitrija Popovića 
naći će se uz one Salvadora Dalija i godine 1982., 
kad su Liberty Gallery i Universal Fine Arts of 
Washington pripremili zajedničku izložbu crteža 
i grafika što ih potpisuju ova dvojica umjetnika, u 
gradu Pforzheim u Njemačkoj. U Italiji izlaže 
više puta, godine 1982. u Palači Sormani u Mila-
nu, s ciklusom crteža „Omaggio a Leonardo”, ali 
i u Rimu s nizom radova naslovljenim „Corpus 
mysticum” (prikazi razapinjanja Isusa Krista). 
Neovisno o tome u kojem se mediju izražava, pri-
stup Dimitrija Popovića usko je povezan s poeti-
kom nadrealizma. Taj pojam možda može zbuni-
ti, a sâm ga Popović nastoji precizirati: „Kada 
govorim o nadrealizmu kao bitnoj značajki moga 
likovnog izražavanja, onda ne mislim na onaj, da 
ga tako nazovem, ‘bretonovski nadrealizam’, da-
kle kao ‘čisti psihički automatizam lišen bilo ka-
kve estetske i moralne preokupacije’. Ne mislim 
ni na slikarstvo kao ilustraciju sna. Mislim na 
onaj nadrealizam u širem smislu riječi, ako ga 
mogu nazvati arhinadrealizam’, kojeg nalazimo u 
djelima Bocha, Brueghela, Dürera, Archimbolda, 
Goye, Odilona Redona, Picassa, Dalíja, Baco-
na… ili u literaturi od grčkih mitova do Kafke i 
Ciorana. To su umjetnici koji su znali izraziti ono 
što pripada tajnim i zamršenim dubinama čovje-
kovog nesvjesnog, koji su znali nazrijeti unutar-
nje pukotine i udese ljudskog bića.”5 

Prvotno objavljen u časopisu Književna repu-
blika 2015. godine, tekst Emil Cioran - Ili dug 

5  Dimitrije Popović: 
Retrospektiva 
1966 – 2016, 
preuzeto sa 
stranice  
www.gkd.hr.
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– Sau datoria față de „Scurt tratat de admirație”) 
a fost reluat în volumul de memorii Labirinti 
sjećanja (Labirinturile memoriei) din anul 2018, 
unde portretul dedicat scriitorului român se află 
alături de portretele altor trei scriitori sau artiști 
importanți pentru lumea lui Dimitrije Popović, 
la fel și pentru spațiul cultural iugoslav, post-iu-
goslav ori cel european: Danilo Kiš, Ranko Ma-
rinković, Miodrag Dado Đurić. 

La fel ca în cazul oricărei întâlniri între două 
spirite cu anumite afinități (dincolo de care se află 
bineînțeles și o serie de diferențe), textul lui Di-
mitrije Popović este o oglindă dublă: privim cu 
ajutorul ei înspre lumea filosofului român, îl re-
descoperim, dar ne ajută în același timp să pă-
trundem și să-l descoperim pe Dimitrije Popović 
în universul său cultural din interiorul căruia își 
proiectează propria operă. 

Îi mulțumim pe această cale pentru a ne fi 
acordat dreptul de a reproduce în acest număr 
atât portretul lui Emil Cioran cât și o parte din 
lucrările de artă legate de acest text, și, de aseme-
nea, le mulțumim tuturor celor care au colaborat 
și contribuit la acest număr: profesori, academici-
eni, prozatori, poeți, graficieni, tehnoredactori și 
traducători. Într-o vreme în care politicile de dis-
tanțare socială afectează grav și sectorul cultural, 
ne bucurăm să fim împreună, și nu putem decât 
să punem numărul 2 al revistei Verso sub umbre-
la binevoitoare a întâlnirilor, fie ele virtuale ori 
reale, dar în orice caz, sperăm noi, roditoare.

Adrian Oproiu

»Kratkom pregledu obožavanja« uvršten je u knji-
gu memoarskih proza Labirinti sjećanja iz godine 
2018, gdje se portret posvećen rumunjskom pis-
cu nalazi uz portrete ostale trojice pisaca ili 
umjetnika važnih za svijet Dimitrija Popovića, 
kao i za jugoslavenski, postjugoslavenski ili eu-
ropski kulturni prostor: Danila Kiša, Ranka Ma-
rinkovića, Miodraga Dade Đurića.

Kao u slučaju bilo kojeg susreta između dva 
duha određenih sklonosti (uz koje se naravno na-
lazi i niz razlika), tekst Dimitrija Popovića jest 
dvostruko ogledalo: uz njegovu pomoć motrimo 
svijet rumunjskog filozofa, otkrivamo ga, ali nam 
istovremeno ono pomaže da otkrijemo Dimitrija 
Popovića u njegovu kulturnom univerzumu iz či-
jeg središta kreira vlastito djelo. 

Zahvaljujemo mu ovim putem što nam je 
ustupio pravo da u ovom broju objavimo njegov 
portret Emila Ciorana, kao i dio umjetničkih dje-
la vezanih uz taj tekst, kao što zahvaljujemo svi-
ma koji su surađivali i pridonijeli ovom broju: 
profesorima, akademicima, prozaicima, pjesnici-
ma, grafičkim dizajnerima, prelamačima i prevo-
diteljima. U vrijeme kad pravila fizičke distance 
dovode u težak položaj i kulturni sektor, veselimo 
se što smo zajedno, i možemo drugi broj časopisa 
Verso samo smjestiti pod blagonakloni kišobran 
susreta, bili oni virtualni ili zbiljski, ali u svako 
slučaju, nadamo se, plodonosni.

Preveli: 
Goran Čolakhodžić i Ana Brnardić Oproiu
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În vremuri de pandemie, criza medicală este în-
totdeauna dublată aproape imediat de crize eco-
nomice. Și, din păcate, toate crizele economice 
majore afectează în primul rând sectoarele cul-
turale. Cultura este primul lucru la care omul 
renunță, nu pentru că ar fi un lux, ci pentru că 
majoritatea oamenilor nu cred că reprezintă o 
condiție necesară supraviețuirii. Știți chestionarul 
acela cu ce cărți ai lua cu tine pe o insulă pustie? 
Este tot o iluzie culturală. În realitate, oamenii 
nu ar lua cărți cu ei pe o insulă pustie. Poate unii 
ar lua Biblia sau o carte de rugăciuni și poate cei 
mai mulți ar lua un manual de supraviețuire scris 
de Bear Grylls. Doar cei împătimiți, cei care se 
hrănesc din literatură așa cum alții se hrănesc cu 
mâncare, ar lua cu ei romane și volume de poezie, 
le-ar lua poate chiar în loc de cuțit și de sfoară. 
Dar aceștia sunt tot mai puțini și ar muri oricum 
primii, pentru că ei nu sunt niște supraviețuitori 
în teritoriul realității, ci al imaginației. Și imagi-
nația a ajutat întotdeauna omenirea să evolueze, 
dar nu să supraviețuiască.

Să nu ne mai amăgim așadar. Literatura nu 
este pentru mase și e firesc să rămână un refugiu 
doar pentru cei puțini și care au chemare, la fel ca 
cei aleși care se îndreaptă spre zonele ezoterice și 
mistice. Se cuvine să spunem că mulți se vor iluzi-
ona că au această chemare. Așa cum mulți cred că 
au atins un nivel superior de înțelegere a lumii și 
au evoluat spiritual accesând concepte din orto-
doxie, budism sau brahmanism prin intermediul 
cărților sau al cursurilor de dezvoltare personală, 
tot așa mulți vor citi literatură de consum crezând 
că înțeleg literatura și le place, fără a avea însă 
acces la marea literatură.

O platitudine adevărată: un om care citește 
are intrare în mai multe lumi, ca șifonierul lui 
C.S Lewis, uși înspre realități alternative și poa-
te chiar trăi fragmente din mai multe vieți altfel 
inaccesibile. Literatura acționează ca un portal. 

Cosmin Perța
LITERATURA 
ÎN VREMEA 
COVIDULUI

U doba pandemije zdravstvenu krizu gotovo 
odmah prate i gospodarske krize. A svaka velika 
gospodarska kriza pogađa, nažalost, prije svega 
kulturne sektore. Kultura je prva stvar od koje 
čovjek odustaje, ne zato što bi bila luksuz nego 
zato što većina ljudi ne vjeruje da predstavlja nu-
žan uvjet za preživljavanje. Znate onaj upitnik, 
koje biste knjige ponijeli sa sobom na pusti otok? 
I to je kulturna iluzija. U stvarnosti, ljudi sa so-
bom na pusti otok ne bi ponijeli knjige. Možda 
bi neki uzeli Bibliju ili molitvenik, a možda bi 
većina ponijela kakav priručnik za preživljavanje 
autora Beara Gryllsa. Samo bi ovisnici, oni koji 
se hrane književnošću kako se drugi hrane jelom, 
ponijeli sa sobom romane i knjige poezije, možda 
bi ih čak uzeli umjesto noža i konopa. Ali tih je 
sve manje i ionako bi umrli prvi, jer oni nisu oni 
koji preživljavaju na tlu stvarnosti nego mašte. A 
mašta je uvijek pomagala čovječanstvu da evolui-
ra, ali ne da preživi.

Nemojmo se, dakle, više zavaravati. Književ-
nost nije za mase i prirodno je da ostane utočište 
samo za malobrojne koji imaju poziv, poput onih 
odabranih koji se zapućuju prema ezoteričnim, 
mističnim zonama. Treba reći da će se mnogi za-
nositi iluzijom da imaju taj poziv. Kao što mnogi 
vjeruju da su dosegli viši nivo poimanja svijeta 
i da su duhovno evoluirali upoznajući se s poj-
movima pravoslavlja, budizma ili brahmanizma 
posredstvom knjiga ili tečajeva za osobni razvoj, 
isto će tako mnogi čitati trivijalnu književnost 
uvjereni da razumiju književnost i da je vole, iako 
im zapravo velika književnost ostaje nedostupna.

Stvar je zapravo banalna: čovjek koji čita ima 
pristup u više svjetova, poput ormara C. S. Lewi-
sa, ima vrata koja vode u alternativne stvarnosti 
i može čak proživjeti djeliće više života koji mu 
inače ne bi bili dostupni. Književnost djeluje 
poput portala. Sva ta „lektira“ dolazi s malenim 
dozama stvarnoga ljudskog iskustva. Književnost 

Cosmin Perța
KNJIŽEVNOST 

U DOBA 
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Toate aceste „lecturi” vin cu mici doze de expe-
riență umană reală. Literatura te învață chestii. 
Despre lume, despre natura umană și mai ales 
despre interacțiunea dintre ele. Literatura bună te 
provoacă să gândești, să evoluezi prin chestiona-
rea veridicității acestor realități alternative. Și nu, 
nu oferă niciodată soluții. Un filosof român îmi 
spunea odată că literatura bună este ca o ceapă, 
dai la o parte foiță după foiță căutând sensul, iar 
la final sensul nu se găsește acolo, ci în motivele 
pentru care ai desfăcut ceapa și l-ai căutat. Tot 
conform lui, literatura de consum este ca o pru-
nă, o desfaci, găsești sâmburele și crezi că acesta 
este sensul, explicația. Dar sâmburele acela în sine 
este inutil. Nu a făcut altceva decât să te oprească 
din căutare, să te stopeze din evoluție.

Am făcut această alegorie pentru a explica de 
ce literatura bună creează dependență. Pentru 
că „tripul” ei nu se termină niciodată. Și la fel 
ca un toxicoman vei râvni să te arunci dintr-un 
univers în altul, dintr-o poveste în alta. Dar la 
fel ca toxicomanii, dependenții de literatură sunt 
marginalizați, ostracizați, priviți cu neîncredere și 
frică. În spațiile sociale publice, cineva cu o cultu-
ră literară mai complexă decât cea din meme-uri, 
comentarii ready-made și lecturi obligatorii este 
pus la colț ca tocilar sau, mai rău, ca ciudat. Așa 
că cititorii împătimiți se retrag în grupurile lor, 
în „secte” literare în care nu le e frică să își dis-
cute pasiunile. Așa cum fac gamerii, așa cum fac 
apicultorii. Doar că aceste grupuri sunt mici, tot 
mai mici și tot mai specializate, și nu vor putea 
niciodată să susțină singure o întreagă industrie 
a cărții. De asta în vremuri de pandemie și criză 
economică proliferează literatura de consum și 
reeditările din clasici, iar literatura contemporană 
de calitate are foarte puține șanse. 

Într-o piață de carte minusculă, cum este cea 
din România, se închid edituri, se închid colecții, 
se fac restructurări abuzive, iar principalul crite-
riu de selecție redevine vandabilitatea. Da, e tra-
gic, cu atât mai mult cu cât în ultimii ani se ivise 
o rază de speranță pentru un public mai larg, mai 
divers și pentru literatura contemporană. După 
ani și ani de eforturi, totul este nivelat din nou. 
Dar asta nu înseamnă că literatura contemporană 
moare, ci doar că se retrage din nou în umbră. 
Scriitorii buni vor scrie în continuare și editorii 
buni îi vor publica în continuare, cu riscuri și sa-
crificii. Până la urmă unii vor ajunge și la publicul 
pe care îl merită. În vremuri de pandemie, succe-
sul literaturii bune este mai mult o loterie decât 
o proiecție logică. E război și ca în orice război 
mulți vor muri pe drum, unii vor fi uitați pe ne-
drept, alții vor deveni eroi pe nedrept, dar câțiva, 
cu siguranță câțiva vor reuși să câștige reduta și 
să înfigă steagul, iar cărțile lor vor deveni poate 
clasice peste două, trei generații. Nu mai e însă 
un război pe echipe sau armate. E fiecare pe cont 
propriu, pe barba și pe literatura lui. Totul e să nu 
te oprești, pentru că sigur vei fi spulberat.

te uči stvarima. O svijetu, o ljudskoj prirodi i oso-
bito o njihovu međudjelovanju. Dobra književ-
nost izaziva te da misliš, da evoluiraš propitkujući 
vjerodostojnost tih alternativnih stvarnosti. I ne, 
nikada ne nudi rješenja. Jedan rumunjski filo-
zof rekao mi je jednom da je dobra književnost 
kao glavica luka, skidaš sloj po sloj u potrazi za 
smislom, a na koncu se smisao ne nalazi ondje, 
nego u razlozima zbog kojih si počeo otvarati luk 
i tražiti smisao. Opet prema njemu, trivijalna je 
književnost kao šljiva, otvoriš je, nađeš jezgru i 
misliš da je to smisao, objašnjenje. Ali ta je jezgra 
sama po sebi beskorisna. Samo je zaustavila tvoju 
potragu, spriječila tvoju evoluciju.

Posegnuo sam za ovom alegorijom da bih 
objasnio zašto dobra književnost izaziva ovisnost. 
Jer „trip“ koji uzrokuje nikada ne završava. I čo-
vjek će poput narkomana stremiti da se baci iz 
jednoga univerzuma u drugi, iz jedne priče u dru-
gu. Ali kao i narkomani, ovisnici o književnosti 
izvrgnuti su marginalizaciji, ostracizmu, na njih 
se gleda s nepovjerenjem i sa strahom. U javnim 
društvenim prostorima netko s književnom kul-
turom kompleksnijom od one temeljene na me-
movima, ready-made komentarima i obaveznoj 
lektiri dospijeva u kut kao štreber ili, još gore, kao 
čudak. Zato se čitatelji ovisnici povlače u svoje 
grupe, u književne „sekte“ u kojima se ne boje ra-
spravljati o svojim strastima. Onako kako to čine 
gameri, kako to čine pčelari. Samo što su te grupe 
malene, sve manje i sve specijaliziranije, i nika-
da neće moći same podupirati cijelu industriju 
knjige. Zato u vremenu pandemije i gospodarske 
krize cvatu trivijalna literatura i nova izdanja kla-
sika, a suvremena kvalitetna književnost ima vrlo 
slabe šanse.

Na tako majušnome tržištu knjiga kakvo je 
rumunjsko, zatvaraju se izdavačke kuće, ukidaju 
se kolekcije, provode se nakaradna restrukturira-
nja, a glavni kriterij selekcije postaje ponovo pro-
dajni potencijal. Da, tragično je, tim više što se 
zadnjih godina bio pojavio tračak nade za širu, 
raznovrsniju publiku i za suvremenu književnost. 
Poslije godina i godina napora, sve je iznova na 
početku. Ali to ne znači da suvremena književ-
nost umire, ona se samo ponovo povlači u sjenu. 
Dobri pisci i dalje će pisati, a dobri urednici i da-
lje će objavljivati, uz rizike i odricanja. Na koncu 
će neki doprijeti i do publike koju zaslužuju. U 
doba pandemije uspjeh dobre književnosti više je 
lutrija negoli logična projekcija. To je rat i kao u 
svakome ratu mnogi će usput umrijeti, neki će 
biti nepravedno zaboravljeni, drugi će nepraved-
no postati herojima, ali nekoliko, nekoliko će ih 
zasigurno uspjeti osvojiti tvrđavu i zabiti zastavu, 
a njihove će knjige za dva ili tri naraštaja možda 
postati klasici. No to više nije rat timova ili voj-
ski. Svatko je tu za svoj račun, za svoju kožu i 
svoju književnost. Bit je da se ne zaustaviš, jer će 
te sigurno zdrobiti. 

Prijevod: Ivana Olujić
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Damir Karakaš
AMINTIREA 
PĂDURII
Damir Karakaš s-a născut la data de 21 noiem-
brie 1967 în Lika, o regiune muntoasă din Croa-
ția cunoscută pentru iernile ei aspre și ca loc de 
baștină al faimosului inventator Nikola Tesla. 
Damir a scris până acum șase romane, trei colecții 
de proză scurtă, un jurnal de călătorie și două pie-
se de teatru. Cărțile i-au fost traduse în germană, 
cehă, macedoneană, slovenă, arabă, italiană, fran-
ceză, iar fragmente din opera sa au apărut în re-
viste literare remarcabile (McSweeney’s Quarterly 
în SUA și Neue Rundschau, în Germania). A stu-
diat agronomia și dreptul în Zagreb, iar apoi a 
trăit cinci ani în Paris unde a studiat limba fran-
ceză la Universitatea Sorbonne Nouvelle, timp în 
care activează și ca muzician de stradă, cântând la 
acordeon. Anii petrecuți la Paris i-au inspirat ro-
manul Sjajno mjesto za nesreću (Un loc minunat 
pentru nefericire), carte care subminează imagi-
nea idilică a „Orașului” prin perspectiva vieții de 
imigrant. Unele dintre cărțile lui au făcut și fac 
subiectul unor adaptări de teatru sau film, de alt-
fel autorul câștigându-și popularitatea odată cu 
colecția de proză scurtă din anul 2007 intitulată 
Kino Lika (Cinematograful Lika) care a constituit 
baza pentru scenariul cu același nume. Sjećanje 
šume (Amintirea pădurii, 2016), pe care criticii 
au plasat-o alături de textele unora dintre cei mai 
apreciați scriitori din fosta Iugoslavie (Ivo Andrić, 
Danilo Kiš etc.), este un roman alcătuit dintr-un 
șir de 33 de episoade, proze scurte, condensate și 
lirice, în care Karakaš reia multe dintre temele 
sale favorite – unele personaje chiar perindân-
du-se dintr-o carte în alta – totul fiind învăluit 
însă, ca să spunem așa, de atmosfera plaiurilor 
natale. 

Se poate susține până la un punct că regiunea 
Lika este chiar personajul principal sau teritoriul 
literar pe care autorul și l-a adjudecat aproape ex-
clusiv în ultima vreme pe scena literaturii croate 
contemporane și la care revine încercând să-l pri-
vească mereu dintr-un alt unghi, până în măsura 
în care vocile unor critici vor afirma, cu o oareca-
re emfază, că Lika există doar în măsura în care și 
atâta timp cât Karakaš va scrie despre ea. Dar din-
colo de particularitatea ei geografică și culturală 
regiunea reprezintă totuși o lume mai vastă, ea 
poate fi percepută ca un microcosmos al lumii 

balcanice, cu sau fără ghilimele, sau unul chiar 
mai larg, al unei lumi tradițional-patriarhale, cu 
toate tarele, necazurile și bucuriile ei, o lume do-
minată de figura – cel mai adesea amenințătoare 
– tatălui (dublată de umbra ursului ucigaș care 
bântuie prin pădurile de la marginea satului). La 
acest peisaj autorul adaugă cu multă abilitate per-
spectiva copilului, Amintirea pădurii fiind așadar 
un roman al copilăriei, mai precis un roman con-
struit pe opoziția dintre fragilitatea copilului (el 
suferă de o boală de inimă nenumită, subiect 
tabu în familie, deoarece este „scofâlcit“, inapt 
pentru muncă) și lumea înconjurătoare. Nu în-
tâmplător cartea se va încheia cu un episod sim-
bolic al luării în stăpânire a opusului – semn de 
maturizare: copilul fură pușca tatălui și merge în 
pădure să vâneze ursul ucigaș. 

Pădurea este așadar nu numai locul idilic de 
joacă al copiilor din sat, așa cum răzbate încă de 
la începutul povestirii, ea este și alteritate, necu-
noscut, ci chiar mai mult, uneori capătă suflul 
unui decor macabru. Loc de refugiu al prigoniți-
lor politici – fie ei la rândul lor vinovați de cruzime 
sau nu, despre a căror existență aflăm tangențial, 

copilul având acces limitat la această cunoaștere 
– dar și posibil adăpost al unor gropi comune, 
pădurea scoate la suprafață obiecte-semne ale 
unor istorii și ale unor ideologii sângeroase: cele 
care au alimentat și au susținut cel de-al Doilea 
Război Mondial. Ne aflăm așadar într-o epocă 
ulterioară marelui război, dar care nu a fost com-
plet uitată.

Deși autorul nu ne informează foarte clar asu-
pra coordonatelor temporale, în text sunt strecu-
rate destul de multe indicii că ne-am afla într-un 
sat din Iugoslavia socialistă a anilor 1960-1970: 
mașina emblemă a Iugoslaviei, celebrul Fićo folo-
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sit chiar și de miliție, anumite hituri muzicale ale 
vremii, excursia școlară la un fost lagăr pe care 
autorul nu îl numește dar din descriere este evi-
dent că este vorba de lagărul Jasenovac, unul din-
tre marile centre de exterminare fasciste din peri-
oada celui de-al Doilea Război Mondial, deschis 
ca muzeu la 4 iulie 1968. 

Dar, în ciuda acestor detalii pe care un cititor 
din alt spațiu cultural poate nici nu le-ar sesiza cu 
toată claritatea, Amintirea pădurii nu este o carte 
de istorie locală și nici una sumbră în esența ei. 
Sunt puncte negre, umbre din trecut, dar aici ele 
se află undeva la periferia lumii copilului. Centrul 
ei, axa dramatică este dată de mediul familial, 
apoi de cel al comunității din imediata apropiere 
și de modul cum personajul principal interacțio-
nează cu aceasta. De multe ori această interacțiu-
ne se soldează cu o neîmplinire, ființa copilului se 
proiectează în afară sub diverse chipuri a căror 
realizare se lovește de piedici exterioare dar și in-
trinseci, romanul constituindu-se astfel și ca o 
cronică a unor eșecuri (de a deveni fotbalist, bas-
chetbalist, de a face școala militară, de a fi de aju-
tor tatălui în muncile agricole). Cu toate acestea 
s-ar putea spune despre Amintirea pădurii că este 
o carte luminoasă, în care punctele tensionate 
sunt bine echilibrate cu momente, episoade pline 
de umor, anecdote care uneori ating aproape li-
mita scornelii, dar care alteori merg spre umorul 
absurd, cu logica aceea întoarsă a viselor. 

La impresia de luminozitate pe care o lasă ro-
manul (cel puțin autorului acestor rânduri) con-
tribuie probabil într-o măsură definitorie modul 
în care Damir Karakaš șlefuiește textul, energia 
pe care o depune în înlăturarea materiei lingvisti-

ce de prisos – ceea ce conferă propoziției o clari-
tate de cristal atât în descrierea acțiunii cât și în 
desele ei salturi lirice – dar și faptul că autorul nu 
pare a falsa deloc atunci când adoptă vocea copi-
lului, pe care o ține destul de bine în frâu. Este 
probabil și un motiv în plus pentru modul speci-
fic în care este folosită aici punctuația, și anume 
pentru a stăvili orice expansiune necontrolată a 
materialului lingvistic. Astfel, unul dintre princi-
palele procedee stilistice ale autorului este chiar 
folosirea atentă și coerentă pe tot parcursul textu-
lui a semnului de punct și virgulă, uneori în șiruri 
consecutive. Cel mai adesea prima propoziție este 
scurtă, definește clar acțiunea ori ideea; apoi 
punctul și virgula o deschid spre o descriere, o 
nuanțare nu arareori de factură poetică, coada, 
sau mai bine spus coda unui gând. Faptul a fost 
bine observat și de critici: „Karakaš este asemeni 
unui muzician, el își scrie textul cu ajutorul unui 
metronom.” spune, de exemplu, Almin Kaplan 
într-o recenzie pe portalul Strane din Bosnia și 
Herțegovina.

Prin Amintirea pădurii ne cufundăm așadar în 
lumea copilăriei, și regăsim bineînțeles ceva și din 
propria copilărie, căci dincolo de parfumul și par-
ticularitatea locală a satului din munți încojurat 
de păduri, cu tot fastul și nimicul său, este sur-
prins și acel ceva din universalitatea acestei vârste 
asupra căreia ne întoarcem mai mereu privirile, 
nu numai nostalgice, dar și neliniștite, scrutătoa-
re. Autorul se dovedește astfel a fi un iscusit îno-
tător în apele memoriei (care este în același timp 
și fantezie, reinterpretare), de unde culege și șle-
fuiește imagini și evenimente pentru noi, cei 
aflați de cealaltă parte a textului. 
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DRUMUL
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Stăteam întins în pat și ascultam; casa de lemn 
era astupată cu ziare vechi, dar vântul găsise în ea 
noi crăpături: suflă și mișcă umbrele prin cameră. 
Mai târziu se aude sunetul ascuțit de lanțuri: e 
tata, dezleagă vitele. Când la repezeală m-am îm-
brăcat și am dat buzna afară, vaca Suza deja ieșise 
din curte: în spatele ei Šarava, Lozonja, Peronja; 
în același timp cu noi pe dealul abrupt începe să 
urce pădurea. Vaca Suza știe foarte bine drumul, 
iar celelalte vite se țin la pas cu ea: peste porțiuni 
de iarbă verde, înaltă, scundă, cosită; frunzele li 
se lipesc de copite. Apoi dintr-un smoc de lăs-
tăriș țâșnește Ursu. Îl mângâi între urechi, îl trag 
de coadă cu drăgălășenie și ofer vitelor pasul meu 
lung; merg, dar puțin mai târziu, pe o pajiște care 
taie pădurea, mă întâlnesc cu prietenii: pe unul îl 
cheamă Pejo, pe celelalt Nenad. În ultimul timp 
cu noi mai vine și Micuțu; de abia din toamna 
asta merge la școală, are o singură vacă, și trebu-
ie să avem grijă de el și de vaca lui. Uneori mai 
vine și Biba cu oile ei: se întinde la umbră, citește 
„romane ușoare“ și se preface că nu existăm; noi 
ne prefacem că ea nu există. Ne-am așezat lucru-
rile sub tufiș, ne-am suflecat mânecile; la fel ca 
și ieri ne întrecem în aruncarea pietrelor de pe 
umăr. Pejo și Nenad au aruncat deja, acum e 
rândul meu. Mă aplec, iau o piatră și mă uit la 
Milo, bunicul Bibei; stă cu pușca de vânătoare 
pe umăr și mă urmărește cu o privire împietrită: 
tăcerea se absoarbe în țevile puștii. Trag aer adânc 
în piept, îmbin câteva mișcări într-una singură, și 
din această încordare bruscă a mâinilor nu știu ce 
furie țâșnește afară; arunc piatra imaginându-mi 
cum zboară drept spre bunicul Milo: piatră zboa-
ră și trage după ea privirile. Nenad aleargă repede 
până la piatră și strigă: „Eu auru’, Pejo argintu’, 
și tu bronzu’!“ Nervos, pentru că aveam așteptări 
mari de la aruncarea asta, m-am gândit, măcar 
sunt mai bun ca bunicul Milo. Iar el, de parcă mi-
ar citi gândurile, rânjește și zice că mai am încă de 
mâncat multă mămăligă. 

Odată, când tocmai începusem să ducem va-
cile la pădure, ne-a întrebat dacă vrem să mâncăm 
miere. Am răspuns toți într-un glas că vrem, apoi 
ne-a dus până la o gaură scobită în pământ; pes-
te ea era trasă o membrană albă, întinsă. A zis: 
„Uite, luați de aici și clefăiți cât e pofta sufletu-
lui.“ S-a dus apoi în păduricea mai apropiată și 
de acolo ne-a strigat: „Oleacă mai lăsați și pentru 
mâine!“ Am îngenunchiat imediat nerăbdători 
lângă gaură, ne-am aplecat capetele și cu ambele 
mâini am început să înlăturăm membrana. Apoi 
deodată am sărit în sus; ne-am săltat în picioare 
precum în dansul acela rusesc. În timp ce fugeam 
privirile ne-au alunecat spre marginea pădurii. 
Alergam în zigzag. Cădeam, ne ridicam; viespile 
bâzâiau persistent în urma noastră. Într-un final 
am năvălit în desișul pădurii, salvându-ne, în 
timp ce bunicul Milo se ținea de burtă râzând 

întruna. Pe mine m-au înțepat două viespi: pe gât 
și pe față, așa că am luat repede două pietre reci 
și le-am pus pe umflături; pe Nenad l-a înțepat 
una, iar pe Pejo niciuna. Când, acasă, i-am poves-
tit bunicii, a dat repede buzna în curte. A strigat: 
„Ăsta de-ar avea ciumă ar trece de la casă la casă și 
le-ar scuipa oamenilor pe clanță!“ Mi-a zis să nu 
mă mai apropii niciodată de cuibul de viespi, că 
dacă mă mușcă de limbă, o să mi se umfle, și o să 
mor sufocat. 

De atunci de fiecare dată când dăm peste câte 
o groapă acoperită cu membrană albă adunăm 
snopuri de iarbă uscată, frunze, fân, le aruncăm 
înăuntru și punem repede foc. Alergăm apoi spre 
marginea pădurii. Ne întindem la pământ și ne 
aplecăm urechile pe linii nevăzute de cale ferată. 
Sună precum niște camioane grele ce trec adânc 
pe sub pământ.

A BATE 
MINGEA
Jucăm fotbal pe stradă; avem grijă să nu fie tata în 
apropiere: ne-a spart deja cinci mingi de cauciuc. 
Acum câteva zile s-a năpustit cu furca pe câmp 
asupra unui dovleac: i s-a părut că e o minge. Nici 
mamei nu-i place când alerg după minge, dar ea 
îmi spune cu glas tăcut: „Nu te mai obosi fără 
folos.“ Tata urăște și transmisiunile meciurilor de 
fotbal; când e vreun meci important, pun termo-
metrul în spatele plitei încinse, apoi îl bag rapid 
sub braț, mă întind în pat și mă prefac că am tem-
peratură. Și de îndată ce tata mână nervos vitele în 
pădure, dau fuga la moș Pavo care trăiește într-o 
căscioară la capul satului. A fost prieten apropiat 
cu bunicul meu; jucau amândoi cărți, se plimbau 
împreună, se întreceau adesea în discuții. Bunicul 
a muncit toată viața lui ca miner în tuneluri, și 
din cauza acestor mine a surzit pe jumătate; de 
aceea vorbea cu glas tare crezând că nici pe el nu-l 
aude nimeni. În ziua aceea când m-am întors din 
spitalul din Rijeka, pentru că tata nu le-a dat voie 
doctorilor să mă opereze, bunicul m-a îmbrățișat 
plângând. Apoi, odată când era singur în cameră 
cu bunica, a spus: „Ce s-o alege de el, sărmanu’, 
când e așa de scofâlcit.“ Din cauza acestui cuvânt, 
scofâlcit, n-am mai vorbit trei zile cu el, el a crezut 
că nu sunt într-o stare bună pentru că am primit 
o notă proastă la școală; bunicul mă privea mereu 
cu coada ochiului. Cu o anumită expresie a feței, 
plină de durere. Avea ochi mari albaștri, gura pre-
sată într-o linie subțire, de parcă ar suporta dureri 
pentru mine și pentru sine; i-am spus odată că pe 
mine nu mă doare nimic; el n-a scos o vorbă dar 
a vorbit bunica în locul lui: „Păi ce-are mă copile 
a te durea?“ Dar pe bunicul îl durea tare. Moș 
Pavo zice că nimeni n-a suportat așa dureri cum a 
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suportat bunicul. Că el, când a văzut cum se chi-
nuie bunicul, iar moartea tot nu vrea să-l ia, ar da 
orice ca într-o zi să se prăbușească pur și simplu 
în iarbă. De la el am și aflat cum bunicul ani de 
zile a purtat în jurul brâului o sârmă de care era 
legată o găletușă goală de gulaș; ca să nu se scape 
în chiloți făcea pipi în găletușă. El și cu bunica 
s-au căsătorit când ea era la cincisprezece iar el la 
șaptispreceze ani, au avut trei copii: tata și două 
mătuși care trăiesc deja de mult în Slavonia, dar 
care, din cauza lui tata, nu vin aproape deloc pe 
la noi. Moș Pavo n-a fost niciodată căsătorit: 
nu are copii, nu are rude, nu are pe nimeni, are 
doar câteva găini și un tranzistor; când începe 
meciul, pornește tranzistorul, apoi scoate încet 
antena lungă; după meci îmi povestește despre 
jucătorii celebri de la Dinamo: cel mai mult îi 
place de Dražan Jerković. Îi place de el, zice, că a 
fost mașină de marcat goluri și pentru că nu s-a 
căsătorit niciodată. 

O vreme am vrut și eu să devin fotbalist. 
Jucam bine la școală, dar am renunțat când am 
realizat că Țestoasa, cel mai bun fotbalist din sa-
tul nostru, e doar rezervă la clubul de la noi, din 
orășel. E liga cea mai de jos, unde cel mai bun nu 
poate merge mai departe pentru că nu are bani, 
iar cel mai slab nu retrogradează, pentru că nu are 
unde. Nici nu știu dacă aș putea primi adeverință 
medicală: este obligatorie pentru toți, pionieri, 
juniori, seniori: fără această adeverință nu mă pot 
înscrie la niciun club. Țestoasa are deja de mult 
această adeverință, vărul meu din Senj care joacă 
la Nehaja-juniori are și el adeverință. Pe ea scrie: 
Apt. Aș vrea să am și eu adeverință, să fiu sănă-
tos precum Țestoasa, să joc și eu ca el la clubul 
din orășel; acolo l-au și poreclit Țestoasa: toți îi 
spun Țestoasa, așa că și noi îi spunem la fel. Când 
joacă, aleargă după minge de-a lungul liniei de 
aut și ține întotdeauna mâna ușor ridicată; cei de 
pe marginea terenului îi strigă atunci: „Țestoaso, 
lasă jos frâna de mână!“ Dar Țestoasa are șut pu-
ternic. Circulă povestea că la o partidă de fotbal 
a lovit mingea atât de tare încât a ricoșat de cinci 
ori de la bară la bară și de abia apoi a intrat în gol; 
când după meci sau după antrenament gonește 
prin satul nostru cu motorul lui emze noi ne gră-
bim să-i ștergem ghetele; el mănâncă cu furculița 
varză și carne din oală, citește un roman despre 
Marele Blek și râde copios, noi ne batem care să-i 
ștergem ghetele noroioase. Duminică ne-a dus cu 
motorul pe mine, Pejo și Nenad la meci pe tere-
nul echipei gazdă: mergem, ne aplecăm în curbă; 
eu mă țin strâns de Nenad, el se ține de Pejo, Pejo 
de Țestoasă: unii dintre jucătorii noștri nu pot să 
joace astăzi pentru că s-au îmbătat ieri seară, așa 
că Țestoasa e sigură că o să intre pe teren din pri-
mul minut. Terenul de joc e mic, împresurat de o 
pădure deasă; suporterii echipei locale au venit de 
pe câmp, în mâini țin săpăligi și cântă unanim: Pe 
lume nu mă tem de nimic, cuțitu’ și pistolu’ le țin la 
chipic. Pe noi, pentru orice eventualitate, Țestoasa 
ne-a vârât în ghereta aceea de tablă pentru jucă-

torii de rezervă, el și-a potrivit bine genunchiera 
sub ciorapi, și-a strâns mai tare șireturile la ghete: 
apoi a început meciul. Antrenorul echipei noastre 
a fumat deja o jumătate de cutie de țigări; lângă el 
ne roadem și noi unghiile de stres. Când jucătorii 
noștri gem și se rostogolesc pe iarbă de durere, 
antrenorul scoate repede un spray de păr, alear-
gă până la jucătorul faultat și îi șpreiază piciorul 
la care acesta acuză dureri: jucătorul sare-n sus și 
continuă imediat jocul; cum partida se apropie 
de final, jucătorii de la echipa adversă atacă tot 
mai puternic iar ai noștri șutează tactic mingea în 
pădure să se odihnească puțin; apoi arbitrii caută 
mingea îndelung, îi auzim din tufișuri cum stri-
gă: „Nu e aici!“

Acum Țestoasa undeva de la jumătatea terenu-
lui trimite tactic mingea spre pădure, se întoarce 
ușor și începe să meargă spre golul său, vârfurile 
ghetelor se târăsc obosit prin iarbă; apoi pe el sar 
coechipierii înveseliți; Țestoasa din satul nostru a 
marcat gol. 

PRÂNZ
De când a murit bunicul eu i-am luat locul la 
masă, așa că stau față în față cu tata; la prânz 
mâncăm carne de porc, cartofi și salată verde. 
Tata mestecă și cu un ochi păzește nu cumva 
să îmi cadă furculița; de obicei pentru asta îmi 
arde una cu furculița lui peste degete; în timp ce 
mănâncă, ochiul lui îmi spune necontenit: „Ai 
grijă!“ Deunăzi surorii mele i-a căzut furculița 
pe podea, dar ei i-a spus numai să mănânce mai 
încet. Mănânc încet, mestec și mă uit în farfurie; 
sora mea nu poate nicicum să prindă în furculiță 
o bucată de cartof; dinții ei au numai carii; sunt 
și mai negri când lângă ei se află o furculiță stră-
lucitoare. Tata încă nu a înghițit bucata de carne, 
și deja bea apă zgomotos; pe marginea paharului 
a rămas o urmă de unsoare; bunica molfăie din 
buze și privește adânc în farfurie; când suntem 
toți împreună la masă arar vorbește. Cum des-
chide gura, mama spune: „Hai, măcar în timpul 
mesei mai tăceți și voi.“ Se răzbună pe ea pentru 
că bunica îi făcea asta mamei la început, pe când 
ea tocmai se căsătorise cu tata. Tata în general se 
preface că nu vede și nu aude, dar uneori spu-
ne: „Gata!“ Ieri am stat și eu de partea buncii, 
am întrerupt-o pe mama, i-am spus că trebuie 
să-mi spele pantalonii de velură. Mama s-a oprit 
din mestecat, s-a uitat la bunica și a spus: „N-am 
eu zece mâini.“ Tata nu a spus nimic, contempla 
doar deasupra capului bârnele putrede din tavan. 
Iar apoi, între două îmbucături, a spus: „În casă 
nouă n-o să ne mai cadă praful în gură.“ Suro-
rii mele i-a căzut din nou furculița din mână, de 
data asta pe masă; mâncăm și tăcem; afară latră 
Ursu. Știe că după prânz o să-și primească porția. 



15

P R O Z Ă  •  P R O Z A

Tata se ridică brusc și strigă prin geamul închis: 
„Vrei să vin la tine?“ Lătratul încetează, iar tata se 
așează și își spune sieși în barba unsuroasă: „Te-n-
văț io minte!“ Tresar pentru că am impresia că 
mi-a adresat mie cuvintele; iau o bucată nouă de 
carne din oală, încerc să mănânc cât pot de mult 
ca să mai iau ceva în greutate; sunt slab, cresc, 
și în fiecare zi sunt și mai slab. Tata zice: „D-ai 
arunca pe spate, și tot ai fi mai dolofan.“ Bunica 
zice: „Las’ că să-ngrașă el când s-o duce-n cătănie, 
atuncea prinde toți tărie și să-ngrașă.“ Mama vrea 
să spună ceva, dar înghite vorba, ia o cârpă de bu-
cătărie și șterge gura surorii. Ea se împotrivește și 
spune: „Lasă-mă, nu mai sunt bebelușă.“ La fina-
lul prânzului toată carnea din oală a fost mânca-
tă: înăuntru a mai rămas doar untura cleioasă de 
porc. Tata, ca întotdeauna, prinde oala cu ambele 
mâini, se ridică, o apropie încet de gură: soarbe 
în două rânduri toată această untură; își șterge 
gura cu latul palmei și îmi spune să duc oasele la 
câine, că iar a început să latre. Am adunat oasele 
de pe masă, i le-am aruncat lui Ursu care le fră-
mântă cu dinții lui puternici, am continuat până 
în camera cea mică: mai aveam suficient timp la 
dispoziție, așa că m-am întins și am adormit. Nu 
am visat nimic, mai bine că n-am visat; azi-noap-
te am avut unul dintre cele mai urâte vise: că am 
pierdut vaca. Mi-e frică numai și la gândul ce o 
să-mi facă tata dacă mă întorc acasă fără vacă: nici 
nu m-aș întoarce. Mama intră în cameră, se uită 
la mine cum stau întins cu mâinile pe față, pentru 
că îmi bate soarele în ochi, și mă întreabă: „Te 
doare ceva?“ Dau scurt din cap că nu, mă ridic, 
intru în bucătărie și îndes în gentuță o bucată de 
slănină, cinci, șase cartofi și un briceag. În câteva 
minute m-am strecurat printre trupurile calde ale 
vitelor; le scot din lanțuri, atent să nu mă stri-
vească. Apoi alerg la Ursu care de bucurie sare și 
întinde lanțul; de abia l-am eliberat din strânsoa-
re. Îndrept pe umăr gentuța, iau nuiaua dindără-
tul ușii de la grajd și mân vitele la deal. Pe drum 
culeg fragi roșii suculenți; mă întorc după fiecare 
fragă culeasă: mă uit să văd dacă Pejo și Nenad au 
plecat și ei. Cu mâna la frunte mai lărgesc puțin 
câmpul vederii: prin perdeaua blănoasă de frunze 
mărunte îl văd doar pe Micuțu cu vaca lui, așa 
că îl lovesc și mai tare cu nuiaua pe Peronja; la 
început trecem prin zone cu pământ desțelenit, 
apoi prin câmpuri cu flori galbene; când suntem 
cu toții sus pe pajiște, aprindem focul, gândim cu 
voce tare ce să jucăm astăzi. Micuțu spune: „De-a 
cowboy-ii și indienii.“ Pejo spune: „Ești încă prea 
mic s-o faci pe deșteptu’.“ Nenad își suflecă deja 
mânecile, la fel ca și ieri el vrea să aruncăm cu 
piatra de pe umăr, eu vreau să căutăm cuiburi de 
viespi, și să le stârpim cu foc. „Hai mai degrabă să 
aprindem una“, spune Pejo, după care se apleacă 
și scoate de la ciorap o cutie de Opatija. Apoi, 
lângă foc, ne împarte cu lentoare câte o țigară, 
singur Micuțu refuză; fumăm și încercăm să fa-
cem rotocoale de fum; Pejo suflă fumul drept în 
foc și îi întinde lui Micuțu țigara. El mai întâi 

șovăie, apoi ia țigara, trage adânc în piept și îl 
bufnește tusea, așa de tare încât ai impresia că se 
va sufoca, iar noi în jurul focului râdem cu glas 
tare de el. 

CEVA PE 
ROȚI
Tata stă pe un butuc; în mână ține un metru pli-
abil din lemn de culoare galbenă, după ureche un 
creion chimic. Se ridică și se plimbă în jurul casei 
ca un lunatec; după cum am prins de veste, pla-
nul lui e să facă grajdul lângă casă, astfel încât vi-
tele să nu mai doarmă și să-și facă nevoile sub noi. 
Bunicii chestia asta nu-i vine pe plac, ea spune: 
„Din moși-strămoși vitele sub oameni au ținut la 
neamu’ ăsta de cald iarna.“ Mă ridic, fac câțiva 
pași până la ghiozdanul meu de școală, iau din el 
un caiet de note și un creion, mă așez din nou pe 
scaun. Bunica se ridică în vârful degetelor, învârte 
cu mâna becul și aprinde lumina; tata stă din nou 
pe butucul acela solitar din fața casei: în mâini îi 
doarme capul obosit; se ridică brusc și-și scutură 
unul după altul picioarele amorțite; ochii lui sunt 
niște becuri tulburi. Eu mă uit în caietul gol, apoi 
îmi imaginez încă odată casa cea nouă: acoperișul 
din țigle roșii de ceramică și un cocoș de tablă 
care se învârte după cum îi dictează vântul; mă 
bucur de casa cea nouă mai ales la gândul că vor 
înceta scârțîielile; din cauza lor mereu mă acopăr 
noptea cu pătura pe cap. Îmi încordez auzul, apoi 
îmi înfig degetele în urechi: sunetele prin casă se 
strigă unele pe altele, nici degetele în urechi nu 
sunt de folos. Se aude și geamătul, răsuflarea gră-
bită, iar casa se clatină, se scutură din încheieturi, 
precum un vapor pe roți care gonește la vale pe 
niște versanți cocoșați. Bunica se ridică atunci fu-
rios în picioare, se oprește în mijlocul camerei și 
strigă la zidurile de lemn: „Ce mai e și asta?“ Eu 
știu prea bine că ea știe ce e, dar nu are voie s-o 
spună. După gâlceava ei, lucrurile se mai domo-
lesc, e mai liniște: câteva glasuri șoptite. Apoi se 
mai aude doar căscatul lui tata, ca atunci când 
cască Ursu. O tăcere de mormânt răsare în casă, 
dar sunetele acelea îmi rămân în minte încă mult 
timp. Dimineața, de parcă sunt prins făcând ceva 
necurat, cu coada ochiului caut să văd dacă mamei 
i-a crescut burta. O întreb: „Când începe munca la 
casa nouă?“ Ea dă din umeri. O întreb din nou, ea 
răspunde liniștit: „Începe când începe.“

Câteva zile mai târziu tata scoate afară paturi-
le, dulapurile, mesele, scaunele, plita de bucătărie 
și toate celelalte lucruri din casa veche, le așează 
organizat pe islazul din apropiere. Scoate vitele, 
le leagă cu lanțul de pruni. De cinci ori înfășoară 
casa cu frânghia, de parcă ar vrea să o subjuge 
pentru totdeauna. Apoi îi înhamă pe Lozonja și 
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Peronja și leagă capul frânghiei de jug. O vreme 
rămâne îngândurat lângă boi și măsoară cu pri-
virea casa cea veche. Apoi lovește puternic boii 
cu palmele peste fese și ridică brusc mâinile în 
aer. De parcă i-ar striga casei: „Predă-te, n-ai ni-
cio șansă!“ Frânghia se întinde, dar boii rămân 
împlântați în noroiul păstos. Tata îi întoarce furi-
os, ia o lopată și îi scutură puternic cu lopata pe 
spinare. Acum fiecare mușchi de pe corpul boilor 
e bine încordat. Îi lovește din nou cu lopata, stri-
gă: „Hai, putorilor!“ De data asta boii au smuls 
pur și simplu casa din pământ, destrămând-o; pe 
locul unde era a rămas doar o gaură neagră, urât 
mirositoare, ca atunci când scoți un dinte stricat. 
„Habar n-am avut cât a fost de putredă“, zice tata 
în timp ce-și scutură mâinile de pantaloni.

Până când pe locul casei vechi se va ridica cea 
nouă, el și cu mama vor dormi sub cerul liber, 
lângă vite. E vară, se vor acoperi, nu le va fi rece. 
Bunica și cu mine vom dormi în casa lui moș 
Joso; pe când era viu ne gonea adesea pe mine, 
Pejo și Nenad de pe pășunea lui; era bătrân și 
lent, iar noi nu ne grăbeam cu fuga. Ne luam li-
niștiți mingea, plecam, strigam: „Dar-ar Domnu’ 
să crape!“ Când a murit, fata lui care trăiește la 
noi în orășel i-a dat bunicii o cheie mare, cilin-
drică, să mai aerisească din când în când casa. 
Pejo n-ar dormi niciodată în casa asta pentru că 
bunica lui de câteva ori, seara târziu, a văzut o 
lumină pe tavan; ea crede că o vizitează sufletul 
răposatului Joso. Nici eu n-aș dormi vreodată sin-
gur în ea, dar cu bunica nu mi-e teamă. În prima 
noapte ne-am culcat în patul mare de lemn; dea-
supra capetelor noastre, pe zidul palid stă agățat 
un Iisus de ipsos, de parcă ar fi crescut împreună 
cu zidul gălbejit; stau culcat în tăcere lângă buni-

ca, ea începe să murmure Tatăl nostru: în fiecare 
noapte rostește Tatăl nostru. Duminica merge pe 
jos la Letinac, satul vecin mai mare unde se află 
și școala, și acolo se roagă în biserică; mama și 
tata, precum majoritatea celor din sat, rar merg 
la biserică. Tata spune: „Merg când or face la noi 
în sat.“ Bunicul meu nu a fost om dus la biseri-
că. Spunea: „Sunt chel, în biserică e frig, pot să 
răcesc, și nu șade bine să stau în fața Domnului 
cu căciula pe cap.“ Nici eu nu merg la biserică, 
și nici vreunul dintre prietenii mei, dar bunica 
spune că ar trebui să încep, și să primesc întâia 
mea cuminecătură. Bunica și-a mai făcut o cruce, 
m-a acoperit mai bine și a zis: “Hai, acu’ frumușel 
la culcare.“ Puțin mai târziu, deasupra capetelor 
noastre, se ivește mai întâi un foșnet gol. Apoi 
începe să scârțăie. De parcă tata și cu mama s-ar 
afla sus, în pod, exact deasupra capetelor noastre. 
Stau și mă uit sus; la un moment dat simt apro-
pierea plafonului, și de teamă mă trag și mai tare 
sub pătură; nu știu de ce, dar am impresia că voi 
muri în casa asta, în noaptea asta; odată bunica 
a ieșit dimineața în pragul casei noastre vechi și 
a urmărit cu privirea niște păsări negre, croncă-
nitoare: cerul era plin de ele. Apoi s-a întors în 
casă și i-a șoptit lui bunicu: „Ciorile ăstea, sigur se 
bucură ele azi din pricina cuiva.“ Era într-a treia 
zi de când mă eliberaseră din spital și eram con-
vins că ciorile veniseră după mine; acum iarăși am 
impresia că voi muri, o trezesc cu cotul pe bunica, 
îi spun: „E ceva pe tavan!“ Ea se ridică imediat 
în capul oaselor; am crezut că o să strige, dar ea 
continua să adulmece tăcut în întuneric.

Traducere și prezentare de Adrian Oproiu



17

Bogdan-
Alexandru 
Stănescu
DJETINJSTVO 
KASPARA 
HAUSERA
Bogdan-Alexandru Stănescu (1979.) rumunjski 
je književni kritičar i pisac, dobitnik nagrade za 
najboljeg rumunjskog mladog pisca 2015. Studi-
rao je rumunjsku književnost i radi na Sveučilištu 
u Bukureštu. Dosad je objavio dva romana, dvi-
je knjige eseja (Ceea ce ne desparte. Epistolarul de 
la Hanul lui Manuc, 2010.; Enter Ghost. Scrisori 
imaginare către Osip Mandelştam, 2013.) i dvije 
zbirke poezije (Apoi, după bătălie, ne-am tras su-
fletul, 2012.; anaBASis, 2014.), a njegove se pri-
če nalaze u više antologija. Njegov prvi roman, 
Djetinjstvo Kaspara Hausera (Copilăria lui Kaspar 
Hauser) objavljen je 2017., a za njega je dobio 
više nagrada te je bio u najužem izboru za Knji-
ževnu nagradu Europske unije. Drugi roman, 
Caragiale. Scrisoarea pierdută, o slavnom piscu I. 
L. Caragialeu objavio je 2019. Osnivač je Među-
narodnog književnog festivala FILB u Bukureštu 
te koordinator književnih prijevoda objavljenih 
u najprestižnijoj rumunjskoj biblioteci strane 
književnosti, pri izdavačkoj kući POLIROM. Na 
rumunjski je preveo djela Tennesseeja Williamsa, 
Jamesa Joycea, Sandre Newman, Alberta Man-
guela, Edwarda Hirscha, Paula Austera. Njegove 
književne kritike redovito izlaze u književnom ča-
sopisu Observator cultural.

Iako je u nekim rumunjskim izdanjima Dje-
tinjstvo Kaspara Hausera podnaslovljeno kao po-
vestiri (priče), sasvim je jasno da su sve te priče 
čvrsto uvezane i da je pred nama u najmanju 
ruku ono što se u zadnje vrijeme uobičajilo nazi-
vati „labavo povezanim romanom“, a koji je če-
sta formalna odrednica i u suvremenoj hrvatskoj 
proznoj produkciji. One sasvim sigurno tvore je-
dan pripovjedni luk, premda tom luku nedosta-
ju pojedini odsječci. Ipak ćemo ih i bez velikog 
napora mašte vrlo lako zapuniti, a bljeskovima 
obasjani trenuci koji su u knjizi prikazani i ra-
zrađeni ionako su najvažniji segmenti klimave 
zgrade jednog života, ili cijele jedne generacije. 
Riječ je, dakle, o atipičnom Bildungsromanu, 
koji je, riječima uredničke redakcije, roman al 
deformării (roman deformacije). Disciplinske, 
moralne, profesionalne – vidjet ćete uzmete li u 
ruke ovu knjigu koja će vrlo skoro izaći u izda-
nju zagrebačke kuće Fraktura, u prijevodu pot-
pisnika ovih redaka. 

„Priče“, odnosno poglavlja koja čine Djetinjstvo 
poredana su otprilike kronološki, uz pojedina pre-
klapanja i pretapanja koja nisu tek slučajna, već 
imaju i svrhu razraditi pojedine likove koji su po-
sebno istaknuto figurirali u djetinjstvu i mladosti 
pripovjedača, Bobițe, prosječnog dječaka nesvaki-
dašnje osjetljivosti i ranjivosti, čija obiteljska situ-
acija – kao i tolike, ako zagrebemo ispod površine 
– nije bila nimalo idilična. Jedan od tih razrađenih 
i ključnih likova je i Tatek, pripovjedačev poočim; 
zapravo čak ni to, već samo privremeni partner 
njegove razvedene majke, koji će, međutim, biti 
važna očinska figura. Kažemo očinska, a zapra-
vo mislimo antiočinska, jer Tatek je sve ono što 
prosječan pedagog nikako ne bi poželio djeci za 
koju se brine. Osim toga, on je predstavnik „kvar-
tovske“ (sub)kulture radničkog Bukurešta nakon 
revolucije iz 1989., primjer zrela čovjeka čije su 
vrijednosti, navike i odluke – iako, vjerojatno, ni-
kad i nisu bile posebno čestite – dodatno poljulja-
ne novim sustavom koji se pokušava ukorijeniti u 
rumunjsko društvo. Defilira u knjizi i niz drugih 
upečatljivih likova, koji se ponekad jave samo na-
kratko, planu i nestanu u kratkim poglavljima, ali 
ostavljaju ožiljke na mrežnici čitatelja, kao što su 
ih ostavili i na sjećanjima i dapače ličnosti Bobițe, 
nesnađenog dječaka koji je to ostao do kraja.

Predanim i duboko proživljenim opisima Bu-
kurešta iz ne toliko davne prošlosti dostiže, svjesno 
ili nesvjesno, razrađenost, plastičnost i začudnost 
dostojnu Mircee Cărtărescua i njegovih bukure-
štanskih snatrenja i istraživačkih lutanja duboko 
iza pročelja zgrada i žičanih ograda napuštenih 
industrijskih kompleksa. Ovaj nostalgični, deta-

P R O Z Ă  •  P R O Z A

Bogdan Alexandru Stănescu, foto © Anton Magzan
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ljima posvećeni način pisanja posebno dominira 
u prvih nekoliko poglavlja knjige, dok se kasnije, 
kao u nekoj preslici sazrijevanja i suočavanja sa 
„stvarnim“ životom, sve više naglašavaju dimenzi-
je (nesretnih i neuspjelih) međuljudskih odnosa, 
svijeta rada u kulturi i izdavaštvu, druženja pisaca, 
alkoholiziranja, padanja u depresivne faze i samo-
ponižavanja, što će sve otvoriti put ili za preokret 
i obnovu, ili za finalno potonuće u mrak. Samo za 
čitatelje Versa, kao svojevrsnu književnu pretpre-
mijeru, donosimo ulomak iz prve polovice knjige.

Djetinjstvo Kaspara Hausera moglo bi se neza-
vidno provesti pred hrvatskom publikom. Unatoč 
sličnostima koje spajaju rumunjsku i hrvatsku kul-
turu, povijest i društveno-ekonomsku problemati-
ku, ovaj roman velik naglasak stavlja na specifikum 
Bukurešta kao grada i Rumunjske kao tranzicij-
skog društva (na čemu temelji mnoge od svojih 
kvaliteta), a kasnije na književnu-kulturnu-izda-
vačku branšu i njezinu svakodnevicu i probleme. 
Kako je svaki grad i svako društvo posebna priča, 

tako je moguće da će hrvatskom čitatelju biti teš-
ko poistovjetiti se sa Stănescuovim Bukureštom i 
ljudima koji ga nastanjuju. Ipak, to će, možemo 
reći srećom, ovisiti o svakom pojedinačnom čitate-
lju kojeg će imati ovaj roman-zbirka priča. Kao što 
se u svakom dobrom tekstu može pronaći bilo tko 
(mada se neće pronaći svatko), tako je to i s Dje-
tinjstvom Kaspara Hausera, vrlo vješto i zanimljivo, 
nekad i grozničavo napisanim romanom u kojem 
ima i mnogo univerzalne privlačnosti, prvenstveno 
zahvaljujući nostalgiji i sentimentu kojima obiluje. 

Lijep je zadatak pisati o knjizi kao njezin prevo-
ditelj. Vrijeme provedeno u tekstu i s njim postaje 
slično vremenu koje ulažemo u upoznavanje nekog 
grada ili neke osobe. Na njegovu isteku osjećamo 
to mjesto, osobu ili – u ovom slučaju – knjigu kao 
svoju i blisku i želimo joj najbolje za njezino dalj-
nje postojanje. Nadamo se da će Djetinjstvo Kaspa-
ra Hausera naići na dobar odaziv kod čitatelja i 
možda na pokoji kritički odjek u Hrvatskoj. 
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BALKAN
Stajao mi je tik iza leđa i gurkao me grudima i 
kad bi govorio, osjećao sam kako mu zadah na 
pržene sjemenke izlazi iz usta i zavlači mi se kroz 
kosu, preko lica, silazi niz vrat pa na komande 
igre ondje, u baraki gdje su se nalazila dva Arca-
deova aparata, jedan s Formulom 1 i drugi s ne-
kom vrstom nogometa s po četiri debela čovje-
čuljka u svakoj momčadi, sastavljena od nogu i 
glave, ali na Formulu 1 nije odlazio nitko, samo 
se u slučaju nogometa oko čovjeka koji je igrao 
stvarala gužva i naguravanje, jer obično nismo 
imali novca, tako da smo stajali kao kibici uz pri-
vilegirane – igra je stajala jedan leu i za njega se 
dobivalo pravo na dva meča, ali ustvari je bilo 
važno dobivati utakmice, jer si tako napredovao u 
kupu i igrao praktički besplatno, s obzirom na to 
da su te isprva zapadale kenjkave reprezentacije, 
kao što su Wales ili Bugarska, a kako si napredo-
vao, tako je postajalo sve teže, pa si se u finalu 
uvijek našao s Brazilom ili Argentinom – dečki su 
govorili da je Traian s ulaza B jednom dospio u 
finale i rezultat je čak bio 1 : 0, ali na kraju su ga 
Argentinci našiljili s 3 : 1, međutim, Traian je 
imao para, radio je na čamcima, a u petak bi mu 
striko George davao džeparac, da ima za cure, ali 
u međuvremenu pojavila se ova baraka s igrica-
ma, točno pored čamaca, tako da je Traian bio u 
njoj čitave dane, trapke mu je poslao buraz iz 
Njemačke, zelene na koljenima, ali jebeno opake 
svejedno, i tako je on tu nabijao po aparatima: tu 
i tamo začula bi se neka mamica kako pita ima li 
koga pri ribnjaku, jer bi njezin balavac htio u ča-
mac, on bi opsovao kroza zube i puštao nekom 
malo većem srećkoviću među nama da dovrši nje-
govu igru; bio sam ovamo došao prošle subote, s 
tatom, smio me jednom u dva tjedna voditi k 
sebi, pojavio se bez auta jer su ga uhvatili da vozi, 
a imao je tablice s neparnim brojem, pa smo za-
jedno krenuli kroz park, od Brâncoveanuova bu-
levara pa do Parka Tineretului, pomalo šutljivi jer 
se opet bio dokačio s mojom majkom na vratima, 
a mene su ta moja majka i moja baka čitav pret-
hodni tjedan pripremale da mu kažem, kad se 
pojavi, da ne želim ići k njemu, jer da što je on, 
samo nedjeljni otac, nije li tako?, a on je pocrve-
nio u licu, tamo na stepenicama, okrenuo se, na-
kostriješen i pozvonio na vrata, a mene je ostavio 
na hodniku zgrade, on je sam ušao da se svađa s 
Mamom, a ja sam rukama obuhvatio obraze, gor-
jeli su i imao sam knedlu u grlu, ne znam što mi 
je bilo, možda od srama, jer ono nisu bile moje 
riječi, a izgovorio sam ih iako sam znao da će ga 
povrijediti, a ja sam volio subotom i nedjeljom 
otići k svom tatici, imao je auto i puštao mi pone-
kad da držim volan dok me držao na krilu i imao 
je video, na njemu sam gledao Knjigu o džungli, 
ili Robina Hooda, ili, najbolje od svega, Ratove 
zvijezda, koje sam prvi put gledao u Polivalentnoj 

dvorani, gdje su jednom mjesečno prikazivali fil-
move i bio je kolaps, jer je onda dolazio cijeli 
kvart, ali nema veze, svi smo mi dečki s našeg ula-
za išli i urlali u mraku, a dok je princeza Leia le-
žala u krilu Jabbe the Hutta počinjali su zviždu-
kati i oni stariji, koji su znali nešto o životu, jer su 
ponekad odlazili iza kontejnera za smeće s Doi-
nom s broja dva da im bude fino, padali su ko-
mentari, pitali su se kako negdje izgleda Jabbin 
kurac i hoće li ozlijediti jadnu Leiu, ali to je bilo 
samo jednom mjesečno, dok sam kod tate pre-
motavao i gledao nastavke jedan za drugim, ne-
koliko puta dnevno, a njegova mi je žena jelo 
donosila na stolić u dnevnoj sobi, ali sve to sada 
nije bitno, onako kao što rana iz djetinjstva koju 
si posuo antibiotskim praškom i zalijepio na nju 
flaster nije više bitna kad odlaziš u rat, na primjer, 
a meci ti zvižde pored ušiju, važno je da je na 
kraju tata izašao iz kuće, a moja je mama ostala na 
vratima, gledajući me prijekorno, možda zato što 
naučenu pjesmicu nisam izgovorio uvjerljivo ili 
možda jer mi je s lica čitala sram, ali tata me 
uhvatio za ruku još čvršće, povukao me ovaj put 
prema liftu, onda smo odlučili ići kroz park, jer 
trebat će nam svega petnaestak minuta i možemo 
se zaustaviti i u Parku Copiilor, gdje je kuća stra-
ve, ona s cijevima koje se okreću zajedno s tobom 
unutra i gdje se pojavljuje plastični krokodil koji 
baš i ne straši nikoga, a najmanje mene, koji 
znam da ću onamo s dečkima i da će nas pustiti 
da uđemo besplatno, jer Traian je radio i tamo, a 
kad stignemo, na mostu, iznad krokodila, natje-
cat ćemo se tko će mu hračnuti u oko, pa će kro-
kodil biti prekriven bijelom skramom po čelu, no 
tata to ne zna, tako da idemo parkom držeći se za 
ruke, ja mu pokazujem baraku u kojoj su igre i 
pitam ga što li bi moglo biti ondje, jer kao ne 
znam, tako da ulazimo i kad ono nikoga, jer su-
bota je prijepodne i cijela je ITB-ovska zgrada 
utonula u potpunu tišinu, roditelji vozači završili 
su smjenu i drže djecu kod kuće barem do 11, da 
popričaju malo o školi ili da se ispruže kraj njih i 
drže im na glavi svoje velike i žuljevite ruke, u toj 
vrlo rijetkoj gesti nježnosti, znači unutra nema 
nikoga osim jednog odurnog Cige iz ulaza D, 
koji se naceri kad me ugleda, ali se uozbilji čim 
uđe i tata, koji mu daje pet leja i ja hvatam ko-
mande, ispočetka ne shvaćam ništa, ali onda po-
hvatam što i kako i odabirem Japan, jer nose pla-
ve majice, a plava je moja najdraža boja, znači 
hvatam komande i počinjem driblati, predriblam 
jednog pa drugog, zavrtim se u mjestu i onda kre-
nem prema vratnicama, jer stisneš li crveni gumb, 
tvoj igrač dâ gas i počne se kretati superbrzo, to 
sam skopčao, stižem pred vrata, na zaslonu planu 
vatromet, bombe, konfeti, čuje se trijumfalna 
glazba i osjećam, onako, neku toplinu u grudima, 
onako kako ju jedino još na svoj rođendan mogu 
osjetiti, kad me Mama ujutro budi i smiješi mi se, 
tepa mi, znam da mi je nešto kupila i možda ku-
jem planove, javljaju mi se ideje što bismo i kako 
mogli, ali ova je toplina još i veća, znam da sam 
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učinio nešto potpuno zakon, gledam u tatu, koji 
puši cigaretu na pragu barake, znači ne prati, 
Cigo koji prodaje ulaznice kopa nos, tako da sam 
sam sa svojom pobjedom, postavljamo loptu u 
središte terena i potuku me sa 6 : 1, jer oni moji 
driblinzi više uopće ne uspijevaju, drugi se doda-
ju, ali meni se dodavanje ne sviđa, ja se volim do-
moći lopte i samo pičiti s njom, samo što mi je to 
upalilo samo jednom, to je bilo onda, a ja sam 
cijeli tjedan žicao novac, žicao od tate, žicao od 
Mame, skupljao sitniš u kupovini, krao baki iz 
torbe i na kraju skupio pet leja, to znači deset 
mečeva, sanjario sam kako ću biti sam u baraci i 
kako ću uzeti opet Japan, jer sviđaju mi se njihove 
plave majice kratkih rukava sa žutim zvjezdicama 
i dočepat ću se lopte, predriblat ću sve žive, sve 
onako pokretima iz zapešća, sve dok ne stignem 
sam pred vratara, napraviti se kao da pucam lije-
vo i onda stisnuti snažno, tresnuti po tipki i puca-
ti desno, a onda ću ponovno začuti onu pobjed-
ničku glazbu, ali kad sam stigao ondje su već bili 
Balkan i Petrică i Cristi, blizanci iz bloka četiri, s 
onom svojom mamom koja nikad ne kaže dobar 
dan i s ćaćom, koji baš i liči na Jabbu the Hutta i 
koji radi u tvornici za doradu uvoznih sportskih 
proizvoda u Ulici Cuza Vodă, odakle mažnjava 
Adidasove kopačke za njih, a blizanci u njima ha-
klaju na asfaltu, iza zgrade, trčkaraju u njima kao 
ženske na petama, kao Mama u svojim sandalama 
s drvenim potplatima kojima klopara po pločica-
ma ljeti, posebno kad je nervozna, ali Petrică i 
Cristi dobro igraju nogomet, čak i u kopačkama 
po asfaltu, a isto tako zbog tate nose i sive trenir-
ke, s aždajom na prsima, znači oni su već bili 
tamo i grickali sjemenke s Cigom iz ulaza D, i bio 
je tu još i Koreja, ITB-ovac, zovu ga Koreja jer 
izgleda kao da je ispao iz Trinaeste sestre ili Boraca 
s pletenicama,1 tako da ulazim, šuljam se uz lime-
ni zid i dajem Cigi znak da dođe k meni, ali svi se 
začas skupe oko mene, Šta je, čovječe, imaš para?, 
Da, kažem, imam nešto i dam Cigi znak da mi 
onih pet leja zamijeni za pet žetona od kojih na-
pravim tornjić pored komandi, jer nemam dže-
pova, veliku, aluminijsku kovanicu držao sam u 
šaci i kladio bih se da mi dlan sad zaudara na pa-
tinu, znači postavljam tornjić pored desne ruke, 
uzimam gornji žeton i ubacujem ga u aparat, bi-
ram Japan i zapadne me Bugarska za protivnika, 
te ću sigurno pobijediti, osvajam loptu, počinjem 
driblati da zadivim dečke i oni se naguravaju oko 
mene, ja se ne mogu veseliti driblingu, nekako mi 
se ni tekma ne sviđa, nijedan plan mi ne pali, vru-
će mi je i još nešto što ne razumijem, začas bude 
3 : 0 za njih, gubim, ubacujem još žeton, opet 
gubim i konačno osjetim da mi netko gura prst u 
guzicu kroz hlače od trenirke, okrećem se i vidim 
onog nacerenog, ljuska od sjemenke zalijepila mu 
se za desni očnjak, Šta je tebi, jesi peder?, Šta si 
rekao ti? kaže on ogorčeno, takvi tipovi uvijek to 
tako rade kad te hoće navući, prave se uvrijeđeni, 
i kresne me glavom u zube, napola i u nos, pre-
plave me trnci, navru mi suze, sagnem se i onda 

me još udari koljenom u lice, čujem uokolo Pusti 
ga, Balkane, ubit ćeš ga i E i šta, on će meni da 
sam peder?, želim samo pokupiti svoje žetone i 
izgubiti se, ali dok se ja uspijem podići onaj je već 
kod aparata, gurnuo je treći žeton, oko njega je 
zid od ramena, tek sad shvaćam i izlazim na sun-
ce, gutam suze i počinjem mu psovati svu majči-
nu rodbinu, nabijem ja na kurac njegovu mater i 
onu njegovu gadnu sestretinu koja se pojebala s 
cijelom školom, i njegovog odurnog starog koji 
navečer parkira miješalicu za beton pred ulazom i 
ispada iz nje pijan kao zemlja, sve mu to izgova-
ram zato što znam da se neće odvojiti od aparata 
dok se ne ohladim i dok mi se ne prestanu tresti 
ruke, nakon čega se vraćam unutra i provlačim se 
da vidim i ja kako igra, i dobro igra, zna dodavati, 
pobijedio je već dvije ekipe, još samo malo i proći 
će fazu po skupinama, ali ne zanima mene to, gle-
dam mu lice, onaj nos iz kojeg se neprestano cije-
de šmrklji i u žute zube, kao kod štakora koje 
krknemo kad isplaze iz otvora za smeće pa onda 
njima igramo nogomet, a zapravo je cilj igre po-
goditi suparnika što više tim štakorom, što bliže 
licu, e tako gledam u njega, sve dok ne opazi i ne 
procijedi kroz stisnute zube Nosi se, mali, tebi će 
tatica dat druge pare, a ostali se nakese u znak 
slaganja, tako da ostajem na mjestu i gledam ga 
kako igra s mojim žetonima, svrbi me nos tamo 
gdje me udario, a kroz otvorena vrata barake upa-
da trak sunca kao oštrica noža, vrh joj se sve više 
i više približava sredini prostorije, izlazim i čekam 
vani dok ne ispuca sve žetone, nakon čega se po-
našamo normalno i Koreja predlaže da odemo na 
most, da se kupamo, ali najprije da naberemo šlji-
va okruglica kod pješčane obale, tako da prolazi-
mo kroz živicu, prelazimo prugu vlakića, Balkan 
opali jednu zidarsku šljagu klincu koji neoprezno 
prođe pored nas, on samo šuti, ja idem odostraga 
i gledam mu u tenisice iz kojih izviruje nožni pa-
lac s dugačkim i širokim noktom punim prljavšti-
ne, a kad stignemo do šljiva, dam raubera Cristi-
ju, on se popne na stablo i počne ih skupljati u 
majicu jer nemamo nikakvu vrećicu, a kad je na-
puni oprezno siđe, prihvaćamo ga ispod pazuha 
pa onda klopamo šljive na suncu, nakon čega 
idemo na one česme koje piškaju vodu u zrak i 
pijemo je, hladnu kao s izvora, brže, crknut ću, 
blizanci se natječu u prđenju, a Balkan hoda na-
prijed kao baja, uzeo je lavovski dio voća, a onda 
se u jednom trenu zaustavi i ponudi mi par šljivi-
ca, Uzmi i ti, ajd, uzimam zahvalno i usta mi se 
stisnu od kiseline, navru mi suze kao maloprije, 
kad me sprašio svojom tvrdom glavom u zube, ali 
sad je to ugodno, jer na rubu jezera, među vrba-
ma nazire se most od kovanog željeza i znam da se 
na njegovu osnovicu ponekad ispenju kornjače, 
ali sad se molim da budu oprezne jer znam što im 
ovi rade ako ih uspiju uhvatiti, a kraj mosta raste 
visok korov s bijelim cvjetićima od kojih me peku 
oči i kišem, uz obalu je pola metra vodene leće, 
dok mostu fale daske pa moraš paziti gdje gaziš, a 
ja jesam oprezan, previše sam oprezan, Cristi i Pe-

1  Azijski avantu-
ristički filmovi 
poznati u 
Rumunjskoj 
krajem 80-ih 
(nap. prev.)
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trică su se svukli i sad se rukama vješaju za daske 
na mostu, u onim svojim bijelim gaćicama, 
Mama mi je pričala da je na dnu jezera bivše gro-
blje i da tu i tamo ispluta pokoja lubanja ili da u 
njemu ima Dacija koje su odbacili banditi, zahr-
đalih, s razjapljenim vratima koja samo čekaju da 
te poklope, zato ostajem obučen, čučnem i pro-
matram ih kako se zabavljaju u vodi, pljuskaju i 
grickaju šljivice, dok se Balkan skinuo do gola i 
stoji takav nasred mosta, sve dok šetnicom ne 
prođe neka baba i on joj počne dovikivati, držeći 
svoj crni pimpek zaokruženim dlanovima i mašu-
ći njime, Na, ženo, vidi šta imam!, ona odvraća 
zgađeni pogled i brzo prelazi na udaljeniju stranu 
staze, pa se Balkan popne na ogradu mosta, točno 
na sredini, gdje se rukohvat svija i gdje je voda 
dublja, i stoji na njoj uspravan, gol, crn, s onom 
facom kao u oderana janjca, gleda u mene iske-
šen, a ja mu se smiješim, ostala trojica prestala su 
s pljuskanjem, čuju se samo žabe kako rokću kao 
svinje, on ispruži ruke u visini ušiju, u pripremi 
za skok, zatim ih spušta uz tijelo, balansira na vrš-
cima prstiju i skače, ostaje u zraku jedan dug tre-
nutak, napravi figuru i probije površinu vode 

tako savršeno, ja zatvaram oči jer mi je u grlu za-
stala šljiva okruglica, a kad ih otvorim, vidim mu 
noge kako vire iz jezera, svinute u koljenima, 
među njima mu visi opušteni pimpek i pokazuje 
u smjeru gdje bi trebala biti glava, ali od pupka 
naviše ili naniže njegovo je tijelo pod vodom i 
stoji tako, kao da se vrijeme smrzlo, kao onda kad 
stavim video na pauzu i pojavi se ona pruga u 
dnu ekrana, samo što se umjesto te pruge na po-
vršinu dižu mjehurići, crveni, i nešto uljasto i žu-
ćkasto i čuje se Šta radi on, jebote?, nakon čega 
Petrică i Cristi i Koreja više ne govore ništa osim 
Jebote, jebote, jebote i izlazim tresući se na obalu 
i stojimo tako i gledamo u one noge okružene 
crvenom vodom i nečim bijelo-žućkastim i po-
mišljam na Djecu kapetana Granta, kad su za olu-
je izlili bačve ulja oko lađe da smire valove i osje-
ćam dubok srh, prolazi mi kroz trticu pa se penje 
uz kičmu sve do negdje na potiljku i tresem se 
iako nemam u ustima kisele šljive okruglice, već 
samo gorki okus njihove jezgre.

Prijevod i uvod: Goran Čolakhodžić
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Scrisori pentru Taia Dumitru / 
Pisma Djedu Dumitruu

Îți scriu pentru că eşti singur între zidurile de beton, în întunericul rece, atît de singur cum poate fi 
numai un om în moarte. Îți scriu pentru că tot ce n-am putut rosti mă sufocă. E ca şi cum aş fi înghițit 
o mulțime de cuvinte, şi ele ar fi format o scară a lui Iacob din adîncul meu pînă spre cerul gurii. Îți 
scriu pentru că nu ți-am trimis niciodată vreo scrisoare şi-mi place să-mi închipui ce mirat o să fii, ca 
atunci cînd te-ai întîlnit cu popa ăla de roşu. O să-ți dau mereu veşti, să nu uiți cum mai arată lumea 
asta, să nu rătăceşti cumva drumul la întoarcere.

Pišem ti jer si sam između betonskih zidova, u hladnome mraku, tako sam kako samo čovjek u smrti 
može biti. Pišem ti jer me sve što nisam mogla izreći guši. Kao da sam progutala mnoštvo riječi, a one 
su oblikovale Jakovljeve ljestve iz dubine mene pa prema nepcu. Pišem ti jer ti nikada nisam poslala 
pismo i sviđa mi se zamišljati kako ćeš začuđen biti, kao onda kad si sreo onoga popa, od onih crve-
nih. Uvijek ću ti slati vijesti, da ne bi zaboravio kako izgleda ovaj svijet, da ne bi zalutao na povratku.

*  *  *

Fabrica s-a închis demult, tramvaiul nu mai circulă. Au rămas şinele acoperite de buruieni, şinele pe 
care pămîntul le înghite treptat – că nici țiganii nu se mai ostenesc să le fure – şi baraca dezghiocată 
din stație. Dar eu te văd în fiecare seară coborînd din tramvaiul 29. 

Tvornica je odavna zatvorena, tramvaj više ne vozi. Ostale su tračnice pokrivene korovom, tračnice 
koje zemlja postupno guta – jer ni Cigani se više ne zamaraju da ih ukradu – i oljuštena baraka na 
stanici. Ali ja te svake večeri vidim kako silaziš iz tramvaja 29.

*  *  *

Ştiu că ai să reuşeşti să te întorci, deşi se împlinesc, iată, cinci ani de cînd ai plecat. Va fi la sfîrşitul 
lui august, cînd perele cad cu zgomot, cînd vara s-a dus şi lumea devine un loc suportabil. Aştept să 
deschizi poarta şi să intri, cu peştele ăla uriaş, deja despicat, aruncat pe spate ca o pelerină de ploaie. 
Să-l pui pe masă şi să ne uităm încremeniți la carnea albă, răsfrîntă. Apoi să curățăm nuci, multe nuci, 
ca şi cînd pentru asta ne-am fi născut. Iar timpul să se milostivească de noi, cei vii şi cei morți.

Znam da ćeš se uspjeti vratiti, iako se puni, evo, pet godina otkako si otišao. Bit će krajem kolovoza, 
kad kruške padaju uz glasan udar, kad je ljeto otišlo i svijet postaje podnošljivo mjesto. Čekam da 
otvoriš vrata i da uđeš, s onom divovskom ribom, već rasporenom, bačenom preko leđa poput kaba-
nice. Da je staviš na stol i da gledamo skamenjeni u njezino bijelo, prevrnuto meso. Da zatim čistimo 
orahe, mnogo oraha, kao da smo se za to rodili. A vrijeme da se smiluje nama, živima i mrtvima. 

*  *  *

Toate animalele ajung în rai, îmi spuneai, în timp ce fumul joardelor de vie urca spre cerul de primă-
vară. Şi vacile şi caii şi furnicile şi leii. Ele sînt cinstite cu aerul care le pătrunde în plămîni, cu soarele 
care le încălzeşte. Dar cu noi, cu noi ce-o să se întîmple? Nu sîntem şi noi vacile Domnului? Ai ridicat 
din umeri şi atunci mi-a fost o ciudă cumplită pe animale. Cum adică să însemne ele mai mult pentru 
Domnul? Mai mult decît tine sau Maia?!
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Sve životinje idu u raj, govorio si mi, dok se dim lozja penjao prema proljetnom nebu. I krave i konji 
i mravi i lavovi. One su počašćene zrakom koji im prodire u pluća, suncem koje ih grije. A mi, što će 
se s nama dogoditi? Nismo li i mi Božje kravice? Slegnuo si ramenima i ja sam tada strašno zavidjela 
životinjama. Kako naime da one znače Gospodu više? Više nego ti ili Baka?! 

*  *  *

Nu-mi mai plac florile. De atunci, din ziua cînd te-au pus în sicriu ca într-o floare deschisă. Nu mai 
suport mirosul lor. Zambilele bătute, narcisele, garoafele, freziile, chiparoasele, toate miros la fel. Mi-
ros a moarte sau poate moartea miroase a flori, cel puțin la început.
Oricum, de-atunci nimic nu mai e la fel, soarele s-a micşorat şi a pălit, plouă mult, iernile sînt mai 
lungi. Maia s-a aplecat de tot şi zîmbeşte tot mai rar, iar eu umblu pe străzi ca un războinic decapitat.

Ne volim više cvijeće. Odonda, od dana kad su te stavili u lijes kao u otvoren cvijet. Ne podnosim 
više njegov miris. Bogati zumbuli, narcisi, karanfili, frezije, tuberoze, sve miriše isto. Mirišu na smrt 
ili možda smrt miriše na cvijeće, barem na početku. 
Kako bilo, otada ništa više nije isto, sunce se smanjilo i izblijedjelo, pada puno kiše, zime su duže. 
Baka se sasvim pogrbila i smiješi se sve rjeđe, a ja lutam ulicama kao ratnik odrubljene glave. 

(din Poeme de trecere, 2005 / iz zbirke Pjesme prijelaza, 2005.; 
prijevod objavljen u Reviji malih književnosti – Rumunjska, 2010.)

*  *  *

Ne plimbăm mult. Străzile ne poartă în liniște. La marginea orașului, într-un vagon părăsit, scorojit, 
străpuns de bălării, ne iubim pe podeaua plină de zgură. Apoi ne închidem: două nucule cu miezul 
ascuns. Eu însă nu mă dau bătută. Cu unghiile ascuțite (parcă anume făcute pentru asta) te desfac. 
Cojile alunecă la picioarele mele. Le adun cu grijă. Acolo, închise, chipuri bune și chipuri rele, locuri 
de răsfăț și locuri de suferință. Cu aviditate, unghiile mele sapă, dar coaja chipului tău se reface mereu.

Šećemo daleko. Ulice nas nose u tišinu. Na rubu grada, u napuštenom, oljuštenom vagonu u koji su 
prodrli korovi, ljubimo se na podu punom šljake. Zatim se zatvaramo: dvije koštunice koje skrivaju 
srž. No ja se ne predajem. Oštrim te noktima (kao stvorenim upravo za to) otvaram. Ljuske padaju 
pred moje noge. Skupljam ih pažljivo. U njima, zatvorene, dobre slike i loše slike, mjesta tetošenja i 
mjesta patnje. Pohlepno, moji nokti kopaju, ali ljuska tvoga lika obnavlja se neprekidno. 

*  *  *

Femeia la treizeci de ani. Vîrstă imatură, cînd încă iubitul te înconjoară ca o apă caldă. Ziua de vară 
de după perdele prăfuite. E vremea să porți cercei. Urechile însă refuză, se umflă. Atîrnă grele ca niște 
ghivece. La treizeci de ani, urarea să faci copii frumoși te turtește de tot. Să crești copii ca să uiți că te 
așteaptă serile nesfîrșite, cu poze înrămate pe pereți, ca să uiți de trupul mototolit, de frica dospind în 
măruntaie, de iluziile care-ți dau tîrcoale. Te împotrivești cu blîndețe: mai sînt atîtea de făcut.

Žena u tridesetoj. Nezrele godine, kad te ljubljeni još ovija kao tòpla voda. Ljetni dan iza prašnjavih 
zavjesa. Vrijeme je da nosiš naušnice. No ušne resice odbijaju, natiču. I one vise teške poput kakvih 
lončanica. U tridesetoj, kad ti požele lijepu dječicu, osjetiš se smlavljeno. Da odgajaš djecu kako bi 
zaboravila da te očekuju beskrajne večeri, s uokvirenim fotografijama na zidovima, da zaboraviš zgu-
žvano tijelo, strah što buja u utrobi, iluzije koje te oblijeću. Protiviš se pitomo: toliko još toga treba 
napraviti. 

*  *  *

Stau și mă holbez la pielea din talpă: încrețită după baie. O bucată de faianță cade cu zgomot. În locul 
ei, o urmă de ghips cu aracet. De acolo, o bătrînă îmi face semn. Degeaba te maimuțărești, degeaba te 
fandosești cu fuste mini și podoabe de tinichea. Și, în treacăt fie spus, nici măcar nu știi să porți pan-
tofi cu toc. Ar trebui să renunți. Haide, ia-ți scăunelul și vino lângă mine, să stăm ca două buturugi 
acoperite de mușchi.

Stojim i buljim u pete: koža naborana nakon kupanja. Jedna keramička pločica uz tresak pada. Na 
njezinu mjestu, trag gipsa i ljepila. Odatle, neka mi starica daje znak. Uzalud se kreveljiš, uzalud se pir-
litaš, mini-suknje i nakit od pleha. I, usput budi rečeno, čak i ne znaš nositi cipele s potpeticom. Tre-
bala bi odustati. Hajde, uzmi stolčić i dođi kraj mene, da sjedimo kao dva panja obrasla mahovinom. 
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*  *  *
Am spart toate oglinzile și acum am numai o tavă rotundă în care mă oglindesc după ce termin de 
mîncat. Îmi boiesc fața la nimereală și-mi pieptăn părul cu degetele. Îmi smulg sprîncenele. Beau bere, 
lălăi și hăhăi și totuși pojghița asta colorată și happy pleznește atît de ușor, Atunci mă așez în mijlocul 
camerei și zac așteptând să năpîrlesc, să-mi schimb pielea și look-ul. Desenele covorului aproape de 
ochii mei. Se dilată, mi se imprimă pe obraz, pe sîni și pe coapse. Și ele trăiesc pe corpul meu, în timp 
ce locul de pe covor rămîne neted, cu urzeală rărită.

Razbila sam sva ogledala i sad imam samo okrugli pladanj u kojem se ogledam kad pojedem. Bojim 
lice napamet i prstima češljam kosu. Čupam obrve. Pijem pivo, pjevuckam la-la-la i smijem se ho-ho-
ho i ipak ta opna, šarena i happy, puca tako lako. Onda sjedam nasred sobe i opružena čekam da od-
bacim košuljicu, da promijenim kožu i look. Desen tepiha kraj mojih očiju. Širi se i utiskuje se na moj 
obraz, na grudi i na bedra. I živi na mom tijelu, dok mjesto na tepihu ostaje glatko, prorijeđena tkanja. 

*  *  *

Înfășurată-n baticuri, stau cuminte la marginea lumii. Și cumințenia mă prinde bine. Numai că sân-
gele meu nu e la fel de cuminte ca mine, nici degetele mele muiate în cerneală. Îmi spun c-am crescut, 
îmi compun o mutră serioasă și merg la serviciu, dar abia aștept să mă întorc acasă, să mă desfaci ușor 
din baticuri (cu răbdarea unui neguțător din Damasc), să-mi dai alt nume și să-mi vorbești despre 
trupurile noastre împreunate, mai frumoase decît Adriatica.

Ogrnuta rupcima, stojim mirna na rubu svijeta. I dobro mi dođe mirnoća. Samo moja krv nije jed-
nako mirna kao ja, ni moji prsti umočeni u tintu. Kažem si da sam odrasla, sastavljam ozbiljno lice 
i idem na posao, ali jedva čekam da se vratim kući, da rastvoriš polako rupce na meni (strpljenjem 
damaškoga trgovca), da mi daš drugo ime i da mi govoriš o našim sjedinjenim tijelima, ljepšim od 
Jadrana. 

*  *  *

Traversînd cîmpia sub soarele torid. Îmi lipesc obrazul de brațul tău. De fapt, nu sînt chiar atît de 
sleită, dar mă prefac numai pentru a te adulmeca sub cerul albastru. Greierii țîrîie. Tălpile s-au încins, 
iar noi sîntem mai firavi decît lucerna pe care calcăm. Nu avem la îndemînă decît gîndurile care ne 
hăituiesc și aceste trupuri care se caută neîncetat – deși par a se fi învățat pe de rost. Am ajuns în sfîrșit 
la rîu. Cu tălpile în apă rece, gîndurile au încetat să se mai bulucească (poate aleargă departe, înaintea 
rîului). Trupurile noastre sărate și arse sînt încă împreună.
Ne vom iubi în continuare, pînă ce pielea se va destrăma, pînă ce vom rămîne numai două mogîldețe 
bune de speriat copiii. Pînă ce inimile noastre vor plezni și se vor face un cocoloș roșu și fierbinte, 
rostogolindu-se la nesfîrșit prin lume, adunînd ierburi, gesturi pierdute și tot felul de rămășițe. 

Dok prelazimo preko polja pod suncem koje peče. Naslanjam obraz na tvoju nadlakticu. Zapravo, ni-
sam baš toliko iscrpljena, ali pretvaram se samo da bih te mogla mirisati pod modrim nebom. Cvrčci 
cvrče. Stopala su se užarila, a mi smo lomniji od djeteline koju gazimo. Pri ruci imamo samo misli što 
nas gone i ova tijela što se traže neprekidno – iako se čini da se znaju napamet. Stigosmo, konačno, na 
rijeku. Dok su stopala u hladnoj vodi, misli su se prestale zgrtati (možda trče daleko, pred rijekom). 
Naša tijela, slana i izgorjela, još su zajedno. 
Voljet ćemo se i dalje, dok se koža ne raspadne, dok ne ostanemo tek dvije bezlične gomile, strašila za 
djecu. Dok naša srca ne prsnu i ne postanu crvena užarena gruda, što se kotrlja neprestano svijetom, 
skupljajući trave, izgubljene geste i svakojake ostatke. 

(din E vremea să porți cercei, 2001. / iz zbirke Vrijeme je da nosiš naušnice, 2001.; 
prijevod objavljen u časopisu ARS, Cetinje, 1-2, 2010.)

Prevela: Ivana Olujić

P O E Z I A  •  P O E Z I J A
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NADA TOPIĆ
(1977)

Tata, cutie de carton
Tata stă ghemuit într-o cutie de carton
sus pe șifonier

Stă ciucit și-așteaptă
să vină cineva
să ridice capacul
și să plece

Atunci se va ridica
se va îndrepta de spate
și va strănuta
datorită prafului de pe sprâncene
și din păr

Sănătate, tată!
Să trăiești!

Așa-i vom spune
din camera alăturată
lui cel mort

Să trăiești!

Tata, sfânta familie
Noaptea tata coboară de pe șifonier
să stingă lumina în baie
și să-nchidă ușa 

Tu-vă Dumnezeul vostru
Iisus și Fecioara

Sfânta Familie e din nou împreună
pe limba lui

Pipăie pe holul întunecat

Înainte să-și umple paharul
își aduce aminte c-a murit
ridică pumnul 
și lovește masa 

Otac, kartonska kutija
Otac čuči u kartonskoj kutiji
na vrhu ormara

Čuči i čeka 
da netko dođe 
da podigne poklopac
i ode

Onda će ustati
izravnati leđa
i kihnuti
zbog prašine na obrvama 
i na kosi

Nazdravlje, oče!
Živio!

Tako ćemo reći
iz susjedne sobe
njemu mrtvome

Živio!

Otac, sveta obitelj
Noću otac siđe s ormara
da ugasi svjetlo u banju
i zatvori vrata

Boga vam vašega
Isusa i Gospu

Sveta Obitelj na njegovom jeziku
ponovo je na okupu

Tapka po mračnom hodniku

Prije nego si napuni čašu
sjeti se da je mrtav
visoko podigne šaku
i njome udari po stolu
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Tata, volbura nimicului
Când nu știe ce să mai facă
tata aprinde o țigară

Volbura nimicului
se lasă de pe șifonier
și cade
cade
peste noi

Tata, degetele
Tata uită
că nu mai are trup
și atârnă de
marginea șifonierului

Nu vrea să coboare

Nu-ți fie teamă, tată
Sari!

Îi strigăm de jos

Sari!
O să-ți înțepenească degetele

Tata, zid
Iarna tata intră în albeața zidurilor
și nu-i de găsit cu zilele

Săracu tata!
Nu-i de găsit!
Nu e!

Vorbim noi cu glas tare
ca să ne audă
ori de câte ori trecem pe lângă el

Tata iese din zid 
Noaptea
tata iese din zid
și se uită la noi cum dormim

În loc de zăpadă
de pe el
se scutură varul alb
și cade pe plapuma groasă
și pe capetele noastre
Înainte să se-ntoarcă
tata ne înfofolește

Zice:
Iar dormiți dezvelite
Pizda mamei voastre!
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Otac, kovitlac ničega
Kad ne zna što će
otac zapali cigaretu

Kovitlac ničega
spušta se s ormara
i pada
pada
po nama

Otac, prsti
Otac zaboravi 
da nema tijelo
i visi 
s ivice ormara

Neće da se pusti

Ne boj se, oče
Skoči!

Vičemo mu odozdo

Skoči!
Ukočit će ti se prsti

Otac, zid
Zimi otac uđe u bjelinu zida
i nema ga danima

Jadni naš otac!
Nema ga!
Nema!

Govorimo glasno
tako da nas čuje
kad god prođemo kraj njega

Otac izlazi iz zida
Noću
otac izlazi iz zida
i gleda nas kako spavamo

Umjesto snijega
s njega 
sipi bijeli kreč
i pada po debelom pokrivaču
i po našim glavama
Prije nego se vrati 
otac nas ušuškava

Kaže:
Opet su vam gola leđa
Pizda vam materina!
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Tata, calorifer I
Când îl ia durerea de spate
tata intră în calorifer
și toată ziua zace-n apă caldă

Zice:
Doar aici nu mă doare nimic

Tata, calorifer II
Când auzim că bate ceva în calorifer
îl atingem cu vârful degetelor
și spunem:

Ăsta-i tata
Merge

Tata, enciclopedie
Nu știm niciodată 
unde îl vom întâlni

În biblioteca noastră
tata stă pe cel mai de jos raft
printre dicționare și enciclopedii

Știu tot
ne zice
Întrebați-mă!
Ce vă interesează?

Tata, lustră
Pe când luăm prânzul
tata se urcă
pe vârful lustrei
și nu se mișcă de acolo

Doar privește

Tatăl nostru
Praf mărunt

P O E Z I A  •  P O E Z I J A

Otac, radijator I
Kad ga uhvate leđa
otac uđe u radijator
i cijeli dan leži u toploj vodi

Kaže:
Jedino ovdje me ništa ne boli

Otac, radijator II
Kad čujemo da u radijatoru nešto kucka
taknemo ga vrškom prsta
i kažemo:

To je otac
Radi

Otac, enciklopedija
Nikad ne znamo
gdje ćemo ga sresti

U kućnoj biblioteci
otac sjedi na najdonjoj polici
među rječnicima i enciklopedijama

Sve znam
kaže nam
Pitajte me!
Šta vas zanima?

Otac, luster
U vrijeme ručka
otac se popne
na vrh lustera
i ne mrda

Samo gleda

Otac naš
Fina prašina
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Tata, parfum
Primăvara
când iese afară
totul miroase ca el
Noi luăm capacul argintiu
și o sticluță goală de parfum
și îl chemăm înapoi:
Întoarce-te, tată!

Tata nu se lasă

Rămâne 
în părul nostru
în haine
în nări

Ne urmărește cu zilele

Tata, frigider
În ușa frigiderului:
Tata

Strigăm la el:
Ce faci aici?
O să îngheți!
Ieși afară!
Tata!!

Tata nu ne ascultă

Zice doar:
Închideți ușa

Tata, măcelar
În poză tata poartă un halat alb
îmbibat de sângele animalelor domestice

Când deschide ușa
animalele pășesc în urma lui
și se întind liniștit
sub masă
pe podeaua de piatră

Capra, vaca și bivolul

Doar el le vede

Își lasă mâna lui subțire
pe spatele lor
și le mângâie

Le mângâie 
lung în noapte

Traducere de Adrian Oproiu

Otac, parfem
U proljeće
kad iziđe
sve miriše na njega
Mi uzmemo srebreni čep
i praznu bočicu parfema
i zovemo ga natrag:
Vrati se, oče!

Otac se ne da

Ostaje
u našoj kosi
odjeći
u nosnicama

Prati nas danima

Otac, frižider
U vratima frižidera: 
Otac

Vičemo na njega:
Što radiš ovdje?
Smrznut ćeš se!
Izlazi!
Tata!!

Otac nas ne sluša

Samo kaže:
Zatvorite vrata

Otac, mesar
Na slici otac ima bijeli mantil
natopljen krvlju domaćih životinja

Kad otvori vrata
one uđu za njim
i mirno legnu 
pod stol
na kameni pod

Krava, koza i vol

On ih jedini vidi

Spusti svoju tanku ruku
na njihova leđa
pa ih gladi

Gladi ih
Dugo u noć

P O E Z I A  •  P O E Z I J A
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DAVOR 
IVANKOVAC
(1984)

Nekoliko godina mira
Za redovne popodnevne kave ažuriramo antivirusni,
vrućina jenjava u polutami sobe,
monotona izvješća s glavnih autoputova.
Hipnotički zvukovi strojeva iz susjedstva:
krajem osamdesetih beton se pravio
kako mačke predu:
kao tiho srce vremena u satu.
Uvijek je to neki zvuk, monotonija teretnog vlaka i panika
lokomotive, uvijek je to odjek s crkvenog tornja,
taj nagli podivljali lavež koji prene baku, mobitel Andreju.
Moloko i Portugal. The Man u ćoškovima,
među dovratcima,
pletu zamke novim uspomenama.

I prostor ponavlja obrasce, uvećavaju se mjerila, smanjuju,
rupe u zidovima, u ljudima, mramorne grobnice,
atomi u središtu praznine.
Ponekad padne daska, nešto se zalupi, lupi,
propuh u vratima mrtvačnice
i predenje strojeva
u susjedstvu stane.

Uslijedi mir.

Câțiva ani de pace
La cafeaua obișnuită de la amiază actualizăm antivirușii,
dogoarea slăbește în semiîntunericul camerei,
rapoarte monotone de pe autostrăzile principale.
Sunetele hipnotice ale ustensilelor din vecinătate:
la finalul anilor optzeci betonul se făcea
cum torc pisicile:
ca inima tăcută a timpului în ceas.
E întotdeauna un sunet, monotonia trenului de marfă și panica
locomotivelor, e întotdeauna ecoul din turnul bisericii,
acel lătrat brusc sălbăticit scuturând-o pe bunica, telefonul mobil pe Andreja
Moloko și Portugalia. The Man în cotloane,
printre tocurile ușilor,
țes capcane pentru noi amintiri.

Și spațiul repetă tiparele, se măresc scările, se micșorează,
găurile în zid, în oameni, cavourile de marmură,
atomi în centrul vidului.
Uneori cade o scândură, ceva se trântește, lovește,
curentul de la ușa morgii
și torsul ustensilelor
din vecinătate încetează.

Urmează pacea.
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Alunecare
La amiază după o ploaie adâncă,
îmi trag cizmele mari de cauciuc și
ies în curte.

Iarba de primăvară se întrezărește
sub crusta încruntată.
Broaștele sar în cercuri concentrice,
pupilele urmăresc în hățișuri.

Se lasă acoperișurile caselor și hambarele,
pridvoarele și cotețul șubrezit,
tot mai jos și mai întunecat, înspre coroanele
mucoase ale copacilor atârnând prin grădină.

De pe frunzele prunilor tineri se storc norii
și noaptea în picături:
suspinul păsării se stinge în tufele de ferigi
de pe margine, ogoarele
s-au scufundat într-un bazin
cald și tulbure.

Ies prin nisip și scoici
în calea șerpilor de la orizont.
Brazdele se lărgesc în spatele picioarelor mele,
se fracturează și
dispar.

Manifest
În fiecare dimineață îmbrac salopeta albastră
și-mi sorb cafeaua cu muncitorimea 
în cafeneaua din centrul comercial.
În josul șoselei se revarsă sunetul.
Unde e moartea?
Sentimentul închiderii unui dulap gol,
deschiderea coliviei, gaură în trupul scheletului.
Inutilitatea trebuinței de a explica orice păsării.
Să vorbești vagabonzilor despre revoluție,
despre politica americană, despre colonizarea 
coroanei de copac.
Din indicatorul rutier a ieșit afară pericolul
și s-a retras adânc în sine, cotlonul răului.
Inima saltă în adâncul norilor, stratosfera respiră,
automobilele ard combustibilul neauzit și inutil,
iar curentul străbate cablurile, pulsează în 
baterii.
Rândul de arbori dispare în incendiu precum 
știuleții de porumb în combină,
rămân așezat,
mâine iarăși mor.

Proklizavanje
U podne nakon duboke kiše,
navlačim velike gumene čizme i
zakoračim na dvorište.

Proljetna trava nazire se
ispod namreškane površine.
Žabe skaču u koncentrične krugove,
zjenice promatraju u šipražju.

Spuštaju se krovovi kuće i šupe,
čardaka i urušenog svinjca,
sve niže i tamnije, prema sluzavim
obješenim krošnjama u vrtu.

S lišća mladih šljiva cijede se oblaci i
noć u kapima:
ptičji vapaj naglo zamire u paprati
na rubu, oranice
utonule u topli
mutni plićak.

Gazim kroz pijesak i školjke
ususret zmijama na horizontu.
Brazde se šire iza mojih nogu,
prelamaju se i
nestaju.

Manifest
Svakoga jutra oblačim plavi kombinezon
i s radništvom ispijam kavu
u kafiću trgovačkog centra.
Niz cestu se slijeva zvuk.
Gdje je smrt?
Osjećaj zatvaranja praznog ormara,
otvaranja krletke, rupa u tijelu kostura.
Izostanak potrebe da se ptici objasni bilo što.
Da se skitnici govori o revoluciji,
američkoj politici, koloniziranim krošnjama.
S prometnog znaka išetala je opasnost
i povukla se dublje u sebe, prikrajak zla.
Srce preskače u dubini oblaka, stratosfera diše,
automobili izgaraju gorivo nečujno i uzalud,
a struja kola žicama, pulsira u bateriji.
Drvored nestaje u požaru kao klipovi u 
kombajnu,
ostajem sjediti,
sutra ponovo umirem.
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Život miriše na kavu
Kiša će isprati autoportret jutra prije negoli se
svaka izvjesnost uglavi
u predviđeno mjesto.
Knjige su ukiseljene od dugog stajanja
na pravim mjestima, pritisnute teškim
kamenjem odustajanja,
možda su kancerogene, perem ruke,
svako je listanje lutrija s vlastitim genomom,
nebeski svod je azbestni.
Bijele linije pod nebom ostavljaju pali anđeli, one
podvlače svaki izlazak u svijet.
Mlaki ljevičari izopćuju sve konzistentnije
od vlastite duše i poezije, tonu,
nemaju ništa protiv sebe ili mene, ali ja sam
s krajnjeg istoka iza kojeg stoji istok.
Kada sam tamo
skuham si crnu tursku kavu i razmišljam o povijesnoj
nužnosti i nuždi, trivijalnim razlozima opstanka
nacije i pojedinca, miriše
cijela kuća i pola ulice, privuče ponekog,
uglavnom pogrešnog,
a ovdje su ulice kao drugdje avenije, čak i seoske,
duge i široke,dovoljno da prođe nekoliko tenkova i
ne zaglave se, ali to ne smijem reći, to
mislim u osami. Gutam terapije i nikoga
ne proklinjem, i ponekad samo odem. Hodam
velikim zapadnim gradovima, zalazak sunca
jednako je daleko, nitko me ne gleda, ja sve,
šutim, čekam zeleno, a svijet i dalje miriše
na istočna zgarišta i kavu.

Viața miroase a cafea
Ploaia va spăla autoportretul dimineții înainte ca fiecare
certitudine să se împotmolească
în locul prevăzut.
Cărțile s-au acrit de la atâta nemișcare
pe locul lor corect, apăsate de lespedea
grea a renunțării,
poate sunt cancerigene, spăl mâinile,
orice răsfoire e o loterie cu propriul genom,
bolta cerească e de azbest.
Îngeri căzuți lasă în urmă linii albe sub cer, ele marchează
fiecare ieșire în lume. 
Socialiștii călduți îi excomunică pe toți cei mai consistenți
ca sufletul și poezia lor se scufundă, 
nu au nimic împotriva lor înșiși sau a mea, dar eu sunt
din estul extrem în spatele căruia stă estul. 
Când sunt aici
fierb o cafea neagră turcească și mă gândesc la trebuințele
și nevoințele istorice, la motivele triviale ale supraviețuirii
națiunilor și indivizilor, miroase
toată casa și jumătate din stradă, atrage pe careva,
în general pe cineva nepotrivit,
iar aici străzile, chiar și cele de sat, sunt precum în altă parte bulevardele,
lungi și largi,
suficient cât să treacă pe ele câteva tancuri și
să nu se blocheze, dar asta nu am voie să spun, asta
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gândesc în singurătate. Înghit terapii și nu blestem 
pe nimeni, și uneori doar plec. Mă plimb 
prin marile orașe din vest, apusul soarelui 
e egal de departe, nimeni nu mă vede, eu văd tot,
tac, aștept să se facă verde, iar lumea miroase în continuare
a ruină estică și a cafea.

Klasna
Upravo kada sam pomislio
da sam napokon svršio sa svime
osjetio sam tijesnu blizinu države.
Poštar je dostavio dokaze da nisam u dodiru
s novim društvenim poretkom. Ne vidjevši kako se
to razlikuje od komunizma i diktature, nastavio sam
okopavati ljiljane i grožđe. Sredinom tjedna i godine
orahova krv škropi oštricu sjekire: čije držalo je raslo
kao odmorište pticama i jednom samoubojici:
nedavno je posječeno da bi dalje sjeklo.
Izdaleka lavež čipiranih pasa, lutalica s rodoslovljem,
u srcu satelita pulsira ljubav za njih i silazi s neba,
nevidljiva i brutalna domovina. Hrđa s noža
ulazi u svinju i razlijeva se krvotocima
gladnih roditelja: koji su masturbirali na
francuska međunožja sedamdesetih,
kasnije su: kina zapalili, žene silovali,
psima pucali u potiljak.

Na radiju u hladovini trešnje:
ionski motori jašu repove kometa,
roboti nam kopaju
grobove u svemiru.

De clasă
Tocmai când mă gândeam
că am terminat-o în sfârșit cu toate
am simțit apropierea sufocantă a statului.
Poștașul mi-a livrat dovezile că nu sunt în linie 
cu noua ordine socială. Neînțelegând cum se deosebește
asta de comunism și dictatură, am continuat să plivesc
crinii și vița de vie. La mijloc de săptămână și de an 
sângele nucului stropește lama toporului: al cărui mâner s-a transformat 
în cuib de odihnă pentru păsări și pentru un sinucigaș:
tăiat recent pentru a tăia în continuare.
De departe lătratul câinilor microcipați, vagabonzi cu genealogie,
în inima satelitului pulsează iubirea pentru ei și coboară din ceruri,
o patrie nevăzută și brutală. Rugina de pe cuțit
intră în porc și se varsă în fluxul sanguin 
al părinților înfometați: care s-au masturbat 
pe filmele porno franțuzești din anii șaptezeci,
și apoi: au dat foc cinematografului, au violat femeile,
au împușcat câinii în ceafă. 

La radio, la umbra cireșului:
motoare cu propulsie pe ioni călăresc cozile cometelor,
roboții ne sapă 
morminte în univers.
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Dobra pjesma 
(i brda joj i dol)
Povremeno ta hobotnica ispusti crnilo
po očima i čelu.
Jedna se mrena navuče, druga padne.
Umočimo iglu i tetoviramo liniju
između nas, između sebe i
prevelikih očekivanja od jutra.
Noć je svjetliji dio dana, soba
uvijek otvorenih vrata,
balon koji se ispuše,
smežura,
izgori.
U metar duboko blještavilo
gaze ljudi koji ne mogu pogriješiti,
čuju se riječi, govore o juhi i salvetama,
dugom popodnevu bez dugova i
razloga za strah, samo ta bjelina koja
blokira misao i pokret,
a mi još stignemo počistiti tepihe,
poravnati zavjese i
otključati vrata
prije nego
dođu
po nas.

O poezie bună 
(și ale ei dealuri și văi)
Din când în când această caracatiță eliberează cerneală
pe ochi și frunte.
O pleoapă se retrage, cealaltă cade.
Înmuiem acul și tatuăm linia 
dintre noi, dintre sine și 
așteptările prea mari de la ziua de ieri.
Noaptea e partea mai luminoasă a zilei, o cameră
cu ușile mereu deschise,
un balon care răsuflă,
se zbârcește,
arde.
În strălucirea de un metru adâncime 
calcă oameni care nu pot greși,
se aud cuvinte, vorbesc despre supă și salvete
despre o după-amiază lungă fără datorii și
pricini de frică, doar această albeață care 
blochează gândul și mișcarea,
iar noi avem încă timp să curățăm covoarele,
să îndreptăm perdelele și
să descuiem ușa
înainte să 
vină
după noi.
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Pjesma semafor
Radi ono što radi totem.
Vikendom i blagdanima
popunjava nebo i zemlju grimiznim perjem.
Koga ili čega? Ima birokratske pravde u njegovom
djelovanju, ima suštine riblje kraljețnice, fosila duha.
U srcu grafitne olovke nosim misao, escajg za mrtvo
mladunče, hrvatska povijest u knjigama od stiropora
u sve duțim redovima, na policama antiknih regala.
Plastične banane, drveni krastavci, keramičke višnje.
Ja bih se zaista želio roditi u neko drugo vrijeme,
u neki treći prostor, Rimsko Carstvo sletjelo na Mjesec,
ili aterirati u bitku na Sutjesci,
iz ovoga svijeta isti drugi svijet,
predvidjeti svako podne, kišu,
pomrčinu Sunca, države, Sunca, naroda.
Ja bih zaista države proći bez šepanja, klizanja, zamuckivanja,
ali lukavi oblici tijela teksta pale se, gase se, pale se, ne gase,
nikada ne prestaju
svoj halucinantni logički ples:
kao kad vatra pleše oko neprijatelja.

Poezia semafor
Face ceea ce face și un totem.
În weekend și de sărbători
umple cerul și pământul cu pene vermilion.
A cui sau a ce? E o dreptate birocratică în
funcționarea ei, e ceva din esența spinării de pește, fosilă a spiritului.
În inima unui creion de grafit port gândul, tacâm pentru 
puii morți, istoria croată în cărți de polistiren
cu rânduri din ce în ce mai lungi, pe rafturi antice.
Banane de plastic, castraveți de lemn, vișine de lut.
Eu într-adevăr aș vrea să mă nasc într-altă vreme,
într-alt spațiu, Imperiul roman ajuns pe Lună,
sau să aterizez pe câmpul de luptă din Sutjeska,
din lumea asta aceeași altă lume,
să prevăd orice amiază, ploaie,
eclipsă a Soarelui, statului, Soarelui, poporului. 
Eu aș vrea într-adevăr să trec fără șchiopătare, alunecare, bâlbâială, 
dar formele șirete ale corpului textual se aprind, se sting, se aprind, nu se sting,
nu încetează niciodată 
halucinantul lor dans logic:
precum focul dansează în jurul inamicului.

P O E Z I A  •  P O E Z I J A



35

Razglednica
U panonskim gradovima što vonjaju po ustajaloj 
mokraći
zatekao sam zaključanu
crvenu telefonsku govornicu.
Nezaposlenima ulaz zabranjen, na vratima 
pekarnice.
U podrumu životinje poplava i granje.
U plavim kravljim očima, u plavetnilu svinje,
živi malo, emotivno biće:
crvena prašina ciglane, sva u ambroziji,
samo se slegne u venama,
kao krv otječe u rijeku,
rijeka stoji, jezero smrdi;
počasti za postrijeljane zločince,
njihove su odore gutale svjetlost,
crne jame lokalne histerije
i na ulasku u panonske gradove
što i zimi vonjaju na govna i pofurene pileće kože,
stoji latinično:
zabranjen pristup nestručnima,
zabranjuje se nepismenima,
nezaposlenima ulaz zabranjen.
Grimizni vjetar ne kovitla zavjese,
u tamnoj sobe prebirem perle,
ofucanu prijeratnu bižuteriju, obiteljski  
foto-album,
suveniri, razglednice,
Jugoslavija,
Topusko.

Carte poștală
În aceste orașe panonice duhnind a urină stătută
am dat peste o cabină 
roșie de telefon închisă.
Accesul interzis neangajaților, pe ușile patiseriei.
În beci, animale inundație și snopi de crengi.
În ochii albaștri de vacă, în albastrul porcului,
trăiește o ființă mică, emotivă:
pulberea roșie a fabricii de cărămidă, toată în 
ambrozie,
se sedimentează în vene,
cum sângele se revarsă în râu,
râul se oprește, lacul miroase urât;
onoruri pentru infractorii executați,
uniformele lor au înghițit lumina,
și găurile negre ale isteriei locale
și la intrarea în orașele panonice 
care și iarna duhnesc a rahat și a piele de pui 
pârlită,
stă scris în caractere latine:
interzis accesul nespecialiștilor,
e interzis analfabeților,
neangajaților intrarea interzisă.
Vântul purpuriu nu umflă perdeaua,
în întunericul camerei aleg perlele,
bijuteriile ponosite dinainte de război, albumul 
foto de familie,
suvenire, cărți poștale,
Iugoslavia,
Topusko.

Traducere de Adrian Oproiu
(text revăzut de Goran Čolakhodžić)
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GABRIEL DALIȘ
(1978)

cernăuți înghețat
: mi-e foame și mă aud ca picătura pe tablă.
ademenesc fumul, foamea cu pușca pe umăr,
un soldat dezertor,
o amuletă cu botul peștelui în două direcții
(dacă era un copil, i-ar fi pus dinții-n batistă)
hornul ține un dulap de cârlige,
degetele schiloade par un grătar 
pe care-i ars samuel.
în debara împing frigiderul cu mortăciuni.
voi aprinde aici o veioză într-un sicriu,
vor smulge din oase un lift spre patiserie.
mă vând în castron, în cană,
în mizeria care ne-a fãcut patul
lumina a fost reținută de gardieni.

amenințare
: acopăr un măr cu o cască.
astup camera umedă cu o cască.

îi iau casei măsura.
strada-i umbrită.

limba mea are o cască strânsă,
un secret pentru amenințările lor.

închid strada în pivniță.
pivniței îi leg sub bărbie o cască.

orice soldat poartă casca
prinsă cu două curelușe-război.

primul război
: foametea s-a măritat cu un sat de copii

ziarul a scuipat în sicrie

sânii rivkăi (porci într-o troacă)

mai clipesc și-s ca lucrurile.

spumegă rãzboiul pe-o parte –

ne călărește un hoit

cu behăit înnegrit și turbat.

smrznuti černovci
: gladan sam i čujem se kao kap kiše na limu.
vabim dim, glad s puškom na ramenu,
vojnik dezerter,
amajlija s ribljim ustima na obje strane
(da je dijete, čuvao bi joj zube u rupčiću)
dimnjak pridržava ormar kukama,
osakaćeni prsti izgledaju kao roštilj na kojem je 
spaljen samuel.
u ostavi guram hladnjak sa strvinama.
upalit ću ovdje lampu u lijesu,
iščupat će iz kostiju lift za pekarnicu.
prodajem se u zdjeli, u šalici,
u prljavštini koja nam je prostrla krevet
svjetlo su priveli stražari. 

prijetnja
: pokrivam jabuku kacigom.
zatiskujem vlažnu sobu kacigom.

uzimam mjere kuće.
ulica je zasjenjena.

moj jezik ima tijesnu kacigu,
tajnu za njihove prijetnje.

zatvaram ulicu u podrum.
podrumu ispod brade svezujem kacigu.

svaki vojnik nosi kacigu
stegnutu dvama rat-remenčićima.

prvi rat
: glad se udala za dječje selo

novine su pljunule u lijesove 

rivkine grudi (svinje u koritu)

trepću još uvijek i poput stvari su.

rat se pjeni na jednoj strani – 

leš nas jaše

s pocrnjelim i bijesnim blejanjem.
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lagăr
: dintr-o dată toate poemele
s-au dat la o parte
şi mă muşc de cap de atunci singur.
pe o masă de operație, deasupra cantinei,
din sânii mamei am supt sânge,
iar după mine
vreo cincizeci de câini prin zăpadă
precum trenulețele.
să ştii – orice om singur e mai aproape de o 
fereastră
decât orice alt om împreună cu cineva.
însă ninsoarea aduce moarte
mâini legate de alarmă
peste acoperiş.

spaima sylviei plath
: încotro se îndreaptă aceste
zgomote albe
ca sinucigașele tinere?
stive de păr în cuptorul
locomotivelor –
miercuri picioarele
vor fi răpite de șobolani.
pun pe foc pastile din
pungile aduse noaptea,
tac într-o pădurice sticloasă.
care-i cel mai apropiat pod?
unde-i șurubelnița,
deghizarea-n platformă?
prea cald și nimic
din zilele noastre.

piedici și arme
: cernăuți pe o carte poștală
am primit-o acum.
nu-i târziu.

în oraș
frigul joacă table
cu o regină dezbrăcată
înflorește prin două cămăși pe o moartă
tunsă.
un bețiv dintr-o clinică împrumută alcool de la 
moarte.
piedici și arme sub folii de plastic.

logor
: odjednom sve pjesme
su se maknule na stranu
i sam si otad zagrizam glavu.
na operacijskom stolu, iznad kantine,
iz maminih grudi sisao sam krv,
a za mnom 
pedesetak pasa kroz snijeg
kao vlakići.
da znaš – svaki čovjek koji je sam bliže je 
prozoru
nego bilo koji drugi koji je s nekim.
ali snijeg donosi smrt
ruke privezane za alarm
iznad krova

strah sylvie plath
: kamo su se uputili ti
bijeli šumovi
kao mlade samoubojice?
stogovi kose u peći
lokomotiva –
u srijedu će noge
oteti štakori.
stavljam na vatri tablete
iz vreća donesenih u noći,
šutim u staklenom šumarku.
koji je most najbliži?
gdje je odvijač,
prerušavanje u platformu?
prevruće i ništa
od naših dana.

zapor i oružja
: černovci na razglednici
sada sam je primio.
nije kasno.

u gradu
hladnoća igra triktrak
s golom kraljicom
cvjeta kroz dvije košulje na ošišanoj
mrtvoj ženi.
pijanac u klinici posuđuje alkohol od smrti.
zapor i oružja ispod plastičnih folija. 
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cuvinte
: granițele în care ne-am prins ochii
s-au uscat, deși-s împrejur inundații.
pot să inventez cuvinte
să le dau înțelesuri
să îi pun pe alții să le spună

cuvintele nu înseamnă nimic

și-s oglinzi cu provizii de aer

dacă nu le așezi în față o vietate
să le stea împotrivă.

yad vashem
: războiul
nu se ascunde în buchete de flori

desface armele pe farfurie.

șlomo îşi duce acasă maşina de spălat cu un tir

un glonte îi băltește în obraz.

(am certificatul de a nu putea înțelege

de a descoperi prea târziu adevărul.)

un demon cu ecuson poartă fustă,

strânge un sac de haine, aruncă sacul în cer

și cearșafurile nu le mai schimbă.

războiul
lipește timbre pe femei și le trimite de tot

a închis sinagoga cu un copil, l-a împins în 
broască.

(miresele se împiedică –

norii se umplu de pantofi cu tocuri.)

rãzboiul a dresat frigul. ne face baie în 
buzunarele lui

zornăim sub bănuții de platină.

riječi
: granice u koje su nam se zaplele oči 
osušile su se, iako je uokolo poplava.
mogu izmisliti riječi
dati im značenje
narediti drugima da ih izgovore

riječi ne znače ništa

i ogledala su sa zalihama zraka

ako ih ne postaviš pred neko biće
da im se usprotivi.

yad vashem
: rat
ne skriva se u buketima cvijeća

prostire oružje na tanjuru.

shlomo kamionom donosi kući perilicu za rublje 

metak mu stvori lokvu u obrazu.

(imam svjedodžbu za nemogućnost shvaćanja

prekasnog otkrivanja istine.)

demon sa značkom nosi suknju,

skuplja vreću odjeće, baca vreću u nebo

i više ne presvlači posteljinu.

rat
lijepi poštanske marke na žene i šalje ih zauvijek

zatvorio je sinagogu s djetetom, gurnuo ga u 
ključanicu.

(nevjeste se spotiču – 

oblaci se pune cipelama s potpeticom.)

rat je ukrotio hladnoću. kupa nas u svojim 
džepovima

zveckamo pod platinastim novčićima.
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așteptare
: de departe asculți o poveste.
aici însă fiecare cuvânt
părăseşte câte o targă.

îmbulzeală în șanțuri.

cauciucul negru cu care semăn.

m-am târât afară cu un prieten
ne-am uitat ca o slugă la soare
cu două cănuțe în mâini.

animalele ardeau înfășurate în banderole.

glontele
: atunci când moare
prin somn
câte un om,
eu mă ascund
pentru o seară
la el în grădină
și îl aștept să intre în casă
ca înainte.

steagul de la intrare
e negru,
oglinda acoperită –
capac să țină
mâncarea
fierbinte.

glontele
trece
prin ușa
deschisă,
peste scările
podului,
fără să se împiedice.

čekanje
: iz dalijne čuješ priču.
ovdje pak svaka riječ
napusti pokoja nosila.

krkljanac u jarcima.

crna guma kojoj nalikujem.

izvukao sam se van s prijateljem
gledali smo sunce poput slugu 
s dvije šalice u rukama.

životinje su gorjele umotane u trake.

metak
: kad u snu
umre
kakav čovjek,
ja se skrivam
na jednu večer
u njegov vrt
i čekam da uđe u kuću
kao prije.

zastava na ulazu
je crna,
ogledala pokrivena –
poklopac koji čuva
toplinu
jela.

metak
prođe 
kroz otvorena
vrata,
preko ljestve
za potkrovlje,
ne spotakne se.

Preveli Ana Brnardić Oproiu 
i Adrian Oproiu
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FLASHBACK

A fost oare întâlnirea mea cu Emil Cioran, „cel 
mai mare filozof nihilist al secolului XX”, în cele-
bra sa mansardă din Parisul anului 1989, pregăti-
tă într-un fel anume deja cu mult timp în urmă? 
A fost oare prefigurată de logica acelei ordini de 
rang înalt, metafizic, de sistemul acelor legi se-
crete date de experiența interioară care se dobân-
dește și adâncește prin intermediul literaturii și al 
artelor, de ceea ce în așa-zisa realitate comună se 
manifestă precum „un concurs întâmplător al îm-
prejurărilor”? Pentru a obține un răspuns afirma-
tiv la această întrebare, pentru a lumina tonul ei 
mistic cu exemple concrete și adecvate, e necesară 
o introducere substanțială.

În zilele de liceu ale tinereții influența literatu-
rii a avut pentru mine o însemnătate mare, chiar 
crucială. Operele lui Lautréamont, Rimbaud și 
Kafka au lăsat o urmă adâncă în sensibilitatea 
mea. Cu patos și deosebita bucurie de a descoperi, 
în sensul cel mai complex al acestor cuvinte, am 
citit Cânturile lui Maldoror de Lautréamont. Erau 
o evanghelie aparte a onirismului. O lume a pei-
sajelor dure, a metamorfozelor fantastice, a unor 
sobrietăți bizare și a unei mizantropii seducătoare 
construită cu stilul atractiv al poetului rebel. 

Gândul la influența literaturii și a artei nu im-
plică în mod automat și ideea a ceva ce m-ar face 
diferit față de ceea ce sunt, față de cum sunt. Influ-
ența unei opere literare, a unor picturi sau a unor 
sculpturi deschide posibilitatea și, înainte de toate, 
mă face să descopăr acea parte din mine, acea sen-
sibilitate de care până acum nu am fost conștient. 
Astfel, printr-un drum mediat, se instituie conști-
ința ființei. E un fel de inițiere spirituală intimă în 
propria lume nedescoperită până atunci.

Însemnătatea esențială pe care a avut-o în acest 
sens literatura lui Lautréamont este legată îndeo-
sebi de dezlănțuirea acelei trăsături a creativității 

Dimitrije Popović:
EMIL CIORAN
SAU DATORIA 
FAȚĂ DE 
«SCURT TRATAT 
DE ADMIRAȚIE1»
(PARTEA ÎNTÂI)

1 După cum se va 
vedea în partea 
a doua a acestui 
fragment care va fi 
publicată în nu-
mărul 3 al revistei 
Verso, conform 
mărturisirii lui 
Dimitrije Popo-
vić, nu este vorba 
despre cartea 
lui Emil Cioran 
Exercices d’admi-
ration (Exerciții 
de admirație), 
ci e vorba de 
titlul unui proiect 
editorial comun 
care porneşte de 
la această carte, 
în croată având 
denumirea Kratak 
pregled obožavan-
ja (Scurt tratat de 
admirație), denu-
mire aleasă pentru 
a oglindi titlul 
din sârbo-croată 
al Tratatului de 
descompunere 
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traducerea poetu-
lui sârb Milovan 
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punere), 1979, 
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mele care se manifestă printr-o expresie poetică 
suprarealistă, printr-o afinitate pentru lumea de 
dincolo, pentru irațional, bizar, inconștient... 

Cuvintele lui Lautréamont din Primul cânt 
al Cânturilor lui Maldoror „... ai un chip suprau-
man; trist precum universul, frumos ca o sinuci-
dere” sau cele din Al șaselea cânt al aceluiași vo-
lum – „Frumos precum retractilitatea ghiarelor 
păsărilor răpitoare, sau ca incertitudinea mișcări-
lor musculare în plăgile moi ale reginuii cervicale 
posterioare; și mai ales precum întâlnirea întâm-
plătoare dintre o umbrelă și o mașină de cusut pe 
o masă de disecție”2 au fost atât de importante, 
de inspirative și provocatoare intelectual, la fel de 
mult ca și unele opere din artele frumoase clasice, 
respectiv moderne de care eram pătruns. 

Bizarele metafore ale lui Lautréamont îmi 
deschideau lumile unor stiluri poetice noi, lumile 
unor lucruri aflate într-o ordine nouă, diferită, și 
în care, odată cu aceste noi relații neconvenționa-
le, lucrurile primesc noi înțelesuri, capătă un sens 
nou și într-un fel anume se schimbă pe ele însele.

La fel mi-au plăcut și volumele lui Rimbaud 
Un anotimp în infern, Iluminațiile, antologia Pus-
tinje ljubavi, și știam să recit câteva din poeziile 
lui pe de rost. Îmi amintesc în continuare câteva 
versuri din „Ofelia”, „Ofelia albă precum un crin 
enorm”:

De peste un mileniu Ofelia mai tristă, 
Fantomă albă, trece pe fluviul negru-n veci; 
De peste un mileniu demența-i blând insistă 
Şi-şi murmură romanța în boarea serii reci.3

Metamorfoza lui Kafka cu logica sa a realității bi-
zare a avut o influență atât de mare asupra sen-
sibilității mele că după lectura acestei povestiri, 
impresionat de rezumatul ei, am făcut un desen 

2 Neavând acces la 
traducerile publi-
cate în limba ro-
mână din opera 
lui Lautréamont, 
această traducere 
este făcută prin 
limba croată și 
coroborată cu 
originalul fran-
cez; iată fragmen-
tul în original, 
din care în textul 
de mai sus auto-
rul a exclus un 
pasaj, anume a 
treia comparație: 
„Il est beau com-
me la rétractilité 
des serres des 
oiseaux rapaces; 
ou encore, com-
me l’incertitude 
des mouvements 
musculaires dans 
les plaies des 
parties molles de 
la région cervica-
le postérieure; ou 
plutôt, comme 
ce piège à rats 
perpétuel, tou-
jours retendu 
par l’animal pris, 
qui peut prendre 
seul des rongeurs 
indéfiniment, 
et fonctionner 
même caché sous 
la paille; et sur-
tout, comme la 
rencontre fortuite 
sur une table de 
dissection d’une 
machine à coudre 
et d’un paraplu-
ie”, Lautréamont 
, Le chants de 
Maldoror, ediție 
online, Project 
Gutberg, 2011: 
https://www.
gutenberg.org/.

3 Strofă din poemul 
Ofelia, în Arthur 
Rimbaud, Opere, 
Polirom, 2003, 
traducere de Mi-
hail Nemeș.
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în acuarelă. Intenționat nu l-am intitulat după 
numele personajului principal, a tânărului co-
mis voiajor Gregor Samsa, care într-o dimineață 
s-a trezit metamorfozat în insectă. Am intitulat 
desenul „Kafka”. Metamorfoza am considerat-o 
un fel de autoportret metafizic al autorului. În 
acel desen o insectă corpolentă și întunecată tre-
ce noaptea pe o stradă prin fața porții unei curți 
îngrădite. 

Pe lângă cei trei autori menționați pe care îi 
consider ca fiind cei mai importanți pentru anii 
mei formativi am fost impresionat și de Imnurile 
nopții ale lui Novalis, de Reperele pe mare ale lui 
Saint-John Perse, de Idiotul lui Dostoievski, evi-
dent datorită acelei descrieri a picturii lui Holbe-
in Hristos mort 4 și a acelui cap decapitat în care, 
în timp ce se învârte, pentru scurt timp poate, 
încă mai trăiește gândul.

Deși în acea perioadă, la douăzecei de ani, mă 
ocupam intensiv cu desenul, pictura, făceam co-
laje, asamblări și obiecte, multe din acele lucrări 
timpurii au fost în cea mai mare măsură inspirate 
de Cânturile lui Maldoror. Istoricul de artă și po-
etul Mladen Lompar, care împreună cu colegul 
Milan Marović a vernisat prima mea expoziție 
independentă în Palatul albastru din Cetinje5 din 
anul 1974, a văzut în acele desene și colaje duhul 
„poetului blestemat”.

Îmi doream (parafrazând un gând al lui Lau-
tréamont referitor la propria poezie) să fac picturi 
„umede de plictis, imagini ale descompunerii, ale 
desfrâului, ale negației și ale morții”.

Încă din zilele mai crude ale copilăriei mă stă-
pânesc gândurile despre moarte. Uneori mersul 
la culcare îmi părea ca o scufundare în moarte. În 
somn încetam să fiu conștient de mine însumi. În 
acele vremuri trezirea nu o trăiam ca pe o conti-
nuare naturală a realității, ci ca pe o nouă renaș-
tere. O nouă întoarcere la viață. Am aflat pentru 
prima oară de actul sinuciderii când aveam șapte 
ani. Faptul că omul poate decide să-și ia singur 
viața mă deruta și mă tulbura în mod neplăcut. 

Când cineva murea subit de atac cerebral 
sau infarct, tânăr sau bătrân, se spunea „a avut o 
moarte frumoasă”. Aceste două concepte, „moar-
te” și „frumusețe”, mi-au rămas până astăzi în-
trepătrunse de fire mistice nefărâmițate, care se 
înnoadă continuu, pătrund în conștiința mea și 
se proiectează în arta mea. 

Imaginea crudă a morții, descojită de frumu-
sețe, care mi s-a încrustat adânc în memorie, a 
fost în legătură cu o sinucidere. Am văzut trupul 
planturos al sinucigașului acoperit cu un cearșaf 
gri pe care doi oameni tineri și puternici îl cărau 
pe o targă. Sinucigașul, vecinul meu, un om de 
vârstă mijlocie, a fost găsit mort la poalele unei 
stânci aspre și abrupte ale unui deal din apropie-
re. S-a împușcat cu pistolul în cap.

Când mă uit la pictura lui Poussin, Peisaj cu 
îmormântarea lui Phocion, îmi aduc aminte întot-
deauna de imaginea aceasta din copilărie, de cei 
doi tineri puternici ducând pe targă trupul neîn-

suflețit al sinucigașului. Treceau pe o potecă bătă-
torită presărată cu nisip, printr-o livadă deasă spre 
casa celui decedat. Era o zi frumoasă, însorită de 
toamnă. Părea că și crengile nemișcate ale meri-
lor, îngreunate de fructele coapte, îndoite precum 
în căință, jeleau mut în urma lui. Părea că moar-
tea adusese în natură o pace neobișnuită, grea, cu 
toate că din casa celui decedat se auzeau plânsete 
și tânguiri înăbușite. De parcă în acele momente, 
mediată de moarte, stăpânea o armonie tainică 
între cer și pământ. 

Moartea a rămas pentru mine o taină seducă-
toare, emoționantă și înfricoșătoare. În acele zile 
ale copilăriei în casa mea părintească din Cetinje 
am descoperit două lucruri interesante care au 
fost declanșatoarele obiectului principal al profe-
siei mele și care mi-au conturat orizonturile inte-
reselor. E vorba despre o machetă veche anatomi-
că a corpului uman făcută din hârtie și o pictură 
înfățișându-l pe Hristos crucificat a pictorului 
german din perioada goticului târziu Matthias 
Grünewald, făcută pentru altarul Bisericii Sfântul 
Anton din Isenheim. 

Partea din față a machetei anatomice pe care 
și astăzi o mai păstrez în atelierul meu din Zagreb 
înfățișează un nud de fată tânără cu corp armonios 
și carne plăpândă. Doar așa-numita zonă rușioasă 
era acoperită cu o pânză deschisă la culoare. În 
expresia feciorelnică a chipului ei, în atitudinea 
verticală și liniștită era ceva ce ține de sfințenie. 
Acest corp feminin se defolia în toate straturile 
constituției sale anatomice trasate minuțios și 
colorate rafinat. Mușchi, tendoane, nervi, artere, 
vene, organe interioare, se desfăceau strat cu strat, 
de parcă s-ar frunzări un fel de carte a vieții, până 
la ultima pagină în care era înfățișat scheletul. 
Imaginea morții întruchipată de craniul cu fălcii-
le încleștate arăta de parcă ar râde, mai bine spus 
de parcă ar rânji. Frunzărind această neobișnuită 
carte a vieți, curios și nu fără un anume sentiment 
de surescitare neplăcută, mi-am introdus degetele 
în »conținutul« lăuntrului ei. Am pătruns în co-
șul pieptului, m-am răspândit în lobii pulmonari, 
am mișcat cu atenție organele în cavitatea abdo-
menului. 

Această cunoaștere infantilă a corpului uman 
a trezit în mine și în conștiința mea gânduri me-
lancolice despre înțelegerea faptului că în noi toți 
trăiește moartea și că sub pielea chipului nostru 
se ascunde craniul. Imaginea propriei morți care 

4 Cu referire la 
tabloul lui Hans 
Holbein cel 
Tânăr intitulat 
Trupul lui Iisus 
Hristos mort în 
mormânt.

5 Cetinje, capitala 
istorică a Mun-
tenegrului unde 
se află și Palatul 
albastru, construit 
între 1894-1895 
special pentru 
moștenitorul 
tronului, prințul 
Danilo al II-lea de 
Muntenegru; în 
secolul XX Palatul 
albastru a fost 
folosit ca galerie 
pentru diverse 
expoziții, iar din 
2010 palatul este 
reședința preșe-
dintelui Muntene-
grului.
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râde în noi. La capătul vieții, precum și la capă-
tul acestei machete anatomice, craniul va rămâne 
chipul real, adevărat al morții noastre. 

A doua imagine a morții, mult mai comple-
xă și mai mistică, era prezentată de compoziția 
menționată a lui Hristos răstignit de Grünewald 
pe care am descoperit-o într-un vechi lexicon ger-
man. Forța expresivă a imaginii înspăimântătoare 
a supliciului lui Iisus pe cruce mă emoționa și în 
același timp mă speria. Sub cerul întunecat al Gol-
gotei Hristos moare în groaznice chinuri. Corpul 
monumental e distorsionat de durere, lovit și ră-
nit. Degetele ascuțite ale palmei bătute în cuie pe 
o cruce cioplită brut zvârlesc împietrite în aer. Ca-
pul încoronat cu spini s-a prăbușit după rostirea 
ultimelor cuvinte ale lui Mesia: „S-a sfârșit.”

Observând această pictură, conștiința mea de 
copil era obsedată de întrebarea – cum Dumne-
zeu care este atotputernic poate să moară într-un 
mod atât de crud? Compoziția aceasta a lui Grü-
newald am desenat-o în tinerețe de mai multe 
ori. Urmele impresiei lăsate de această capodo-
peră a artei sacre sunt vizibile în unele compoziții 
ale ciclului meu Corpus Mysticum.

În acea perioadă timpurie, tot din cărți, l-am 
descoperit și pe Albrecht Dürer. După gravurile lui 
„Cavalerul, moartea și diavolul”, „Cei patru călă-
reți ai apocalipsei”, și „Melancolia” am făcut dease-
menea mai mult reproduceri. Mă atrăgea precizia 
cu care Dürer își transcria viziunile și claritatea 
expresiei lor neliniștitoare pe care o emanau. 

În primăvara anului 1971 am expus la o expo-
ziție de grup a tinerilor artiști din Bari. Am fost 
medaliat pentru pictură. Pictura premiată intitu-
lată „Prorocul” înfățișa un personaj în genul celor 
ale lui Lautréamont cu trupul de o culoare ver-
zui-gri, cu făcile deformate și cu pleoape pătrunse 

de pedicuță, cu privirea ațintită spre privitorul 
tabloului. 

În toamna aceluiași an m-am înscris la cur-
sul de pictură de la Facultatea de arte plastice din 
Zagreb. În timpul liber mă plimbam prin oraș și 
vizitam librăriile și anticariatele. După câte îmi 
amintesc, undeva prin primăvara următorului an 
în vitrina unei librării am zărit o carte cu copertă 
atractivă. Civilizația lui Kenneth Clark. Tocmai 
în acele zile terminasem de citit cartea lui Clark 
despre viața și opera lui Leonardo da Vinci. Am 
vrut să intru în librărie și să cumpăr cartea aces-
tui autor memorabil, dar programul de lucru al 
librăriei se încheiase. Am rămas în fața vitrinei. 
Am continuat să mă uit cu atenție la multe alte 
cărți așezate pedant pe alte rafturi ale vitrinei lar-
gi. Titlul unei cărți de pe o copertă neinteresan-
tă care se găsea în partea opusă a Civilizației lui 
Clark, m-a atras și m-a captivat imediat, Tratat de 
descompunere, autor Emil M. Cioran. Nu știam 
nimic despre acest autor. Am hotărât ca a doua 
zi, înainte să merg la Academie, să trec pe la li-
brărie și să mă informez despre conținutul cărții 
necunoscute. Am simțit instinctiv că ceea ce este 
scris acolo, în ciuda faptului că autorul îmi era 
complet necunoscut, va avea pentru mine o im-
portanță deosebită. 

Când am venit a doua zi la librărie, am ru-
gat-o pe angajata de acolo să îmi permită să răs-
foiesc cartea lui Cioran. Mi-a ieșit binevoitor în 
întâmpinare. 

Pe copertă, pe așa-zisa clapă interioară, era 
o fotografie în alb-negru a autorului. Îl arăta pe 
Cioran din profil. Liniile ascuțite ale feței, frun-
tea înaltă brăzdată de linii adânci și oblice, pă-
rul negru și des, pieptănat pe spate, falca de jos 
alungită, cele două linii de sub nări lăsându-se de 
o parte și de alta spre colțurile buzelor, trădau o 
expresie de om ursuz. Portretul radia o severita-
te neliniștitoare. În umbra deasă a sprâncenelor 
ridicate, „sub bolțile ursuze și însingurate”, cum 
ar spune Saint-John Perse, ochii erau de nevăzut. 
Datorită calității slabe a fotografiei, sau, spus 
în limbaj tipografic, datorită unei pete negre de 
culoare, acolo în profil unde trebuia să se vadă 
ochiul scriitorului, părea că se deschide o cavitate 
întunecată ce duce spre craniul lui Cioran. 

Cavitatea aceasta întunecată sugera pătrunde-
rea perspicace a ochilor nevăzuți. De parcă ar fi 
vestit tonul sumbru al gândurilor autorului care 
dădeau conținutul acestei cărți. Gulerul tare și 
îngrijit al cămășii albe cu cravată prinsă în nod 
și costumul închis la culoare erau în dezacord cu 
modul acela obișnuit, neconvențional și nonșa-
lant de îmbrăcăminte cum mă obișnuisem să văd 
la majoritatea scriitorilor vremii. De aceea, la un 
moment, dat persoana lui Cioran mă ducea cu 
gândul mai degrabă la un om de știință sau la un 
afacerist decât la un literat sau filozof. 

Am frunzărit cartea la întâmplare. Curios, fără 
o ordine anume, acolo unde mă opream din frun-
zărit, citeam numele capitolelor: „În cimitirul de-

F L A S H B A C K
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finițiilor”, „Animalul indirect”, „Blestemul zilei”, 
„Filozofie și prostituție”, „Itinerarul urii”, „Rene-
gatul”, „Variațiuni pe tema morții”, „Resursele au-
todistrugerii”, „Omul mâncat de carii”, „În cinstea 
nebuniei”, „Femeia și absolutul”, „Invocație către 
insomnie”...6 Eram fascinat de numele capitolelor. 

Am cumpărat ambele cărți. Civilizația lui 
Clark și Tratatul de descompunere al lui Cioran. 
Sub brațul meu, purtate în punga de plastic, cele 
două titluri păreau în mod ironic compatibile. 
Acel ceva în care se manifestă și se confirmă con-
tinuitatea civilizației e cu siguranță și destrăma-
rea, în sens literar sau simbolic. 

În aceeași zi, în pauza de la cursuri, pe când 
luam prânzul, am citit biografia lui Cioran. 

Emil M. Cioran s-a născut în anul 1911 în 
satul Rășinari din Carpații României. A studiat 
filozofia în București. A susținut teza de licență 
pe Bergson. Câștigător al unei burse de studiu a 
Institutului francez din București în anul 1937 
pleacă în Franța. Se stabilește la Paris. Pregăteș-
te o dizertație despre etica lui Nietzsche, pe care, 
după cum a mărturisit mai târziu, nu a avut nici-
odată intenția de a o scrie. A trăit modest. A de-
testat publicitatea. A refuzat premiile. Chiar și pe 
acela al Academiei Franceze, reprezentând o sumă 
mare de bani. Se hrănea în cantine studențești. A 
devenit unul dintre cei mai mari stiliști de limbă 
franceză, pe care Saint-John Perse l-a lăudat pu-
blic. E considerat unul dintre cei mai interesanți 
dar și cei mai radicali filozofi nihiliști ai secolului 
XX. A propăvăduit sinuciderea ca pe o slavare. 
A scris relativ puțin. Cele mai importante opere 
sunt Tratat de descompunere, Silogismele amără-
ciunii, Despre neajunsul de a te fi născut, Istorie și 
utopie, Căderea în timp, Demiurgul cel rău, Exer-
ciții de admirație. 

Așteptam cu nerăbdare momentul când am 
să mă pot dedica în liniște lecturii Tratatului de 
descompunere. După ce am terminat cu desenul 
din programul de seară de la Academie am luat 
cina într-un restaurant expres de pe Masaryko-
va. Apoi, cu cele două cărți cumpărate, am ple-
cat spre apartamentul în care locuiam cu chirie. 
Locuiam în suburbia Trnsko din Noul Zagreb. 
Mi-am făcut un ceai și m-am întins pe pat. Re-
zemat comod cu capul ridicat, cu ceașca de ceai 
la îndemână așezată pe un scăunel lângă pat, am 
luat Tratatul despre descompunere și am început să 
citesc. Ca motto pentru cartea sa Cioran a ales să 
citeze din Richard al III-lea de Shakespeare:

„Am să m-alătur negrei deznădejdi
Și însăși eu dușmanca mea să fiu.”7

M-am gândit, dacă lecturile mele de bază 
din liceu au fost Cânturile lui Maldoror de Lau-
tréamont, atunci cu siguranță lectura principală a 
anilor mei de studenție va fi Tratatul de descompu-
nere al lui Cioran.

Ca tânăr de douăzeci de ani cu o afinitate 
pronunțată pentru suprarealism, pentru pictorii 

și scriitorii așa-zisei poetici a întunericului, cu 
aplecare spre provocare și exces, spre toate aceste 
lucruri care aduc cu trufia inocentă și aroganța 
tinereții, deja după câteva pagini citite am fost 
fermecat de Tratatul de descompunere. Am citit 
până noaptea târziu. Nu am simțit nici somno-
lență, nici oboseală. De parcă visul meu, care ar fi 
trebuit să mă învăluie odată cu oboseala corpului, 
s-ar fi fărâmițat datorită gândurilor așezate pe pa-
ginile cărții lui Cioran. Am adormit de abia când 
s-a luminat de ziuă.

Lirica pesimistă a gândurilor filozofului expri-
mate prin propoziții scurte, stilistic sclipitoare, cel 
mai adesea în formă de aforisme, m-a cucerit com-
plet. Am citit cu ton scăzut în tăcerea nopții. *8

Câte gânduri concordante n-am găsit în ace-
le nopți albe despre Dumnezeu, demon și om, 
despre viață și moarte, iubire și ură în opera lui 
Lautréamont, „poetul blestemat” din cea de-a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, și în opera 
lui Cioran, „scepticul cinic” din cea de-a doua ju-
mătate a secolului XX! Primul cânta despre „dul-
ceața ferocității”. Al doilea atenționa: „Dacă aș 
avea putința unui demon aș distruge lumea”. La-
utréamont susține că „fiecare om provoacă groază 
în aproapele său”. Cioran crede că oamenii din 
„silă față de ei înșiși se vor sugruma între ei”. 

Lautréamont sfârșește la douăzeci și patru de 
ani ca „rebel învins”, Cioran, cu țelul atins de-a 
fi „liber precum un prunc mort” moare bătrân, la 
optzeci și patru de ani. 

Afirmarea sinuciderii pe care filozoful român 
o evidențiază în considerațiile lui inspirate nu 
doar că mi-a trezit amintirile legate de cazul ace-
la de sinucidere din copilărie, ci faptul acesta al 
omului care ridică mâna asupra lui însuși a fost 
înfăptuit în alt rând chiar în apartamentul în care 
locuiam. Un apartament cu două camere, care se 
afla la etajul trei al blocului 36c din cartierul Tr-
nsko din Noul Zagreb, pe care îl primisem spre 
folosință pentru un an de zile. Era proprietatea 
unor prieteni de-ai unor rude. Termenul de un 
an de zile era necesar pentru a se rezolva o anumi-
tă problemă delicată legată chiar de apartament. 
Prin hotărâre judecătorească una din camera era 
sigilată de poliție. În acea cameră avusese loc o 
sinucidere. O panglică subțire în trei culori era 
prinsă deasupra clanței între ramele ușii cu câte 
o ștampilă de ceară de culoare roșu închis pre-
cum cea a sângelui închegat. Nu am avut ocazia 
să discut cu proprietarii apartamentului despre 
sinucidere. Și chiar de aș fi avut, nu cred că i-aș 
fi întrebat nimic. Oricum vorba din popor spune 
că în casa spânzuratului niciodată nu trebuie să 
vorbești despre frânghie. 

Aflând motivul pentru care ușa camerei este 
sigilată, cu siguranță o vreme m-am simțit destul 
de neplăcut în acel apartament închiriat. 

Citind capitolul „Originile sinuciderii” din 
Tratatul de descompunere nu m-am putut elibera 
de gândurile la sinucigașul necunoscut. Îmi pă-
rea că golul camerei sigilate aude cuvintele din 

7  Traducere de Dan 
Nuțescu, în E.M. 
Cioran, Tratat 
de descompunere, 
Humanitas, 
1992; în original: 
I’ll join with 
black despair 
against my soul, 
/ And to myself 
become an 
enemy (http://
shakespeare.mit.
edu/index.html).

8 Din rațiuni prac-
tice și în comun 
acord cu autorul 
textului în varianta 
română am omis 
unele fragmente 
acolo unde a fost 
posibil, încercând 
în același timp să 
menținem coerența 
întregului; am 
marcat aceste locuri 
cu semnul *.
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Mavrodin din 
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textul lui Cioran, cu toate că nu citeam cu glas 
tare. M-am gândit că poate spiritul sinucigașului 
îl acceptă ca pe ceva aflat în intimitatea ființei lui. 
De parcă acele cuvinte neauzite pluteau prin tot 
apartamentul și se prindeau precum firele de pă-
ianjen de colțurile și tavanul camerelor.*

Gândul la moartea și sinuciderea nefericitu-
lui necunoscut s-a intensificat odată cu lectura 
cărții lui Cioran. Realitatea morții și actul de a 
filozofa asupra ei, acele lucruri trezite în mine de 
faptul ușii sigilate în care avusese loc sinuciderea 
și conținutul Tratatului de descompunere – aces-
te lucruri luate împreună imprimau o atmosferă 
ușor bizară apartamentului. Oare nefericitul acela 
a atârnat de lustră, oare s-a împușcat în cap sau 
în inimă, oricum și-ar fi încheiat el viața faptul 
că s-a omorât în apartamentul în care locuiam a 
introdus o stare de neliniște în realitatea încăpe-
rii. Decedatul a folosit aceeași bucătărie cu mine, 
a tăiat pâinea cu același cuțit, a băut din aceleași 
pahare, a folosit aceeași baie, a stat și s-a privit în 
fața aceleiași oglinzi așa cum am făcut și eu.

Poate că, în mod paradoxal, mi-a fost de ajutor 
chiar tratatul lui Cioran, mai precis mi-a grăbit cu 
timpul eliberarea de acel sentiment neplăcut cau-
zat de ușa sigilată a camerei spânzuratului. După 
o perioadă relativ scurtă de «adaptare», urcând pe 
scările blocului, fără lift, eram împăcat cu gândul 
că în camera sigilată a apartamentului închiriat lo-
cuiește spiritul mort al colocatarului meu.*

Tratatul de descompunere îl țineam pe masa 
de lucru din acel apartament închiriat în Trns-
ko. După ce terminam cu lectura obligatorie de 
student mă întorceam din nou la unele capitole 
din cartea lui Cioran. Deasupra mesei, pe zid, ți-
neam lipite cu scotch două mici reproducții pe 
care le priveam în pauzele de lectură, „odihnin-
du-mi ochii”. Era vorba de Cei patru călăreți ai 
apocalipsei de Dürer și Premoniția războiului civil 
de Dali. Titlul inițial Construcție moale cu fasole 
fiartă îl consideram mult mai interesant în con-
textul poeticii suprarealiste. Celelalte ziduri din 
cameră era goale.

În timpul acelor primi ani de studenție (1971-
1972) rarii vizitatori care intrau în apartamentul 
meu închiriat nu se puteau abține să nu-și sati-
sfacă curiozitatea întrebându-mă de ce ușa de la 
una dintre camere este sigilată. Când le spuneam 
motivul, se îngrozeau. Mă întrebau cum pot să 
trăiesc într-un astfel de apartament și să nu simt 
frică sau stare de discomfort. Le răspundeam că 
sunt în relații bune cu moartea și că spiritul de-
cedatului și cu mine coexistăm în mod plăcut. *

Printre studenți, colegii mei de la Academie, îi 
propagam pe Lautréamont și Cioran. Apropierea 
de Cioran mi-a fost confirmată de încă un fapt 
legat de afinitatea comună față de Sfânta Tereza 
de Avila. Era încă un exemplu din șirul lung de 
exemple prin care se dovedește înrudirea cu anu-
mite expresii și concepte artistice prin care se ma-
nifestă, în ordinea spiritual-estetică, apartenența 
unei personalități creatoare.

Cu câteva luni înainte de a descoperi Trata-
tul de descompunere mă aplecasem într-un mod 
aproape obsesiv asupra acestei sfinte spaniole. Îmi 
era cunoscută biografia ei, traiectoria interesantă a 
drumului pe care a luat-o viața sa. Teresa Sánchez 
de Cepeda y Ahumada s-a născut într-o familie 
de evrei în Avila în anul 1515. Încă din copilăria 
trăiește puternic experiența extazului religios. Se 
convertește la religia creștină și la douăzeci de ani 
intră în ordinul carmelit. Devine un reformator 
al celui mai auster ordin, cel al carmelitelor des-
culțe. A intrat în conflict cu inchiziția și regele. 
Era dedicată pasionant lui Iisus Hristos. A fost 
canonizată la 1622 ca Sfânta Tereza a lui Iisus.

Eram intrigat de atracțiile ei mistice față de 
Logodnicul ceresc, față de Dragul și Soțul ei. 
Simone de Beauvoir are dreptate când spune că 
„pietatea dobîndește trăsături corporale în special 
în țările cu simțuri înflăcărate cum sunt Spania și 
Italia”. Cunoșteam câteva fragmente din opera în 
proză a sfintei Tereza precum Istorisirea unui suflet 
și Castelul interior. Știam în acele zile ale tinereții 
și câteva din versurile ei, cele adresate lui Hristos. 
* Mă interesa în mod special un vers al sfintei în 
care simțisem ceva în stilul lui Cioran înainte de a 
fi descoperit filozofia lui Cioran și slăbiciunea lui 
față de carmelitana desculță:

Vivo sin vivir in mi
Porque tal vida espero
Que muero porque non muero...

Viața și moartea sunt nivelate de conștiința 
clară a morții.

Prin munca neîncetată la Academia de arte 
frumoase, dobândind meșteșugul desenului și 
al picturii, noi făceam adesea, în afară de lucrări 
după modele vii, mulaje de ipsos după sculpturi 
antice, din renaștere sau baroc. Cel mai mult m-a 
atras și m-a însuflețit un mulaj al capului Sfintei 
Tereza după renumita sculptură a lui Gian Loren-
zo Bernini, care o înfățișează pe sfânta din Avila 
cuprinsă de extaz mistic. Această capodoperă a lui 
Bernini îmi era cunoscută din unele reproduceri 
văzute în monografii artistice. Măreața sculptu-
ră am văzut-o pentru prima dată în mod real în 
timpul vizitei făcute la Roma cu ocazia excursiei 
de absolvire a bacalaureatului în Italia. Vizita la 
Bazilica Santa Maria della Vittoria a fost scurtă, 
suficientă ca Extazul Sfintei Tereza să-mi rămână 
în conștiință mai degrabă ca viziune decât ca rea-
litate. La Academie cu dăruire și un fel de simțire 
mistică am desenat acel chip transfigurat, turnat 
în ipsos, cu expresia feței redată dual, în mod 
provocator, așa cum și-a imaginat-o Bernini. În 
timp ce desenam, în conștiință îmi era prezent 
în mod clar întregul ansamblu al sculpturii origi-
nale în care îngerul ține în mână o săgeată de aur 
(în loc de lunga suliță aurită) și se pregătește să o 
înfigă în pieptul sfintei. Păstrez o amintire vie a 
acelor zile la Academie și a atmosferei în care am 
lucrat chipul Terezei. Materia moartă a cărnii de 
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ipsos de pe mulajul chipului sfintei prindea viață 
prin mijlocirea amintirii intense a sculpturii lui 
Bernini și posibila viziune a adevăratului chip al 
sfintei din Avila.*

Astăzi regret în mod deosebit un desen făcut 
în acea perioadă. L-am distrus pentru că eram ne-
mulțumit de goliciunea sânilor pe care i-am re-
desenat de nenumărate ori dorind să-i armonizez 
prin dimensiune și formă cu chipul ei în extaz. 
Îmi amintesc că sfârcurile Terezei erau pictate de 
efect, cu vopsea aurie. Din zece astfel de desene 
făcute atunci s-a păstrat doar unul. Astăzi este în 
posesia poetului Jevrem Brković. În acel desen 
capul Sfintei Tereza este înfățișat din așa-zisul 
racursi de sus, privită dinspre frunte spre barbă. 
Chipul sfintei carmelitane e înfățișat cuprins fiind 
de tulpini de pedicuță9. Datorită dualității neli-
niștitoare din expresia chipului Terezei imaginată 
de Bernini, sfintei i-am adăugat între buzele între-
deschise o limbă scoasă de asemenea acoperită de 
pedicuță. Două benzi paralele albe trec peste chi-
pul Terezei și peste postamentele goale pe care este 
așezat capul ei. Cele două benzi simbolizau ino-
cența încarcerată a corporalității lumești a sfintei 
supuse degradării. În afara acestui desen s-au mai 
păstrat câteva colaje. S-a mai păstrat și fotogra-
fia unei compoziții (astăzi i s-ar spune instalație) 
cu conținut lasciv pe care a făcut-o colegul meu 
de studii Darko Bubanko. Capul sfintei Tereza e 
compus dintr-un sertar de dulap pentru desene și 
dintr-un tors antic masculin de ipsos. Compoziția 
am ansamblat-o pe holul Academiei de arte fru-
moase și am numit-o Zorii corpului mistic. 

În acel timp când mă ocupam de Sfânta Tere-
za sufeream adesea de migrene. Cel mai eficient 
medicament împotriva acestei dureri de cap era 
așa-numitul „praf combinat”. Un praf alb împa-
chetat pedant în mici pachețele de hârtie plate. 
Acest medicament binefăcător îl cumpăram de la 
farmacia din Zrinjevac. Într-o zi, făcând un co-
laj cu chipul Sfintei Tereza al lui Bernini, printre 
diversele lucruri de pe masă se afla și un pachețel 
de praf combinat. În minte mi-a trezit amintirea 
migrenelor. Pachețelul l-am desfăcut cu atenție 
și în manieră suprarealistă, complet inconștient, 
fără un motiv concret, am vărsat praful alb pe 
chipul sfintei Tereza care, în momentul acela în 
care îl priveam, își exprima trăirea vie a voluptă-
ții unite cu durerea. Astfel, într-un mod cu totul 
întâmplător s-a născut un colaj suprarealist far-
macologic baroc. În partea de jos a compoziției, 
la marginea draperiei veșmintelor monahale ale 
sfintei, am scris cu litere mărunte sentința latină 
„Dolorem sedare divinum opus est” (A îmblânzi 
durerea este un act divin).

În Tratatul de descompunere, în capitolul 
„Sfințenia și strâmbăturile absolutului” Cioran a 
ales ca motto un citat al sfintei spaniole. „Da, mi 
se pare că demonii se joacă, aruncându-și mingea 
sufletului meu...”

Emoționantă și neliniștitoare este această pa-
timă cu care se mișcă fantezia sfintei, ca și efor-

tul de a-l imagina pentru sine pe Acela la care 
tânjește, căruia i se dăruie în extaz, căruia îi este 
devotată trup și suflet.*

În capitolul „Femeia și absolutul” din Trata-
tul de descompunere Cioran citează de asemenea 
cuvintelei sfintei Tereza: „Când Domnul îmi vor-
bea, iar eu îi contemplam minunata frumusețe, 
vedeam dulceața și uneori severitatea cu care gura 
lui atât de frumoasă și divină rostea cuvintele. 
Simțeam o uriașă dorință să-i știu culoarea ochilor 
și proporțiile trupului, ca să pot vorbi despre ele: 
niciodată n-am fost vrednică să le cunosc. Orice 
strădanie e aici pe de-a-ntregul zadarnică”.10 

Ceea ce mi-a confirmat, de asemenea, apropie-
rea mea de Cioran era interesul filozofului pentru 
viețile altor sfinte ori mistici creștini. În afară de la-
tura spirituală, mă interesa în mod deosebit latura 
fizică, mai precis cea corporală sau fiziologică, dacă 
pot spune așa, aspectul ființei lor tocmai datorită 
acelui ceva adevărat, real, prin interemdiul căruia 
se eliberează și se confirmă elementul mistic, do-
rința lor de unire cu Dumnezeu. Adesea, astfel de 
experiențe sunt extreme mistice, precum în cazul 
sfintei preferate a lui Cioran, Angela de Foligno. 
Această sfântă vorbește cu înflăcărare despre bucu-
ria pe care a simțit-o atunci când a băut apa în care 
își spălase mâinile și picioarele un lepros.*

Interesul meu pentru astfel de mărturisiri, pen-
tru starea extremă a extazului religios a femeilor 
devenite sfinte, era cu atât mai interesant pentru 
că acea stare spirituală a misticilor doream să o 
transpun în mediul artelor plastice, pictură, desen, 
colaj sau obiect. Supranaturalul care răzbea din 
sacru era esența acelor compoziții. Intensitatea ex-
tazului spiritual se reflecta în transformarea corpu-
lui, într-o anatomie mutantă, în halucinațiile țesu-
tului, în caracterul compoziției. Doar printr-o me-
todă artistică suprarealistă puteam să exprim ceea 
ce notase Cioran în înflăcărarea lui pentru sfinte: 
„albeața mâinilor întinse într-o îmbrățișare lungă; 
roșeața buzelor iluminată de albastrul ceresc”.*

În afară de sfintele creștine mă preocupa și 
povestea din Vechiul Testament despre Iudita. La 
începutul anilor 80 din secolul trecut am făcut un 
ciclu de desene inspirat de această eroină evreică. 
Frumoasa și înflăcărata văduvă îl seduce pe con-
ducătorul asirian Olofern, inamic al neamului 
ei, cu cea mai puternică armă a sa: frumusețea și 
senzualitatea. După relația de dragoste din cortul 
conducătorului, Iudita îi retează acestuia capul cu 
propria-i sabie. Erotismul și moartea, extazul și 
ultimul hârâit al morții, se căsătoresc în sângele 
victimei înșelate. Ciclul de lucrări intitulat „Iu-
dita” a fost publicat într-o monografie cu un text 
scris de Tonko Maroević. Această carte am dăru-
it-o prietenei mele, ziarista și publicista Branka 
Bogavac Le Comte care locuia la Paris. 

Într-o zi, la un curs la Sorbona, Branka l-a în-
tâlnit pe Emil Cioran. În discuție a subliniat fap-
tul că în Iugoslavia în afară de filozofi și scriitori 
maturi este citit și de tineri intelectuali și artiști. 
Cu această ocazie i-a arătat cum l-am citat pe ce-

9  Pedicuța, plantă 
veșnic verde din 
familia Lycopodium 
clavatum, cu aspect 
de mușchi, cu 
tulpina târâtoare, 
și cu inflorescență 
în formă de spic, 
cunoscută pentru 
proprietățile sale 
farmaceutice.

10  În E.M. Cioran, 
Tratat de 
descompunere, 
Humanitas, 
1992, traducere 
de Irina 
Mavrodin.
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lebrul filozof în unele interviuri ale mele. Apoi i-a 
arătat și cartea Iudita pe care o avea întâmplător 
în geantă în acea zi. Cioran a privit cartea cu in-
teres și a spus că ar dori să mă cunoască când voi 
veni în Paris. A promis că ne va primi în vizită. 

Când Branka mi-a transmis vestea despre reul-
tatul întâlnirii ei cu Cioran am fost în aceeași cli-
pă bucuros și neîncrezător. Mă gândeam că poate 
la mijloc este acel gest elegant, de curtoazie, de a 
ocoli pe cineva, la care a recurs chiar și acela care 
nu ținea prea mult la sintagma «noblesse oblige». 

În același an, în 1989, am călătorit la Paris 
unde am stat două luni în rezidență la Cité inter-
nationale des arts împreună cu soția mea Jagoda 
și cu băiatul nostru Petar. Când m-am întâlnit cu 
Branka într-o cafenea din Saint Germain ne-am 
înțeles să îl sune pe Cioran și să încerce să stabi-
lească întâlnirea promisă.

L-a sunat pe filozof și întâlnirea a fost stabilită. 
Joi la ora cinci după-amiază în mansarda lui Cio-
ran de pe strada Odeon 21. Ora întâlnirii stabilite 
îmi amintea irezistibil de rândul acela celebru al 
lui Valéry „Marchiza ieși la ora cinci”. Aveam în 
minte vag și titlul unei poezii de Rimbaud „...la 
ora cinci după-amiază”.

Eram bucuros că-l voi întâlni pe filozoful pe care 
l-am admirat atât în tinerețe. Bucuria era intensifi-
cată și de faptul că la Cioran era aproape imposibil 
să ajungi. Odată mai de mult Danilo Kiš mi-a po-
vestit cum după promoția unei cărți dintr-o librărie 
pariziană, o doamnă bogată din cercul cultural din 
acea vreme i-a chemat pe cei prezenți, vreo treizeci, 
la o recepție pe care intenționa să o țină în vila sa, 
nu departe de Paris. I-a rugat pe cei prezenți să îi 
lase cărțile de vizită pentru a le trimite invitația ofi-
cial, prin poștă. Când s-a adresat lui Cioran, care 
nu avea carte de vizită, Madame l-a rugat cu respect 
să îi spună numele și adresa unde locuiește. Când 
filozoful s-a prezentat, bogata doamnă a săltat în 
sus de bucurie rostind cu voce tare numele lui Cio-
ran cât să-l audă toți cei prezenți. 

Deși nu suferea publicitatea, Cioran era una 
dintre cele mai interesante personalități ale vieții 
culturale franceze. Cărțile Tratat de descompunere și 
Silogiosmele amărăciunii deveniseră hituri editoriale.

Am așteptat cu nerăbdare să îl cunosc pe acest 
„român întunecat” care împotriva voinței sale a 
devenit o vedetă intelectuală franceză.

La întâlnire am plecat pe jos. De la Cité in-
ternationale des arts m-am îndreptat cu pas ușor 
spre malul stâng. De pe malul drept al Senei am 
mers pe insula Saint Luis. Am trecut pe lângă ca-
tedrala Notre Dame, acestă frumusețe mistică go-
tică care într-un vis vechi mi-a apărut precum un 
acvariu imens. În loc de vitralii, la ferestrele tem-
plului erau niște geamuri transparente prin care 
se vedea clar apa curată de culoare verzuie în care 
înotau o mulțime de pești diferiți ale căror burți 
subțiri și luminoase străluceau intens la fiecare 
mișcare mai bruscă a corpurilor lor plate. Poate 
că acel vis fusese o proiecție tulbure irațională ge-
nerată de Catedrala scufundată a lui Debussy. 

Trecând cel de-al doilea pod am ajuns pe ma-
lul stâng, în cartierul Latin. Apropiindu-mă de 
strada unde trăia Cioran m-am gândit că e ceva 
simbolic în faptul că vârstnicul filozof (pe atunci 
Cioran avea 78 de ani) trăiește singur într-un 
apartament de mansardă. Trăiește o viață însin-
gurată între cer și pământ. Trăia deasupra pămân-
tului pe care l-a disprețuit. Era mai aproape de 
cerul pe care l-a mustrat. Pământescul și cerescul 
în spiritul său nu rodesc, ci, paradoxal, se distrug 
în mod creativ, dând printr-un mod inovativ de 
a filozofa un sens chiar acestei distrugeri. Prin sa-
cru și laic se proiectează nimicul. Pe Cioran l-am 
văzut ca pe un prizionier al propriei libertăți. Un 
necredincios care nu poate fără credință. Un ni-
hilist inspirat de viață. 

La cinci fără zece minute am ajuns la locul în-
tâlnirii. Pe strada Odeon în fața clădirii cu numă-
rul 21 mă așteptau Branka și fiul ei Aleksandar Le 
Comte. Cu liftul am urcat până aproape de man-
sarda filzofului. Urcând pe scările rămase până la 
locuința lui de sub acoperiș nu am fost copleșit de 
emoție așa cum am crezut că voi fi în acele clipe. 
La un moment dat mi s-a părut că merg în vizită 
la un om pe care îl știu de mult timp.

Când am ajuns în fața ușii albe înguste a man-
sardei lui Cioran, m-a cuprins o neliniște plăcută. 
În memorie mi-au venit cuvintele din Evanghelia 
după Luca: „Nevoiți-vă să intrați pe uşa cea strâm-
tă”. Parabola aceasta biblică, paradoxal, se potri-
vea din multe puncte de vedere acestui filozof care 
minimaliza sau nega sensul învățăturii creștine. 
Am sunat. Așteptând ca Cioran să ne deschidă 
ușa, în acel scurt răstimp, în gând îmi era pre-
zentă intensiv acea fotografie a portretului său de 
pe coperta cărții Tratat de descompunere. Știam că 
timpul trebuie să-l fi schimbat. Trecuseră mai bine 
de treizeci de ani de când cumpărasem faimoasa 
lui carte și-l văzusem pe autorul ei într-o fotogra-
fie mică alb-negru. Între timp nu am avut ocazia 
să văd altă fotografie mai nouă a filozofului. 

Ușa mansardei a fost deschisă de un om în vâr-
stă simpatic și cu o constituție firavă, cu mișcări ra-
pide, salutându-ne cordial. Zâmbind ne-a avertizat 
să avem grijă la pragul nu tocmai înalt al ușii bă-
tând ușor cu palma peste cap. „Attention”. În acea 
întâlnire afectuoasă m-a impresionat în mod deo-
sebit chipul lui Cioran. Imaginea aceea a filozofu-
lui posomorât adânc imprimată în conștiința mea 
s-a risipit ca o suflare peste suprafața oglinzii în 
fața imaginii vii a îmbătrânitului autor al Tratatu-
lui de descompunere. În loc de cavitatea întunecată 
a ochilor din vechea fotografie mă uitam acum în 
limpezimea unor ochi zâmbitori albaștri, o privire 
vie, pătrunzătoare. Dincolo de părul des și ferm, 
abundent și cenușiu, neîmblânzit și fără frezură, 
ochii erau cel mi interesant aspect de pe chipul lui 
Cioran. Am avut impresia că undeva adânc sub 
limpezimea privirii dormitează tainic melancolia. 

(Va continua)
Traducere de Adrian Oproiu

F L A S H B A C K
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Akademik August Kovačec (1938.), 
profesor emeritus na Odsjeku za 
romanistiku Filozofskog fakulteta 
u Zagrebu, među istaknutim je 
suvremenim hrvatskim autoritetima 
u jezikoslovlju, posebno za 
romanske jezike i jezične kontakte. 
Razgovor s njim vodili smo sa 
željom da našoj publici predstavimo 
ovog znanstvenika i poznavatelja 
rumunjskog jezika i kulture, ali i 
da čujemo njegova svjedočanstva 
o Bukureštu šezdesetih godina 
prošlog stoljeća. 

INTERVJU 
  INTERVIU
  
AUGUST KOVAČEC: To sam ljeto učio 
rumunjski po osamnaest sati dnevno /
AUGUST KOVAČEC: În vara aceea am 
învățat română câte optsprezece ore pe zi

RAZGOVARAO: Goran Čolakhodžić

Academicianul August Kovačec 
(1938), profesor emerit la 
Departamentul de Romanistică 
a Facultății de Ştiințe Sociale şi 
Umaniste din Zagreb, este unul 
dintre cei mai distinşti lingvişti croați 
din Croația în domeniul lingvisticii, 
mai ales pentru limbile romanice și 
contactele dintre limbi. Am stat de 
vorbă cu domnia sa din dorința de a-l 
prezenta publicului nostru pe acest 
om de știință și cunoscător al limbii și 
culturii române, dar și pentru a face o 
incursiune în Bucureștiul anilor șaizeci 
ai secolului trecut. 

INTERVIU DE: Goran Čolakhodžić

August Kovačec, foto © Ratko Mavar
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• Za drugi broj „Versa“ vrlo rado bismo htjeli 
od Vas čuti sve ono što se tiče ne samo Vaše veze 
s Rumunjskom i rumunjskim jezikom, nego i 
drugih stvari kojima ste se bavili u svojoj znan-
stvenoj karijeri. Kako se kod Vas javio interes 
za jezikoslovlje općenito, a onda i za istočni 
romanitet i rumunjski jezik i dijalekte poseb-
no, ako mi to možete ispričati? 

Dapače, vrlo rado. To je nekako izvan uobi-
čajenih tokova. Naime, ja sam išao u gimnazi-
ju u Krapini, a ta je gimnazija bila skupljalište 
izvanrednih nastavnika, profesora koji možda 
nisu bili politički podobni, ali nisu bili baš ni 
za zatvor, je li… Zahvaljujući tome, matema-
tiku mi je predavao bivši docent matematike 
s fakulteta u Skoplju. Hrvatski mi je predavao 
isprva prof. Tepeš, prevoditelj Lukrecija, koji je 
poslije predavao i latinski, itd. Bilo je tu odlič-
nih profesora. 

• Imali ste biranu ekipu! 
Da, biranu ekipu. Među njima je bio i prof. 

Ivan Ostojić – ne katolički pisac, nego jedan po-
vjesničar – koji je nakon rata bio, čini mi se, rav-
natelj Arheološkog muzeja u Zadru, ali se očito 
nekome zamjerio pa je šutiran u Krapinu. On je 
bio nevjerojatno obrazovan, znao je jezike (latin-
ski, grčki, talijanski, francuski…) i bio je zalju-
bljen u karolinšku renesansu.

On je u gimnaziji preuzeo knjižnicu i zamolio 
je, u 3. razredu gimnazije – to bi sad bilo, mislim, 
kao 7. razred osnovne škole – one koji ne idu iz 
Krapine preko praznika da mu dođu pomoći, 
ako imaju dobre volje, da sredi knjižnicu. Tako 
smo desetak dana radili u knjižnici. U njoj je bilo 
raznih blaga, da tako kažem: tu je, recimo, bio 
komplet časopisa Revue des deux Mondes, od po-
četaka do 1940., gdje se niz prekinuo. I tako, dok 
smo radili, vadili smo knjige i upisivali ih, a on 
je izdvajao ono što je trebalo uvez ili čega je bilo 
u više primjeraka. Na kraju je ostala hrpa knjiga 
koje je trebalo izlučiti.

Kad je posao završen, on nam je rekao „Djeco, 
ja vam nemam čime platiti, ali evo, tu su vam 
knjige, ako vas nešto od toga zanima, uzmite.“ Ja 
sam uzeo Adamovićevu „Francusku gramatiku“, 
četiri njegova udžbenika francuskog za gimnazije, 
„Osnove romanske lingvistike“ Petra Skoka u tri 
knjige…

Kad sam počeo čitati Skoka, nisam se mogao 
odvojiti. Nešto sam se snalazio u francuskom, 
talijanskom, latinskom, to mi nije bio problem, 
ali rumunjski me užasno nervirao, jer o njemu 
pojma nisam imao. I kako sam stanovao kod 
svoje sestrične, koja je imala malu kćer, negdje 
oko Nove godine 1955./’56., možda malo prije 
ili poslije, sestrična i njezin muž otišli su u kino 
i zamolili mene da čuvam njihovu djevojčicu. 
Ona još nije hodala niti govorila, bila je mirna, 
pa sam slušao radio. Sa stanice na stanicu, dođem 
i na Radio Bukurešt na srpskom. Slušam, bilo mi 
je zanimljivo, a na kraju spiker – vrlo je lijepo 

• Pentru cel de-al doilea număr al revistei „Ver-
so“ ne-ar face o deosebită plăcere să aflăm de 
la dumneavoastră tot ce are legătură nu doar 
cu relația dumneavoastră cu România și lim-
ba română, dar și cu alte domenii de care v-ați 
ocupat în cariera dumneavoastră științifică. Ce 
v-a trezit interesul pentru lingvistică în general 
și apoi pentru romanitatea estică, limba și di-
alectele române în particular, dacă îmi puteți 
dezvălui?

Cum să nu, cu mare drag. Povestea este oare-
cum ieșită din comun. Eu am făcut liceul în Krapi-
na, iar acea instituție de învățământ era un centru 
unde ajungeau profesori extraordinari, profesori 
care erau poate disidenți politici, dar nu suficient 
să fie trimiși la închisoare, ca să spunem așa... Da-
torită acestui lucru, matematică mi-a predat un 
fost doctor docent în matematică de la Facultatea 
din Skopje. Croată mi-a predat la început profe-
sorul Tepeš, traducătorul lui Lucrețiu, care apoi a 
predat și latină etc. Erau acolo profesori excelenți. 

• Numai unul și unul! 
Da, chiar așa. Printre ei era și profesorul Ivan 

Ostojić – nu scriitorul catolic, ci istoricul – după 
război a fost, mi se pare, directorul Muzeului de 
Arheologie din Zadar, dar evident a deranjat pe 
cineva așa că l-au expediat în Krapina. Era incre-
dibil de educat, știa multe limbi (latină, greacă, 
italiană, franceză...) și era îndrăgostit de renaște-
rea carolingiană. 

El a preluat gestionarea bibliotecii și i-a rugat 
pe cei din clasa a treia de liceu – cred că asta ar 
însemna clasa a șaptea a școlii generale în sistemul 
de azi – pe cei care rămâneau peste vacanță în 
Krapina să vină să îl ajute, dacă doresc, să pună 
biblioteca la punct. Și așa am muncit vreo zece 
zile în bibliotecă. Erau acolo numeroase comori, 
ca să spun așa: de exemplu întreaga colecție a 
revistei Revue des deux Mondes, de la începuturi 
până în 1940 când colecția a fost întreruptă. Și 
așa, în timp ce noi munceam scoțând cărți și înre-
gistrându-le, el punea deoparte cărțile care aveau 
nevoie să fie legate și pe cele în mai multe exem-
plare. La final a rămas un morman de cărți de 
care trebuia să ne descotorosim.

Când am terminat treaba, ne-a spus: „Copii, nu 
am cu ce să vă plătesc, dar dacă vă interesează ceva 
dintre cărțile de aici, luați-le“. Eu am luat „Gra-
matica franceză“ și cele patru manuale de franceză 
pentru liceu ale lui Adamović, „Fundamentele ling-
vistice romanice“ a lui Petar Skok în trei volume...

Când am început să-l citesc pe Skok, nu l-am 
putut lăsa din mână. M-am descurcat cumva 
cu franceza, italiana, latina, nu-mi dădeau bătăi 
de cap, dar româna mă scotea din minți pentru 
că nu aveam habar despre limba asta. Locuiam 
atunci la verișoara mea care avea o fetiță și unde-
va în preajma Anului Nou 1955/’56, poate mai 
devreme, poate mai târziu, verișoara mea și soțul 
ei au ieșit la cinema și m-au rugat să am eu grijă 
de cea mică. Ea încă nu mergea și nici nu vorbea, 
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govorio srpski, besprijekorno – kaže „Drugovi i 
drugarice, dragi slušaoci, ako vas zanima koja in-
formacija o Rumunjskoj ili kakva knjiga, javite 
nam se na tu-i-tu adresu.“ Ja sam iste večeri napi-
sao tom uredniku i spikeru, a zvao se Marinescu, 
tko sam i što sam, zašto me rumunjski zanima i 
zamolio sam ga bi li mi mogao poslati bilo ru-
munjsko-francuski bilo rumunjsko-ruski rječnik 
i jednu gramatiku rumunjskog, a eventualno i 
kakvu čitanku.

I ništa, to je bilo početkom godine, pisao 
sam, nikakav odgovor nije stizao. U međuvre-
menu sam maturirao. Kad, otprilike tri dana 
nakon mature, dobijem poziv da se javim u Se-
kretarijat unutrašnjih poslova, inspektoru tom-
i-tom. Kad je to sestra moje bake vidjela, ona 
je odmah počela „Pa nisi valjda nekaj zlo napra-
vil!“, sva je bila izvan sebe. Dođem u milicijsku 
postaju, odnosno Sekretarijat unutrašnjih poslo-
va, kad tamo čeka me jedan fin, obrijan čovjek s 
kravatom, u ispeglanu odijelu. Kaže mi da sjed-
nem i počne, „Pa čuj, ti nisi baš iz familije koja 
bi šurovala s Rusima, sa Sovjetskim savezom“; a 
on je mog oca poznavao, on je bio komunist, a 
moj otac bio je u tom, kako bi se reklo, slobod-
nom pokretu otpora, neovisnom o komunisti-
ma. „Kako si ti mogao pisati Radio Bukureštu?“ 
kaže on meni. 

• Naravno, u toj situaciji nakon 1948. to je 
bilo problematično…

Da, to je bilo 1956. Izložio sam mu sve kako 
je bilo, a on me gleda i kaže: „Najprije ti čestitam 
što si maturirao, a drugo, imam za tebe paket. 
Radio Bukurešt šalje ti jedan paket knjiga, ali – 
pazi se!“ (smije se). Ja sam to s veseljem uzeo, ali 
naravno, najsretnija od svih bila je sestra moje 
bake (smijeh) što sam dobio samo knjige – još 
dodatnih knjiga.

To sam ljeto učio rumunjski kao lud, po 18 
sati dnevno. Dobio sam rumunjsko-francuski i 
francusko-rumunjski rječnik, rusko-rumunjski i 
rumunjsko-ruski, poslali su jednu predivnu gra-
matiku rumunjskog za srednje škole – nikad je 
više nisam mogao naći, bila je to najjasnija gra-
matika rumunjskog koja se može zamisliti, ali 
netko mi ju je kasnije ukrao. Poslali su mi i jednu 
antologiju rumunjske poezije, izdanje Biblioteca 
pentru toți (Biblioteka za sve). K tome i Caragia-
leove „Novele i skice“ i njegove „Kazališne koma-
de“. Prvo sam počeo s Caragialeovom prozom, 
međutim nije išlo, jer je bilo puno razgovornog 
jezika. Prvi rumunjski tekst koji sam uz rječnik 
obradio od početka do kraja bila je „Ljetna noć“ 
Georgea Coşbuca. Nju sam naučio i napamet i 
na sve moguće načine analizirao… Pola bilježni-
ce riječi sam ispisao, sa svim mogućim značenji-
ma i njihovim kombinacijama. Poslije sam kre-
nuo na Eminescua, a onda tek nakon par mjeseci 
na Caragialea. Nakon dva mjeseca intenzivnog 
učenja, mogao sam napisati pismo zahvale tom 
uredniku Marinescuu. Pisao sam mu i on mi je 

era cuminte așa că am dat drumul la radio. Tot 
schimbând programul, am ajuns la Radio Bucu-
rești, programul în sârbă. Ascult, era interesant, și 
la final crainicul – vorbea sârba impecabil – spune 
„Tovarăși și tovarășe, dragi ascultători, dacă vă in-
teresează informații despre România sau vreo car-
te, contactați-ne la această adresă“. Chiar în seara 
aceea i-am scris acelui redactor și crainic, Mari-
nescu pe numele lui, cine sunt și cu ce mă ocup, 
de ce mă interesează româna și l-am rugat să-mi 
trimită dacă poate un dicționar român-francez 
sau român-rus și o gramatică a limbii române, 
eventual vreo culegere de texte.

Și asta a fost tot, am scris la începutul anului, 
dar n-am primit răspuns. Între timp am absolvit. 
Și, la vreo trei zile după bacalaureat, mă cheamă 
de la Secretariatul de Interne să mă prezint la in-
spectorul cutare. Când a auzit sora bunicii mele, 
s-a speriat rău și mi-a zis „Doar n-oi fi făcut vreo 
nefăcută!“. Ajung la miliție, adică la Secretariatul 
de Interne, când colo mă aștepta un domn elegant, 
bărbierit, cu cravată, într-un costum călcat. Mă in-
vită să iau loc și începe „Ascultă aici, nu pari să fii 
dintr-o familie care conspiră cu rușii, cu Uniunea 
Sovietică“; îl știa pe tata, era comunist, iar tata era, 
cum s-ar spune, în mișcarea liberă de rezistență, 
independentă de comuniști. „Cum ai putut să scrii 
la Radio București?“, îmi spune el mie. 

• Bineînțeles, pe atunci, după 1948 asta era o 
problemă...

Da, era anul 1956. Explic totul, iar el se uită 
la mine și-mi spune: „În primul rând te felicit că 
ai absolvit, în al doilea rând, am un pachet pentru 
tine, dar – ai grijă!“ (râde). Eu l-am preluat en-
tuziasmat, dar cea mai fericită a fost sora bunicii 
mele (zâmbește) pentru că am primit doar cărți 
– încă niște cărți. 

În vara aceea am învățat română ca nebunul, 
câte optsprezece ore pe zi. Am primit dicționare 
român-francez și francez-român, rus-român și ro-
mân-rus, mi-au trimis și o gramatică minunată a 
limbii române pentru liceu – n-am mai găsit-o, era 
cea mai lămuritoare gramatică română pe care vi-o 
puteți imagina, dar cineva mi-a furat-o mai târziu. 
Mi-au trimis și o antologie de poezie românească, 
ediția Biblioteca pentru toți. În plus și „Momente 
şi schițe“ și „Teatru“ de Caragiale. Am început cu 
proza lui Caragiale, dar nu a mers pentru că era 
prea mult limbaj colocvial. Primul text românesc 
pe care l-am prelucrat cap-coadă a fost „Noapte 
de vară“ a lui George Coşbuc. Am și învățat pe de 
rost poezia, am analizat-o în toate chipurile posi-
bile... Jumătate de caiet mi-a trebuit să scot toate 
cuvintele cu toate sensurile și combinațiile posibi-
le. Apoi m-am apucat de Eminescu și abia după 
câteva luni de Caragiale. După două luni de studi-
at în ritm susținut, am putut să scriu o scrisoare de 
mulțumire acelui redactor Marinescu. I-am scris și 
mi-a răspuns, ceea ce înseamnă că mesajul meu a 
fost suficient de corect și inteligibil. Nu am păstrat 
o copie, dar mă gândesc că s-a înțeles... 



51

I N T E R V I U  •  I N T E R V J U

odgovorio, što znači da je bilo dovoljno točno i 
razumljivo. Kopiju nisam sačuvao, ali vjerojatno 
je bilo razumljivo…

I tako, budući da sam maturirao – posla, 
naravno, nije ni tada bilo baš na izbor – a da 
stipendiju nisam mogao dobiti jer me negdje u 
4. razredu gimnazije (danas 8. razred osnovne) 
predsjednik omladinske organizacije izbacio i 
time su mi zaključana sva vrata, ja sam svom ocu 
rekao da bih želio studirati. On mi je odgovorio 
da mi nema to čime platiti, ali mi je dao 9000 
dinara. S tim novcem krenuo sam na studij. Po 
dolasku u Zagreb zaposlio sam se, radio kao ban-
kovni činovnik, konobar u studentskoj menzi, 
vodič, i tako…

• Sve, naravno, paralelno uz studij? 
Da, paralelno uz studij. Našao sam stan i upi-

sao se na fakultet. Što odabrati? Ruski sam izvr-
sno znao…

• Njega ste učili u školi već ranije? 
U školi, tako je, već osam godina. Francuski 

sam učio sam, ali stekao sam tu rutinu tako da 
sam francuski, talijanski i španjolski prilično do-
bro znao, a u Krapini sam, dakle, bio počeo učiti 
rumunjski. Odlučio sam upisati francuski i ru-
ski. Odmah sam otišao u knjižnicu vidjeti ima li 
tamo nekih od knjiga koje spominje Petar Skok. 
Ondje me dočekala knjižničarka Majda Mešiček, 
od koje sam zatražio Wilhelma Meyera-Lübkea, 
Grammatik der romanischen Sprachen. Ona mene 
gleda onako, ispod oka i pita: „Slušaj, ti si još 
malo premlad za to“. Ja joj odgovorim: „Da, ali 
čitao sam Skoka, učio sam rumunjski…“ Nakon 
nekog vremena, kad sam vraćao tu knjigu, doče-
kao me pročelnik Odsjeka za romanistiku, prof. 
Vojmir Vinja i pitao me odakle meni rumunjski. 
Ispričao sam mu istu priču kao i Vama, a on će 
meni na to: „Znaš, studiraj što je moguće bolje 
francuski, ali rumunjski nemoj ni slučajno zapu-
stiti!“ Za to je saznao i prof. Guberina s fonetike, 
on me isto tako pozvao k sebi i rekao „Ja sam 
bio u Rumunjskoj i poznam Rosettija, poznam 
Graura, Iordana… Daj svakako njeguj taj ru-
munjski.“

Na četvrtoj godini prof. Vinja uspio je, unatoč 
tome što sam u gimnaziji bio izbačen iz omla-
dinske organizacije, ishoditi mi stipendiju kod 
Sekretarijata za prosvjetu i kulturu, tako da sam 
četvrtu godinu studirao prilično komotno, a di-
plomirao sam odmah u lipnju. Jedva što sam di-
plomirao, kad me zove prof. Vinja i kaže: „Znaš 
što, za tebe bi najbolje bilo da odeš za lektora hr-
vatskog u Bukureštu.“ Odvratio sam da nemam 
nikakvog iskustva, ali on je rekao da ću se lako 
prilagoditi. Bio sam poslan u Beograd u Savezni 
sekretarijat za kulturu, prosvjetu i kulturne veze 
s inozemstvom i tamo sam upoznao gđu Juditu 
Kraus, koja mi je odmah rekla, „Joj, dobro da ste 
prihvatili, nitko nam ne želi ići u Rumunjsku!“ 
(smijeh).

Și așa, având în vedere că luasem bacalaurea-
tul – locuri de muncă, bineînțeles, nu erau nici 
atunci pe alese, dar nu am putut nici primi bur-
să pentru că undeva în clasa a patra (azi clasa a 
opta a școlii generale) președintele organizației 
de tineret m-a dat afară astfel închizând-mi toate 
portițele de acces – i-am spus tatălui meu că aș 
vrea să studiez mai departe. Mi-a răspuns că nu-și 
permite să mă trimită mai departe la școală, dar 
mi-a dat 9000 de dinari. Și cu banii aceia am ple-
cat la studii. La sosirea în Zagreb m-am angajat, 
am lucrat ca funcționar bancar, ospătar la cantina 
studențească, ghid și așa mai departe... 

• Toate astea în timp ce studiați? 
Da, în paralel cu studiile. Am găsit un aparta-

ment și m-am înscris la facultate. Ce să aleg? Rusă 
știam excelent... 

• Rusă învățaserăți deja la școală? 
La școală, așa este, chiar opt ani. Franceză am 

învățat singur, dar îmi însușisem obiceiuri bune de 
învățare astfel încât franceză, italiană și spaniolă 
știam destul de bine, iar la Krapina am început 
să învăț română. M-am hotărât să mă înscriu la 
franceză și rusă. Imediat m-am dus la bibliotecă să 
văd dacă au din cărțile citate de Petar Skok. Acolo 
mă aștepta bibliotecara Majda Mešiček, i-am cerut 
Wilhelm Meyer-Lübke, Grammatik der romanis-
chen Sprachen. S-a uitat la mine cu neîncredere și 
m-a întrebat: „Ascultă, ești cam tânăr pentru așa 
ceva“. I-am răspuns: „Da, dar l-am citit pe Skok, 
am învățat română…“ La ceva vreme, când am res-
tituit cartea, m-am întâlnit cu șeful Departamen-
tului de Romanistică, profesorul Vojmir Vinja care 
m-a întrebat cum de am ales româna. I-am spus 
aceeași poveste pe care am spus-o și aici, iar el mi-a 
replicat: „Învață cât poți de bine franceza, dar să 
nu cumva să neglijezi româna!“. Și profesorul Gu-
berina, de fonetică, a aflat despre mine, și el m-a 
chemat la el și mi-a spus: „Am fost în România și-l 
cunosc pe Rosetti, îi cunosc pe Graur, Iordan… 
Orice ai face, continuă să-ți cultivi româna“.

În anul patru profesorul Vinja, în ciuda fap-
tului că în liceu am fost dat afară din Asociația 
Tineretului Comunist, a reușit să obțină pentru 
mine o bursă prin Secretariatul de Învățământ 
și Cultură astfel încât în anul patru am studiat 
relativ comod, prezentându-mi lucrarea de diplo-
mă imediat în iunie. Abia absolvisem când m-a 
chemat la el profesorul Vinja și mi-a spus: „Știi 
ce mă gândesc? Cel mai bine pentru tine ar fi să 
mergi lector de croată la București“. I-am răspuns 
că nu am deloc experiență, dar m-a liniștit că mă 
voi adapta ușor. M-au trimis la Belgrad la Secre-
tariatul Federal de Cultură, Învățământ și Relații 
Culturale cu Străinătatea și acolo am cunoscut-o 
pe doamna Judita Kraus care mi-a spus imediat, 
„Ce bine că ați acceptat, nimeni nu vrea să mear-
gă în România!“ (râde).

Am îndeplinit formalitățile și mi-am scos 
pașaport, deși, inițial, când făcusem cerere de 
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Sredio sam papire i dobio putovnicu, premda 
mi je ranije, kad sam tražio putovnicu kako bih 
preko ljeta radio u Francuskoj, ona bila odbije-
na bez obrazloženja. Ovaj sam je put dobio bez 
problema. Tako sam u jesen 1960. sjeo na vlak 
za Beograd, a odande s uputama i preporukama 
za jugoslavensku ambasadu u Bukureštu krenuo 
prema Vršcu. Do Vršca je vlak bio pun, ljudi idu 
s posla, ali od Vršca odjednom ja sâm u vagonu. 
Vlak stane. Iz drugih vagona dolaze ljudi, bilo nas 
je možda sve zajedno desetak koji smo prelazili 
granicu. Neki su išli k rođacima… Među njima 
su bile i dvije Rumunjke iz Banata: ja sam poku-
šao s njima govoriti rumunjski, ali nije baš išlo, 
jer to je bio prvi put da sam zapravo govorio. Kad 
smo prešli granicu – jedan šmrkavac i par ljudi 
srednjih godina – vani su nas dočekali graničari 
sa psima, s automatskim puškama, i tako (smi-
jeh). Vlak je išao pola metra po pola metra, počeli 
su ulaziti Rumunji… U naš kupe ušao je jedan 
časnik rumunjske vojske i jedna gospođa. Počeo 
je razgovor, išlo je teško. Međutim, tu sam cijelu 
noć bio prisiljen govoriti rumunjski.

• Cijelu su Vas noć držali?
(Smije se) Prva praktična lekcija rumunjskog! 

• Na najtvrđi mogući način!
Da. Ali, Bože moj, s vremenom je pošlo i 

išlo. Došao sam ujutro u Bukurešt, tamo me na 
kolodvoru odmah dočekao asistent s Katedre za 
srpskohrvatski – oni su odmah nakon Novosad-
skog dogovora promijenili naziv katedre u „srp-
skohrvatski“, umjesto „srpski i hrvatski“ kako je 
bilo ranije – koji je prije toga boravio na studiju 
u Beogradu, žena mu je bila Srpkinja iz rumunj-
skog Banata. Vrlo fin i susretljiv čovjek. On me 
odveo u hotel i prvih, recimo, mjesec dana stalno 
mi je bio pri ruci, sve dok se nisam navikao na 
Bukurešt. Stanovao sam u centru, u hotelu blizu 
fakulteta, a na fakultetu je sve krenulo vrlo brzo. 
Isto tako i moje snalaženje s razgovornim jezi-
kom. Primio me dekan, poznati slavist, Gheor-
ghe Mihăilă (kasnije je dolazio i ovamo). Primio 
me i rektor Sveučilišta u Bukureštu, jer bio sam 
prvi lektor koji je došao iz Jugoslavije. 

• Bili ste im, na neki način, ambasador jugo-
slavenske kulture…

Da, da. A interesantno je bilo to da mi je taj 
asistent, Gămulescu, stvarno uvijek bio pri ruci. 
On i njegova žena učinili su sve da mi olakšaju taj 
boravak. On me zvao van, na ručkove, večere, u 
kazalište, itd. Nakon nekog vremena jugoslaven-
ski ambasador poslao je po mene vozača, pozvao 
me najprije u ambasadu, a kasnije i kod sebe na 
večeru. I cijelo me vrijeme oslovljavao s „druže 
rektore“ (smijeh), iako sam mu pokušavao obja-
sniti da sam ja samo lektor… bio je isto vrlo drag 
čovjek. I pita on mene kod koga sam studirao. Ja 
mu odgovorim: kod prof. Vinje – on ništa, prof. 
Deanovića – ništa, prof. Polanšćaka – ništa, prof. 

emitere a pașaportului ca să lucrez peste vară în 
Franța, mi-o respinseseră fără explicații. De data 
asta l-am primit fără probleme. Și așa, în toamna 
lui 1960, m-am urcat în trenul de Belgrad și, de 
acolo, cu indicații și recomandări pentru amba-
sada iugoslavă din București, am pornit spre Vâr-
șeț. Până la Vârșeț trenul a fost plin, oamenii se 
întorceau de la muncă, dar după Vârșeț am rămas 
singur în vagon. Trenul se oprește. Din restul va-
goanelor apar oameni, în total cred că eram vreo 
zece care am trecut granița. Unii mergeau în vizi-
tă la rude... Printre ei și două românce din Banat: 
eu am încercat să vorbesc cu ele în română, dar 
nu prea am reușit pentru că, de fapt, era prima 
dată când conversam în română. Când am tre-
cut granița – un mucos și câțiva oameni de vârstă 
mijlocie – afară ne așteptau grănicerii cu câini, 
cu puști automate, și așa mai departe (râde). Tre-
nul înainta câte jumătate de metru, au început 
să urce români... În compartimentul nostru au 
intrat un ofițer al armatei române și o doamnă. 
A început discuția, mergea cam greu. Dar toată 
noaptea am fost nevoit să vorbesc românește.

• Toată noaptea v-au ținut? 
(Râde) Prima lecție practică de limba română! 

• Cu metoda cea mai dură posibil! 
Da. Dar n-am avut ce face, cu timpul a mers 

tot mai bine. Dimineața am ajuns la București, la 
gară mă aștepta asistentul de la Catedra de sârbo-
croată – imediat după Acordul de la Novi Sad au 
schimbat numele catedrei în „sârbocroată“, în loc 
de „sârbă și croată“ cum fusese înainte – care își 
făcuse studiile la Belgrad, soția lui era sârboaică 
din Banatul românesc. Un om foarte amabil și să-
ritor. M-a condus la hotel și în prima lună de zile, 
să zicem, mi-a fost mereu aproape până m-am 
obișnuit cu Bucureștiul. Locuiam în centru, la 
un hotel de lângă facultate, iar la facultate am 
intrat în pâine foarte repede. Și la fel de repede 
am început să mă descurc cu limba vorbită. Am 
fost primit de decan, cunoscutul slavist Gheor-
ghe Mihăilă (ulterior a venit și aici). M-a primit 
și rectorul Universității București pentru că eram 
primul lector venit din Iugoslavia. 

• Erați, cumva, în ochii lor un ambasador al 
culturii iugoslave... 

Da, da. A fost interesant și faptul că acel asis-
tent, Gămulescu, mi-a fost mereu la îndemână.El 
şi soția lui au făcut tot posibilul să îmi facă seju-
rul mai plăcut. El-m-a invitat în oraș, la prânz, la 
cină, la teatru etc. După ceva vreme ambasadorul 
iugoslav și-a trimis șoferul după mine, m-a invitat 
mai întâi la ambasadă, iar ulterior la reședință, la 
cină. Și tot timpul mi se adresa cu „tovarășe rec-
tor“ (râde), deși am încercat să-i explic că eu sunt 
doar lector... O persoană foarte simpatică și el. 
Mă întreabă el cu ce profesori am studiat. Cu pro-
fesorul Vinja – el nimic, cu profesorul Deanović – 
nimic, cu profesorul Polanšćak – nimic, cu profe-
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Guberine. – Kojega Guberine? Prof. Petra Gube-
rine. Petra Guberine? Pa znate li Vi tko je Petar 
Guberina? On Vam je legenda pokreta otpora u 
sjevernoj Italiji, nakon kapitulacije Italije pa sve 
do pobjede Saveznika. On je bio ataše u jugosla-
venskoj ambasadi, a prije toga bio je konzul NDH 
u Milanu. I kao endehazijski konzul dao je više ti-
suća putovnica ljudima koji su na ovaj ili onaj na-
čin bili u opasnosti, a koji bi onda avionom otišli 
u Švicarsku, pa kasnije kojekuda… A inače (ja za 
to nisam ni znao), kad je Guberina iz diplomat-
ske službe dolazio na fakultet, onda je partijska 
organizacija Filozofskog fakulteta htjela zabraniti 
da se njega izabere u zvanje, jer su rekli da ne žele 
ustaškog konzula. Politički cirkus… Guberinu 
nije toliko zanimalo ono što je nama predavao, 
koliko fonetska istraživanja. Zato je valjda meni 
dao do znanja da se između ostalog moram ba-
viti fonetikom i biti mu na raspolaganju kad mu 
bude trebala pomoć u Institutu za fonetiku, a ako 
nešto objavim da mu to svakako moram pokaza-
ti. U Bukureštu sam održavao redovito kontakte 
s atašeom za kulturu, a ambasadoru sam odlazio 
svaka tri-četiri mjeseca. Njihov vozač bio mi je 
na raspolaganju čak i kad sam odlazio u kazalište. 
Dodatno, rumunjsko Ministarstvo kulture svaki 
mi je vikend davalo mogućnost da na dva dana 
odem u neki dio Rumunjske: Constanța, Braşov, 
Iaşi, Temišvar, Cluj… Tako sam glavne rumunj-
ske centre upoznao. Ovdje treba reći i sljedeće: o 
Rumunjskoj kod nas imaju kojekakve predodžbe, 
podcjenjuju je, i tako. U to doba, 1960. – 1962., 
dok sam ja ondje boravio, i Zagreb i Beograd 
bili su čiste selendre u usporedbi s Bukureštom i 
njegovom kulturom. Bilo je, čini mi se, četrnaest 
kazališta, od kojih nijedno nije dobivalo dotaci-
je – sva su kazališta živjela od prodaje ulaznica. 
Nije bilo večeri da nisu bila puna. Kad sam htio 
ići gledati neku predstavu, operu ili koncert, mo-
gao sam se obratiti bilo jugoslavenskoj ambasadi, 
bilo rumunjskom Ministarstvu prosvjete. Tako 
da sam, prilikom dolaska pjevačice Yme Sumac, 
kad je bila takva navala da je bilo nemoguće doći 
do mjesta, otišao u rumunjsko Ministarstvo i bez 
problema dobio ulaznice. Drugo, rumunjski an-
tikvarijati. Bio je jedan nevjerojatan antikvarijat 
u Prolazu Crețulescu, koji je vodio jedan Cincar, 
Arumunj, i njegova sestra ili žena. Čim su čuli 
da sam iz Jugoslavije, rekli su „Joj, pa mi smo ze-
mljaci, mi smo iz Ohrida!“ i meni su nabavlja-
li sve što sam poželio. Ako slučajno nisu ni oni 
mogli do nečega doći, onda mi je pomagao Ma-
rius Sala, koji je bio asistent Alexandrua Rosetti-
ja, tada potpredsjednika Akademije. Tako sam u 
tom i drugim antikvarijatima dobio rumunjskih 
knjiga da ne možete ni zamisliti. Rariteta! Fran-
cuskih knjiga kakvih se nigdje u Europi nije više 
moglo naći. Tako sam svaki put kad bih dolazio 
kući putovao s nekoliko kovčega knjiga, tu sam 
imao i problema po Beogradu… 

sorul Guberina. Care Guberina? Profesorul Petar 
Guberina. Petar Guberina? Știți dumneavoastră 
cine e Petar Guberina? Este legenda mișcării de re-
zistență din Nordul Italiei, după capitularea Italiei 
și până la victoria aliaților. El a fost atașat în am-
basada iugoslavă, și înainte de aceasta a fost con-
sul al Statului Independent al Croației la Milano. 
Și chit că era consul trimis de Statul Independent 
al Croației, a emis aproximativ cinci mii de pașa-
poarte persoanelor care într-un fel sau altul erau 
în pericol, care apoi zburau în Elveția și de acolo 
în toate colțurile lumii... Altminteri (eu nici nu 
am știut asta), când Guberina a părăsit serviciul 
diplomatic și a venit la facultate, organizația de 
partid a Facultății de Ştiințe Sociale şi Umaniste a 
încercat să-i împiedice conferirea titlului științific 
pentru că spuneau că nu vor un consul ustaș. Circ 
politic... Pe Guberina nu-l interesa atât de mult 
ce ne preda nouă, cât cercetările fonetice. Proba-
bil de aceea mi-a atras atenția că, printre altele, 
trebuie să mă ocup de fonetică și să-i fiu la dispo-
ziție când va avea nevoie de ajutor la Institutul de 
Fonetică, iar dacă public ceva, neapărat să-i arăt. 
La București am avut contacte regulate cu atașa-
tul de cultură, iar la ambasador m-am prezentat 
la fiecare trei, patru luni. Șoferul lor îmi stătea la 
dispoziție chiar şi atunci când mergeam la teatru. 
În plus, Ministerul Culturii din România la fieca-
re sfârșit de săptămână îmi dădea posibilitatea să 
vizitez două zile o parte din România: Constanța, 
Braşov, Iaşi, Timișoara, Cluj… Așa am cunoscut 
centrele urbane românești importante. Aici trebu-
ie să spun și următorul lucru: la noi despre Ro-
mânia circulă tot felul de idei, este subestimată și 
așa mai departe. În acea perioadă, 1960 – 1962, 
cât timp am locuit eu acolo, și despre Zagreb și 
despre Belgrad s-ar fi putut spune că erau îna-
poiate față de București și cultura lui. Dacă îmi 
aduc bine aminte, aveau paisprezece teatre și nici 
unul dintre ele nu trăia din bani de la stat – toate 
teatrele se finanțau din vânzarea de bilete. Nu era 
seară să nu fie pline. Când voiam să văd un spec-
tacol de teatru, operă sau un concert, mă puteam 
adresa fie ambasadei iugoslave, fie Ministerului 
Învățământului. Cu ocazia concertului cântăreței 
Yma Sumac, când era imposibil să găsești loc, așa 
de mare a fost cererea, m-am dus la Minister și 
am obținut bilete fără probleme. În al doilea rând, 
anticariatele românești. Era unul extraordinar în 
Pasajul Crețulescu, pe care îl țineau un domn țin-
țar, aromân, și sora sau soția lui. Cum au auzit că 
sunt din Iugoslavia, au spus „Păi atunci suntem 
concetățeni, noi suntem din Ohrid!“ și îmi făceau 
rost de tot ce-mi doream. Dacă se întâmpla să nu 
poată găsi ceva, atunci mă ajuta Marius Sala care 
era asistentul lui Alexandru Rosetti, pe atunci vi-
cepreședintele Academiei. Nu o să vă vină să cre-
deți pe ce cărți românești am pus mâna în antica-
riatul acela și în altele. Rarități! Cărți franțuzești 
care erau de negăsit în Europa. Așa că de fiecare 
dată când veneam acasă aduceam câteva valize cu 
cărți, am avut și probleme în Belgrad... 
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• To sam baš i pomislio, kako ste te knjige pre-
vozili natrag kući…

Da, nisam imao dinara, najprije bih morao u 
Savezno izvršno vijeće da mi daju nešto novca da 
platim taksi – to je isto bio cirkus svoje vrste. 

U Bukureštu najprije sam htio studirati ar-
menski. Međutim, profesor Vlad Bănățeanu, 
učenik Antoinea Meilleta, jedan od najvećih za-
padnih stručnjaka za armenski, bio je bolestan i 
idućeg je proljeća umro. Zato sam upisao kolegije 
kod Iorgua Iordana (uključujući i tečaj španjolske 
gramatike), Alexandrua Graura i kod Grigorea 
Brâncuşa – albanski jezik. Također i kod akad. 
Rosettija. Tako sam bio pod punim opterećenjem 
i kao student, a ne samo kao lektor. Na prvi sat al-
banskog došlo je sedamdesetak studenata. Brân-
cuş tada ni sam nije aktivno znao albanski, već 
pasivno, na tekstovima. Kad su studenti vidjeli 
da to nije mačji kašalj, auditorij se osuo i ostali 
smo jedna Albanka iz Rumunjske koja nije znala 
albanski i ja. Tu se krvavo radilo. Nisam nikad 
uspio aktivno naučiti taj jezik, ali sam se izvrsno 
snalazio u tekstovima. Dobro mi je išao španjol-
ski i prilično sam ga usavršio, budući da je među 
profesorima bilo i Kubanaca. A s francuskim je 
zanimljivo: u Rumunjskoj je tada – danas više 
ne, nažalost – svaki Rumunj koji je držao do sebe 
znao pristojno francuski. Došli biste u brijačni-
cu – mogli ste na francuskom. Došli biste u bilo 
koju knjižaru, prodavačica je govorila francuski. 
Petkom navečer, kada je otmjeni svijet, po pre-
dratnoj tradiciji, izlazio van u restorane – buržo-
azija, što bi se tada reklo – onda su međusobno 
govorili francuski. To je bilo otmjeno. Tako mi je 
boravak u Rumunjskoj dobro došao i za vježba-
nje francuskoga.

• Je li bilo interesa za srpskohrvatski, je li bilo 
studenata?

Bilo je. Jedan od mojih studenata bio je i ve-
leposlanik Ghirda, potonji veleposlanik Rumunj-
ske u Jugoslaviji pa u Hrvatskoj. Otprilike jedna 
trećina studenata bili su rumunjski Srbi, bila su 
i jedan ili dva Hrvata iz rumunjskog Banata, a 
ostalo su bili Rumunji, jer je taj jezik njima pred-
stavljao prozor u zapadni svijet. Odnosno, želje-
li su dobiti stipendiju za Jugoslaviju preko ljeta. 
Naravno da su neki od njih došli ovamo pa po-
bjegli dalje, u Europu. Tako su učinile dvije moje 
studentice. 

• Kako je došlo do toga da ste odabrali istroru-
munjski za temu svojeg doktorskog rada?

Još za vrijeme studija prof. Vinja nagovorio 
me da o istrorumunjskom pišem diplomski rad, 
jer istrorumunjski je hrvatska kulturna baština. 
To je bila njegova ideja. Isprva sam uzeo literatu-
ru, Sextila Puşcariua i pažljivo pročitao te knjige. 
No on mi je rekao da moram otići na barem deset 
dana ili dva tjedna u ta sela i na licu mjesta vidjeti 
kako to zvuči. Osigurao mi je i novac. Kad sam 
stigao u Šušnjevicu, gdje ću prije nego u gostio-

• La asta m-am gândit și eu, cum ați putut adu-
ce cărțile acasă...

Da, nu aveam dinari, mai întâi trebuia să 
merg la Comitetul Executiv Federal să-mi dea de 
taxi – alt circ, altă distracție. 

La București mai întâi am vrut să studiez lim-
ba armeană. Dar profesorul Vlad Bănățeanu, ele-
vul lui Antoine Meillet, unul dintre cei mai mari 
specialiști vestici pentru această limbă, era bol-
nav și în primăvara următoare a murit. De aceea 
m-am înscris la cursurile lui Iorgu Iordan (inclu-
siv curs de gramatică spaniolă), Alexandru Graur 
și la Grigore Brâncuşi – limba albaneză. La fel și 
la academicianul Rosetti. Astfel încât am avut de 
tras și ca student, nu doar ca lector. La prima oră 
de albaneză au venit circa șaptezeci de studenți. 
Nici Brâncuşi nu știa atunci activ albaneză, doar 
pasiv, din texte. Când și-au dat seama studenții 
că nu e de glumă, auditoriul s-a evaporat și am 
rămas doar o albaneză din România care nu știa 
albaneză și eu. S-a muncit pe brânci. Niciodată 
nu am reușit să învăț activ acea limbă, dar m-am 
descurcat excelent pe text. Am avut succes cu spa-
niola și am reușit s-o perfecționez având în vedere 
că printre profesori erau şi cubanezi. Cu france-
za e interesant: în România pe atunci – azi nu 
mai este cazul, din păcate – orice român care se 
respecta vorbea o franceză decentă. Dacă intrați 
la frizerie – puteați vorbi în franceză. Intrați în 
orice librărie, vânzătoarea vorbea franceză. Vineri 
seara, când lumea bună după tradiția interbelică 
ieșea la restaurant – burghezia, cum ar veni – vor-
beau între ei în franceză. Ceea ce denota o anume 
eleganță. Astfel că șederea în România mi-a prins 
bine ca să exersez franceza. 

• Exista interes pentru sârbocroată, erau stu-
denți? 

Erau. Unul dintre studenții mei a fost și am-
basadorul Ghirdă, ultimul ambasador al Româ-
niei în Iugoslavia, apoi în Croația. Cam o treime 
din studenți erau sârbi din România, erau și unul 
sau doi croați din Banatul românesc, iar restul 
erau români deoarece acea limbă pentru ei repre-
zenta o portiță spre lumea occidentală. Își doreau 
să obțină bursă de vară în Iugoslavia. Bineînțeles 
că unii ajungeau aici și apoi fugeau mai departe, 
în Europa. Așa au făcut și două studente ale mele. 

• Cum de ați ales istroromâna ca temă pentru 
lucrarea de doctorat?

Încă din vremea studenției profesorul Vinja 
m-a convins să scriu lucrarea de diplomă despre 
istroromână pentru că această limbă reprezintă, 
pentru Croația, un patrimoniu cultural. A fost 
ideea lui. Mai întâi am căutat literatură de spe-
cialitate, pe Sextil Puşcariu, și am citit cu aten-
ție tratatele. Dar profesorul mi-a recomandat să 
merg măcar zece zile sau două săptămâni în satele 
acelea și să văd la fața locului cum sună. Mi-a 
asigurat și fonduri pentru acest lucru. Când am 
ajuns la Șușnievița, unde să merg mai întâi, la câr-
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nicu – tamo se najbolje čuje mjesni govor. Kad 
tamo, ljudi govore čakavski. Pitam gostioničara, 
„A vi govorite čakavski?“ On će „Da da, takó mi 
ćakulamo meju nami“… Prođe nekoliko dana, 
ja onamo odlazim na špricere – kad odjednom 
čujem odnekud, govori se nešto što zvuči kao ru-
munjski. I pitam – a što je ovo!? „Ma ništa, to mi 
tako, po domaću, u kući…“ i tome slično. Na što 
sam mu objasnio da je upravo to ono što mene 
zanima. Tako sam ostvario prvi kontakt. Na kraju 
sam u tih desetak dana napravio jednu vrlo solid-
nu anketu i napisao diplomski rad, naravno i uz 
literaturu. 

• Bili ste tada samo u Šušnjevici ili u još nekom 
od tih sela? 

Samo u Šušnjevici. Kad sam se vratio, Guberi-
na i Vinja inzistirali su da dođem na romanistiku, 
na Katedru za povijest francuskog jezika, zato što 
sam se služio s više romanskih jezika. Rekli su, 
međutim, da moram doktorirati iz istrorumunj-
skoga, jer, kako su rekli, taj će jezik izumrijeti, a 
da se za njega neće niti znati.

Ishodili su mi novac i tako sam tri ljeta, 
1961., ‚62. i ‚63., dolazeći na odmor iz Buku-
rešta, proveo u tim selima. Na jugu Šušnjevica, 
Nova vas, Jasenovik, Brdo, a na sjeveru u Žeja-
nama. Zapisivao sam tekstove i snimao na ma-
gnetofon koji je težio 35 kilograma. Zamislite 
autobusom putovati po Istri s tim, a naravno, 
obično su sva sjedeća mjesta zauzeta. I još dođete 
u selo, a tamo nema struje. Stanovao sam kod 
jednog medicinskog tehničara koji je ranije dugo 
plovio po svjetskim morima, a bio je po tim se-
lima autoritet i pojam, jer ono što liječnici nisu 
znali dijagnosticirati, on je nepogrešivo pogađao. 
Tako je on meni organizirao rad, kad već u tim 
selima nije bilo struje, u Čepiću u zadružnom 
domu. Nekoliko nedjelja ljudi su dolazili, a ja 
sam ih snimao na magnetofon. Isto tako bio sam 
u Žejanama. Samo za razliku od južnih sela, koja 
su dosta zatvorena, sumnjičava prema svakom 
tko nije domaći, oni gore su gorštaci, otvoreni: 
kod njih nije bilo problema ni s razgovorom ni s 
istraživanjem.

Pošto sam došao u Bukurešt, pustio sam u Ro-
settijevu Institutu kolegama te vrpce. To je bila, 
kako bih rekao, vrlo svečana atmosfera, tamošnji 
lingvisti čuli su taj govor prvi put. Rosetti mi je 
odmah rekao da to transkribirati mogu jedino ja, 
Rumunji nikako, jer je za rumunjske dijalekto-
loge to pretjerano neobično. Odgovorio sam mu 
da bi mi za to trebalo deset godina. No, u In-
stitutu za fonetiku bio je neki tehničar, zvali su 
ga „gospodin Gheorghiță“ (iako je bio drug), a 
koji je bio nevjerojatan talent za tehniku. On mi 
je u tjedan dana konstruirao uređaj s pedalama 
kojima sam mogao vrpcu puštati prema naprijed 
ili natrag, zaustaviti je, slušati, ponoviti petsto 
puta, pa sam uspio u godinu dana – svaki tjedan 
dvaput sam dolazio u Institut – transkribirati sve 
te tekstove i usput raditi na doktoratu. Naravno, 

ciumă – acolo se aude cel mai bine cum vorbesc 
localnicii. Când colo, oamenii vorbeau čakavia-
nă. Îl întreb pe crâșmar, „Dumneavoastră vorbiți 
čakaviană?“ La care el „Da, da, așa sporovăim noi 
între noi“… Trec câteva zile, mă întorc să beau un 
șpriț – când dintr-o dată aud de undeva ceva ce 
suna ca româna. Și întreb – ce limbă e asta!? „Așa 
vorbim noi acasă...“ și așa mai departe. Atunci 
am explicat că exact asta mă interesează, cum vor-
besc ei acasă. Acesta a fost primul contact. La fi-
nele celor zece zile aveam material destul de solid 
pentru lucrarea de diplomă, fireşte, folosindu-mă 
şi de literatură de specialitate.

• Ați fost atunci doar în Șușnievița sau și în alte 
sate din zonă? 

Doar în Șușnievița. La întoarcere, Guberina 
și Vinja au insistat să mă alătur romanisticii, la 
Catedra de istorie a limbii franceze deoarece cu-
noșteam mai multe limbi romanice. Dar mi-au 
spus că doctoratul trebuie să-l scriu pe istroro-
mână pentru că, așa cum spuneau, acea limbă va 
dispărea și nimeni nu va mai ști că a existat. 

Mi-au obținut fonduri și așa am petrecut trei 
veri în satele acelea, în 1961, ‚62 și 63, venind în 
vacanță de la București. În sud la Șușnievița, Nova 
vas, Jasenovik, Brdo, iar în nord în Jeiani. Am 
transcris texte și am înregistrat cu un magnetofon 
care cântărea 35 de kilograme. Imaginați-vă o că-
lătorie în Istria cu așa ceva mai ales când, bineîn-
țeles, toate locurile pe scaun sunt ocupate. Și când 
ajungeți în sat, nu au curent. Am stat la un asis-
tent medical care navigase mult pe mările lumii, 
era o autoritate în satele acelea și om care rezolva 
totul pentru că ceea ce nu știau să diagnostiche-
ze doctorii, el nimerea negreșit. Și pe mine m-a 
ajutat cu organizarea activității, cum nu era elec-
tricitate în aceste sate, la sediul cooperativei din 
Čepić. Câteva duminici la rând au venit oamenii, 
iar eu i-am înregistrat cu magnetofonul. Tot așa 
am fost și la Jeiani. Doar că spre deosebire de sate-
le din sud, care sunt destul de închise, suspicioase 
față de cei care nu sunt de-ai locului, sus trăiesc 
munteni, deschiși: la ei nu au fost probleme nici 
cu conversațiile, nici cu cercetarea. 

Când am venit la București, colegii mei au 
avut ocazia să asculte, la Institutul Rosetti, ben-
zile respective. Aș spune că a fost o atmosferă 
foarte festivă, lingviștii de acolo auzeau pentru 
prima oară acel dialect. Rosetti mi-a spus imediat 
că singurul care poate transcrie sunt eu, românii 
în nici un caz deoarece este exagerat de neobiș-
nuit pentru dialectologii români. Am răspuns că 
voi avea nevoie de zece ani. Dar la Institutul de 
Fonetică era un tehnician, îi spuneau „domnul 
Gheorghiță“ (deși era tovarăș) care avea un talent 
extraordinar pentru tehnică. Mi-a construit în-
tr-o săptămână un aparat cu pedale cu ajutorul 
căruia puteam da drumul benzii înainte sau îna-
poi, o puteam opri, asculta, repeta de cinci sute 
de ori așa că am reușit într-un an – de două ori pe 
săptămână veneam la Institut – să transcriu toate 
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dao sam im da te vrpce presnime, tako da ih i 
danas vjerojatno imaju u Institutu… 

• Dakle, to je ono što sam se i nadao, svi ti za-
pisi, te snimke i dalje postoje?

Da, snimke postoje. Najprije sam te zapise 
ostavio na našem Fakultetu, međutim kako za 
to nemaju posebnog odjela, bili su bačeni negdje 
usput i nestali. Podigao sam paniku pa je knjižni-
čarka sve pretražila i srećom našla te vrpce. Kako 
ne bi nestale, dao sam ih jednoj svojoj studentici, 
danas profesorici na Njujorškom sveučilištu, da 
ih presnimi. Druge snimke dao sam prof. Mar-
tinu Maidenu iz Oxforda, koji čuva i zapise na 
istrorumunjskom prof. Anthonyja Hurrena, s ko-
jim sam se susreo u Zagrebu na kavi nakon što je 
on posjetio Istru. Tako da ništa nije izgubljeno. 
Moje su ručne bilješke fotokopirane i postoje i 
kod mene i na Fakultetu. Sve sam te materijale 
dao i prof. Petruu Neiescuu iz Cluja. 

Nakon što sam doktorirao, prof. Vinja i prof. 
Guberina pokušali su u Zagrebu otvoriti katedru 
za rumunjski. Ono što su uspjeli u prvi mah, to 
je da je iz Craiove došao jedan lektor koji je pre-
davao rumunjski. Međutim, on nije znao nijedan 
drugi jezik osim rumunjskog i to je vrlo loše išlo. 
Nije bio zainteresiran. Odgovor Sekretarijata za 
prosvjetu na zahtjev profesora Vinje i Guberine 
bio je „Što će vam katedra u Zagrebu, kad ima 
u Beogradu?“. Drugi put: „Što će vam katedra u 
Zagrebu, kad ima u Beogradu i u Vršcu, na Peda-
goškoj akademiji?“. Pa onda, nakon nekog vre-
mena: „Što će vam katedra u Zagrebu, kad ima u 
Beogradu, Vršcu, Ljubljani, Skoplju…“ No prof. 
Vinja bio je uporan i uspjeli smo u nekoliko na-
vrata dobiti rumunjskog lektora, koji je tu radio i 
prije devedesetih. Od 1990. situacija se malo pro-
mijenila. Moj prijatelj Gămulescu, koji je dotad 
već postao redoviti profesor i šef katedre, kad je 
čuo od mene da bi bilo dobro promijeniti naziv 
katedre u Bukureštu, odnosno razdvojiti je u dva 
dijela, budući da se službeni jezik u Hrvatskoj 
zove hrvatski, on je, posebno na nagovor svoje 
žene (inače Srpkinje, kao što sam spomenuo), 
učinio sve da se to i ostvari. Tako su otvorene po-
sebne katedre za srpski, odnosno hrvatski jezik.

Nevolja je bila u tom što su odjednom svi htje-
li na hrvatsku katedru, a na srpsku nitko, bila je 
riječ o nečem novom. Gămulescua to nije zabri-
nulo, on je to administrativno podijelio, polovicu 
studenata na jedan jezik, polovicu na drugi (smi-
jeh). Odonda je počela redovita razmjena lekto-
ra. Iz Zagreba je uvijek netko odlazio onamo… 
Do trenutka kad sam ja postao članom tijela pri 
ministarstvu koje je odlučivalo o slanju hrvatskih 
lektora u inozemstvo, oko 1993. godine, to se već 
uhodalo. Dolazili su i rumunjski lektori k nama. 
Razinu nastave podigli smo na dvogodišnju prak-
tičnu nastavu. Ipak, do katedre nikako doći. Bio 
je rat, nije bilo novaca, ovo, ono…

Dok jednom nisam, početkom 2000-ih, po-
zvan na večeru kod predsjednika Republike Me-

acele texte și, concomitent, să lucrez la doctorat. 
Bineînțeles că le-am dat benzile să le copieze ast-
fel încât și azi, probabil, le mai au la Institut. 

• Deci este cum sper eu, toate imprimările, în-
registrările audio există în continuare? 

Da, înregistrările există. La început le-am lăsat 
la noi la Facultate, dar cum nu există un departa-
ment special, au fost lăsate undeva la întâmplare și 
au dispărut. Am tras semnalul de alarmă și bibli-
otecara a căutat peste tot și, din fericire, le-a găsit. 
Ca să nu mai dispară, le-am dat unei studente ale 
mele, azi profesoară la Universitatea din New York, 
să le copieze. Alte înregistrări au ajuns la profesorul 
Martin Maiden din Oxford, care păstrează și înre-
gistrările în istroromână ale profesorului Anthony 
Hurren cu care m-am întâlnit la o cafea după vizita 
domniei sale în Istria. Așa că nimic nu s-a pierdut. 
Notițele mele de mână trase la xerox au rămas și la 
mine, și la Facultate. Am predat toate materialele 
și profesorului Petru Neiescu din Cluj. 

După ce mi-am dat doctoratul, profesorul 
Vinja și profesorul Guberina au încercat să înfiin-
țeze la Zagreb catedra de limba română. Ceea ce 
au reușit din prima este aducerea unui lector de 
limba română de la Craiova. Dar el nu știa decât 
română și nu a mers prea bine. Nu îl interesa prea 
tare. Răspunsul Secretariatului de Învățământ la 
solicitarea profesorilor Vinja şi Guberina a fost: 
„La ce vă trebuie catedră la Zagreb când aveți la 
Belgrad?“. A doua oară: „La ce vă trebuie cate-
dră la Zagreb când aveți la Belgrad și la Vârșeț, 
la Academia de Pedagogie?“. Și apoi, după ceva 
timp: „La ce vă trebuie catedră la Zagreb când 
aveți la Belgrad, Vârșeț, Ljubljana, Skopje…“ 
Dar profesorul Vinja nu s-a lăsat și am reușit de 
câteva ori să avem lector român care a predat aici 
și înainte de anii nouăzeci. Din 1990 situația s-a 
schimbat puțin. Prietenul meu Gămulescu, care 
până la acel moment devenise profesor titular și 
șef de catedră, când a auzit de la mine că ar fi bine 
să schimbe numele catedrei din București, respec-
tiv să o separe în două având în vedere că limba 
oficială în Croația se numește croată, și mai ales 
la insistența soției sale (sârboaică de altfel, după 
cum spuneam), a făcut tot posibilul să și realizeze 
acest lucru. Și astfel au luat ființă două catedre 
pentru limba sârbă, respectiv limba croată.

Problema era că toți voiau dintr-o dată la ca-
tedra de croată, nimeni nu voia la sârbă, era ceva 
nou. Dar Gămulescu nu s-a îngrijorat, el a separat 
cele două entități din punct de vedere adminis-
trativ, jumătate din studenți la o limbă, jumătate 
la cealaltă (râde). Și de atunci a început schimbul 
constant de lectori. Din Zagreb mereu pleca cine-
va acolo... Până în momentul în care am devenit 
membru al autorității de pe lângă Minister care 
decidea cu privire la trimiterea lectorilor croați 
în străinătate, în jurul anului 1993, procedura 
mergea ca pe roate. Ne soseau și lectori români. 
Nivelul de predare a fost ridicat la curs practic 
cu durata de doi ani. Dar nicicum să ajungem la 
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sića. Tu je bio i rumunjski predsjednik Constan-
tinescu, koji je inače svake godine dolazio kao 
gostujući profesor na zagrebački Rudarsko-ge-
ološko-naftni fakultet. Predstavili su me Pred-
sjedniku, a on će „Aha, dumneavoastră vorbiți 
româneşte?“ i tako se desetak minuta zadržao sa 
mnom u razgovoru. Njega je ova tema očito zani-
mala. Ispričao sam mu čitavu peripetiju oko naših 
dugogodišnjih nastojanja da otvorimo katedru, 
kao i da imamo jednu od najboljih romanistič-
kih biblioteka u Europi – Skokovu biblioteku, da 
imamo ljudi koji već znaju rumunjski, Rumunja 
koji su nam se doselili… Kad idući ponedjeljak, 
tadašnji ministar znanosti i obrazovanja, prof. 
Gvozden Flego, javio je Fakultetu da je odobren 
osnutak Katedre: hitan nalog od predsjednika 
Mesića. To je očito bio Constantinescuov utjecaj. 
Tada smo dobili i nove lektore, na više godina, a 
i novac za raspisivanje natječaja za asistente. Dok 
se oni nisu osposobili, ja sam još bio u redovitom 

catedră. Eram în război, nu erau bani, una, alta... 
Până într-o zi când nu am fost invitat la cină 

la Președintele Republicii, Mesić la începutul 
anilor 2000. Acolo era și Președintele român 
Constantinescu, care altminteri în fiecare an era 
invitat în calitate de profesor la Facultatea de In-
ginerie Minieră, Geologie și Petrol din Zagreb. 
Mi l-au prezentat la care el „Aha, dumneavoastră 
vorbiți româneşte?“ și așa a vorbit cu mine vreo 
zece minute. Era evident interesat de tema asta. 
I-am povestit toate peripețiile noastre cu încer-
cările de lungă durată de a înființa catedra, că 
avem una dintre cele mai bune biblioteci de ro-
manistică din Europa – biblioteca lui Skok, că 
avem oameni care vorbesc deja română, români 
care s-au mutat aici, la noi... Și lunea următoare, 
ministrul Științei și Educației de atunci, profe-
sorul Gvozden Flego, a anunțat Facultatea că a 
fost aprobată înființarea Catedrei: ordin urgent 
din partea președintelui Mesić. Cu siguranță a 
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radnom odnosu, predavao sam dosta kolegija sve 
do 2007., a neke sam nastavio držati honorarno 
kao emeritus, još nekih pet godina. To je, dakle, 
povijest Katedre za rumunjski jezik i književnost 
u Zagrebu – niz slučajnosti, ali sa sretnim zavr-
šetkom. 

• A kakva su Vaša iskustva s rumunjsko-hrvat-
skim dodirima i razmjenom u današnje vrijeme?

Kad sam se ja vratio iz Bukurešta, kad god je 
trebalo štogod prevoditi, onda su najčešće zvali 
mene…

• Za simultani, odnosno konsekutivni prije-
vod?

Konsekutivni sam radio, da… Bilo je ovdje 
nekoliko Rumunja, ali nisu dovoljno znali hrvat-
ski ili nisu mogli raditi taj specifični posao. Dok, 
poslije devedesetih, Rumunja ima sve više: u Osi-
jeku, pola kazališta bili su Rumunji. Balerine, ba-
letani – ovdje isto tako, u Zagrebu. 

• Ima i glazbenika po hrvatskim filharmoni-
jama…

Da. Jedno vrijeme, nisam siguran je li tako i 
sad, ali neko vrijeme bila je navala rumunjskih 
turista srednje klase na sjeverni Jadran. Tako je 
i moj prijatelj Marius Sala bio sa ženom nekoli-
ko puta ovdje. Pa i sin prof. Andreia Avrama. Ti 
su rumunjsko-hrvatski kontakti i moji kontakti, 
dakle, u jednom trenutku postali – neću reći vrlo 
intenzivni – ali svakako intenzivniji.

• Jeste li Vi kasnije putovali u Rumunjsku? 
Ne. Naime, dok je tamo na vlasti bio Gheor-

ghiu-Dej, onda sam odlazio. Išao sam na poznate 
seminare u Sinaii. Posljednji put bio sam 1968., 
već je bio Ceauşescu na vlasti. Međutim, kako su 
mi se svi Rumunji koje sam poznavao, a koji bi 
putovali na Zapad (u to vrijeme isključivo želje-
znicom) javljali u Zagrebu i zadržali se na ručku, 
večeri ili prespavali, počeli su mi tamo oko 1969. 
ili ‚70. govoriti da im se ne javljam budem li do-
lazio u Rumunjsku, a pogotovo ne na sveučilištu, 
jer su miliciji morali podnositi izvješća ne samo o 
tome s kim su bili u kontaktu, nego i detaljno o 
temama o kojima su razgovarali. Ja jednostavno 
nisam htio dovoditi ljude u neugodnosti i opa-
snost, tako da nakon 1968. nisam više odlazio. 
Ceauşescu je zaveo svoj režim, s druge strane bio 
je u dobrim odnosima s jugoslavenskim vlastima. 
Bez obzira na to što je kod nas bilo relativno li-
beralno, kod njih je sve bilo vrlo strogo. A na-
kon što je Ceauşescu svrgnut, djeca su mi još bila 
relativno mala, kasnije sam imao i zdravstvenih 
tegoba… tako da je sve ostalo na telefonskim po-
zivima i pismima. 

Naravno, ostao sam u kontaktu s rumunjskim 
veleposlanstvom. Sa svim sam se rumunjskim ve-
leposlanicima upoznao. 

fost influența lui Constantinescu. Atunci au sosit 
și lectori noi, pe mai mulți ani, dar am primit și 
bani pentru a organiza concurs pentru asistenți. 
Până ce și-au finalizat instruirea, eu am continuat 
să lucrez cu normă întreagă, am predat numeroa-
se cursuri până în 2007 inclusiv, pe unele dintre 
ele am continuat să le țin încă cinci ani în regim 
de colaborare ca profesor emerit. Aceasta este, 
deci, istoria Catedrei de Limba și Literatura Ro-
mână de la Zagreb – o serie de coincidențe, dar 
cu final fericit. 

• Care este experiența dumneavoastră cu con-
tactele și schimburile româno-croate în zilele 
noastre?

Când m-am întors de la București, oricând 
era nevoie de traducător, cel mai des mă chemau 
pe mine...

• Pentru traduceri simultane, respectiv conse-
cutive? 

Am făcut consecutive, da... Erau aici câțiva 
români, dar nu știau suficient croată sau nu pu-
teau face această muncă specifică. Dar după anii 
nouăzeci românii s-au înmulțit: în Osijek, jumă-
tate din teatru erau români. Balerine, balerini – și 
aici, la Zagreb. 

• Sunt și muzicieni în filarmonicile croate... 
Da. O perioadă, nu știu dacă este la fel și acum, 

dar o perioadă a fost o avalanșă de turiști români 
din clasa de mijloc în zona de nord a Mării Adri-
atice. Așa și prietenul meu Marius Sala a fost de 
câteva ori aici cu soția. Și fiul profesorului Andrei 
Avram. Acestea sunt contacte româno-croate și 
contactele mele, deci, într-o perioadă au devenit 
– nu o să spun foarte intense – dar cu siguranță 
mai intense. 

• Ați mai călătorit în România apoi? 
Nu. Eu eram pe picior de plecare când era 

Gheorghiu-Dej la putere. Am mai participat la 
câteva seminarii importante la Sinaia. Ultima 
dată am fost în 1968, atunci era deja Ceauşescu 
președinte. Dar cum toți românii pe care îi cu-
noșteam, și care călătoreau în Vest (pe atunci nu-
mai cu trenul), mă vizitau la Zagreb și rămâneau 
la prânz, la cină sau petreceau noaptea, au înce-
put în preajma anilor 1969 sau ‚70 să-mi spună 
să nu-i contactez dacă merg în România, mai ales 
la universitate, deoarece erau nevoiți să raporteze 
miliției nu numai cu cine au avut contact, ci și să 
detalieze temele de discuție. Eu pur și simplu nu 
am dorit să le fac neplăceri sau să pun oamenii 
în pericol, așa că după 1968 nu am mai mers în 
România. Ceauşescu și-a înăsprit regimul, pe de 
altă parte era în relații bune cu autoritățile iugos-
lave. La noi regimul era destul de liberal, la ei era 
foarte aspru. Și după ce a fost dat jos Ceauşescu, 
copii erau încă destul de mici, mai târziu am avut 
și probleme de sănătate... astfel încât ne-am rezu-
mat la conversații telefonice și scrisori. 
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• Kako vidite dosadašnji rad i funkcionira-
nje studija rumunjskog jezika u Zagrebu i što 
predviđate za njegovu budućnost? I općenito 
gledano, kakva je budućnost neofilologija i 
humanistike? 

Neofilologija i humanistika općenito, to mi 
kažu svi kolege – iz Rusije, Velike Britanije, Fran-
cuske, SAD-a – jesu ugrožene. Rusi su do pro-
pasti Sovjetskog saveza izdali nekoliko stotina vr-
hunski napravljenih dvojezičnih rječnika. Sada, u 
Rusiji izlaze englesko-ruski i rusko-engleski rječ-
nici, eventualno još i za njemački i francuski jezik 
i ništa više novo. Ti visokoprofesionalni, specija-
lizirani instituti maksimalno su srezani. Novi se 
ljudi ne zapošljavaju. Moja bivša studentica, koja 
predaje na UCLA, isto tako kaže da je prije na 
svake četiri godine mogla godinu dana provesti 
u Francuskoj ili Italiji na studijskoj godini. Sada 
eventualno može otputovati na dva-tri mjeseca, a 
najradije se sve obavlja mrežno. Meni je problem 
što mi je ono što je na mreži praktički neposto-
jeće, idem onamo ako sam primoran, ali nije mi 
komotno. 

Drugi je problem to što je ova tzv. globalizaci-
ja novi oblik kulturnog i jezičnog imperijalizma. 
Ono što mene zastrašuje: prije, ako biste došli u 
Francusku i ako niste znali francuski, mogli ste 
na engleskom pjevati pjesme i Shakespeareove 
sonete, ništa vam ne bi pomoglo. Francuzi, ako 
su znali engleski, znali su ga toliko da su mogli 
baratati pisanim tekstom ili onom najbanalnijom 
svakodnevnom komunikacijom. Danas, Francuzi 
usred Francuske sa strancima govore engleski… 
Uostalom i Rumunji, koji su ranije tako mnogo 
govorili francuski, sad bolje znaju engleski. To je, 
dakle, jedan globalni teror koji je ne samo eko-
nomski i politički, nego je i kulturni i znanstveni. 
Naravno, čovjek se može komotno udebljati i do-
biti kolesterol, ostarjeti a da ne zna nijedan strani 
jezik osim engleskoga, pa i sa znanjem engleskoga 
isto mu je tako (smijeh). Tako da su sve te filološ-
ke struke… neću reći u opasnosti, jer se prije ili 
kasnije uvijek pokaže potreba za takvim znanjima 
i vještinama. Ali, na našem Fakultetu, ti tobožnji 
progresivci, inače ljudi o kojima nemam osobito 
visoko mišljenje, reći će „Pa što će nama studij 
mađarskoga? Ili slovačkoga, rumunjskoga… Ili, 
ha-ha-ha, studij makedonskoga ili albanskoga?“ 
Ta budalaška globalizacija mrvi sve pred sobom, 
ali ja se ipak nadam da će društvo doći k pameti 
i da neće sve biti uništeno. Rumunjski, kao stu-
dij, dosad se nije našao u ozbiljnijoj opasnosti. 
Međutim, u dva navrata, zbog smanjenog broja 
studenata (bilo ih je šest, a donja granica je se-
dam), razmišljalo se da se studente upisuje samo 
svake druge godine. To je tako, doskakanje ne-
volji. Jer, čujte… bez rumunjskoga, hrvatskoga, 
norveškoga mogu sveučilišta neke velike zemlje, 
pa ipak, u Parizu, na École des langues orienta-
les, imaju studije svih tih jezika. Na nekom od 
američkih sveučilišta u svakom se trenutku može 
studirati i poljski, slovački, hrvatski, rumunjski, 

Bineînțeles, am rămas în legătură cu ambasa-
da română. Am făcut cunoștință cu toți ambasa-
dorii români. 

• Cum vedeți activitatea și funcționarea de 
până acum a studiului limbii române în Za-
greb și ce prevedeți pentru viitor? Și, în general 
vorbind, care este viitorul filologiei moderne și 
al științelor umane? 

Filologia modernă și științele umane în gene-
ral, îmi spun toți colegii – din Rusia, Marea Bri-
tanie, Franța, SUA – sunt în pericol. Rușii până la 
dezmembrarea Uniunii Sovietice au editat câteva 
sute de dicționare bilingve de excelentă calitate. 
Astăzi în Rusia mai apar dicționare englezo-ruse 
și ruso-engleze, eventual vreunul pentru germană 
și franceză și nimic altceva mai nou. Acele insti-
tute de înalt profesionalism, specializate, au fost 
reduse la minimum. Nu se fac noi angajări. Fosta 
mea studentă care predă la UCLA îmi spune și ea 
că, înainte, la fiecare patru ani putea să petreacă 
un an de zile în Franța sau Italia, în călătorie de 
studiu. Acum poate călători cel mult două-trei 
luni și preferă să facă totul prin internet. Pentru 
mine e o problemă faptul că tot ce există pe in-
ternet practic e inexistent, dacă nu am încotro, 
intru, dar nu mă simt confortabil. 

O altă problemă este și faptul că așa-numita 
globalizare este o nouă formă de imperialism cul-
tural și lingvistic. Ceea ce mă înspăimântă: înain-
te, dacă mergeați în Franța și nu știați franceză, 
puteați să cântați cântece în engleză și să recitați 
sonetele lui Shakespeare, nimic nu v-ar fi ajutat. 
Francezii, dacă știau engleză, știau suficient să 
se descurce cu textul scris sau cu cea mai banală 
comunicare de zi cu zi. Azi, francezii în mijlocul 
Franței vorbesc engleză cu străinii... Chiar și ro-
mânii, care înainte vorbeau atât de bine franceză, 
acum vorbesc engleza. Este vorba, deci, de o te-
roare globală care nu e doar economică și politică, 
dar și culturală și științifică. Bineînțeles, omul se 
poate îngrășa și avea colesterolul prea mare, poa-
te îmbătrâni fără să știe nici o altă limbă în afară 
de engleză, deși și dacă știe limbi străine aceeași 
soartă va avea (râde). Astfel încât toate profesiile 
filologice sunt... nu voi spune în pericol, deoarece 
mai devreme sau mai târziu mereu va fi nevoie de 
astfel de cunoștințe și abilități. Dar la facultatea 
noastră, acei așa-numiți progresiști, oameni des-
pre care nu am o părere foarte bună, vor spune 
„La ce ne trebuie studiul limbii maghiare? Sau 
slovace, române... Sau, ha-ha-ha, studiul macedo-
nenei sau albanezei?“. Globalizarea asta nesocotită 
calcă totul în picioare, dar eu încă sper că societa-
tea se va deștepta și nu va fi totul pierdut. Româna 
ca obiect de studiu până acum nu s-a aflat în pe-
ricol serios. Dar de două ori, din cauza numărului 
redus de studenți (erau șase, iar numărul minim 
este șapte), s-a vehiculat ideea ca studenții să se 
înscrie din doi în doi ani. Dar asta creează alte 
greutăți. Pentru că fără română, croată, norvegi-
ană pot funcționa universități dintr-o țară mare 
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mađarski, finski… pa i kmerski i ne znam što sve 
ne. U Hrvatskoj, maloj zemlji, ako takve studije 
nemate na barem jednom fakultetu, onda ih ne-
mate uopće. Odnosno, sve može ovisiti samo o 
nekom entuzijastu koji će se ex privata diligentia 
posvetiti nekom jeziku. 

Ima tu još nešto. Prije, rumunjsko Ministar-
stvo vanjskih poslova i Institut za fonetiku i di-
jalektologiju nama su na Katedri za rumunjski 
jezik i književnost, za fond knjižnice, slali sve ono 
što je bilo relevantno u rumunjskoj književno-
sti i lingvistici. Meni je i Marius Sala, na čisto 
privatnoj osnovi, kao prijatelj, slao sve ono što 
bi mi moglo koristiti i što bi me moglo zanima-
ti. U ovoj mojoj dobi, s obzirom na dominaciju 
mrežnih izvora, ja uopće ne znam što izlazi u Ru-
munjskoj, kako se može nabaviti… Neke stvari 
pokušao sam nabaviti preko najbolje knjižare u 
Zagrebu, ali su čak i oni imali problema s nekim 
knjigama. Smatram, zato, da bi među zadacima 
Veleposlanstva Rumunjske trebalo stajati i to da 
organiziraju direktnu komunikaciju s ciljem na-
bave rumunjskih knjiga, barem za Nacionalnu i 
sveučilišnu knjižnicu i za Filozofski fakultet. To 
je jako važno. 

Sve manje zemlje – a tu mislim i na Poljsku 
i Ukrajinu i Rumunjsku, koje, iako imaju pove-
lik broj stanovnika, i dalje su u jezičnom smislu 
male zemlje – danas su u opasnosti da nestane 
poznavanje njihova jezika izvan matične zemlje. 
Mi Hrvati imamo tu (ne)sreću da imamo veliku 
dijasporu i da se hrvatski jezik održava u toj di-
jaspori i u drugom i trećem naraštaju. U Švedskoj 
sam sreo Rumunje koji su emigrirali još pedesetih 
godina. Njihova djeca ne znaju rumunjski. Unuci 
pogotovo: ništa. To je zato što je zajednica iselje-
nika bila mala, ali i zato što ove „novoorganizira-
ne“ države ne vode o tome računa. 

• Koji bi bio rumunjski interes da se rumunj-
ski jezik uči u Hrvatskoj?

Rumunjska ovdje ima nekoliko interesa. Prvo 
je turizam. Svake godine trebala bi tri-četiri kvali-
ficirana vodiča za rumunjski na obali i barem je-
dan ili dva u Zagrebu. Ne znam kako je trenutno, 
ali jedno vrijeme Rumunji su dosta dolazili. Dru-
go, gospodarske veze: sin prof. Avrama, ekono-
mist, također je došao ovamo radi uspostavljanja 
veza i rekao mi je da su zainteresirani za suradnju, 
međutim njihova su poduzeća za vanjsku trgovi-
nu nekoliko puta veća od hrvatskih i hrvatska po-
duzeća jedva mogu zadovoljiti njihovu potražnju. 
O tome bi trebalo misliti i prilagoditi se. Treće, 
Rumunji, napokon, ovdje imaju djelić svoje kul-
turne baštine – bez obzira na to što se govornici 
istrorumunjskog mahom deklariraju kao Hrvati, 
a poneki i kao Talijani – i Rumunjska bi već radi 
toga morala održavati svoje konzulate u Hrvat-
skoj i veze koje se putem konzulata uspostavlja-
ju. Uostalom, mislim da je Rumunjska, barem 
neko vrijeme, imala pogrešan pristup. Kad sam 
u nekoliko navrata vodio akad. Emila Petrovicia 

și, totuși, la Paris, la École des langues orienta-
les, se pot studia toate aceste limbi. La unele din 
universitățile americane în orice moment de poate 
studia și poloneza, și slovaca, croata, româna, ma-
ghiara, finlandeza... și khmera sau mai știu eu ce. 
În Croația, o țară mică, dacă nu aveți astfel de stu-
dii la cel puțin o facultate, atunci nu le aveți deloc. 
Și anume totul depinde de un entuziast care se va 
dedica unei limbi ex privata diligentia. 

Și mai e ceva. Înainte Ministerul Afacerilor Ex-
terne și Institutul de Fonetică și Dialectologie ne 
trimiteau la Catedra de limba și literatura română 
pentru fondul didactic tot ceea ce era relevant în 
literatura și lingvistica română. Mie mi-a trimis și 
Marius Sala, în nume personal, ca prieten, tot ceea 
ce mi-ar fi putut fi de folos și m-ar fi putut intere-
sa. La vârsta mea, având în vedere dominația sur-
selor pe internet, eu nu am habar ce se publică în 
România, cum se poate face rost... Am încercat să 
achiziționez prin cea mai bună librărie din Zagreb, 
dar chiar și ei au avut probleme cu unele cărți. De 
aceea consider că printre sarcinile Ambasadei Ro-
mâniei ar trebui să fie și organizarea comunicării 
directe cu scopul obținerii de cărți românești, cel 
puțin pentru Biblioteca Națională și Universitară 
și pentru Facultatea de Ştiințe Sociale şi Umaniste. 
Acest lucru este foarte important. 

În toate țările mai mici – și aici am în vedere 
și Polonia și Ucraina și România, care, deși au un 
număr relativ mare de locuitori, sunt și pe mai 
departe țări mici din punct de vedere lingvistic 
– astăzi e în pericol de dispariție cunoașterea lim-
bii lor în afara țării de origine. Noi croații avem 
această (ne)șansă să avem o diasporă numeroasă 
și că limba croată se păstrează în diaspora și la a 
doua și a treia generație. În Suedia am întâlnit ro-
mâni care au emigrat încă din anii cincizeci. Co-
pii lor nu știu română. Nepoții aproape nimic. Și 
asta deoarece comunitatea de emigranți era mică, 
dar și pentru că aceste state „nou-organizate“ nu 
țin cont de acest lucru. 

• Care ar fi interesul românilor să se învețe lim-
ba română în Croația? 

România are aici mai multe interese. Primul 
este turismul. În fiecare an ar fi nevoie de trei-pa-
tru ghizi calificați care să vorbească română pe 
coastă și măcar unul sau doi în Zagreb. Nu știu 
cum e acum, dar o perioadă românii veneau în 
număr destul de mare. În al doilea rând, avem 
relațiile economice: fiul profesorului Avram, eco-
nomist, a venit și el aici să dezvolte contacte și 
mi-a spus că sunt interesați de colaborare, dar în-
treprinderea lor de comerț exterior este de câteva 
ori mai mare decât cele croate și întreprinderile 
croate abia pot satisface cererea lor. Ar trebui să se 
gândească și adapteze. În al treilea rând, românii 
au în sfârșit aici o bucățică de patrimoniu cultu-
ral – chit că vorbitorii de istroromână se declară 
în masă croați, uneori ca italieni – și România ar 
trebui din acest motiv să-și păstreze consulatele în 
Croația și relațiile care se derulează prin consulat. 
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u istrorumunjska sela tamo 1960-ih godina – a 
inače on je bio nevjerojatan čovjek, poliglot, sla-
vist, za tri je dana progovorio čakavski – koji mi 
je popravio anketu i od kojega sam naučio puno, 
on je drugi put došao s prorektorom Cazacuom, 
koji je odmah počeo govoriti „Da, to su naši, to 
su Rumunji!“ Ne valja tako pristupati, rekao je i 
Petrovici. Ne moraju ti ljudi biti Rumunji: neka 
oni samo čuvaju taj oblik rumunjskog idioma. 
Ako netko bude htio, mi možemo učiniti sve da 
im to omogućimo i olakšamo. Taj pristup jedini 
je ispravan. To je shvatio i Constantin Ghirda kad 
je bio veleposlanik. On je skupine tih tzv. Istroru-
munja iz Žejana, Šušnjevice, Nove Vasi počeo sla-
ti na razmjene u Rumunjsku, a oni su bili vrlo 
zadovoljni, jer ponešto su od rumunjskog i ra-
zumjeli, a Rumunji su dolazili u Istru. No, jed-
no vrijeme nakon njega, veleposlanici nisu imali 
toliko razumijevanja – ako se ne deklariraju kao 
Rumunji, govorili su, onda nas to ne zanima. A 
taj bi se jezik čak i mogao oživjeti. Viviana Br-
karić1 rekla mi je čak da je više zainteresiranih za 
taj govor među Hrvatima, nego među onima koji 
potječu iz obitelji koje su govorile tako kod kuće. 

Drugi je problem, čini mi se, ekonomske pri-
rode. Kad sam prvi put došao u južna sela, bilo 
je najmanje tisuću stanovnika koji su govorili 
istrorumunjski. U samim Žejanama, na sjeveru, 
bilo je više od petsto njih. Danas ne znam ima 
li u Žejanama njih sto, uglavnom staraca. Dolje 
isto tako, ne znam ima li ih sve zajedno sto, sto i 
pedeset. Teško se živi, prije su radili u ugljenoko-
pima, u Labinu, u Kršanu, po središnjoj Istri, ali 
svi su ti pogoni smanjeni ili propali. Ako su htjeli 
posao, morali su se iseliti u Rijeku, Labin, Pulu, 
Pazin, Ilirsku Bistricu, Trst… ima ih koji rade 
vani cijeli tjedan i dođu preko vikenda. Razviti 
privredu u tom kraju bilo bi u interesu hrvatskih, 
kao i rumunjskih vlasti. Žejane su, recimo, fan-
tastične za turizam. Drvna industrija, tu isto ima 
potencijala. U Žejanama su se ranije bavili stočar-
stvom, sa stadima ovaca išli su i do Poreča i Rovi-
nja. Proizvodili su i drva za ogrjev: cijela sjeverna 
polovica Istre uzimala ih je kod njih. Danas bi se 
moglo prerađivati građevno drvo. Treba imati vi-
ziju i znanje. U suprotnom, sve je propalo. Bojim 
se da će se područje Čepićkog polja isprazniti. 
Tamo posla nema dovoljno, a hrvatske vlasti time 
se dosad nisu bavile. 

• Poštovani profesore Kovačec, puno Vam hva-
la na ovom zanimljivom razgovoru! Vjerujem 
da će i čitatelji „Versa“, bili oni Rumunji ili 
Hrvati, uživati čitajući ga.

Nema na čemu, hvala Vama. 

Printre altele, cred că România a avut o abordare 
greșită, cel puțin o perioadă. L-am însoțit de câ-
teva ori pe academicianul Emil Petrovici în satele 
istroromâne în anii 1960 – un om extraordinar, 
poliglot, slavist, în trei zile a început să vorbească 
čakaviană, mi-a corectat ancheta lingvistică, am 
învățat multe de la el – și a doua oară a venit 
cu prorectorul Cazacu care a început imediat să 
spună „Da, sunt ai noștri, sunt români!“. Nu tre-
buie abordată problema așa, a spus și Petrovici. 
Acei oameni nu trebuie să fie români: e suficient 
să păstreze acea formă de idiom românesc. Dacă 
cineva dorește, putem face tot posibilul să îi fa-
cilităm și ușurăm acest lucru. Această abordare 
e unica abordare corectă. Acest lucru a fost în-
țeles și de Constantin Ghirdă când era ambasa-
dor. El a început să trimită grupuri de așa-numiți 
istroromâni din Jeiani, Șușnievița, Nova Vas la 
schimburi în România, au fost foarte mulțumiți 
deoarece înțelegeau ceva din română, iar românii 
veneau în Istria. Dar după el, o perioadă, amba-
sadorii nu au avut atâta înțelegere – dacă nu se 
declară români, au spus, atunci nu ne interesează. 
Iar acea limbă ar putea fi chiar revigorată. Viviana 
Brkarić1 mi-a spus că există mai mulți interesați 
de acest dialect printre croați, decât în rândul ce-
lor care provin din familii care îl vorbeau acasă. 

Cealaltă problemă este, mi se pare, de natură 
economică. Când am ajuns prima oară în satele 
din sud, erau cel puțin o mie de locuitori care 
vorbeau istroromână. Doar în Jeiani, în nord, 
erau mai mult de cinci sute. Astăzi nu știu dacă 
în Jeiani mai sunt o sută, majoritatea bătrâni. În 
sud, tot așa, nu știu dacă mai sunt în total o sută, 
o sută cincizeci. Se trăiește greu, înainte lucrau în 
minele de cărbune, în Labin, în Kršan, în Istria 
centrală, dar toate unitățile de producție au fost 
reduse sau au dat faliment. În căutarea unui loc 
de muncă au fost nevoiți să se mute la Rijeka, 
Labin, Pola, Pazin, Ilirska Bistrica, Trieste… sunt 
și oameni care lucrează afară toată săptămâna și 
vin la sfârșit de săptămână. Dezvoltarea industriei 
în acea zonă ar fi în interesul autorităților croate, 
dar și române. Jeiani sunt, de exemplu, un loc 
fantastic pentru turism. Industria de lemn, și ea 
are potențial. În Jeiani înainte se ocupau cu creș-
terea animalelor, ajungeau până în Poreč și Ro-
vinj cu turmele de oi. Produceau și lemn de foc: 
toată jumătatea de nord a Istriei cumpăra de la ei. 
Astăzi ar putea prelucra lemn pentru construcții. 
E nevoie de viziune și cunoștințe. În caz contrar, 
totul se va duce pe apa Sâmbetei. Mă tem că zona 
Čepićko polje se va goli. Acolo nu sunt locuri de 
muncă suficiente, iar autoritățile croate nu s-au 
ocupat de acest lucru până acum.

• Stimate domnule profesor Kovačec, vă mul-
țumesc mult pentru această discuție interesan-
tă! Sunt sigur că și cititorii revistei „Verso“, 
români sau croați, îl vor citi cu plăcere.

Pentru nimic, eu vă mulțumesc. 

Traducere de Oana Băcanu

I N T E R V I U  •  I N T E R V J U

1  Predsjednica 
udruge “Spod 
Učke”, osnovane 
s ciljem očuvanja 
tradicije, običaja 
i jezika selā pod 
južnim padinama 
te istarske planine, 
od kojih su mnoga 
bila nastanjena 
govornicima 
istrorumunjskog.

1  Preşedinta 
Asociației “Spod 
Učke” („La poalele 
muntelui Učka”) 
care își propune să 
păstreze tradiția, 
obiceiurile şi 
limba satelor de 
pe versantul de 
sud al acestui 
masiv din Istria, 
multe populate de 
vorbitor
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CARTEA PENTRU COPII
 DJEČJA KNJIŽEVNOST

Muzeul Național al Literaturii Române Iași a 
prezentat în octombrie 2019 proiectul Creangă 
2.0, prin care scriitorii români contemporani au 
oferit publicului continuările proprii (sau, în ca-
zul Laviniei Braniște, rescrierea) basmelor clasice 
ale lui Ion Creangă. Au apărut așa cinci povești 
noi: Capra cu trei iezi 2.0 (Matei Vișniec), Pros-
tia omenească 2.0 (Bogdan Alexandru Stănescu), 
Harap Alb 2.0 (Veronica D. Niculescu), Punguța 
cu doi bani 2.0 (Lavinia Braniște) și Ivan Turbincă 
2.0 (Alexandru Vakulovski). Albume în coperți 
cartonate sunt ilustrate de Adrian Serghie.

Capra cu trei iezi, una dintre cele mai cunoscute 
basme ale lui Creangă, este o variantă a poveștii 
populare cunoscute publicului croat prin sursa 
germană, basmul fraților Grimm Lupul și cei șap-
te iezi. De la basmul lui Grimm, însă, ea diferă 
nu doar prin numărul iezilor, ci și prin necru-
țarea soartei lor. Deci, iezii mâncați nu mai ies 
din burta lupului, iar răzbunarea mamei capre 
este șireată și premeditată: ea pune „cumătrului 
lup“ o cursă crâncenă la praznic, care se termină 
ca o adevărată sărbătoare, la care toate caprele din 
vecinătate mănâncă (inevitabilele sarmale!), beau 
și se bucură de moartea lupului. Continuând aco-
lo unde s-a oprit Creangă, Vișniec se apropie în 
multe de stilul și de tonul lui Creangă, povestea 
fiind presărată cu înțelepciuni populare și autorul 
adresându-se din când în când cititorilor/ascul-
tătorilor lui și „discutând“ cu ei. Ca și Creangă, 
care niciodată nu a fost un scriitor exclusiv pentru 
copii, el nu fuge de cruzimea lumii basmului, de 
sânge și oase. Pe de altă parte, întrebările pe care 
le pune basmul lui par atipice pentru un basm 
(clasic): Victima crimei are dreptul să răspundă 
cu aceeași măsură? Criminalului îi trebuie oferită 
o șansă pentru reabilitare? Este posibilă iertarea și 
împacarea?

Nacionalni muzej rumunjske književnosti u Iașiu 
predstavio je u listopadu 2019. projekt Creangă 
2.0, u okviru kojega su suvremeni rumunjski pis-
ci ponudili čitateljstvu svoje nastavke (u slučaju 
Lavinije Braniște preradu) klasičnih bajki Iona 
Creange1. Nastalo je tako pet novih priča: Koza 
i tri kozlića 2.0 (Matei Vișniec), Ljudska glupost 
2.0 (Bogdan Alexandru Stănescu), Harap Alb 2.0 
(Veronica D. Niculescu), Vrećica s dva novčića 2.0 
(Lavinia Braniște) i Ivan Turbincă 2.0 (Alexandru 
Vakulovski). Tvrdoukoričene slikovnice ilustrirao 
je Adrian Serghie.

Koza i tri kozlića, jedna od najpoznatijih Crean-
ginih bajki, varijanta je narodne priče poznate hr-
vatskom čitateljstvu kroz njemački izvor, Grim-
movu bajku Vuk i sedam kozlića. Od Grimmove 
se, međutim, ne razlikuje samo po broju kozlića, 
nego i po konačnosti njihove sudbine. Pojedeni 
kozlići, naime, ne izlaze iz vukova trbuha, a osve-
ta majke koze lukava je i promišljena: ona „kumu 
vuku“ postavlja nemilosrdnu zamku na karmi-
nama, koje će završiti kao prava proslava u kojoj 
sve koze iz susjedstva jedu (neizbježne sarme!), 
piju i vesele se vukovoj smrti. Nastavljajući gdje 
je Creangă stao, Vișniec se umnogome približava 
Creanginu stilu i tonu, priča je prožeta narod-
nim mudrostima, a autor se povremeno, poput 
usmenih pripovjedača, obraća svojim čitateljima 
/ slušateljima i „razgovara“ s njima. Kao i Cre-
angă, koji nikada nije bio pisac samo za djecu, 
on ne bježi od okrutnosti svijeta bajke, od krvi 
i kostiju. S druge strane, pitanja koja će njegova 
bajka postaviti čine se netipičnima za (klasične) 
bajke: Ima li žrtva zločina pravo uzvratiti istom 
mjerom? Treba li zločincu pružiti priliku za reha-
bilitaciju? Je li moguć oprost i pomirenje? 

1  Ion Creangă 
(1837.-1889.) 
jedan od klasika 
rumunjske knji-
ževnosti, osobito 
poznat po svojim 
bajkama (nadah-
nutim folklorom) 
te po knjizi Sjeća-
nja iz djetinjstva 
(Amintiri din 
copilărie) u kojoj s 
humorom i nostal-
gijom pripovijeda 
o svojim dječačkim 
nestašlucima. Nje-
govo djelo karak-
terizira bogat, živ, 
pažljivo izgrađen 
jezik.
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Matei Vișniec
CAPRA CU 
TREI IEZI 2.0

…

Uite așa se scurgea acum viața celor doi. Ie-
dul, după o vreme, mai uită de frații săi înghi-
țiți de lup. Îi reveni pofta de mâncare și pofta 
de joacă, începu din nou să zburde în jurul 
casei… Coșmarurile sale fură din ce în ce mai 
rare. Sigur, din când în când îi mai dădeau la-
crimile când își amintea de zbenguielile de al-
tădată, când se juca împreună cu frații săi, de 
răsuna pădurea de chiotele lor! Dar s-ar părea 
că așa a fost plăsmuită viața: sămânța uitării 
dă rod mai repede în sufletele celor mici.

Capra însă, ce să zic, ajunse vai de capul 
ei. Să-i plângi de milă, nu alta. Noaptea se 
perpelea din cauza gândurilor, iar ziua umbla 
de colo-colo ca o stafie. Începu să slăbească 
și nici lapte nu mai avu pentru iedul cel mic. 
într-una din zile, fără să-și dea seama, pașii o 
purtară spre locul unde zăceau, sub un mor-
man de pământ, oasele calcinate ale lupului.

Cum ajunse la locul cu pricina o podidi 
plânsul.

– Iartă-mă, lupule, pentru ce ți-am fă-
cut… Nu e bună răzbunarea la repezeală. 
Acum știu. Și uite că mă încearcă remușcă-
rile. Asta nu înseamnă că răul pe care mi l-ai 
făcut ar fi trebuit să-l uit. Numai că… mă 
întreb și eu… trebuia să mă port și eu cu tine 
tot cu aceeași sălbăticie cu care te-ai purtat 
tu cu mine? De ce să mă zvârcolesc eu acum 
având remușcări că te-am ars de viu? Nu mai 
bine te zvârcoleai tu toată viața din cauza re-

Matei Vișniec
KOZA I TRI 

KOZLIĆA 2.0
…

Eto tako je sad tekao život njima dvoje. 
Kozlić je nakon nekoga vremena pomalo 
i zaboravio na braću koju je vuk progutao. 
Vratio mu se tek i volja za igranjem, počeo 
je ponovo skakutati oko kuće… Noćne more 
bile su sve rjeđe. Dakako, katkad bi mu još 
pošle suze kad bi se prisjetio nekadašnjih ne-
stašluka, kad se igrao sa svojom braćom, da je 
šuma odjekivala od njihove cike! Ali izgleda 
da je tako stvoren život: sjeme zaborava bolje 
uspijeva u dušama malenih.

Koza, međutim, što da kažem, jao i kuku! 
Smili ti se kad je vidiš, ništa drugo! Noću se 
prevrtala, misli joj nisu dale mira, a danju je 
lunjala uokolo kao duh. Počela je mršavjeti 
pa čak ni mlijeka više nije imala za najmlađeg 
kozlića. Jednoga dana, da nije ni primijetila, 
noge je odnesoše do mjesta gdje su, pod go-
milom zemlje, ležale pougljenjene kosti vuka.

Čim je stigla na rečeno mjesto, navru joj 
suze.

– Oprosti mi, vuče, što sam ti učinila… 
Ne valja brza osveta. Sad to znam. I evo, grize 
me sad savjest. To ne znači da bih zlo koje 
si mi učinio trebala zaboraviti. Samo što… 
pitam se i sama… jesam li se i ja trebala po-
nijeti prema tebi isto tako okrutno kako si 
se ti ponio prema meni? Zašto bi mene sada 
mučila grižnja savjesti što sam te živa spalila? 
Zar ne bi bilo bolje da se ti čitav život mučiš 
zbog grižnje savjesti što si mi proždro djecu? 
I kazna mora imati neki smisao… 

Opaka je sumnja, kad se uvuče u dušu. 
Takove muke ne bih ni svojim neprijateljima 
poželio. Jer evo, jadna koza: nekoliko tjedana 
poslije „karmina“ postala je živa sjena… 

– Mama, što ti je? – pitao bi je tu i tamo 
kozlić. – O čemu razmišljaš, zašto imaš po-
dočnjake? Vidim da si postala kost i koža … 
Još misliš na moju braću i na vuka? Daj, za-
boravi, život ide dalje, što je gotovo, gotovo 
je… Znaš kako se kaže… „Budi u životu kro-
tak kao janje, ali kad te okruže vuci, neka se 
u tebi probudi lav.“

Slušajući kozlićeve riječi, koza je pomalo 
dolazila k sebi i govorila si: „Jesam glupa što 
se mučim, sav svijet zna da vuk dlaku mije-
nja, ali ćud nikada, nije sigurno da bi kum 

Ilustracija: Adrian Serghie
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mușcărilor că mi-ai devorat copiii? Pedeapsa 
trebuie să aibă și ea un rost… 

Mare pacoste este îndoiala când se înșuru-
bează în suflet. Nu le doresc chin din ăsta nici 
dumanilor mei. Că uite, biata capră: deveni 
după câteva săptămâni de la „praznic“ un fel 
de umbră vorbitoare...

– Mamă, ce e cu tine? o întreba din când 
în când iedul. La ce te gândești, de ce ai cear-
căne la ochi? Văd că ai ajuns numai pielea 
și oasele… Tot la frații mei și la lup te gân-
dești? Hai, mai uită, viața merge înainte, ce 
s-a făcut nu se mai poate desface... Știi vorba 
aceea... ,,În viață e bine să fii blând ca un 
miel, dar când în jurul tău sunt lupi e bine 
să fii leu“.

Capra, ascultând vorbele iedului, își mai 
venea în fire și-și spunea: ,,Proastă sunt că mă 
frământ, toată lumea știe că lupul își schimbă 
părul dar nu și năravul, nu e sigur că, dacă 
1-aș fi cruțat, cumătrul lup s-ar fi schimbat 
la nărav…

„Ba da, ba da…“
– Cum, ce? Cine a vorbit? făcu capra.
„Eu, lupul…“
– Nu se poate. Tu ești mort. Eu cu mâna 

mea ți-am pregătit groapa plină cu jăratic, 
eu cu mâna am adus paie ca să ațâț și mai 
tare focul, eu cu mâna mea am aruncat cu 
bolovani ca să-ți sfărâm capul, și tot eu ți-am 
acoperit cu pământ oasele înnegrite de fum...

,,Voi fi fiind eu mort, dar uite că în gân-
durile tale am rămas viu, cumătră capră. Și 
jur pe părul meu și pe ce am eu mai sfânt că, 
dacă m-ai fi scos din groapă și m-ai fi cruțat, 
ca un sfânt aș fi trăit până la sfârșitul vieții 
mele. Pustnic m-aș fi făcut, pe alții zi de zi 
i-aș fi ajutat, cenușă în cap zilnic mi-aș fi pus 
și cu lacrimi fierbinți aș fi plâns zi de zi ca 
să mă răscumpar pentru cele făptuite de ne-
mernicul de mine... Că așa spun și înțelepții, 
păcătosului să-i mai dai o șansă...“

Cum de se strecurase vocea lupului în gân-
durile mamei capre, nu știu să va spun. Dar 
știu că într-o bună zi capra lua o hotărâre: să 
se ducă la urs, care era starostele pădurii, și 
să-i spuna tot.

Ursul tocmai croia un cojoc pentru iarnă 
când capra bătu la ușa lui.

– Intră, intră, făcu ursul bucuras. Că n-am 
mai avut de mult musafiri. Ce mai faci, lele 
capră? Te-ai gândit poate să mi-i aduci pe ie-
zii tăi cei mari ca ucenici, să-i învăț cojocaria?

– Vai de bietele mele păcate, ti i-aș fi adus 
dacă ar mai fi fost în viață, suspină capra. Nu-
mai că iedul meu cel mare și iedul meu cel 
mijlociu nu mai zburdă pe lumea asta...

vuk, da sam ga poštedjela, bio promijenio 
ćud…“

„Bih, bih…“
– Kako, što? Tko je to rekao? – koza će.
„Ja, vuk…“
– Nemoguće. Ti si mrtav. Ja sam ti svojom 

rukom pripremila jamu punu žara, ja sam svo-
jom rukom donijela slame da još jače raspirim 
vatru, ja sam svojom rukom bacala kamenje 
da ti zdrobim glavu, i opet ja sam zemljom 
pokrila tvoje kosti, pocrnjele od dima…

„Možda i jesam mrtav, ali gle, u tvojim 
mislima ostao sam živ, kumo kozo. I kunem 
se na svoju kožu i na sve najsvetije što imam, 
da si me izvukla iz jame i poštedjela mi ži-
vot, kao svetac bih bio živio do kraja života. 
Pustinjak bih postao, drugima bih iz dana u 
dan pomagao, pepelom bih se svakoga dana 
posipao i vrelim bih suzama iz dana u dan 

plakao da se iskupim za ono što sam, ja bijed-
nik, počinio… I mudraci kažu tako, grešniku 
daj drugu priliku…“ 

Kako li se glas kuma vuka uvukao u misli 
mame koze, ne znam vam reći. Ali znam da 
je jednoga lijepog dana koza donijela odluku: 
otići će k medvjedu, koji je šumski starješina, 
i sve će mu reći. 

Medvjed je baš krojio jedan zimski kožuh 
kad koza pokuca na njegova vrata. 

– Uđi, uđi. – medvjed će radosno. – 
Odavna nisam imao goste. Kako si mi, seko 
kozo? Da mi nisi možda mislila dovesti svoje 
starije kozliće za šegrte, da izuče kod mene 
kožuharski zanat?

– Jadna ti sam, bila bih ti ih dovela da su 
još živi. – uzdahnu koza. – Samo što moj naj-
stariji i moj srednji kozlić ne skakuću više po 
ovome svijetu…

Ilustracija: Adrian Serghie
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– Am auzit eu ceva zvonuri prin pădu-
re, că ți s-ar fi întâmplat o mare nenoroci-
re, mormăi ursul. Da’ nu mi-am făcut multe 
griji că, de, gura lumii-i slobodă... Multe se 
spun și nu-s adevărate. Hai, trage-ți sufletul, 
ia loc pe laviță, bea puțină apă și spune ce s-a 
întâmplat.

– Frumoasă-i vorba asta, staroste urs, ,,a-
ți trage sufletul“. Uite că mi-l trag. Iar acum 
vreau și să-mi deschid sufletul în fața ta. Ca 
să-mi spui dumneata, că ești bătrân și înțe-
lept, dacă am greșit cumva, iar dacă am greșit 
să-mi spui unde.

Și începu capra să-i povestească ursului tot 
ce s-a întâmplat. Cum a venit lupul la casa 
ei, cum i-a hapait pe iedul cel mare și pe cel 
mijlociu, cum ea, capra, i-a pregatit apoi o 
groapă plină cu jăratic, cum a acoperit-o cu o 
împletitură de nuiele, cum 1-a chemat pe lup 
la praznic și l-a așezat pe un scăunaș de ceară 
chiar deasupra gropii, cum s-a topit scăuna-
șul și cum s-a prabușit lupul în groapă, cum 
s-a perpelit în flăcări și cum a implorat ierta-
re, și cum în loc de iertare a mai primit niște 
bolovani în cap și niște paie pentru ațâțarea 
focului...

Ursul ascultă povestea scărpinându-se din 
când în când în cap, oftand și mormăind. Vă-
zându-1 încruntat de la inceput până la sfâr-
șit, capra își dadu seama că starostele pădurii 
nu prea fu mulțumit de cele auzite.

– Știu că tot ce ți-am povestit te-a pus și 
pe tine pe gânduri, spuse capra la sfarșit. Și de 
aia am venit și eu la domnia ta, ca și pe mine 
mă muncesc gândurile. Oare am facut bine 
ce am făcut?

– Nu e bine să ne facem dreptate singuri, 
răspunse ursul. E drept că viața în padure nu 
e ușoară și că pădurea este plină de primejdii, 
dar tot mai bine e când judecarea ticăloșilor 
se face după legea obștească...

– Uite că nu m-am gândit la asta, suspi-
nă din nou capra. Îndurerată cum eram, cu 
sufletul zdrobit cum eram, numai la lege nu 
mi-a fast gândul...

– Și uite că, în loc să-1 pedepsești pe lup, 
te-ai răzbunat... Eu nu zic că măgarul ăsta 
de lup nu merita să moară înghițit de flă-
cări. Dar merita el, oare, să-i faci un aseme-
nea cadou?

– Ce cadou? Despre ce vorbești dumnea-
ta? întrebă capra împotmolită în propriile 
gânduri și neînțelegând nici gândul ursului.

– Păi, într-un fel i-ai făcut un cadou. Că 
în loc să sufere toată viața l-ai făcut să sufere 
doar câteva clipe. Dacă veneai la obștea pă-
durii să te plângi, i-am fi găsit noi alt ac de 

– Čuo sam ja nekakve glasine po šumi, 
navodno ti se dogodila neka velika nesreća. – 
zabrunda medvjed. – Ali nisam se puno bri-
nuo jer, eto ti ga, svašta i svijet priča… Puno 
se toga kaže, a nije istina. De, dahni dušom, 
sjedni na klupu, popij vode i reci što se do-
godilo.

– Koja lijepa izreka, starješino, „dahnuti 
dušom“. Evo da dahnem. A sad želim pred 
tobom i otvoriti dušu. Pa da mi ti, koji si star 
i mudar, kažeš jesam li što pogriješila, a ako 
jesam, da mi kažeš u čemu. 

I otpoče koza pripovijedati medvjedu sve 
što se dogodilo. Kako je vuk došao u njezinu 
kuću, kako joj je u slast proždro najstarije-
ga i srednjega kozlića, kako mu je ona, koza, 
zatim pripremila jamu punu žara, kako ju je 
prekrila pleterom od pruća, kako je pozvala 
vuka na karmine i posjela ga na stolčić od 
voska točno iznad jame, kako se stolčić oto-
pio i kako je vuk upao u jamu, kako se kopr-
cao u plamenu i preklinjao za oprost i kako je 
umjesto oprosta dobio nekoliko kamenova u 
glavu i nešto slame da se raspiri vatra…

Medvjed je slušao priču češkajući se tu i 
tamo po glavi, predišući i mumljajući. Vi-
djevši da je namršten od početka do kraja, 
koza shvati da šumski starješina baš i nije za-
dovoljan onim što je čuo.

– Znam da je sve što sam ti ispričala i tebe 
natjeralo da se zamisliš. – reče koza na koncu. 
– Zato sam i došla tvojemu gospodstvu, jer i 
mene muče misli. Jesam li dobro napravila 
što sam napravila?

– Nije dobro da sami krojimo pravdu. – 
odgovori medvjed. – Istina, život u šumi nije 
lagan i šuma je puna opasnosti, ali ipak je bolje 
da opačini sudimo po zakonima zajednice… 

– Eto, na to nisam mislila. – uzdahne opet 
koza. – Onako ožalošćenoj, slomljene duše, 
zakon mi nije bio ni na kraj pameti…

– I eto, umjesto da vuka kazniš, ti si se 
osvetila… Ne kažem ja da taj magarac od 
vuka nije zaslužio da umre na lomači. Ali zar 
je zaslužio da mu daš takav dar?

– Kakav dar? O čemu to govoriš? – upita 
koza udubljena u vlastite misli i ne shvaćajući 
na što medvjed misli. 

– Pa, na neki si mu način dala dar. Jer 
umjesto da pati čitav život, natjerala si ga da 
pati samo koji trenutak. Da si došla na šum-
sku skupštinu i požalila se, skrojili bismo mi 
već pravicu tom žderaču kozlića. Možda bi-
smo ga bacili u jamu bez žara, da tu u grižnji 
savjesti trune dugo i polako… To bi stvarno 
bila kazna, da nema s kim razgovarati osim s 
vlastitom pakošću, godinama i godinama…



66

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

cojoc acestui mâncător de iezi. L-am fi arun-
cat poate într-o groapă fără jăratic, ca să zacă 
acolo în zeama remușcărilor mult și bine... 
Asta ar fi fost cu adevărat o pedeapsă, să nu 
aibă tovarăș de vorbă decât propria lui fărăde-
lege, timp de ani și ani de zile...

Capra se întoarse acasă parcă și mai tulbu-
rată decât plecase.

– Ce e, mamă, de ce suspini și oftezi fără 
să spui nimic? o întrebă iedul cel mic.

– Oftez că uite... Uneori crezi că faci bine, 
dar de fapt faci rău. Azi am aflat că răzbuna-
rea este arma prostului și mă tot gândesc la 
asta...

Iedul nu avu însă răbdare să asculte până 
la sfârșit gândurile mamei. Între timp se îm-
prietenise cu iezii unei alte capre care trăia 
în apropiere, și acum se juca voios cu ei, îi 
învața un joc numit ,,de-a lupul“.

Alte și alte zile trecură, toate la fel și toa-
te diferite. Că așa e viața. Din când în când 
capra mai trecea pe la locul răzbunării sale, 
ca să vadă dacă nu cumva ploile nu scoteau 
afară din groapă ciolanele lupului. De câte-
va ori capra simți un fel de imbold lăuntric, 
acela de a pune niște flori pe locul sub care 
zăceau ramașițele lupului. Dar de fiecare dată 
își spunea: ,,Măi, da’ proastă mai sunt, mă las 
păcălită de propria mea milă...“

Când se împliniră 40 de zile de la moar-
tea lupului, capra primi o vizită neașteptată. 
Țineți-vă bine, dragii mei, voi care citiți sau 
auziți această poveste. Că așa sunt făcute po-
veștile, să ia la un moment dat o întorsătură 
neașteptată. Nu știu cine și când le-a inven-
tat, dar poveste bună fără întorsătură surprin-
zatoare nu există.

Ei bine, cine credeți că batu în acea zi la 
ușa caprei?

Ei?
Lupoaica!
Da, lupoaica, nevasta lupului. Ca toate 

viețuitoarele, și lupul avea și el casa lui, ne-
vasta lui, viața lui...

Lupoaica auzise fără îndoială de pe unde-
va că dispăriția lupului avea o legătură cu ca-
pra, așa că iși lua inima în dinți și bătu, cum 
spuneam, în acea zi, la ușa caprei.

Koza se vrati doma možda još i nemirnija 
nego što je bila.

– Što je, mama, zašto uzdišeš i jaučeš i ni-
šta ne govoriš? – upita je najmlađi kozlić.

– Uzdišem jer eto… Ponekad misliš da či-
niš dobro, ali zapravo činiš zlo. Danas sam sa-
znala da je osveta oružje budala pa sad stalno 
mislim o tome…

No kozlić nije imao strpljenja do kraja 
saslušati mamine misli. U međuvremenu se 
sprijateljio s kozlićima jedne druge koze što 
je živjela u blizini, pa se sada veselo igrao s 
njima, učio ih je kako se igrati „vuka“.

Prolazili su dani i dani, svi isti i svaki ra-
zličit. Jer takav je život. Tu i tamo koza bi na-
vratila na mjesto svoje osvete, da provjeri da 
nisu slučajno kiše izvukle na površinu vukove 
kosti. Nekoliko puta koza osjeti neki unutar-
nji poriv da stavi cvijeće na mjesto pod kojim 
su ležali njegovi zemni ostatci. Ali svaki si put 
reče: „Ma što sam i ja glupa, puštam da me 
vlastita samilost prevari…“

Kad se navršilo četrdeset dana od vukove 
smrti, koza primi neočekivan posjet. Držite 
se dobro dragi moji, vi koji čitate ili sluša-
te ovu priču. Jer tako su napravljene priče, 
u nekom trenutku dođe do neočekivanoga 
zaokreta. Ne znam tko ih je i kad izmislio, 
ali dobra priča bez iznenađujućeg zaokreta ne 
postoji. 

E pa, što mislite, tko je toga dana pokucao 
kozi na vrata?

No?
Vučica!
Da, vučica, vukova žena. Kao svaki stvor, i 

vuk je imao kuću, ženu, život…
Vučica je nedvojbeno odnekud dočula da 

je vukov nestanak imao veze s kozom, pa je 
stisnula zube i, kako rekosmo, toga dana po-
kucala kozi na vrata. 

Prevela: Ivana Olujić
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ATELIER DE TRADUCERE 
CU STUDENȚII
  PREVODITELJSKA RADIONICA SA 
STUDENTIMA
Umjetnica Tisja Kljaković Braić (rođ. 1979. u 
Splitu) svojim karikaturama iz svakodnevice jed-
noga para, nazvanoga jednostavno Oni, donosi 
radost i humor hrvatskoj publici. Sumaran crtež 
izvrsno bilježi gestu, a dijalog koji On i Ona vode 
otkriva mediteranski svijet i mentalitet slikaričina 
rodnoga grada. Karikature su objavljene na nje-
zinoj Facebook-stranici, ali i u knjizi Oni (Frak-
tura, 2018.), nedavno prevedenoj i na slovenski. 
Njezin roman sjećanja iz djetinjstva, U malu je 
uša đava (Profil, 2015.) među najtraženijim je 
knjigama u knjižnicama grada Splita, a u planu je 
i snimanje crtanoga filma prema njoj.

Studentice prevoditeljice: Antoneta Hrgović, 
Emilija Miholić

Mentorica: Ivana Olujić

Artista Tisja Kljaković Braić (n. 1979, în Split) 
aduce bucurie și umor publicului croat prin ca-
ricaturile sale în care creionează viața de zi cu zi 
a unui cuplu numit simplu Ei. Desenul sumar 
conturează excelent gesturile, iar dialogul purtat 
de El și Ea revelează lumea și mentalitatea medi-
teraneeană din orașul natal al pictoriței. Aceste 
caricaturi sunt publicate pe pagina sa de Facebo-
ok, dar și în cartea Ei (Fraktura, 2018), tradusă 
recent și în limba slovenă. Romanul său de amin-
tiri din copilărie, A intrat dracul în aia mică (Pro-
fil, 2015) se numără printre cele mai căutate cărți 
din bibliotecile orașului Split. Este în pregătire și 
desenul animat realizat pe baza cărții.

Studenții traducători: Antoneta Hrgović, 
Emilija Miholić

Îndrumător: Ivana Olujić

– Ia, îți spălai..
– Mie-mi spălași?

Ilustracija: Tisja Kljaković Braić
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-Ești la a doua pe ziua de 
azi
-Acu’ mă duc să-not...

-Te duci să te-mbraci?
-Îmi vine să mă duc în pat

– Îmi vine s-azvârl tot..
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Ilustracija: Tisja Kljaković Braić

Ilustracija: Tisja Kljaković Braić

Ilustracija: Tisja Kljaković Braić
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Bekim 
Sejranović – 
BIBLIOGRAFIA
„Ultimul nomad al literaturii sud-slave” – Bekim 
Sejranović – născut în 1972 în localitatea Brčko 
din Bosnia și Herțegovina s-a stins în mai 2020 
la vârsta de 48 de ani în localitatea Banja Luka. A 
terminat liceul maritim la Rijeka unde s-a înscris 
apoi la Facultatea de Filozofie la secția de Limbă 
și literatură croată – Literatură comparată. 

A ajuns la Oslo, în Norvegia în 1993, ca refu-
giat. În scurt timp devine licențiat în lingvistică și 
filologie sud-slavă la Facultatea de Istorie și Filo-
zofie de acolo, unde lucrează apoi ca lector timp 
de câțiva ani predând literatură sud-slavă, limbi 
străine și ținând cursuri de traducere. A fost im-
plicat activ în traducerea de literatură din limba 
norvegiană.

A publicat romanele Nigdje, niotkuda (Ni-
ciunde, de nicăieri; premiul „Meša Selimović” 
în 2009), Ljepši kraj (Un sfârșit mai frumos), 
Sandale (Sandale; creat prin prelucrarea unei 
colecții de proză scurtă Fasung – Muştruluiala), 
Tvoj sin, Huckleberry Finn (Al tău fiu, Huckle-
berry Finn) și Dnevnik jednog nomada (Jurnalul 
unui nomad). Ultima sa povestire, Miss Misery na 
otoku Susku (Miss Misery de pe insula Susak), a 
fost inclusă în Autorske bure (în traducere liberă: 
Furtunele auctoriale), o colecție de nuvele scrise 
de șaisprezece scriitori care scriu în așa-numitele 
limbile ‚bhsc’ (bosniacă, croată, sârbă, muntene-
greană) a căror inspirație au fost diverse locații ale 
golfului Kvarner din Marea Adriatică.

Romanele și povestirile sale au fost prezentate 
și publicului străin prin traduceri în norvegiană, 
slovenă, macedoneană, germană, poloneză, italia-
nă, engleză și cehă.

IN MEMORIAM

BIOGRAFIJA 
Bekima 
Sejranovića
„Posljednji nomad južnoslavenske književnosti“ 
– Bekim Sejranović – rođen 1972. u Brčkom, 
BiH, preminuo je u svibnju 2020. u 48. godini 
u Banjoj Luci. Srednju pomorsku školu završio je 
u Rijeci, gdje se potom upisao na studij kroati-
stike i komparativne književnosti na Filozofskom 
fakultetu.

U norveški Oslo stigao je 1993. kao izbjegli-
ca. Na tamošnjem Povijesno-filozofskom fakulte-
tu magistrirao je uskoro južnoslavenske književ-
nosti, a potom i nekoliko godina radio kao lektor, 
predajući južnoslavenske književnosti, jezike i 
prevođenje. Aktivno se bavio književnim prevo-
đenjem s norveškoga.

Objavio je romane Nigdje, niotkuda (2009. g. 
Nagrada „Meša Selimović”), Ljepši kraj, Sandale 
(nastao preradom zbirke kratke proze Fasung), 
Tvoj sin, Huckleberry Finn i Dnevnik jednog no-
mada. Njegova posljednja priča, Miss Misery na 
otoku Susku uvrštena je u Autorske bure, zbornik 
kratkih priča šesnaest domaćih i regionalnih pisa-
ca kojima su inspiracija bile različite lokacije na 
Kvarneru.

Njegovi romani i kratke priče predstavljeni 
su stranoj publici prijevodima na norveški, slo-
venski, makedonski, njemački, poljski, talijanski, 
engleski i češki jezik.
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MUȘTRULUIALA
S-a întâmplat în vremea aceea când eram mic. De 
statură. Nu mergeam încă la școală și viața era 
simplă. Nu știam să citesc, să scriu, uneori mă ui-
tam la imagini, desenam şi visam să văd o femeie 
goală. În realitate. Granițele lumii erau aproape 
identice cu gardul ogrăzii noastre. Iar ograda era 
mare. Avea o parte urbană, cimentată, și, apoi, o 
parte rurală, cu iarbă, flori și legume, chiar și, pe 
alocurea, câte un cucuruz, și avea și o junglă sau 
mai precis pomi fructiferi, cu roade felurite, în 
care mă cățărăm. Și asta era întreaga lume cu toa-
te variațiile sale geografice și climaterice în func-
ție de anotimpuri și de dispoziția mea.

Eram regele acelei lumi. Un stăpân puternic al 
peluzelor și al vârfurilor merilor și caișilor. Pentru 
un timp, am avut și un motan care era un tovarăș 
credincios în aventuri. Apoi, într-o zi, l-am lovit 
cu un cotor de măr verde în burtă, din senin. Așa, 
pentru că puteam. Pentru ca eram mic de statură. 
Motanul a plecat și nu s-a mai întors niciodată. 
Nici eu nu m-aș fi întors în locul lui.

Dintre toate fructele, cel mai mult îmi plă-
ceau caisele verzi. Îmi plăceau și când erau puțin, 
puțintel coapte. Mă agățam de crengile caișilor 
noștri și le haleam fructele toată ziulica. Și mota-
nul se cățărase împreună cu mine înainte de a fi 
concediat.

Odată, m-am urcat în caisul căruia îi ziceam 
„timpuriu” pentru că fructele lui se coceau cu câ-
teva săptămâni înaintea celorlalte. Halisem deja 
caisele de pe ramurile de jos, așa că a trebuit să 
mă urc din ce în ce mai sus, cu picioarele și bra-
țele pătate de vânătăile pe care le dobândisem în 
aventurile mele. Și tot așa, până în vârful înfurcit 
unde mi-am putut pune confortabil fundul regal. 
Aici erau o mulțime de caise mari și zemoase, pu-
țin, puțintel coapte. Cele mai bune.

După ce am înfulecat cât am putut, după ce 
stomacul meu s-a umflat ca un burduf și a înce-
put să producă zgomote ciudate, și zău și vânturi, 
mi-am dat seama că era mai bine mă dau jos la 
timp. Abia atunci am realizat că nu știu cum. Era 
prima dată când mă cățărasem atât de sus. Ramu-
rile de sub mine erau atât de departe, iar picioare-
le mele scurte și burta grea. Mă simțeam complet 
neputincios. Iar când regele este neputincios ceea 
ce îi mai rămâne de făcut este să se adreseze lui 
Dumnezeu. Decid şi eu să-l chem pe Dumnezeu 
în ajutor.

– Maică! Maaaică! am început să strig dar nu 
foarte tare.

– Maică! Maaaaică! de data asta tare și cu ne-
răbdare.

Pentru ca Dumnezeu să te asculte, evident, 
trebuia să strigi tare și să fii stăruitor.

– Păi, maică, vii odată! Maaaaaaică! supărat și 
răsfățat.

Atunci, apăru maica mea în ușa casei noastre. 
Maica este adevăratul stăpân al casei și al ogră-

FASUNG 
Bilo je to u ona vremena kad sam bio mali. Ra-
stom. U školu još nisam bio pošao i život je bio 
jednostavan. Nisam čitao, nisam pisao, ponekad 
bih gledao slike, crtao i maštao vidjeti golu ženu. 
Uživo. Granice svijeta bile su skoro istovjetne s 
ogradom oko naše avlije. A ona je bila velika. 
Imala je svoj urbani, cementirani dio, zatim ru-
ralni, s travom, cvijećem i povrćem, čak i pokojim 
kukuruzom, a imala je i džunglu, odnosno stabla 
raznolikih voćki po kojima bih se ja pentrao. I to 
je bio cijeli svijet sa svim svojim geografskim i kli-
matskim varijacijama ovisno o godišnjem dobu i 
mome raspoloženju. 

Ja sam bio kralj tog svijeta. Moćni gospodar 
travnjaka i vrhova krošnji jabuka i kajsija. Neko 
vrijeme sam imao i jednog mačka koji mi je bio 
vjerni pratilac u avanturama. Onda sam ga jed-
nog dana pogodio ogriskom od zelene jabuke 
posred trbuha iz čista mira. Iz obijesti. Jer sam 
bio mali rastom. Mačak je otišao i nikad se nije 
vratio. Ne bih ni ja na njegovom mjestu. 

Od svih voćki ja sam najviše volio zelene kaj-
sije. Volio sam ih i kad su bile maaalo, malkice 
zrele. Verao bih se po krošnjama naših kajsija i 
tamanio njihove plodove po čitav dan. I mačak se 
verao sa mnom dok nije dobio otkaz. 

Jednom tako, popnem se ja na kajsiju koju 
smo zvali »rana«, jer su njeni plodovi sazrijevali 
par sedmica prije ovih drugih. Već sam bio pota-
manio kajsije po nižim granama, pa sam se mo-
rao penjati sve više i više, nogama i rukama pro-
šaranim modricama koje sam zaradio u svojim 
avanturama. I tako sve do samog račvastog vrha 
gdje sam udobno mogao smjestiti svoju kraljev-
sku guzicu. Tu je sve bilo puno velikih i sočnih 
kajsija, maaalo, malkice sazrelih. Najboljih. 

Nakon što sam potamanio koliko sam mogao, 
nakon što mi se trbuh napuhao poput mješine i 
počeo proizvoditi čudne zvuke, a bogami i vjetro-
ve, shvatio sam da je bolje da siđem na vrijeme. 
Tek tada shvatim da ne znam kako. Prvi put sam 
se bio popeo tako visoko. Grane ispod mene bile 
su tako daleko, a moje noge kratke i trbuh težak. 
Osjećao sam se potpuno bespomoćno. A kada je 
kralj bespomoćan, jedino što mu preostaje jest 
da se obrati Bogu. I ja odlučim u pomoć pozvati 
Boga. 

– Majka! Maaajka! – počeo sam i ne tako gla-
sno. 

– Majka! Maaaajka! – ovaj put glasno i ne-
strpljivo. Da bi te Bog čuo, očito si morao biti 
glasan i uporan. 

– Pa majka, hoš doć više! Maaaaaajka! – ljutito 
i razmaženo. 

U to se pojavi moja majka, na vratima naše 
kuće. Majka je pravi gospodar kuće i avlije. Kad 
ona, recimo, hoće da pomete avliju, ni ja kao 
kralj, a ni mačak nismo smjeli hodati po njoj sve 
dok ona ne počisti svaki ćošak. Majka sa svojom 
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zii. Când ea, să zicem, avea de gând să măture 
ograda, nici mie ca rege, nici motanului nu ne 
îngăduia să pășim în ogradă până când nu curăța 
fiecare colțișor. Maica, cu mătură ei de paie. Ea 
era, de fapt, mama mamei mele, dar eu îi ziceam 
maică. Am ajuns la concluzia că dacă eu sunt re-
gele curții, atunci ea este Dumnezeu.

Mai întâi apărură ochii ei, plini de teamă că 
mi se întâmplase „Doamne ferește” ceva.

– Ce-i? Ce s-a întâmplat? încă speriată.
– Nu pot să mă dau jos! răspund furios. Aju-

ta-mă să mă dau jos – tonul meu devenise deja 
plângător.

Atunci se porni ceva în acea femeie robustă 
și înaltă. Fulgere îi scăpărau din ochi, ca zeilor 
adevărați, în timp ce cobora pe scări.

– Ușor, maică... ia, ușor ... acu' vine maica, zise 
ea încălțând papucii pe ultima treaptă. Târând ve-
chii papuci pe beton, ajunse în fine sub copac și 
începu să mă îndrume cu o voce liniștitoare:

– Haid' fiule, haid'... Uite pune piciorul aici... 
haid'. Acum, aici ... Haid'... Aşa. Ia, ia, încă pu-
țin, încă puțin... Iaca...

Nu mai era nevoie să mă dirijeze, dar părea un 
joc nou abia descoperit. Era amuzant să o ascult 
pe maica și să mă las ghidat de vocea ei și abia aș-
teptam să mă arunc în brațele ei. Dar când eram 
încă în copac, de îndată ce m-a putut ajunge, 
maica m-a înșfăcat cu mână ei puternică.

– Futu-ți copilu' babei... și acele fulgere îi scă-
părară iar din ochi.

– Ai să te mai cațări așa de sus, nerușinatule!? și 
mi-a lipit una cu palma ei grea peste fundul meu 
regal. Dar asta n-a fost totul. Zeii din ținuturile 
noastre sunt nemiloși atunci când se înfurie.

– Ia stai că te muștruluiesc eu cum trebuie! 
Nu te pot da jos din cais la fiecare juma de oră. 
N-ai să mă mai sâcâi tu așa pe mine! răsună vocea 
de soprană răgușită a maicii peste toată ograda.

Și așa, în timp ce urlam din toate puterile și-l 
chemam pe bunicu în ajutor, maica mă târa spre 
gutui. Și eu știam ce însemna asta. Maica o să 
rupă o nuia din „gutăi” și-o să-mi facă câteva ver-
geturi pe fundul meu regal și o să urlu, o să cer 
îndurare și o să promit: „Nu mai fac niciodată, nu 
mai fac niciodată, maică...” În balamucul ăsta, de 
obicei, apărarea bunicu, bunul meu duh salvator, 
a cărui putere era cu mult mai mică decât cea a 
maicii, și uneori chiar și decât a mea. Totuși, ru-
gămintea lui:

– Nu-l bate făi maico... Lasă-l pe copil... Eh, 
ești culmea și tu... – cel mai adesea dădea roade. 

Ea, ca de obicei, cedă bunicului și țipetelor 
mele exagerate. M-am dus, așa jignit, în dormi-
tor, m-am acoperit cu păturica mea albastră cu 
cățeluși albi cumpărată în ziua în care m-am 
născut și am adormit. Este o adevărată minune 
cum, atunci când sunt muștruluiți și plâng, copiii 
adorm ușor și repede.

Când m-am trezit, deja se întuneca, iar maica 
și bunicu, în acel moment, își îndeplineau ritua-
lurile. Al doilea jurnal, cel de la ora 19:30, pentru 

slamnatom metlom. Ona je ustvari bila mama od 
moje mame, ali ja je zovem majka. Zaključio sam 
da ako sam ja kralj avlije, onda je ona Bog. 

Najprije se pojaviše njene oči, uplašene da se 
meni nije nešto »nedajbože« dogodilo. 

– Molim! Šta je bilo? – još uvijek uplašeno.
– Ne mogu sić! – odgovaram ljutito.
– Pomozi mi da siđem – već sam prešao u 

plačljiv ton. 
Tad se nešto u toj krupnoj i visokoj ženi po-

krenu. Kao u pravih bogova iz njenih očiju sijev-
nuše munje dok je silazila niz stepenice. 

– Polahko sine... de polahko... sad će majka – 
govorila je obuvajući papuče na zadnjoj stepenici. 
Vukući starim papučama po betonu, ona napo-
kon dođe ispod stabla i poče me voditi umiruju-
ćim glasom: 

– De sine, de... Evo stavi nogu ovdje... de. De 
sad ovdje... Tako... De, de još malo, još malo... 
Eto... 

Nije mi više ni trebala govoriti, ali činilo se 
poput neke novootkrivene igre. Bilo je zabavno 
slušati majku i upravljati se po njenom glasu i 
jedva sam čekao baciti joj se u naručje. Ali još 
dok sam bio na stablu, čim sam joj bio na dohvat 
ruke, majka me ščepa svojom jakom rukom. 

– Jebo te babo babin... – i one munje u nje-
nim očima opet sijevnuše. 

– Hoćeš li se ikad više penjat tolko, arsuze je-
dan!? – i dobih udarac teškim majkinim dlanom 
po kraljevskoj guzici. Ali to nije bilo sve. Bogovi 
u našim krajevima nemilosrdni su kad se naljute. 

– Sad ćeš mi pravo fasovat! Ne mogu ja tebe 
svako pola sahata snosit s kajsije. 

Neš ti mene više zahandravat! – odjekivao je 
majkin promukli sopran preko avlije. 

I tako, dok sam ja drečao koliko god je to bilo 
moguće i zvao djeda u pomoć, majka me vukla 
prema unji. A ja sam znao što to znači. Majka 
će odlomit štap »tunjovac« i napraviti nekoliko 
šara po mojoj »kraljevskoj«, a ja ću vrištati i pre-
klinjati i obećavati: »Neću više nikad, neću više 
nikad, majka...« U to bi se obično pojavio djed, 
moj dobri duh spasilac, čija je moć bila daleko is-
pod majkine, a ponekad čak i moje. Ipak, njego-
vo molećivo: – Nemoj ba majka... Pusti dijete... 
Ih, jesi mi i ti neka... – uglavnom bi pomagalo. 

Ona kao i obično popusti djedu i mojoj pre-
tjeranoj vriski. Otišao sam, onako uvrijeđen, u 
spavaću sobu, pokrio se svojom plavom dekicom 
na kojoj su bili bijeli psići, upljenom na dan kad 
sam rođen i zaspao. Pravo je čudo kako djeca kad 
fasuju i otplaču, slatko i brzo zaspu. 

Kad sam se probudio, već se spuštao mrak, a 
majka i djed su u to vrijeme obavljali svoje ritua-
le. Drugi dnevnik u 19:30 da se djed informira o 
događajima u nas i u svijetu, a uz to je obavezno 
išla turska kahva i »57« koji se dimio poput svih 
parnjača svijeta. 

Ja izađoh iz spavaće sobe sramežljivo, još na-
tečen od plača i spavanja. Pogledah tada u majku, 
ona me gledala nekako tugaljivo, kao da moli da 
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ca bunicu să se informeze despre evenimentele de 
la noi și din lume, și atunci se bea obligatoriu 
cafea turcească și se fumau țigări marca „57” care 
scoteau un fum ca toate furnalele din lume.

Ieșii din dormitor sfios, încă umflat de plâns 
și somn. Mă uitai atunci la maica, ea mă privi 
cumva cu tristețe, ca și cum m-ar fi rugat s-o iert. 
După acel scurt moment, ea strigă oarecum fi-
resc, poate puțin stângaci:

– Haid’ tu la mamaia ta! Nu-l dă mamaia nici 
pe miliarde!

Și aproape că am izbucnit în plâns din nou. 
Plin de emoții, m-am aruncat în poala maicii 
mele, și bunicu, stângaci, într-un fel numai al lui, 
mă gâdilă pe burtă. Am sărutat-o   apoi pe maica pe 
obraji, am surâs și am îmbrățișat-o. Și pe bunicu’ 
l-am sărutat pe chelie, la care el a chicotit, iar mai-
ca dând din mâini și râzând zicea: „Aman, aman!”

Traducere și prezentare de 
Delia Ćupurdija

joj oprostim. Nakon tog kratkog trenutka, ona 
poviče nekako nesputano, možda pomalo i tra-
pavo: 

– Hodi ti nani svojoj! Ne da njega nana za 
milijarde! 

I ja skoro ponovo zaplakah. Sav naježen bacio 
sam se majki u krilo, a djed me nespretno, samo 
njemu svojstvenim načinom, škakljao po trbuhu. 
Ja sam onda majku ljubio u obraze, smijao se i 
grlio je. A djeda sam ljubio po ćelavom tjemenu 
na što se on hihotao, a majka odmahivala rukama 
i kroz smijeh govorila: »Aman, aman...« 

I N  M E M O R I A M
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PRIVELIȘTI
  KRAJOLICI

Mnogi će vam, pa i ja, reći da bi po nepoznatim 
zemljama radije putovali vlakom nego avionom. 
Pritom mislimo možda najviše na činjenicu da je 
avion često kutija koja nas, slično metrou, samo 
prebacuje s mjesta na mjesto. Podrazumijevamo 
da se iz vlaka sve vidi bolje, prisnije, da je vlak či-
tanje knjige, ako je avion samo prevrtanje knjige 
u ruci, eventualno čitanje blurba s poleđine. No 
dok izlazimo iz Bukurešta i oslobađamo se pola-
ko njegovih predgrađa i prigradskih naselja, raz-
govaramo kako su uske trake prostora uz većinu 
željeznica ovoga svijeta posebna vrsta praznine. 
Putovanje vlakom, posebno u urbanim područji-
ma, obično je provlačenje iza kulisa, iza zidova u 
kojima su instalacije: gotovo uvijek kuće i zgrade 
okrenute su nam leđima, ograde i zidovi visoki su 
i zarasli, kao i ljetnim suncem oprljene živice, a 
uz prugu posvuda ima krša i otpada raznih vrsta, 
obično proraslog korovom. Prijepodnevno svjetlo 
lomi se na ćoškastim komadima betona, kamena 
i građevinskog materijala, rasipavajući se u nešto 
sivkasto i depresivno, usprkos kolovozu. Ili mož-
da u skladu s njim, tim posljednjim čisto ljetnim 
mjesecom, od ljeta često umornim. Sve je vani 
pomalo odbojno, tako da se i naši pogledi odbi-
jaju i vraćaju u vagon, usmjeravaju se prema na-
prijed, zapravo ni prema čemu – klasični putnički 
pogledi kakvi klize i duž autobusa i duž aviona.

Uskoro će nam s desne strane, nevidljiv, pro-
maknuti Snagov i njegovo zavojito jezero s otoči-
ćem na kojem je i poznati misteriozni samostan: 
onaj u kojem se nalazi pretpostavljeni grob Vlada 
Țepeşa, „Drakule“. Kako bilo, ondje je pokopano 
samo njegovo bezglavo tijelo, budući da mu je 
odsječena glava odnesena sultanu na Portu. Ne-
koliko godina ranije čitao sam podebelu i akci-
jom ispunjenu vampirsku knjigu „Povjesničarka“ 

Elizabeth Kostove, još u vrijeme kad smo Ru-
munjska, rumunjski jezik i ja bili tek površni po-
znanici. Odonda, cijeli taj drakulski mit postao 
mi je, kao i većini, odavno zamoran – a opet, če-
sto se sjetim kako sam o rumunjskom jeziku prvi 
put počeo razmišljati kad sam, u gimnaziji, neke 
vrlo obične večeri u studenom, pogledao djelić 
Coppolina filma Bram Stoker’s Dracula. 

Drakula je samo jedan od „štikleca“ kojima 
se predstavlja Rumunjsku i kroz koje ju sebi pre-
dočuju oni koji s njom nemaju nikakve veze i 
za koje je ona samo taj naziv i možda zastava na 
kraju atlasa svijeta. I ostali su nam dobro pozna-
ti, od Cigana do lokomotiva. Putujući prvi put 
Rumunjskom, sasvim neobjektivan – jer u nju 
sam došao s jakom privrženošću ili barem živim 
interesom, i to već školovanim, informiranim 
interesom koji nitko drugi u mojoj neposrednoj 
blizini nije imao – pokušavao sam „objektivno“ 
sagledati tu zemlju i kulturu, iz očišta turista, u 
jedanaest dana... Potpuno iluzoran naum, osu-
đen na propast ili iskrivljenje, smiješno-simpati-
čan kad je u pitanju dvadesetjednogodišnji stu-
dent u pratnji dugogodišnje prijateljice koja je 
o Rumunjskoj znala tek malo više od tih drugih 
kojima sam se čudio i kojima sam, izgleda, imao 
žarku želju pokazati da Rumunjska nije (samo) 
ono što oni zamišljaju i što govore njihove kva-
zi-zapadnjačke predrasude. Možda je baš zbog 
toga Sara bila posebno vrijedan suputnik, objek-
tivniji promatrač od mene, mada nije poznavala 
kontekst koji sam poznavao ja i unutar kojeg bi 
pojedina zapažanja znala tumačiti. Time je mož-
da bila i slobodnija. U svakom slučaju, bila je 
moj korektivni faktor, ogledalo i pokusni poli-
gon, čak „uzorak“ onih s kojima ću se susresti po 
povratku, kad budem prezentirao svoj narativ o 
Rumunjskoj i rumunjskom.

Ona se sad čudila pustim poljima i povlači-
la paralele sa sparušenom Slavonijom na vrhun-
cu ljeta. Ranije te iste godine bili smo putovali 
vlakom iz Zagreba u Osijek, na koncert ruskog 
folk metal benda kojeg je Sara bila ozbiljan fan. 
Mogao sam se složiti da postoji jaka paralela, po-
sebno u stupnju usijanja i žutim, smeđim i sivim 
tonovima koji su se prelijevali do obzora. Ipak 
je ta Slavonija bila manje ravna i više zelena od 
ove Potkarpatske nizine, koja ljeti doista postaje 
tepsija.

Odjednom shvaćam da smo stigli u grad ome-
đen na više strana rafinerijama, koje odaju dojam 
tek djelomične aktivnosti. Grad je Ploieşti, onaj 
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za koji znamo možda zbog savezničkih bombar-
diranja i borbe za rumunjska naftna polja. Opet, 
zbog vlaka, ista priča, isti propust: što se uopće 
vidi i zna iz vlaka, kako nam vlak – različit i sličan 
avionu – iskrivljava pogled na stvarnost? Ploieşti 
smo, kao i tolika manja mjesta tih dana, mora-
li prepustiti enigmi i uvelike zaboravu. Najbliže 
osjećanju toga grada stigao sam izvan Rumunj-
ske, na vježbama iz rumunjskog jezika, upamtivši 
onaj živopisni izraz s lokalnom bojom: a o întoar-
ce ca la Ploieşti.

Odavde se pruga osjetnije penje u Karpate, 
koje već sasvim jasno vidimo pred sobom. To su 
planine kakve mi u Hrvatskoj nemamo i ništa im 
nije slično, osim donekle zida Velebita kad mu se 
približavamo autocestom s leđa, kroz Liku. No 
Karpati su, dakako, mnogo viši. Stjenovite hridi 
i bokovi, prilično oštri i strmi, obiluju sjenama 
i svjetlijim dijelovima, gudurama, šumovitim i 
ogoljenim hrbatima. Mnogo godina kasnije, je-
dan će mi Rumunj na boravku u Zagrebu reći 
da su naše planine vai şi amar (prevedimo: jad i 
bijeda), na što ću se ja malo trznuti, no zapravo 
je i bio u pravu, ako su vam bitne visine, snijeg, 
beskrajna crnogorica i prostrane planinske rudi-
ne. Ovdje se možemo nadati pravoj hladovini i 
nepomućenom planinskom vječitom proljeću-je-
seni, gdje je sparina nepoznanica. Ruke gotovo da 
već držimo na kvakama prozora, spremni otvoriti 
ih čim bude jasno da smo ušli u gorje.

Rijeke uz koje ili preko kojih prolazi vlak 
mutne su, smeđe i brze, a obale su im podloka-
ne i kamene. Nisam siguran do koje je mjere to 
čovjekov utjecaj, no svakako izgledaju kao brzaci 
koji ovise najviše o snjegovima i kišama u pla-
ninskom lancu iz kojeg izviru, pa se mijenjaju 
tijekom godine iz prosječnih rijeka u uskovitla-
ne brzace i opet natrag. Još samo kažem Sari da 
je vino koje sam još sinoć pio baš iz ove doline, 
Valea Prahovei. Onda sklapam oči i drijemam. U 
onoj skokovitoj logici snova, koja nastupa već pri 
padanju u san, kad misli misle sebe same i sve 
skreće u potpuno čudnu ulicu, spajam Karpate 
i Ande, Prahovu i Bermejo, tămâioasu i malbec. 
Upamćena karta Argentine, nikada posjećene, 
miješa se u polusnu s ovim reljefom: dvije teške 
slitine nesklone stapanju. 

Kad otvorim oči, ne znam gdje smo. Brzo 
pogledavam oko sebe: stojimo na stanici, a ploča 
iznad perona kaže Breaza. Još malo. Ova duboka, 
široka, jako usječena dolina, zapravo gorski pri-
jevoj, gusto je nastanjena. Velike kuće još većih, 
zbog snijega prilično strmih krovova terasasto se 
uspinju po padinama s obje strane pruge, s poko-
jom smrekom ili jelom između njih. Nakon još 
dva slična planinska mjesta uz prugu, Comarnic 
i Posadu, vlak usporava, okružen visokim crno-
goričnim šumama i planinskim šikarama uz pru-
gu, i polako, postupno ulazi u kolodvor u Sinaii. 
Mala, lijepa zgrada, baš nekako po mjeri onog što 
očekujemo od tog planinskog mjesta, kraljevskog 
resorta iz davnih vremena. Patina prolaska godi-

na, različita od neprestano i uporno osvježavanih 
starih fasada u, na primjer, Beču, čak joj dodaje 
nešto uvjerljivije i ozbiljnije. Notu ozbiljnosti, 
mora se priznati, duguje i činjenici da je na pero-
nu, pred sami kraj 1933. godine, ubijen tadašnji 
rumunjski premijer, Ion Gheorghe Duca, liberal-
ni političar i pobornik Male Antante. Pokušao 
je bio iskorijeniti Željeznu gardu, krajnje desnu, 
nacionalističku i „mističku“ organizaciju koja 
će znatno utjecati na Rumunjsku uoči Drugog 
svjetskog rata. Pokušaj mu se vratio u obliku smr-
tonosnog metka koji je uputio jedan od članova 
iste Garde. 

Od željezničke pruge penjemo u ambijent 
koji me podsjeća na nešto poznato: Sljemensku 
cestu, tik ispod Činovničke livade. Zrak je sličan, 
samo još nešto oštriji, a crnogorica učestalija i 
viša, tamnija. Mjesto je položeno uz padinu, uz 
pojas glavne ceste s koje se granaju ulice popunje-
ne planinskim kućama za odmor, pansionima i 
malim hotelima. Tiho je i mirno, osim buke koju 
podižu automobili u prolazu. Nema mnogo ljudi 
ili je prostora, parka i šume dovoljno da se oni 
ugodno rasprše i lutaju ovim gradićem koji je sa-
građen kao mjesto pretapanja planine i naselja. 
Nameće mi se još jedna usporedba, nešto nate-
gnutija: Sinaia je rumunjska Opatija (ili barem 
jedna od rumunjskih Opatija) koju odozdo ne 
oplakuje more, ali velike kuće i okućnice, padi-
na nagnuta u polumrak koji šumi, miris raslinja, 
povremene stare vile – ovdje u takozvanom ne-
obrâncoveanuovskom stilu, toj zanimljivoj fuzi-
ji Zapada, autohtonih rumunjskih elemenata i 
Istoka (ne samo Osmanlija, već i Bizanta) – sva-
kako evociraju u meni slike stare slave Primorja. 

Ovdje ne možemo preskočiti dvorac Peleş, 
iako smo ga na slikama, prije polaska, listajući 
vodič, vidjeli desetke puta. Ipak, kako to biva u 
turizmu, treba se uvjeriti da to zbilja postoji i da 
je ondje gdje to vodiči kažu, da je opipljivo, fizič-
ko, trodimenzionalno, da ima miris i priču koja 
nadmašuje vanjsku sliku. Peleş, ta propusnica za 
„Srednjoeuropljane“, tako mi se čini: isječak au-
strijske, švicarske ili njemačke planinske tratine 
s tim kasnoromantičkim Jagdschlossom, mješavi-
nom neorenesanse i neogotike s ljepotom lokalne 
drvne građe. Onima koji nisu dovoljno spremni 
na razlike u povijesti i kulturama, koji dolaze sa 
Zapada ili „Zapada“, Peleş može biti ugodno od-
maralište za oči, kratak povratak kući, ono mjesto 
za koje će kasnije reći „E, to je bilo lijepo“. I zbi-
lja, Sara se pokazuje dobrim uzorkom: oduševlje-
na je palačom. A i ja sam, kao i mnogi, i bilo bi 
besmisleno tvrditi suprotno. 

Po škriputavim, debelim hrastovim stubama 
vode nas u obilazak javnosti otvorenih dijelova 
palače – i danas, dugo nakon monarhije, ovo je 
jedna od predsjedničkih rezidencija – koji zrače 
mračnom i pomalo tjeskobnom raskoši drva, bar-
šuna, potamnjelih zlatnih listića. Prašnjava je to 
toplina koju čovjek i bi i ne bi poželio za sebe. Po-
želio bi prije tisuće visokih knjiga u usklađenim 
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kožnim uvezima s crvenim, zelenim i crnim de-
taljima, na kojima smo u prolazu razabrali imena 
„Schelling“, „Heine“, „Grillparzer“… Viđat ću ih 
godinama kasnije u isječcima iz rumunjskih vi-
jesti, dok se predsjednik bude obraćao javnosti s 
njima u pozadini. Pomalo ironična slika, u koju 
su stari pisci i filozofi ugurani kao nevoljni jamci 
aktualne političke ispravnosti. 

Vani, na terasama i blagim stepenicama ome-
đenima nenametljivim sivim kipovima svježe je i 
vlažno, gotovo jutarnje, mada je sunce visoko nad 
nama. Nažalost, manja palača na istom posjedu, 
Pelişor, zatvorena je zbog renovacije. Ipak može-
mo baciti na nju pogled s prilazne staze: riječ je o 
još jednom istovremeno ozbiljnom i veselom zda-
nju, no to veselje ne potječe od neke razigranosti, 
nego od osjećaja zaklonjenosti tom razvedenom i 
složenom zgradom, njezinim nadvojima, greda-
ma, tornjem (s obojenim crijepom, što jest – jest) 
i tornjićima, svim tim detaljima koji su šuma, je-
sen, večer, vatra, vino i san. 

Vrijeme je da se vratimo u ljeto, spustimo se 
opet s Karpata, nažalost. Vlak polazi taman na 
vrijeme da do Braşova stignemo početkom večeri. 
I ovaj put vlak nas iznenađuje čistoćom i udob-
nošću. Dok smo iz Bukurešta putovali vagonom 
otvorenog tipa, sad su nas dočekali kupei. Putni-
ka je malo, možemo birati po volji.

Sad počinje naših sat-dva bivanja u nekom 
od onih starih filmova u kojem je radnja pokre-
tana ritmičkim kloparanjem vlaka, a podijeljena 
otvaranjem i zatvaranjem vrata kupea i ulaskom 
raznih likova. Dugo smo sami, dok se kompo-
zicija lagano penje uzbrdo kroz uporno bogate i 
visoke šume (grane bukava i smreka svako toliko 
gotovo da dotaknu prozor). Slijeva se diže golema 
kamena kvrga masiva Bucegi, nekako točno iznad 
nas: prijeteća je, uspravna, čini se gotovo kao da 
je riječ o maketi ili možda čak nekoj 3D tapeti, 
toliko je nevjerojatna općenito, a posebno nakon 
tri dana provedena u Bukureštu i njegovoj rav-
noj prašini, suhoj travi i asfaltu. Gore se kovitlaju 
oblaci i kroz njih, u brzom slijedu promjena, pro-
dire svjetlost u tanjim ili debljim snopovima, ot-
krivajući sad ovu, sad onu stranicu, brid ili ugao.

U kupe ulazi žena srednjih godina s velikom 
crvenosmeđom torbom u rukama. La voi e li-
ber? Zaokupljen promatranjem Karpata, samo 
kimnem glavom. Moja me introvertiranost po-
nekad ozbiljno zakida za vježbanje komunika-
cije na stranom jeziku. Žena djeluje kao da joj 
je dosadno. Onda kao da se nečeg sjeti, pa nas 
pita na kojem to jeziku razgovaramo. Kažemo 
joj, pa uslijede uobičajene razmjene čuđenja, a 
koje se vrte oko uvijek istih točaka: kako to da 
znam rumunjski, kako to da smo u Rumunjskoj, 
kamo idemo, što nam se najviše svidjelo, a zatim 
preporuke. Unatoč tome što sve glatko teče, žena 
odjednom ustaje, ispričava se i izlazi. Do kraja 
putovanja više se ne vraća. 

Vrlo naglo, gotovo u minuti, osjetimo da smo 
došli do nekog vrha, točke najbliže nebu s koje 

se pruga može jedino početi spuštati. Tu je pred 
nama, zdesna, jedva vidljiva trasa pruge koju tek 
trebamo prijeći, zavojitim prijevojem na boku 
planine, s visokim, šiljastim stablima zbog kojih 
mi nakratko postaje razumljiva želja za mistifika-
cijom i hororizacijom Transilvanije. Ovdje, iako 
je ljetni dan i sumrak je daleko, sve je nekako 
mračnije i crnje, lagano prijeteće, ali ne na nepo-
sredan način, već kao da šuma govori: „Ja sam tu, 
a vi kako hoćete“. I onda, kad prođemo te tamne 
spirale, doista počinje spust, a mi jasno osjeća-
mo da nas vlakovođa zadržava, da bi se ova hrpa 
metala mogla puno većom brzinom ustremiti na 
drugu stranu, odvaliti se kao stijena s planina. 

K nama sad ulazi dečko čije svijetlo, ali sun-
cem opaljeno lice i žilave ruke izgledaju poljopri-
vrednički. Sjeda nasuprot nas i namješta veliku 
torbu u kut između sjedala i prozora pa se nasla-
nja na nju. Zijeva i gleda uokolo, izbjegavajući 
zuriti u nas. Onda izvlači knjigu i zadubi se u či-
tanje. Pokušavam vidjeti što je, ali nisam oštro-
ok i ne mogu vidjeti stranice, dok hrbat prekriva 
dlanom. Tonemo u drijemež. Zeleno-zlatne zrake 
svjetlosti upadaju kroz prozor i ostavljaju blje-
štave pravokutnike na rukama, nogama i knjizi 
našeg suputnika. Povremeno diže pogled i gleda 
van, kao da razmišlja o tekstu ili ga pamti. U po-
lusnu, konstruiram ga kao prosvijećenog studen-
ta teologije koji se sa sela vraća u sveučilišni grad.

Drijemež se prekida jurnjavom, grmljavinom 
po ravnoj pruzi, nalik trijumfalnom drndanju 
aviona na pisti nakon slijetanja. Odmah mi je 
jasno da je kolodvor u Braşovu tik ispred nas. 
Pootvaraju se vrata na kupeima i ljudi se počnu 
pomicati k izlazima. Sneni, skupljamo stvari i – 
ne znamo ni sami kako – odjednom smo tu, pred 
zgradom kolodvora, prošli smo kroz vrata iznad 
kojih je golem sat i gledamo u nov i nepoznat 
grad. Čim prvi put ispusti ručku torbe i pogleda 
oko sebe (a nema se što vidjeti, tek zavoj promet-
ne ceste koja, omeđena drvećem i ne baš novim 
stambenim zgradama, vodi prema centru) Sara će 
konstatirati: „E, ovaj mi se grad već sviđa“. Si-
gurno najviše zbog planinske svježine koja je zrak 
činila gotovo ukusnim za udisanje, možda i kon-
trasta s velikim i užurbanim Bukureštom. Do ne 
baš bliskog centra uputili smo se pješice. Željeli 
smo tu priliku za bolji, prodorniji pogled. 

Gazdarica je polagana, vitka žena u pedese-
tim godinama svijetle kose i očiju. Ima mađarsko 
prezime, sad smo već u krajevima u kojima će to 
biti često. Hvali moj rumunjski i spremnost da 
ga učim, pa me jednom ili dvaput blagonaklono 
ispravlja. Uvjerena je da mi je Sara zaručnica ili 
žena, a ja ne vidim potrebu ispravljati je. Gleda 
potiho televiziju do kasno u noć dolje, u prize-
mlju, dok mi spavamo u urednoj sobi na katu, 
okrenutoj na unutarnje dvorište. Rano ujutro 
počinje festival obiteljske sloge: kroz san dopire 
urlikanje i svađa, onda i pad nekog predmeta i 
još psovki. Zatim pomalo sve utihne i spavamo 
još sat-dva. Šest godina kasnije prevodit ću novu 
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zbirku poezije Adriana Oproiua, u kojoj će on 
napisati: 

„unutra je tišina,
više se ne svađaju
ne tuku se više lavorom po glavi,
jedino Georgeta vodi ljubav
s plastičnim fenom“

Retroaktivno, to ću sjećanje čvrsto povezati s 
ovim stihovima i bijesnu ženu u sebi uvijek zvati 
Georgeta. 

U gradu pod Tâmpom provodimo tri cijela 
dana, polagana, ugodna i neopterećena. Sara fo-
tografira bicikl ostavljen uz kamenom poploče-
nu uličicu u blagom suncu prijepodneva, sve na 
pozadini pastelnih fasada brašovskih kuća, koje 
se malo čime razlikuju od kuća u centru nekog 
srednjoeuropskog, pa i hrvatskog kontinentalnog 
grada, ako uopće. Samo je u toj fotografiji još i 
doza neke tople opuštenosti, kao u starom tali-
janskom filmu. Braşov je, ipak, sasvim njemački 
– saski. Udaljeni od svojih velikih kulturnih sre-
dišta na Zapadu, Sasi su ovdje izgradili nešto dru-
gačiji svijet, reklo bi se sitniji i slađi. Vrata, kule, 
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krovovi, prolazi, sve je nekako nježnih dimenzija 
pogodnih za kakvu bajku. Jedino je velika, tamna 
crkva u središtu stare jezgre, Biserica Neagră, širo-
ka i stroga kao luteranstvo. Prisjećam se odličnog 
ulomka Sebastianova romana Accidentul u kojem 
protagonist prisustvuje izvedbi Bachova „Božić-
nog oratorija“ baš u toj crkvi i raduje me što sad 
mogu biti u istom prostoru i na istim ulicama po 
kojima je prošao i taj roman, zajedno s njegovim 
autorom, koji mi je nekako prirastao srcu. 

Nad gradom, na brdu Tâmpa, koči se smiješni 
betonski natpis BRASOV, kao iznad Hollywoo-
da, valjda da pijane, smušene ili zalutale u sva-
kom trenutku podsjeća gdje se nalaze, a mi še-
tamo, jedemo i pijemo na trgovima i ulicama, 
obilazimo rubove šume, provlačimo se kroz na-
južu ulicu na svijetu (koliko ima tih najužih uli-
ca na svijetu?!) zagledavamo u crkve i kupujemo 
knjige i CD-e. Svoju zbirku, koja me kod kuće 
vjerno čeka, upotpunjavam snimkama Enescuo-
vih i Porumbescuovih djela koja bi mi inače bila 
nedostupna. Na reklamnim suncobranima iznad 
terasa restorana ispisana je hiperbola prema kojoj 
je Braşov najbolji grad na svijetu, a mi smo se, 
barem nakratko, potpuno spremni složiti. 
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PARTEA A DOUA: CU TRENURILE 
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Mulți vă vor spune, la fel și eu, că prin țările ne-
cunoscute preferă să călătorească mai degrabă cu 
trenul decât cu avionul. Prin aceasta ne gândim 
probabil cel mai mult la faptul că avionul este 
adesea o cutie care, asemenea metroului, doar ne 
aruncă dintr-un loc în altul. Subînțelegem că din 
tren totul se vede mai bine, mai intim, că trenul 
este lectura unei cărți, dacă avionul este doar ră-
sucirea cărții în mâini, eventual citirea blurb-ului 
de pe coperta din spate. Dar pe când ieșim din 
București și ne eliberăm încet de suburbiile și lo-
calitățiile lui limitrofe, vorbim cum fâșiile înguste 
de spațiu din preajma majorității căilor ferate ale 
acestei lumi sunt o specie aparte a golului. Călă-
toria cu trenul, mai ales în zonele urbane, este de 
obicei o retragere în spatele culiselor, în spatele 
zidurilor în care sunt instalațiile: aproape întot-
deauna casele și clădirile ne întâmpină cu spatele 
întors, gardurile și zidurile sunt înalte și năpădite 
de vegetație, crescute peste măsură precum sunt 
și gardurile vii, arse de soare, iar pe lângă șine se 
întinde peste tot molozul și tot felul de deșeuri, 
de obicei acoperite de buruieni. Lumina de amia-
ză se răsfrânge pe bucățile colțuroase de beton, 
piatră și material de construcții, risipindu-se în 
ceva gri și depresiv, în ciuda faptului că este luna 
august. Sau poate chiar în acord cu ea, cu această 
ultimă lună pură de vară, adeseori ea însăși obosi-
tă de vară. Totul afară este puțin respingător, ast-
fel că și privirile noastre resping și se întorc în 
vagon, se îndreaptă înainte, de fapt spre nimic – 
priviri clasice de călători așa cum alunecă și prin 
autobuze sau avioane. 

Curând în partea dreaptă, invizibil, va trece de 
noi Snagovul și lacul său șerpuitor cu o mică in-

sulă pe care se află și o cunoscută mănăstire mis-
terioasă: cea în care este presupusul mormânt al 
lui Vlad Țepeș, „Dracula“. Oricum ar fi, aici e 
înmormântat doar trupul său decapitat, deoarece 
capul său retezat a fost dus sultanului la Poartă. 
Cu câțiva ani în urmă citisem o carte cu vampiri, 
groasă și de acțiune, „Colecționarul de istorie“ de 
Elizabeth Kostova, încă pe vremea când Româ-
nia, limba română și cu mine eram doar niște cu-
noștințe superficiale. De atunci tot acest mit al lui 
Dracula mi-a devenit, precum multora, de mult 
obositor – și totuși, îmi amintesc adesea cum am 
început să mă gândesc la limba română atunci 
când, în liceu, într-o seară mult prea obișnuită de 
noiembrie, am văzut un mic fragment din filmul 
lui Coppola Bram Stoker’s Dracula.

Dracula este doar una dintre „picanteriile“ 
prin care se prezintă România și prin care și-o 
imaginează cei care nu au nicio legătură cu ea și 
pentru care ea nu e decât acest nume și poate un 
steag la capătul atlasului lumii. Și celelalte pican-
terii ne sunt bine cunoscute, de la țigani la loco-
motive („româncele“ vechi şi puternice, produse 
de Electroputere Craiova la începutul anilor 70 
pentru Căile Ferate Iugoslave, acum deja bine 
uzate). Călătorind pentru prima oară în Româ-
nia, cu totul neobiectiv – pentru că am ajuns aici 
cu un atașament puternic față de ea sau cel puțin 
cu un interes viu, un interes deja cultivat prin stu-
dii, informat, pe care nimeni din imediata mea 
vecinătate nu-l avea – am încercat să privesc 
această țară și cultură în mod „obiectiv“, din per-
spectiva turistului, în unsprezece zile... Un gând 
complet iluzoriu, sortit eșecului sau deformării, 
haios-simpatic când ai în vedere un student de 
douăzeci de ani însoțit de o prietenă veche care 
despre România știa doar puțin mai mult decât 
toți ceilalți despre care îmi exprimam mirarea și 
cărora, se pare, aveam o dorință arzătoare să le 
arăt că România nu este (doar) ceea ce-și imagi-
nează ei a fi și ceea ce spun prejudecățile lor pseu-
do-occidentale. Poate chiar de aceea Sara era un 
tovarăș de drum deosebit de valoros, un observa-
tor mai obiectiv decât mine, cu toate că nu cu-
noștea contextul care mie îmi era cunoscut și în 
interiorul căruia ar putea interpreta observațiile 
individuale. Prin aceasta era probabil și mai libe-
ră. În orice caz, ea era factorul meu corectiv, 
oglindă și poligon de testare, chiar și un „eșanti-
on“ a acelora pe care îi voi întâlni la întoarcere, 
când le voi prezenta versiunea mea a României și 
a românescului. 

fo
to

 ©
 S

in
iša

 S
un

ar
a



78

Ea se mira acum de câmpiile pustii și trăgea 
paralele cu uscăciunea Slavoniei când vara își 
atinge culmea. Mai devreme în același an călăto-
risem cu trenul din Zagreb în Osijek, la un con-
cert al unei trupe de folk metal căreia Sara îi era 
fan serios. Puteam fi de acord că există o paralelă 
puternică, mai ales în gradul de incandescență și 
în tonurile de galben, maro și gri care se revărsau 
până la orizont. Totuși Slavonia era mai puțin ne-
tedă și ceva mai verde decât această zonă joasă 
subcarpatică, care vara devine o adevărată tipsie. 

Deodată observ că am ajuns într-un oraș în-
grădit din mai multe părți de niște rafinerii care 
lasă impresia unor activități doar parțiale. Orașul 
se numește Ploiești, cel despre care știm poate da-
torită bombardamentelor aliate și a luptelor pen-
tru câmpurile petrolifere românești. Din nou, 
datorită trenului, aceeași poveste, aceeași scăpare: 
ce se poate vedea și cunoaște din tren, cum de 
trenul – diferit și asemănător avionului – ne dis-
torsionează vizunea asupra realității? Ploieștul, la 
fel ca pe multe alte locuri mai mici din acele zile, 
a trebuit să-l abandonăm enigmei și în mare parte 
uitării. Cel mai aproape de sentimentul acestui 
oraș am ajuns când eram în afara României, la ora 
de exerciții de limbă română, amintindu-mi acea 
expresie pitorească, cu parfum local: a o întoarce 
ca la Ploieşti.

De aici calea ferată începe să urce simțitor în-
spre Carpații pe care îi văd deja foarte clar în fața 
mea. Carpații sunt astfel de munți cum noi nu 
avem și nimic nu le este asemenea, cu excepția 
poate, până la un punct, a zidului Velebitului când 
ne apropiem de el din spate, pe autostradă, tre-
când prin Lika. Dar Carpații sunt, bineînțeles, 
mult mai înalți. Clisuri și flancuri de stâncă, destul 
de ascuțite și abrupte, abundă în umbre și părți 
mai luminoase, râpe, creste împădurite și golașe. 
Mulți ani mai târziu, un român stabilit temporar 
în Zagreb, va spune că munții noștri sunt vai și 
amar (să traducem: „jad i bijeda“), fapt care m-a 
făcut să tresar puțin, dar de fapt avea dreptate, 
dacă importante vă sunt înălțimile, zăpada, pădu-
rile nesfârșite de conifere și spațioasele poieni alpi-
ne. Aici putem spera la umbră deasă și la impertur-
babila și eterna toamnă-primăvară de munte, unde 
zăpușeala e necunoscută. Mâinile aproape că le ți-
nem pe clanțele de la fereastră, pregătiți să o des-
chidem imediat ce va fi clar că am intrat în munți. 

Râurile pe lângă sau peste care trece trenul 
sunt tulburi, maronii și tumultoase, iar malurile 
lor sunt surpate și pietroase. Nu sunt sigur în ce 
măsură e vorba despre influența omului, dar sigur 
arată precum torenții care depind cel mai mult de 
cantitatea de zăpadă și ploaie din lanțul muntos 
din care se ivesc, schimbându-se de-a lungul anu-
lui din râuri cu debit mediu în puhoaie volburoa-
se și din nou în sens invers. Mai spun doar Sarei 
că vinul pe care l-am băut azi-noapte provine 
chiar din această vale, Valea Prahovei. Apoi în-
chid ochii și ațipesc. În logica aceea dislocată a 
viselor, care intervine înaintea căderii în somn, 

când gândurile se gândesc pe sine însele și totul 
cotește pe un drum complet bizar, unesc Carpații 
și Anzii, Prahova și Bermejo, tămâioasa și malbe-
cul. Harta memorată a Argentinei, niciodată vizi-
tată, se amesteca în semitrezie cu acest relief: două 
aliaje grele nepredispuse la fuziune.

Când deschid ochii nu mai știu unde sunt. 
Mă uit repede în jurul meu: suntem opriți la 
peron, iar tăblița de deasupra peronului spune 
Breaza. Încă puțin. Această vale adâncă și largă, 
tăiată răspicat, de fapt un pas montan, este des 
populată. Casele mari, și mai mari datorită aco-
perișurilor abrupte din pricina zăpezilor, urcă în 
terase pe povârnișurile de pe ambele maluri ale 
căii ferate, cu câte un brad sau pin între ele. După 
încă două localități asemănătoare prin care trece 
calea ferată, Comarnic și Posada, trenul încetineș-
te, înconjurat de păduri înalte de conifere și încet, 
treptat, intră în gara Sinaia. O clădire mică și fru-
moasă, cumva chiar pe măsura a ceea ce așteptăm 
de la această localitate de munte, stațiune regală 
din vremuri îndepărtate. Patina trecerii anilor, di-
ferită de continua și persistenta renovare a fațade-
lor vechi din, să zicem, Viena, îi dă chiar un as-
pect mai verosimil și mai serios. Nota serioasă, 
trebuie să recunoaștem, o îndatorează și faptului 
că pe peronul gării, chiar puțin înainte de finalul 
anului 1933, a fost asasinat premierul de atunci al 
României, Ion Gheorghe Duca, politician liberal 
și susținător al Micii Antante. Încercase să stăvi-
lească Garda de Fier, organizație de extremă 
dreaptă, naționalistă și „mistică“ care va avea o 
influență considerabilă asupra României în aju-
nul celui de-al Doilea Război Mondial. Încerca-
rea i s-a întors sub forma unui glonte mortal tras 
de unul dintre membrii Gărzii.

De la calea ferată urcăm într-un ambient care 
îmi amintește de ceva cunoscut: drumul ce urcă 
spre vârful Sljeme, chiar în punctul de sub poiana 
Činovnička. Aerul e asemănător, doar puțin mai 
tăios, iar pădurea de conifere mai deasă și mai înal-
tă, mai întunecată. Localitatea e așezată pe coastă, 
de-a lungul străzii principale din care se ramifică 
străduțe pline de de case montane de odihnă, pen-
siuni și hoteluri mici. E tăcut și liniștit, în afară de 
zgomotele mașinilor în trecere. Nu sunt mulți oa-
meni sau promenadele, parcurile și pădurile sunt 
destul de spațioase pentru ca ei să se răsfire relaxat 
și să hoinărească prin acest orășel construit ca loc 
de îmbinare a munților și așezărilor. 

Mi se impune o altă comparație, poate puțin 
mai forțată: Sinaia este Opatija românească (sau 
cel puțin una dintre Opatiile românești) care din 
jos nu este bătută de valuri, dar casele mari și cur-
țile lor, coasta aplecată într-un semiîntuneric care 
foșnește, mirosul de vegetație, sporadicele vile 
vechi – aici în așa-numitul stil neobrâncovenesc, 
acea contopire interesantă de elemente din Vest 
cu elemente autohtone românești și din Est (nu 
doar otomane, dar chiar și bizantine) – cu sigu-
ranță evocă în mine imaginile vechii glorii a Adri-
aticei de nord.
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Aici nu putem să nu vizităm castelul Peleş, 
deşi, răsfoind ghidul de călătorie, înainte de ple-
care, l-am văzut în imagini de zeci de ori. Totuşi, 
aşa cum se întâmplă la turişti, simțim nevoia de a 
ne asigura că acest lucru există într-adevăr şi că se 
află acolo unde spune ghidul, că este ceva palpa-
bil, fizic, tridimensional, că îşi are propriul miros 
şi o poveste care întrece imaginile din exterior. 
Peleşul, un bilet de intrare în lumea românească 
pentru „central-europeni“, aşa mi se pare: o bu-
cățică decupată a unei pajişti de munte austriece, 
elvețiene sau germane, cu acel Jagdschloss din ro-
mantismul târziu, un amestec de neo-gotic şi 
neo-renascentism cu frumusețea lemnului local. 
Pentru cei care nu sunt suficient de pregătiți pen-
tru diferențele istorice şi culturale, cei care vin 
din Vest sau din „Vest“, Peleşul poate fi un loc de 
odihnă pentru ochi, o scurtă întoarcere acasă, lo-
cul despre care, mai târziu, vor spune, „Of, acolo 
a fost frumos“. Şi într-adevăr, Sara se dovedeşte a 
fi un „eșantion“ bun: este entuziasmată de acest 
palat. Şi eu la fel, ca şi mulți ceilalți – ar fi inutil 
să susținem contrariul.

Pe scările scârțâitoare, din lemn gros de stejar, 
ne duc într-un tur al acelor părți ale palatului care 
sunt deschise publicului – astăzi, mult după abo-
lirea monarhiei, castelul este o reşedință prezi-
dențială – care emană fastul întunecat şi cumva 
apăsător al lemnului, al catifelei, al foițelor de aur 
patinat. E o căldură prăfoasă, pe care în acelaşi 
moment ți-o doreşti şi te respinge. Mai degrabă 
ți-ai dori miile de cărți înalte în coperte de piele 
cu detalii în roşu, verde şi negru, pe cotoarele că-
rora am zărit, în trecere, numele „Schelling“, 
„Heine“, „Grillparzer“… Le voi mai vedea din 
când în când, peste ani, în fragmente de ştiri ro-
mâneşti, în timp ce Preşedintele, poziționat în 
fața lor, se va adresa poporului. Un tablou cam 
ironic, în care vechii scriitori şi filozofi vor fi îm-
pinşi ca nişte garanți nevoiți ai legitimității politi-
cilor actuale.

E răcoare afară, pe terasele şi scările largi, măr-
ginite de statui discrete, cenuşii; răcoare şi ume-
zeală, aproape ca de dimineață, deşi soarele este 
deja foarte sus deasupra noastră. Din păcate, pa-
latul mai mic din cadrul aceluiaşi complex, Peli-
şorul, este închis pentru renovare. Reuşim, totuşi, 
să aruncăm o privire la el de la începutul aleii care 
duce spre intrare: este vorba de încă o clădire si-
multan gravă şi veselă, însă această veselie nu se 
datorează unui caracter jucăuş, ci senzației că eşti 
protejat şi adăpostit de această casă ramificată şi 
complexă, de buiandrugii, grinzile, turnul şi foi-
şoarele ei (cu țiglă multicoloră, ce-i drept), de 
toate detaliile acestea care îți vorbesc: pădure, 
toamnă, seară, foc, vin şi somn. Şi dacă mă întorc 
la asocierea între Sinaia şi Opatija pe care am fă-
cut-o la sosirea noastră în oraş, mă gândesc că ar 
putea fi mai potrivită decât ai spune la prima ve-
dere: Pelişorul a fost construit la îndemnul rege-
lui Carol I, a cărui soție era Elisabeta – Carmen 
Sylva – aceeaşi regină în cinstea căreia a fost nu-

mit şi inaugurat, la vreo şase-şapte ani după vizita 
mea la Sinaia, un traseu de pădure din Opatija, 
vizitată de familia regală română în 1896.

A venit momentul să ne reîntoarcem în vară, 
să coborâm Carpații, spre părerea noastră de rău. 
Trenul pleacă chiar la timp ca să ajungem la Bra-
şov la început de seară. Şi de această dată ne sur-
prind curățenia şi confortul din tren. Pe când din 
Bucureşti am venit într-un vagon de tip deschis, 
acum ne întâmpină compartimentele. Pasagerii 
sunt puțini, putem alege după placul nostru.

Acum începe perioada noastră de o oră-două 
în care vom trăi într-unul din filmele acelea vechi 
în care acțiunea e declanşată de zăngănitul trenu-
lui, iar capitolele sunt delimitate prin deschiderea 
şi închiderea uşii compartimentului şi prin intra-
rea diferitelor personaje. Mult timp stăm singuri, 
în timp ce trenul urcă încet panta prin păduri în 
continuare luxuriante şi înalte (crengi de fag şi de 
brad se ciocnesc deseori, uşurel, de geam). La 
stânga se înalță grămada imensă de stâncă a masi-
vului Bucegi, parcă exact deasupra noastră: este 
amenințătoare, dreaptă, pare, aproape, o machetă 
sau un tapet 3D, atât de neverosimilă pare în ge-
neral, şi în special după trei zile petrecute în Bu-
cureşti şi în praful lui de şes, pe iarba lui veştejită 
şi asfalt. Sus de tot se învolburează norii şi prin ei, 
într-un şir rapid de schimbări continue, străbate 
lumina zilei, în jeturi mai subțiri sau mai groase, 
luminând pe ici şi pe colo câte o pantă, muchie 
sau colț.

În compartiment intră o femeie de vârstă mij-
locie, cu o poşetă bordo mare în mâini. „La voi e 
liber?“ Absorbit de priveliştea Carpaților, nu fac 
decât să clatin din cap. Introversiunea mea face ca 
deseori să pierd ocaziile de a exersa comunicarea 
în limbi străine. Femeia pare plictisită. Apoi, din-
tr-o dată, ca şi cum şi-ar fi adus aminte de ceva, 
ne întreabă ce limbă vorbim. Îi spunem, şi atunci 
urmează schimbul deja obişnuit de expresii de 
mirare, care întotdeauna se rotesc în jurul unor 
puncte tipice: cum se face că ştiu limba română, 
ce facem în România, unde mergem, ce ne-a plă-
cut cel mai mult, iar apoi urmează recomandările. 
În ciuda faptului că toată conversația curge bine, 
femeia se ridică brusc în picioare, îşi cere scuze şi 
iese. Până la sfârşitul călătoriei nu se mai întoarce.

Foarte rapid, aproape într-un singur minut, 
devenim conştienți că am ajuns la un fel de cul-
me, punctul cel mai aproape de cer, de unde calea 
ferată nu poate decât să coboare. În fața noastră, 
puțin la dreapta, se întinde traseul ei abia vizibil 
pe care urmează să-l parcurgem în curând, un pas 
montan sinuos sub panta abruptă a muntelui, cu 
copaci înalți, ascuțiți cumva, datorită cărora îmi 
devine clară, pentr-un moment, tendința de a 
mistifica şi de a „horroriza“ Transilvania. Aici, 
deşi este o zi de vară şi mai rămân destule ore 
până la amurg, totul pare mai întunecat şi mai 
negru, chiar amenințător; nu, însă, într-un mod 
direct, ci mai degrabă ca şi cum pădurea ar spune: 
„Eu sunt aici, iar voi cum vreți“. Şi apoi, imediat 
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după ce trecem de aceste spirale întunecate, înce-
pe de-a binelea coborârea, iar noi simțim că me-
canicul frânează, că această grămadă de fier s-ar 
putea avânta spre partea cealaltă cu o viteză mult 
mai mare – s-ar putea rostogoli ca o piatră ce se 
desprinde de un munte.

La noi intră acum un băiat a cărui piele des-
chisă la culoare, însă arsă de soare, şi mâinile vân-
joase par a aparține unui agricultor. Ia loc vizavi 
de noi şi îşi pune geanta mare în colțul între sca-
un şi geam, apoi se sprijină de ea. Cască şi se uită 
împrejur, evitând să ne privească direct. Apoi 
scoate o carte şi se lasă cuprins de lectură. Încerc 
să văd despre ce este vorba, însă nu am ochi buni 
şi nu pot să disting textul din pagini, pe când co-
torul l-a acoperit cu palma. Ațipim. Fâşii de lu-
mină verde-aurie străpung geamul şi lasă drept-
unghiuri strălucitoare pe mâinile, picioarele şi pe 
cartea tovarăşului nostru de drum. El ridică din 
când în când privirea şi priveşte afară, prin geam, 
ca şi cum ar contempla cele citite sau poate încer-
ca să le memorizeze. Pe jumătate adormit, îl con-
struiesc în minte ca pe un student luminat de te-
ologie, care se întoarce de la țară în oraşul lui 
universitar.

Moțăiala noastră este întreruptă de o accelerare 
bruscă, de zăngănitul şi vuietul trenului pe o por-
țiune de cale ferată dreaptă, asemenea zgomotului 
triumfal produs de un avion care rulează pe pistă 
după aterizare. Îmi devine clar că aproape am 
ajuns în gara din Braşov. Uşile compartimentelor 
se deschid şi lumea se mişcă spre ieşiri. Încă som-
noroşi, ne strângem lucrurile şi – nu ştim nici noi 
cum – dintr-o dată suntem aici, în fața clădirii gă-
rii, am depăşit deja poarta deasupra căreia pluteşte 
un ceas enorm şi privim acum un oraş nou şi ne-
cunoscut. Deja cu prima lăsare a valizei din mâna 
şi la prima privire în jurul ei (deşi nu e nimic de 
văzut, doar o curbă a unei şosele pline de maşini, 
mărginită de copaci şi de blocuri nu foarte noi, 
care duce spre centru) Sara va constata: „Oho, ora-
şul acesta îmi place deja“. Sunt sigur că aceasta a 
fost datorită prospețimei alpine care ne făcea să 
respirăm adânc aerul gustos, dar şi datorită con-
trastului cu Bucureştiul, mare şi neurotic. Am de-
cis să mergem pe jos până în centru, care nu era 
chiar aproape. Am vrut, însă, să ne creăm ocazia să 
aruncăm priviri mai lungi, mai pătrunzătoare.

 Gazda la care suntem cazați este o femeie len-
tă, zveltă de cincizeci de ani, cu părul blond şi 
ochii deschişi la culoare. Are un nume maghiar, 
am intrat în ținuturile în care aceasta este frec-
vent. Îmi complimentează româna şi deschiderea 
să învăț această limbă, aşa că mă şi corectează o 
dată sau de două ori, binevoitoare. Este convinsă 
că Sara este logodnica mea sau soție, iar eu nu 
simt nevoia să o corectez. Se uită aproape în tăce-
re la televizor până noaptea târziu jos, la parter, în 
timp ce noi dormim în camera ordonată de la 
primul etaj, cu ferestre care se deschid spre o cur-
te interioară. Dis de dimineață începe un festival 
al armoniei conjugale: prin vis aud că cineva urlă 

şi se ceartă, apoi şi căderea unui obiect greu şi din 
nou câteva înjurături. După aceea totul se liniş-
teşte şi dormim încă o oră, două. Şase ani mai 
târziu voi traduce noul volum de poezii al lui 
Adrian Oproiu, în care el va scrie:

„înăuntru e linişte,
ăia nu se mai ceartă
nu-şi mai dau cu ligheanul în cap,
doar Georgeta face dragoste 
cu foenul din plastic“

Retroactiv, voi lega strâns această amintire de ver-
surile lui şi în sinea mea o voi numi pentru tot-
deauna pe acea femeie mânioasă Georgeta. 

În oraşul de sub Tâmpa petrecem trei zile în-
tregi, zile domoale, plăcute şi fără stres. Sara foto-
grafiază o bicicletă lăsată la marginea unei strădu-
țe pietruite, luminate de soarele blând al dimine-
ții, cu un fundal alcătuit din fațadele pastelate ale 
caselor braşovene, care diferă foarte puțin – sau 
deloc – de casele din centrul oricărui oraş conti-
nental din Europa Centrală sau chiar din Croația. 
Numai că în acea fotografie mai este şi o doză de 
ceva lejer, relaxat, ca într-un film italian vechi. 
Braşovul, totuşi, este foarte germanic – săsesc, de 
fapt. Fiind departe de centrele lor culturale din 
Vest, saşii au construit aici o lume puțin diferită, 
am spune mai redusă la scară şi mai cochetă. Por-
țile, acoperişurile, pasajele, toate au dimensiunile 
gingaşe potrivite pentru un basm. Numai biserica 
mare şi întunecată din centrul vechi, Biserica 
Neagră, este atât de largă şi de severă cât şi lutera-
nismul. Îmi aduc aminte aici de pasajul acela ex-
traordinar din romanul lui Sebastian, Accidentul, 
în care protagonistul asistă la un concert cu „Ora-
toriul de Crăciun“ al lui Bach, tocmai în biserica 
aceasta, şi mă bucură faptul că mă aflu acum în 
acelaşi spațiu şi pe aceleaşi străzi pe unde a trecut 
şi acțiunea acestui roman, împreună cu autorul 
lui, care cumva mi-a rămas drag. 

Deasupra oraşului, pe dealul Tâmpa, veghează 
literele comice din beton care spun BRASOV, ca 
la Hollywood – menite, poate, să aducă aminte 
tuturor celor beți, zăpăciți sau rătăciți unde exact 
se află –, iar noi ne plimbăm, mâncăm şi bem în 
piețe şi străzi, ne plimbăm la marginea pădurii, 
ne strecurăm prin cea mai îngustă stradă din 
lume (cât de multe cele mai înguste străzi din 
lume or exista?!), aruncăm priviri prin porțile bi-
sericilor şi cumpărăm cărți şi CD-uri. Colecția 
mea, care mă aşteaptă, fidelă acasă, o mai lărgesc 
cu înregistrările operelor lui Enescu şi ale lui Po-
rumbescu, pe care la Zagreb nu le-aş găsi nicioda-
tă. Pe parasolarele cu reclame care umbresc tera-
sele restaurantelor este scrisă hiperbola conform 
căreia Braşovul este cel mai bun oraş din lume, şi 
noi, cel puțin pentru un moment, suntem dispuşi 
să fim cu totul de acord.

Traducere de Goran Čolakhodžić 
și Adrian Oproiu 
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Oana Băcanu
UN ROMÂN 
LA ZAGREB
„Mergeți până la Arad, domnişoară?”, mă ches-
tionează colega de compartiment de tren rapid, 
evaluând şansele de a rămâne singură pe banchetă 
o bucată de drum.

„Până la Budapesta, doamnă. Acolo schimb tre-
nul – merg în Croația.”, răspund şi citesc dezamă-
gire în ochii ei căci nu va putea să se întindă nici 
măcar un pic.

„Acolo lucrați?”, continuă conversația acum 
că tot nu putem dormi.

„Deocamdată nu lucrez nimic, doar locuiesc 
acolo. Viitorul meu soț e croat”. Nu zic „priete-
nul meu” că sună prea puțin serios, mai bine mă 
dau viitoare doamnă să nu mă suspecteze de pros-
tituție prin țări străine.

„Auziți, da’ nu e periculos acolo, la Belgrad?”, 
mai întreabă tovarăşa mea de drum, de-a dreptul 
îngrijorată acum că şi-a dat seama unde mă duc.

„De ce să fie periculos?”, întreb neştiind cum 
să zic că Belgradul e în altă țară, fără să pară că mă 
dau atotștiutoare.

„Păi cum de ce? E război acolo!!!”
Am avut parte de o grămadă de dialoguri de 

felul ăsta în viața mea pe la începutul anilor 2000. 
Între timp românii au descoperit că în Pola există 
unul dintre cele mai bine conservate amfiteatre 
romane şi aleg tot mai des Croația ca destinație 
turistică. Cred că între timp au și uitat de ostili-
tăți, de-acum suntem în UE cu toții.

Nu aş fi aflat nici eu prea multe despre țara 
asta relativ nouă şi cu siguranță n-aş fi emigrat 
în țara lui Mesić Vodă... (țara cui?! A lui Stjepan 
Mesić, președintele croat în momentul în care 
m-am mutat eu în Croația, nu cred că ați auzit 
de el. După el a mai fost unul și apoi a venit Ko-
linda Grabar-Kitarovic pe care sigur o știți pentru 
înfocarea cu care și-a susținut echipa națională la 
Mondialul din 2018. Oana, de câți ani trăiești la 
Zagreb?! De 14 ani și, o viață de om.)

Nu aş fi aflat nici eu prea multe despre țara 
asta relativ nouă şi cu siguranță n-aş fi emigrat 
aici dacă n-ar fi fost El. Blond. Ochi albaştri. Trup 
atletic. Asta pentru admiratorii de romanțe. Cu 
început de chelie şi cu ochelari, for the record. Ne-

Oana Băcanu
RUMUNJ 

U ZAGREBU
„Idete do Arada, gospodična?“, ispituje me u br-
zom vlaku suputnica u nadi da će ostati sama na 
sjedalu bar dio puta.

„Do Budimpešte, gospođo. Tamo moram 
presjedati – putujem u Hrvatsku”, odgovaram i 
vidim da je očito razočarana – ipak se neće moći 
ni malo ispružiti. 

„Ondje radite?”, nastavlja ona razgovor kad 
već ne možemo spavati. 

„Zasad ne radim ništa, samo živim tamo. Moj 
je budući suprug Hrvat.” Namjerno nisam rekla 
„moj dečko” jer zvuči neozbiljno, bolje glumiti 
buduću gospođu da ne bih sumnjala da idem u 
inozemstvo prostituirati se. 

„Zar nije opasno tamo, u Beogradu?”, pita još 
moja sunarodnjakinja, sad pomalo zabrinuta kad 
je shvatila kamo zapravo idem. 

„A zašto bi bilo opasno?”, odgovaram protu-
pitanjem ne znajući kako spomenuti da je Beo-
grad u drugoj državi, a da ne ispadne da se pra-
vim pametna.

„Kako to mislite zašto? Tamo je rat!!!”
Imala sam bezbroj sličnih razgovora početkom 

2000-tih godina. U međuvremenu Rumunji su ot-
krili da se u Puli nalazi jedan od najbolje očuvanih 
rimskih amfiteatara i sve više izabiru Hrvatsku kao 
turističku destinaciju. Mislim da su i zaboravili na 
rat, pogotovo otkad smo svi u Europskoj uniji. 

Ne bih ni ja previše znala o ovoj relativno mla-
doj državi i sigurno ne bih emigrirala u zemlju 
poglavara Mesića... (čija zemlja?! Zemlja Stjepa-
na Mesića, hrvatskog predsjednika kad sam se ja 
preselila u Hrvatsku, ne znam jeste li čuli za nje-
ga. Poslije su imali drugog predsjednika, a onda 
je došla Kolinda Grabar-Kitarović koju sigurno 
znate po žaru s kojim je podržala repku na Svjet-
skom prvenstvu 2018. Oana, koliko dugo živiš u 
Zagrebu?! Više od 14 godina, cijeli jedan život.)

Ne bih ni ja previše znala o ovoj relativno mla-
doj državi i sigurno ne bih emigrirala ovamo da 
nije bilo Njega. Plava kosa. Plave oči. Atletsko 
tijelo. To govorim za ljubitelje romantike. Ćelav, 
s naočalama, for the record. Upoznali smo se, za-
ljubili se, što sad? Preskačem dio s odnosom na 
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am văzut, ne-am plăcut, ce rămâne de făcut? Trec 
peste relația la distanță şi ajung aproape de zilele 
noastre ca să analizez unde e pentru mine „acasă”.

„Cum unde? La Braşov! Acolo m-am născut, 
acolo am copilărit, acolo m-am împrietenit, acolo 
m-am şcolit, acolo m-am îndrăgostit prima oară. 
Şi a doua, a treia şi a cincea. Acolo e casa părin-
tească, acolo e familia. Acolo e Tâmpa, vârful 
meu preferat, acolo am făcut primele mele dru-
meții! Ce întrebare e asta?”. 

Aşa-mi ziceam, sigură pe răspuns, când am ajuns 
aici. Pentru că aici oamenii vorbesc o limbă care nu 
suna deloc familiar urechilor mele, nici simplă ca 
engleza, nici melodioasă ca italiana, nici romanti-
că precum franceza. O limbă pe care nu credeam 
să ajung să o stăpânesc vreodată. Nu mă gândisem 
niciodată că vorbitul limbii materne este o nevoie 
şi o plăcere. Mi-am dat seama de asta doar când am 
văzut că n-am ocazii să o folosesc. Aşa e omul, îşi dă 
seama de ce are doar când pierde acel ceva. 

Mi s-a părut la început că localnicii nu-i pri-
vesc cu prea multă simpatie pe străini. Am avut 
nevoie de permis de muncă la început așa că am 
muncit și la negru. Oricum nu voi uita prea cu-
rând cozile umilitoare la poliție ca să-mi obțin 
permisul de şedere pe un an. Şi aşteptarea: îmi 
aprobă, nu-mi aprobă… Era altfel. N-aveam încă 
prieteni, parcă oamenii sunt mai reci, n-au simțul 
umorului. Poate că au pizza bună, mandarine și 
ulei de măsline, dar n-au auzit de borș, brânză de 
burduf, leuștean, nici măcar de spirt medicinal! 
Of, era mai bine în România.

După o vreme am revenit pe meleagurile nata-
le. Bucuroasă de revedere şi hotărâtă să nu fac ca 
alții care critică țara mumă cu fiecare ocazie, la ei, 
în Străinezia, e mult mai bine, acolo câinii umblă 
cu covrigi în coadă. Acum ştiu că nu-i chiar aşa, 
dar sunt dornică să împărtăşesc din experiențele 
mele noi căci, orișicât, diaspora te căleşte, te în-
vață, te deschide.

Când-colo prea puțini interesați. La întreba-
rea: „Cum e?”, răspunsul corect şi aşteptat era: 
„Aşa şi-aşa”. Nici „bine” că ar fi fost geloşi, invi-
dioşi pe tine, lor le merge prost. Ei în veci n-au să 
fie mulțumiți oricâți „bani, maşini, faimă şi țoa-
le” ar avea, dar asta e o altă problemă. Nici „rău” 
nu puteam răspunde că atunci mă luau peste pi-
cior: „Păi bine, mă’, Gogule, la ce-ai mai plecat 
atunci?”. Nu mai zici de păr blond, ochi albaștri, 
trup atletic că știi că vor zâmbi cu subînțeles, lasă 
că știu ei mai bine...

În orice caz, era de preferat ca răspunsul să 
fie cel mult trisilabic. Orice cuvânt în plus era o 
încercare de a atrage atenția asupra propriei per-
soane, atenție pe care nu o meritai. Dacă făceam 
vreo referire la ce-i bun în viața mea, eram un 
lăudăros care se dădea mare. Aşa că mai bine am 
tăcut. Şi am ascultat lamentările nesfârşite cu pri-
vire la viața în România. Ce ştiam eu? Eu am avut 
noroc, am scăpat.

Şi apoi, deşi m-am jurat că n-am să o fac, 
m-am enervat când mi s-or întâmplat tot felul de 

daljinu da dođem bliže sadašnjosti kako bih anali-
zirala gdje sam ja „doma”.

„Pa to je bar jasno! U Brašovu! Ondje sam ro-
đena, ondje sam provela djetinjstvo, ondje sam 
stekla prijatelje, završila školovanje, zaljubila prvi 
put. I drugi, i treći i peti. Ondje je rodna kuća, 
ondje je obitelj. Ondje je moj omiljeni planinski 
vrh, Tâmpa, ondje sam počela planinariti! Kakvo 
je ovo pitanje?”. 

Tako sam otprilike znala odgovoriti, prilično 
sigurna u sebe, kad sam tek stigla ovamo. Jer ljudi 
govore jezik koji zvuči strano, ni jednostavan po-
put engleskog, ni melodičan poput talijanskog, 
ni romantičan poput francuskog. Jezik za koji 
sam mislila da ga neću nikad savladati. Do svog 
dolaska u Zagreb nisam nikad slutila da je govor-
nje materinim jezikom potreba i užitak. To sam 
shvatila tek kad su počele ponestajati prilike da ga 
koristim. Takav je čovjek, postane svjestan onog 
što ima tek kad to izgubi. 

Na početku mi se činilo da lokalno stanovniš-
tvo ne voli pretjerano strance. Dobivanje radne 
dozvole oteglo se, pa sam radila i na crno. U sva-
kom slučaju neću prebrzo zaboraviti ponižavaju-
će čekanje u redu svake godine kako bih dobila 
boravišnu dozvolu. A tek neizvjesnost: hoće li 
mi odobriti, neće... Sve je bilo drukčije nego u 
Rumunjskoj. Još nisam imala vlastite prijatelje, 
činilo mi se da su ljudi hladniji, da nemaju smisla 
za humor. Možda imaju dobru pizzu, mandarine 
i maslinovo ulje, ali nisu čuli za borș1, brânză de 
burduf 2, leuștean3, pa čak ni za spirt medicinal4! 
Ajme meni, bilo mi je bolje u Rumunjskoj. 

Nakon nekog vremena posjetila sam svoj rod-
ni kraj. Bila sam sretna što ponovo vidim svoje i 
odlučna da neću kritizirati svakom prilikom otadž-
binu kao drugi emigranti koji misle da je u Bilo-ko-
joj-stranoj-zemlji puno bolje, tamo svugdje teče med i 
mlijeko. Sad znam sigurno da ne može biti baš tako, 
ali željna sam dijeliti svoja iskustva jer, u svakom 
slučaju, život u dijaspori jača, uči, otvara čovjeka. 

Iznenadila sam se da je bilo premalo zainte-
resiranih za moju priču. Kad bi me pitali: „Kako 
ide?”, točan i očekivan odgovor bio je: „Tak’ 
tak’”. Ni „dobro” jer bi bili ljubomorni, zavidni, 
jer njima ništa ne ide dobro. Oni nikad neće biti 
zadovoljni bez obzira koliko para, auta i krpica 
imali, ali to je drugi problem. Ni „loše” nisam 
mogla odgovoriti jer bi mi se smijali: „A zašto si 
onda otišla?!”. Nisam ni spomenula plavu kosu, 
plave oči, atletsko tijelo jer bi se znalački smješ-
kali, znaju oni u čemu je stvar...

U bilo kojem slučaju moj je odgovor trebao 
biti vrlo kratak. Bilo koja dodatna riječ bila je pro-
tumačena kao pokušaj da privučem pažnju koju 
nisam zaslužila. Nisam htjela ispasti da se hvalim 
ili pravim se važna kad bih spomenula nešto što 
mi je dobro išlo, pa sam radije šutjela. Slušala sam 
beskrajne žalopojke o životu u Rumunjskoj. Što 
ja znam? Imala sam sreću, izvukla sam se.

A nakon toga, iako sam si obećala da to neću 
raditi, izbacila bi me iz takta neka blesava neu-

1  Kiseli sok dobiven 
fermentacijom 
pšeničnih mekinja, 
raži ili šećerne 
repe; koristi se 
u rumunjskoj 
kuhinji.

2  Sir, redovito ovčji, 
u mješini.

3  Levisticum 
officinale – 
ljupčac, začin.

4  Alkohol koji se 
upotrebljava u 
medicini, posebice 
kao vanjsko de-
zinfekcijsko sred-
stvo; obično mu 
je dodana otrovna 
tvar karakteristič-
ne plave boje.
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neplăceri stupide. N-am putut schimba o banc-
notă de o sută de euro că-i lipseşte un colț, deşi la 
mama ei, în UE, n-ar fi fost o problemă. Dar stai 
aşa, şi România a intrat în UE! 

Sau mi-a dat birocrația vreun bobârnac să-mi 
amintească pe ce lume trăiesc. Sau m-am bucurat 
că nu se mai fumează în tren până am avut nevoie 
la toaletă şi-am descoperit-o înfundată cu chiştoace. 
Sau am cerut un cappuccino şi am primit o apă nea-
gră înspumată la suprapreț. Sau m-am cutremurat 
la fiecare: „Mda, ce doriți?” zis în silă de vânzători. 

Şi atunci am înjurat şi eu laolaltă cu concetă-
țenii mei de odinioară sistemul ticăloşit. Pentru o 
clipă am simțit că sunt de-a lor. M-am întors acasă. 
Sau nu prea? Că mă cam detaşasem, de fapt. Cir-
cul ieftin de la televizor cu politicieni şi vedete nu 
mă mai preocupa. Nu eram la curent, deci nu prea 
puteam contribui la discuție. Atunci mi-a încolțit 
în minte o întrebare: dacă e, totuşi, mai bine la ei? 

M-am întors la Zagreb din vacanță și mi-am 
văzut de treabă.

„Aaa, din România? Nu prea arăți ca Nadia 
Comăneci, dar poți intra”, îmi spune omul la ghi-
șeul de unde cumpăr bilet de intrare la bazin și 
îmi zâmbește larg. 

M-am străduit și am învățat limba în primul 
rând ca să impresionez autoritățile în albastru pe 
care a trebuit să le conving că merit să trăiesc la 
Zagreb. „Bine că mai sunt și români de treabă, 
n-ați venit toți la furat…”, se scapă ofițerul de po-
liție care se ocupă de dosarul meu. Am înghițit în 
sec, m-am străduit să las o impresie cât mai bună 
și m-am jurat că nu voi deveni niciodată tradu-
cător autorizat ca să nu cumva să am de-a face 
cu „băieții buni”. Și fetele, hai să recunoaștem că 
în domeniul ăsta măcar avem egalitate de gen, și 
români și românce încalcă legea prin Croația.

„Aaa, din România? Papanași!” M-am apucat 
să caut rețetă și am făcut ca să-i fac o surpriză 
amicului care tot povestea de perioada frumoasă 
din viață petrecută la Cluj.

S-a schimbat și legea, având în vedere că sco-
pul șederii mele în Croația era reîntregirea fa-
miliei, chit că nu eram căsătoriți, am dobândit 
automat și drept de muncă. Am găsit de lucru, 
m-am integrat, plătesc taxe, am fost și sunt ce-
tățean model, am dat chiar cu mătura prin fața 
blocului pentru puncte în plus de la vecinii care 
de acum știu că sunt din România.

În același timp m-au întristat mesajele citite pe 
facebook care spuneau că diaspora nu ar trebui să 
voteze pentru că nu cunoaște situația din Româ-
nia și nici nu contribuie cu nimic la viața de acolo. 
Cu un nod în gât am plecat capul și nu m-am dus 
la vot la alegerile parlamentare din 2008. 

Am făcut pe ghidul pentru români prin Za-
greb și mi-am dat seama că știu suficient despre 
orașul acesta pentru a putea prescrie rețete indi-
viduale de mini-vacanțe reușite la Zagreb luând 
în considerare nevoile și dorințele fiecăruia. Știu 
restaurante bune pentru fiecare specific, obiective 
turistice, dar și locuri care nu apar în broșurile tu-

godnost. Na primjer nisam mogla razmijeniti 
novčanicu od sto eura jer joj je falio komadić 
kuta – iako to u Europskoj uniji ne bi bilo pro-
blem. Ali čekaj malo, zar nije i Rumunjska već 
bila članica EU-a?

Ili bih dobila dvostruku porciju birokracije da 
ne bih slučajno zaboravila na kojem planetu živim. 
Ili bih se veselila da se više ne puši u vlakovima, 
dok nisam morala na zahod i našla školjku punu 
čikova. Ili kad sam naručila kapučino i dobila 
neku crnu vodicu s pjenom po bezobraznoj cijeni. 
Ili svaki put kad me prošla volja za kupovinom jer 
je prodavačima bilo teško raditi svoj posao.

Tada sam i ja jednoglasno sa svojim sunarod-
njacima kukala o groznom sustavu. I na tren sam 
se osjećala kao da tamo pripadam. Vratila sam se 
kući. Ali jesam li stvarno? Jer ipak sam se od svega 
toga odmakla. Jeftini cirkus na televiziji s politi-
čarima i zvijezdama nije me previše zanimao. Ni-
sam bila u tijeku pa nisam mogla previše sudjelo-
vati u razgovoru. Tad me je jedno pitanje počelo 
kopkati: što ako je, ipak, bolje kod njih? 

Vratila sam se u Zagreb i nastavila svoj život. 
„Iz Rumunjske si? Ne ličiš na Nadiju Comăne-

ci, ali slobodno uđi...”, poziva me blagajnik na 
ulazu u bazen uz veliki osmjeh.

Potrudila sam se učiti hrvatski prvenstveno 
da impresioniram nadležna tijela u plavom koja 
sam morala uvjeriti da zaslužujem živjeti u Za-
grebu. „Dobro da ima i poštenih Rumunja, ni-
ste svi došli krasti...”, pobjegne policajcu koji je 
obrađivao moj zahtjev. Progutala sam riječi, na-
stojala sam ostaviti što bolji dojam i obećala sam 
si da neću nikad postati sudska tumačica da ne 
bih morala prevoditi za nepoštene Rumunje. I 
Rumunjke, moram priznati da je po tom pitanju 
ravnopravnost postignuta: i muškarci i žene krše 
zakon u Hrvatskoj. 

„Iz Rumunjske si? Papanași!” Morala sam tra-
žiti recept za taj rumunjski desert i napraviti ga 
za poznanika koji još uvijek priča o lijepom raz-
doblju koje je proveo u Cluju. 

Promijenio se i zakon, svrha mog boravka u 
Hrvatskoj postala je spajanje obitelji, iako nismo 
formalno bili u braku, pa sam automatski dobila 
pravo raditi. Našla sam posao, integrirala sam se, 
plaćala poreze, bila sam uzoran građanin, čak sam 
i pomela ispred stambene zgrade za dodatne bo-
dove od susjeda koji znaju odakle dolazim. 

Istovremeno, rastužile su me poruke na Face-
booku koje su govorile da dijaspora ne bi smjela 
glasati jer ne pozna situaciju u Rumunjskoj i ne 
sudjeluje nikako u tamošnjem životu. Progutala 
sam knedlu, ali nisam otišla glasati na parlamen-
tarnim izborima 2008. 

Vodila sam prijatelje Rumunje po Zagrebu i 
shvatila da znam dovoljno o ovom gradu da bih 
mogla izdati pojedinačne recepte za uspješna 
mini-putovanja po Zagrebu sukladno željama. 
Znam i dobre restorane, turističke znamenitosti, 
ali i ponešto o mjestima, pričama i zanimljivosti-
ma koje se neće pojaviti u turističkim brošurama. 
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ristice, povești și curiozități. Mi-am dat seama că 
sunt un ghid mai bun pentru Zagreb decât pen-
tru Brașovul care s-a transformat și el în toți anii 
aceștia odată cu mine. 

Am întâlnit lume nouă. „Aaaa, din România? 
Și? Cum e pe acolo?”, m-au întrebat croații și 
i-am suspectat că vor să audă că e mai rău ca la ei. 
Competitivi rău, zău. A, păi depinde, e frumos 
și aici și acolo, oricum eu am venit pentru niște 
ochi albaștri… Au zâmbit complice, lasă că știu ei 
mai bine. A durut puțin.

„De când trăiești la Zagreb? Ooo, ești de-a 
noastră! Hrvatska nevjesta!”

Povestesc cu ei și mă întreabă la un moment dat 
de unde sunt din Croația. „Zagorje? Nu, stai! Istria 
poate...”, căci aude o melodie nelalocul ei în ac-
centul meu… Zâmbesc mândră și răspund că sunt 
din România și croata nu e limba mea maternă. La 
finalul unei întâlniri unde am fost în formă maxi-
mă și mi-a ieșit traducerea ca la carte, interlocutorii 
croați m-au întrebat unde am învățat așa de bine 
româna… Cu mama, am răspuns mucalit și am 
câștigat o nouă rundă de laude. E o victorie căci 
cu doar câțiva ani în urmă rezolvam exerciții din 
Teach Yourself Croatian și plângeam cu sughițuri.

Am umblat, am văzut mult din Croația și am 
hotărât că a avut dreptate vecinul de la Brașov 
care avusese ocazia să vadă Iugoslavia pe vremea 
când lucra la Uzina Tractorul Brașov:  e o țară 
splendidă și ai avea ce vedea nou în fiecare conce-
diu până la pensie.

Mi-am făcut cunoștințe și prieteni noi, unii 
dintre ei au fost în România, nu e chiar așa de 
rău, OK, nu „aveți“ autostrăzi, dar drumurile 
sunt decente, am fost până la Constanța... Când 
aud de bine despre România mă umflu în pene 
de mândrie de parcă aș fi dat personal cu lopata la 
drumurile de care vorbește omul.

După 6 ani am primit permisul de ședere defi-
nitivă. În ziua în care mi-au lipit ultimul abțibild 
pe pașaport atestând că de-acum pot să stau la 
Zagreb cât vreau, toată viața dacă nu mă plicti-
sesc, la ieșirea din secția de poliție l-am văzut pe 
președintele croat, Ivo Josipović era pe atunci, nu 
știu dacă îl știți. Se plimba prin centrul orașului 
cu un om din garda de corp probabil. No, așa 
semn de bun augur mai rar.

„Aaaa, din România? Am și eu un vecin, soa-
cra lui știe pe cineva din Brașov…” sau „Știu și eu 
pe cineva din Galați!”. Mereu când aud asta sper 
din tot sufletul că restul poveștii e de bine, că nu 
va trebui să spăl rușinea națiunii. De obicei este 
și răsuflu ușurată. 

Cine are permis de ședere definitivă poate de-
pune cerere să obțină cetățenia croată. E o șme-
cherie însă, eu nefiind căsătorită cu acte în regulă 
ar trebui să renunț la cetățenia română. A, nu, 
asta nu. Nu pot articula exact de ce, pur și simplu 
mă simt român, nu mă simt croat.

Chit că statul român îmi face din când în 
când surprize extrem de neplăcute, de exemplu 
m-a pus să plătesc retroactiv niște taxe și impozi-

Shvatila sam da sam bolja vodičkinja za Zagreb 
nego za Brašov koji se i sam nastavio mijenjati 
svih ovih godina, kao i ja. 

Upoznala sam nove ljude. „Iz Rumunjske si? 
I? Kakav je život tamo?”, pitali su me Hrvati i po-
sumnjala sam da samo hoće čuti da je gore nego 
kod njih. Stvarno su kompetitivni. Ovisi, lijepo 
je i ovdje i tamo, ja sam tak i tak došla radi plavih 
očiju... Znalački su se smješkali, znaju oni u čemu 
je stvar. Malo je boljelo.

„Koliko dugo živiš u Zagrebu? Pa ti si naša! 
Hrvatska nevjesta!”

Nekad, kad se raspričamo, pitaju me odakle 
sam iz Hrvatske. „Zagorje? Ne, čekaj! Istra mož-
da...”, jer se čuje meki naglasak. Ponosno se na-
smiješim i kažem da sam ja iz Rumunjske i hr-
vatski mi nije materinji jezik. Na kraju jednog 
sastanka kad sam bila u vrhunskoj formi pa mi 
je prijevod ispao kako treba, hrvatski sugovornici 
pitali su me gdje sam tako dobro naučila rumunj-
ski... S mamom, odgovorila sam u šali pa sam do-
bila novu rundu pohvala. To je bila velika pobje-
da jer sam par godina ranije očajno plakala dok 
sam rješavala zadatke iz Teach Yourself Croatian.

Imala sam priliku putovati po Hrvatskoj i 
shvatila sam da moj susjed iz Brašova, koji je u 
ovim krajevima za vrijeme Jugoslavije servisirao 
traktore proizvedene u Brašovu, nije pretjerao 
kad je rekao da je Hrvatska prekrasna zemlja i 
da bi, kad bi si to mogao priuštiti, proveo svaki 
godišnji odmor upravo ovdje.

Neki od novih poznanika i prijatelja išli su u 
Rumunjsku: pa nije tako loše, u redu, nemate au-
toceste, ali ceste su pristojne, išao sam čak do Cr-
nog mora... Kad čujem da netko hvali Rumunj-
sku, srce mi raste od ponosa kao da sam osobno 
asfaltirala ceste o kojima priča. 

Prošlo je šest godina, napokon mi je odobren 
stalni boravak. Na dan kad sam dobila zadnju 
naljepnicu u putovnici koja mi dozvoljava da 
ostanem u Zagrebu koliko hoću, pa i cijeli život 
ako mi ne dosadi, na izlazu iz policijske postaje 
vidjela sam tadašnjeg hrvatskog predsjednika, Ivu 
Josipovića, ne znaznate li ga. Šetao je centrom sa 
zaštitarom, pretpostavljam. Rijetko kad čovjek 
dobije tako dobar znak. 

„Iz Rumunjske si? Imam i ja susjeda, njegova 
punica zna nekog iz Brašova...” ili „Znam i ja ne-
kog u Temišvaru!”. Kad to čujem, uvijek se nadam 
da se na kraju neću morati ispričavati u ime pošte-
nog dijela svog naroda. Sva sreća da su Rumunji 
iz tih priča najčešće jako dragi ljudi pa ne moram. 

Tko ima stalni boravak može tražiti hrvatsko 
državljanstvo. U mom slučaju postoji problem-
čić: s obzirom na to da živimo u izvanbračnoj 
zajednici, trebala bih odustati od rumunjskog 
državljanstva da bih uzela hrvatsko. A, ne, to ne. 
Teško mi je objasniti, jednostavno još se uvijek 
osjećam više Rumunjkom nego Hrvaticom. 

I to unatoč tome što me rumunjska država zna 
neugodno iznenaditi, na primjer kad je tražila da 
retroaktivno plaćam neki porez zbog greške koja 
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te pentru o greșeală care nu a fost a mea. M-am 
revoltat, m-am agitat, dar până la urmă am ascul-
tat sfatul prietenei din Brașov care se pricepe: Cu 
ANAF-ul să nu te pui. Am plătit scrâșnind din 
dinți și mi-am zis că așa mi-am recâștigat dreptul 
de vot. Pe viață.

ANAF-ul îți ia fără milă, Fiscul croat îți res-
tituie impozitul plătit în plus fără să-l fi cerut și 
te simți mai puțin străin. După care urmează un 
alt duș rece.

După ce am concurat ani buni la triatlon le-
gitimată la un club croat și m-am mai și suit pe 
podium la categoria mea de vârstă, federația lor 
s-a trezit într-o zi să decreteze că nu poți fi cam-
pion național în Croația fără cetățenie. Păi și cum 
rămâne cu ești de-a noastră? Pe de altă parte cine 
știe dacă la Brașov sau București m-aș fi apucat 
vreodată de sportul ăsta, poate n-aș fi învățat ni-
ciodată să mă dau cu bicicleta... Ulterior am mai 
aflat ceva surprinzător: străinii nu pot dona sânge 
în Croația conform unei legi care n-a ținut pasul 
cu timpurile și nevoia acută de donatori. 

Cu timpul am reușit să facem economii, ne-
am dus în plimbare în Austria și m-am gândit: ba 
aici mă simt ca acasă! E ordine, e liniște, munții 
sunt semeți, oamenii corecți – cel puțin cei pe 
care i-am întâlnit eu. Am verificat cu familia să 
nu cumva să îmi curgă sânge austriac prin vine, 
am aflat doar că bunica maternă pe care am apu-
cat-o prea puțin vorbea bine germană, învățase 
singură la fabrica de postavuri din Brașov de la 
colegele de muncă. Învățase și ungurește și din-
tr-o dată mi-a fost clar cui trebuie să-i mulțumesc 
pentru urechea muzicală.

Episoadele s-au repetat succesiv, când eram 
aici tânjeam să fiu acolo şi invers. Am tot pendu-
lat între două realități până mi-am găsit, într-un 
final, pacea. Dintr-un om nici aici, nici acolo, 
m-am transformat într-unul şi aici, şi acolo. Sunt 
un cetățean al lumii şi pot trăi (bine) şi în Ro-
mânia, şi în Croația, şi oriunde îmi vine cheful 
să mă duc într-o zi. Aşa că m-am hotărât: acasă 
e acolo unde sunt eu. Pur și simplu într-o zi mi-
am dat seama că mi-am făcut probleme și dileme 
degeaba: și România și Croația au sarmale, mici 
și drumuri de munte. Și până la urmă acasă e o 
stare de spirit. Acasă e și pe canapea râzând la o 
comedie românească, și în bucătăria mamei care 
coace cozonaci, și în vârf de munte unde mă simt 
mică și nesemnificativă, și pe drumul pe care nici 
măcar nu l-am început încă. Între timp a venit și 
pandemia și mi-a cimentat ideea că acasă e peste 
tot unde am oameni dragi. Acasă mai nou e și pe 
Facebook Messenger și Viber, acasă e oriunde ne 
întâlnim să facem haz de necaz.

„Ești din România? Foarte bună cinematografia 
contemporană, felicitări!”. Te simți mândru de par-
că ai fi scris personal scenariul pentru „4 luni, 3 săp-
tămâni și 2 zile” și pregătit să răspunzi la următoarea 
întrebare: Unde merită mers în vacanță acolo?

(va continua)

nije bila moja. Bila sam bijesna, suprotstavila sam 
se, ali sam na kraju poslušala savjet prijateljice iz 
Brašova koja zna o čemu govori: Porezna je uvijek 
u pravu. Teško mi je palo, ali sam otplatila dug i, 
u svojim očima, otkupila doživotno pravo glasa.

Porezna je uprava u Rumunjskoj tražila novac 
od mene, Porezna uprava u Hrvatskoj mi je vrati-
la preplaćeni porez iako im nisam poslala zahtjev 
pa sam se osjetila kao domaći porezni obveznik. 
A onda je uslijedio novi hladan tuš. 

Nakon što sam se nekoliko godina natjecala u 
triatlonu kao članica hrvatskog kluba i čak osvaja-
la medalje u svojoj dobnoj kategoriji, hrvatski sa-
vez odlučio je jedan dan iz vedra neba da ne možeš 
biti državni prvak u Hrvatskoj ako nemaš držav-
ljanstvo. Kao da su mi rekli više nisi naša. S druge 
strane, tko zna bih li se uopće bavila triatlonom 
u Brašovu ili Bukureštu, možda ne bih nikad ni 
naučila voziti bicikl... Kasnije sam imala još jedno 
iznenađenje: po nekom prastarom zakonu koji ne 
drži korak s vremenom i akutnom potrebom za 
krvlju, stranci ne mogu davati krv u Hrvatskoj. 

S vremenom smo nešto uštedjeli i išli provje-
riti što ima u Austriji pa sam si mislila: ovdje se 
osjećam kao doma! Red je, mirno je, planine su 
visoke i ljudi korektni – bar oni koje sam ja upo-
znala. Provjerila sam s obitelji da nemam kojim 
slučajem austrijske krvi, ali saznala sam jedino 
da je pokojna baka s mamine strane govorila nje-
mački koji je učila od kolegica s posla. Učila je i 
mađarski i odjednom mi je sinulo kome trebam 
zahvaliti za sluh za strane jezike.  

I tako su se nastavile redati epizode, kad sam 
bila ovdje, mislila sam da mi je bolje ondje i obr-
nuto. Oscilirala sam između dvije realnosti dok 
nisam, napokon, našla svoj mir. Čovjek koji nije 
bio doma ni ovdje ni ondje postao je čovjek koji je 
doma i ovdje i ondje. Građanin sam ovoga svijeta 
i mogu (dobro) živjeti i u Rumunjskoj, i u Hrvat-
skoj, i kamo god me sreća odnese jednoga dana. 
Odlučila sam: doma je gdje sam ja. Jednostavno 
sam jednog dana shvatila da su me bespotrebno 
mučile dileme i problemi: i Rumunjska i Hrvat-
ska imaju sarme, ćevape i planinarske puteve. Na 
kraju krajeva, doma je stanje uma. Doma je i na 
kauču dok se smijem gledajući neku rumunjsku 
komediju, i kod mame u kuhinji dok ona peče 
orehnjaču, i na vrhu planine gdje sam mala i ne-
bitna, a i na putu koji stoji preda mnom. I dok 
sam ja sve ovo pokušavala sročiti da podijelim s 
vama, došla je pandemija koja mi je pokazala da 
je doma svugdje gdje imam drage ljude. Doma je, 
po novom, i Messenger i Viber, doma je gdje god 
se nađemo da se smijemo vlastitoj nevolji. 

„Iz Rumunjske si? Izvrstan je taj novi val ru-
munjske kinematografije, čestitam!”. Osjećaš se 
ponosnim kao da si osobno napisao scenarij za „4 
mjeseca, 3 tjedna i 2 dana” i spremnim odgovoriti 
na sljedeće pitanje: Kamo vrijedi ići na godišnji u 
Rumunjsku?

(nastavit će se)
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Oana Băcanu (1980, Brașov) a absolvit facultatea de 
Limbi Moderne Aplicate (engleză, franceză) în orașul 
natal. A învățat limba croată la Zagreb unde trăiește 
din 2006 cu cel mai bun profesor din lume - partene-
rul ei de viață. Când nu traduce, scrie pe bloguri, zbur-
dă pe coclauri și umblă prin lume cu bicicleta adu-
nând poze și povești pentru zile negre. Vrea să se facă 
scriitor când va fi mare.

Goran Čolakhodžić (1990, Zagreb) a absolvit limbile 
română şi engleză la Universitatea din Zagreb. Scrie po-
ezie, traduce literatură, editează cărți electronice, partici-
pă la diferite activități culturale. A început să publice 
traduceri din şi în limba română în 2014, colaborând 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.

Damir Karakaš (1967, Plašćica/Letinac), este scriitor 
profesionist, jurnalist, caricaturist. Damir a scris până 
acum șase romane, trei colecții de proze scurte, un jur-
nal de călătorie și două piese de teatru. Cărțile i-au fost 
traduse în germană, cehă, macedoneană, slovenă, ara-
bă, italiană, franceză, iar fragmente din opera sa au 
apărut în reviste literare remarcabile. Printre cele mai 
cunoscute cărți se numără: Sjajno mjesto za nesreću 
(2009), Blue Moon (2014), Sjećanje šume (2016.), Pro-
slava (2019). Colecția de proze scurte Kino Lika 
(2001) a constituit baza pentru scenariul cu același 
nume, filmul câștigând o serie de premii importante la 
diverse festivaluri de prestigiu. Este unul dintre cei 
mai traduși prozatori croați la ora actuală.

Tisja Kljaković (1979., Split) este artistă plastică de-
venită cunoscută publicului larg prin caricaturile sale 
din viața zilnică a unui cuplu obișnuit din orașul ei 
natal. Aceste caricaturi sunt publicate în cartea Oni 
(2018). Tisja Kljaković a mai scris un roman de amin-
tiri din copilărie, U malu je uša đava (2015).

August Kovačec (1938, Donje Jesenje), lingvist, speci-
alist în limbi romanice şi contacte lingvistice, membru 
al Academiei Croate de Ştiințe şi Arte. A fost lector de 
croată la Universitatea din Bucureşti (1960-1962). 

Gabriel Daliș (1978., Rădăuți) pjesnik je i prevodi-
telj. Pažnju književne kritike osvaja zbirkom pjesama 
„do vječnosti” (2010) i „zapor i oružja” (2014). Suau-
tor je scenarija „Ponavljanje” (Nagrada za najbolji sce-
narij za kratkometražni film, Meksiko, 2012). Obja-
vio je pjesme u Rumunjskoj i u inozemstvu. Na ru-
munjski je jezik preveo pjesničku zbirku „Gluha repu-
blika” Ilye Kaminskog, koja je u procesu objave. Su-
djelovao je na festivalu Goranovo proljeće u Hrvatskoj 
2012. Od 2014. Živi u Velikoj Britaniji.

Lucija Gudek (1994., Zagreb) grafička je i modna di-
zajnerica koja je završila Studij dizajna pri Arhitekton-
skom fakultetu s temom diplomskog rada: Poticanje 
održivosti u modnoj industriji pod mentorstvom prof. 
Nenada Dogana. Nakon završene Grafičke škole na 
Sveučilistu je Sjever (smjer Medijski dizajn) završila 
preddiplomski studij. Ostvarila je nekoliko umjetnič-
kih projekata od kojih su najistaknutiji Submarine i 
100 prints in publici transport. Dizajnirala mnoge na-
slovnice knjiga, razne publikacije i nekoliko vizualnih 
identiteta. U slobodno vrijeme dizajnira ruksake za 
modni brend Luma.

Doina Ioanid (1968., Bukurešt) prve je pjesme obja-
vila krajem devedesetih godina prošloga stoljeća, a 
prvu samostalnu zbirku, Duduca de marțipan, 2000. 
Otada je objavila niz pjesničkih zbirki, ispunjenih is-
ključivo pjesmama u prozi, između ostalih E vremea să 
porți cercei (2001.), Poeme de trecere (2005), Ritmuri de 
îmblînzit aricioaica (2010), Bazarul culegătoarei 
(2019). Prevodi s francuskoga i redovito piše za Obser-
vator cultural.

Cosmin Perța (1982., Maramureș) rumunjski je ese-
jist, pjesnik i prozaist. Završio je Filološki fakultet 
Sveučilišta „Babeș-Bolyai“ u Cluj-Napoci. Nastavio je 
studij književnosti magisterijem suvremene književ-
nosti na Sveučilištu u Bukureštu, apotom stekao i 
doktorski naslov, obranivši disertaciju o europskoj 
fan tastičnoj književnosti. Objavio je više knjiga: eseje, 
romane, pripovijesti i poeziju. Godine 2012. dobio je 
nagradu Mladi prozaist godine. Dijelovi njegova po-
etskog opusa prevedeni su na 11 jezika, a najnoviji mu 
se roman upravo prevodi u četiri zemlje. Trenutno 
predaje književnost kao docent na Sveučilišta Hyperi-
on u Bukureštu.

Ana Pojatina (1976., Zagreb) diplomirala je grafički 
dizajn na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakulte-
tu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Nakon što je 
nekoliko godina radila u nakladništvu kao dizajnerica 
i grafička urednica, 2011. godine osnovala je dizajn 
studio Ram. Osvojila je nagradu “Kiklop” Pulskog saj-
ma knjiga za oblikovanje knjige Irene Vrkljan: Koračam 
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Teza de doctorat şi-a scris-o pe tema istroromânei 
(1965). S-a perfecționat în Franța. Timp de mai multe 
decenii a predat la Facultatea de Ştiințe Umaniste şi 
Sociale din Zagreb, Departamentul de Romanistică. 
A tradus în croată două opere de importanță capitală 
pentru lingvistica secolului XX, Curs de lingvistică 
generală a lui Ferdinand de Saussure şi Elemente de 
lingvistică generală a lui André Martinet. Este şi enci-
clopedist, lexicograf şi monografist. Pentru activita-
tea sa a primit mai multe premii şi decorații. 

Davor Ivankovac (1984, Vinkovci) scrie proză, poe-
zie, critică și eseuri. A absolvit Facultatea de Științe 
Umaniste și Sociale din Osijek. A publicat volumele 
de poezie Rezanje magle (Tăierea ceții, 2012), Freud na 
Facebooku (Freud pe Facebook, 2013), pentru care a 
primit importantul premiu croat „Goran pentru poeți 
tineri”, și Doba Bršljana (Era iederii, 2018). Trăiește în 
Nuštar, lucrează în Vukovar.

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 lite-
ratură română şi a publicat mai multe articole care 
tratează probleme din domeniul filologiei române sau 
cele croate, ca și mai multe traduceri din literatura ro-
mână, majoritatea în tandem cu Luca-Ioan Frana 
(Norman Manea, Plicul negru, Dan Lungu, Sînt o 
babă comunistă!, 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, Facerea păsă-
rilor, 2009 (tradusă în suedeză de Đ. Žarković și pu-
blicată de editura Ramus, Malmo, 2016), Urcuș, 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 poeziile ei au 
fost traduse în peste cincisprezece limbi străine și pu-
blicate în diverse selecții, antologii sau așa-numitele 
chapbooks. Traduce din limba română împreună cu 
Adrian Oproiu.

Adrian Oproiu (1980, Curtea de Argeş) a absolvit li-
cența și masterul în filosofie la Universitatea din Bucu-
rești. A fost profesor de logică și filosofie în Curtea de 
Argeș și colaborator extern pentru cursurile de litera-
tură 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 poe-
zie, Căpcăunul erbivor, Bucureşti, 2012, și Krajolici, 
ljudi i ptice (Peisaje, oameni și păsări), traducere în 
limba croată, Zagreb, 2017. Este fondatorul revistei 
culturale Verso. Trăieşte în Zagreb.

Dimitrije Popović (1951, Cetinje, Muntenegru), este 
renumit pictor și scriitor muntenegran stabilit în Cro-
ația, unde a terminat studiile la Academia de arte fru-

kroz sobu (Naklada Ljevak, 2014.). Knjiga Theatrum 
Humanum Milana Pelca, koju je oblikovala, izabrana je 
među 20 najljepših hrvatskih knjiga koje su predstav-
ljale Hrvatsku na izložbi Book Art International, odr-
žanoj u sklopu Međunarodnog sajma knjiga u Frank-
furtu (2013.). Godine 2015. finalistica je izbora za 
najbolju naslovnicu knjige u Hrvatskoj u organizaciji 
portala Čitaj me. Iste godine s književnicom Karmelom 
Špoljarić započela je Izložbu priča – tekstualno-vizualni 
projekt koji objedinjuje književnost i fotografiju. 

Bogdan-Alexandru Stănescu (1979., Bukurešt), pi-
sac, esejist, prevoditelj, jedan od pokretača FILB-a – 
Međunarodnog književnog festivala u Bukureštu. 
Objavljivao kratku prozu, piše kritike, objavio dva 
romana, dvije knjige eseja i dvije zbirke poezije. Bio je 
urednik književnih prijevoda u velikoj rumunjskoj iz-
davačkoj kući POLIROM. Prvi njegov roman, Dje-
tinjstvo Kaspara Hausera, bio je u užem izboru za Knji-
ževnu nagradu Europske Unije. Preveo je s engleskog 
djela poznatih pisaca kao što su Tennessee Williams, 
James Joyce, Paul Auster i dr. Diplomirao je rumunj-
sku književnost i radi na Sveučilištu u Bukureštu. 

Adrian Serghie je po zanimanju grafički dizajner, ali 
danas radi kao freelance ilustrator u Iașiu. Ilustrirao je 
cijelu seriju Creangă 2.0 (niz nastavaka klasičnih Cre-
anginih bajki, projekt Nacionalnog muzeja rumunjske 
književnosti u Iașiu). Jedan je od suradnika na projek-
tu Istorii din ’89 în benzi desenate, kojim Županijski 
povijesni muzej u Brașovu predstavlja revoluciju i vri-
jeme oko revolucije u obliku stripa. 

Matei Vișniec (1956, Rădăuți) rumunjski je pisac, 
(atipičan) pripadnik generacije stasale osamdesetih go-
dina dvadesetoga stoljeća. Jedan je od utemeljitelja i 
aktivnih sudionika Kružoka ponedjeljkom (Cenaclul 
de Luni), u kojem su, pod voditeljstvom Nicoalea Ma-
nolescua, mladi književnici čitali i komentirali svoja 
djela, prije svega poeziju. Krajem osamdesetih zatražio 
je azil u Francuskoj i otada živi i radi ondje. Objavlju-
je na francuskom i na rumunjskom. Drame su mu 
igrane u velikim europskim kazalištima od Pariza do 
Istambula, i danas je jedan od najizvođenijih dramati-
čara u Rumunjskoj. Spominjemo samo neka od naj-
važnijih djela: zbirke pjesama Înțeleptul la ora de ceai 
(1984), Poeme ulterioare (2000), drame Angajare de 
clown (1993), Du sexe de la femme comme champ de 
bataille dans la guerre en Bosnie (1997), La machine 
Tchekov (2005), L’histoire du communisme racontée aux 
malades mentaux (2000), roman Negustorul de începu-
turi de roman: roman caleidoscop (2014).
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moase din Zagreb în anul 1976. Până în prezent a avut 
peste șaptezeci de expoziții individuale în Croația și în 
străinătate iar despre opera lui au fost scrise treispreze-
ce monografii și au fost filmate cincisprezece filme do-
cumentare. A publicat mai multe cărți de eseuri (Smrt 
u slikarstvu, Corpus Mysticum, Blud i svetost etc.), ro-
manele Raspeće strasti și Ljubičasto ogledalo, volumele 
de proză scurtă Smrt Danila Kiša și Uokvirene riječi, 
cât și nuvelele Luča Njegoševe noći și Proces Kafkinoga 
Preobražaja. Este membru al Academiei Dukljene de 
artă și știință din Muntenegru, al Academiei Munte-
negrene de artă și știință, al Academiei Ruse de Litera-
tură, al PEN Clubului muntenegrean și al Uniunii 
Scriitorilor (HDP) din Croația. 

Nada Topić (1977, Split) a publicat cărțile de poezie 
Svetac u trajektno luci (2005), Meteorologija tijela 
(2015), Bezbroj i druge jednine (2017), Otac (2019) și 
Sestra (2020), cartea ilustrată pentru copii Kako se rodi-
la roda (2007) și volumele de proze lirice Male stvari 
(2016) și Stope u snijegu (2019). A absolvit studiile uni-
versitare de doctorat în domeniul științelor informaticii 
și comunicației și este autoarea monografiilor științifice 
Knjižara Morpurgo u Splitu (1860 – 1947) i razvoj kul-
ture čitanja (2017). Trăiește și lucrează în Solin.

Bekim Sejranović (1972, Brčko, Bosnia și Herțegovi-
na – 2020, Banja Luka) a fost un scriitor, traducător, 
publicist norvegian, bosniaco-herțegovinean și croat. 
A terminat liceul maritim la Rijeka unde s-a înscris 
apoi la Facultatea de Filozofie la secția de Limbă și li-
teratură croată – Literatură comparată. A ajuns la 
Oslo, în Norvegia în 1993, ca refugiat. În scurt timp 
devine licențiat în lingvistică și filologie sud-slavă la 
Facultatea de Istorie și Filozofie din Oslo, unde lucrea-
ză apoi ca lector timp de câțiva ani predând literatură 
sud-slavă, limbi străine și ținând cursuri de traducere. 
A publicat romanele Nigdje, niotkuda (2008), Ljepši 
kraj (2010), Sandale (2013), Tvoj sin, Huckleberry 
Finn (2015) și Dnevnik jednog nomada (2017).
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