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Imaginarul literaturii maghiare din România: 
modulaţiile imaginarului transilvan 
în literatura maghiară din România 

Levente T. Szab6 

Prezentul articol parcurge o "istorie lungă" a ideii de transilvanism pentru a înţelege 
statutul aparte al acesteia în literatura maghiară din România. El se focalizează pe modul 
în care s-a cristalizat imaginarul respectivei idei, dar şi pe textele şi operele care prezintă 
o regândire mai mult sau mai puţin interesantă, radicală şi reprezentativă a acestei 
probleme. Într-o manieră mai puţin obişnuită în rândul specialiştilor, articolul contex
tualizează literatura maghiară din România prin relaţia acesteia cu ceea ce înseamnă 
literatura maghiară, în special cea ardeleană din secolele premergătoare anului 1918, 
pentru a oferi o perspectivă de , transnaţională, asupra unui fenomen aparte 
şi pentru a facilita discuţia despre literatura maghiară din România într-un cadru mult 
mai larg şi mai creativ decât cel obişnuit. 

Tradiţii preparadigmatice ale transilvanismului 
literar maghiar 

Statutul identităţii regionale transilvănene pare să se fi cristalizat în special în modernitatea 
timpurie din secolele XVI-XVIII, exact în perioada în care, 
a fost ruptă de Ungaria istorică şi, în contextul geopolitic ostil al dominaţiei habsburgice 
şi otomane asupra statului maghiar, s-a centrat în jurul potenţialelor valori geopolitice, 
istorice, sociale şi culturale oferite de regiunea care a rămas formal independentă, dar 
care s-a aflat în permanenţă într-o negociere politică şi culturală atât cu marile puteri 
ale Europei, cât şi, mai ales, cu Ungaria. Nostalgia acestei apartenenţe, dar şi ideea de 
statut aparte, de egalitate (sau uneori chiar de superioritate, prin păstrarea identităţii în 
condiţii vitrege) au format imaginarul „patriei paralele", a "celeilalte patrii maghiare", ce 
a stat la baza unei serii lungi de modele şi clişee culturale, refolosite, reciclate de-a lungul 
multor secole, în contexte foarte diferite. Prezenţa şi statutul literaturii în aceste procese 
de tip sunt vitale : în majoritatea cazurilor, textele şi fenomenele literare 
sunt cele care constituie, reconstituie, distribuie, reciclează, regenerează în mod extrem 
de variat, de la reproducere până la recreare, acest imaginar regional. Textele ultimului 
secol al literaturii maghiare din România nu pot fi înţelese în profunzime fără acest 
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pro-
pugnaculum Christianitatis

Erdélyi Muzéum (Muzeul 
Ardelean

demers istoriografic de reconstituire a imaginarului textelor (literare) maghiare privind 
Transilvania. Probabil cel mai remarcabil şi de succes topos al acestui imaginar este 
tocmai cel legat de excepţionalitatea regiunii. Scrierile literare ale modernităţii timpurii 
din secolele XVI-XVIII formulează această viziune pe bazele topicii medievale 

: Transilvania e ultima frontieră a Europei de Vest în faţa 
celor care vor să distrugă creştinismul. Ca atare, reprezintă punctul nodal al creştinismu
lui universal, un pământ sacru şi oricând pregătit pentru sacrificiul suprem, Orientul în 
Vest şi Vestul în Orient. Această excepţionalitate sau pierderea acestei excepţionalităţi 
revine într-o serie bogată de texte maghiare din secolele XVII-XVIII, de la memoriile 
lui Peter Apor (din Turia de Jos) sau ale lui Kata Bethlen, până la cele ale lui Janos 
Kemeny sau ale cancelarului Mikl6s Bethlen. 

În secolul al XVIII-lea, aşa-numita "profeţie" a lui Johann Gottfried Herder despre 
posibila dispariţie/moarte a limbii şi culturii maghiare (,,Da sind sie jetzt unter Slawen, 
Deutschen, Wlachen, und andern V olkern der geringere Teil des Landeseinwohner, und 
nach Jahrhunderten wird man vielleicht ihre Sprache kaum finden" - ,,Sunt aici, ca o 
minoritate în ţara lor, în mijlocul slavilor, germanilor, vlahilor şi al altor grupuri, şi 

poate că în câteva secole limba lor va fi cu greu de regăsit") a dus la un discurs 
transilvănean vindicativ, prin care cultura maghiară şi Transilvania au fost prezentate ca 
forme extraordinare ale originalităţii, prin dispariţia cărora întreaga civilizaţie planetară 
ar avea de pierdut. Acest imaginar a determinat exotizarea şi excepţionalizarea culturii 
transilvănene chiar în interiorul culturii maghiare. Fondarea unor instituţii culturale 
fundamentale, precum prima revistă maghiară cu mare impact, 

), are la bază atât logica vindicativă de a prelua modelele cele mai noi ale 
schimbului cultural modern şi a arăta vitalitatea literaturii maghiare prin domesticirea 
acestor modele şi prin folosirea lor în "lupta" contra celor care prevesteau dispariţia ei, 
cât şi disputa internă legată de puritatea, autenticitatea şi forţa culturii ardelene în 
comparaţie cu cea maghiară în general. 

În secolul al XIX-lea, canonizarea unei culturi etnonaţionale cu valenţe statale şi 
canonizarea statului în general, ca formă supremă a organizării etnice şi sociale, au mar
ginalizat toate acele identităţi regionale şi locale care nu se suprapuneau sau, mai precis, 
se contraziceau cu noile identităţi etnonaţionale (inclusiv cele literare). Toate au fost supri
mate, neglijate sau persiflate. Desigur, acest lucru nu înseamnă că modernitatea politică, 
socială şi literară maghiară (sau cea europeană, în general) nu s-a folosit de identităţile 
regionale şi locale ; de exemplu, inventarea limbii literare şi normative maghiare în pri
mele decenii ale secolului al XIX-lea s-a bazat masiv pe dialectele din centrul şi vestul 
Ungariei istorice (şi pe suprimarea altor dialecte, cum ar fi cele din regiunile istorice 
ale secuimii). Contrareacţia dată de unele comunităţi regionale a fost istoricizarea şi 
supralicitarea propriei lor variante de identitate şi limbă, inclusiv proiectarea acestora 
în perioade preistorice : aşa s-a născut o serie de mitologii istorice şi literare legate de 
antichitatea identităţilor din Jâszsâg sau din Secuime. Aceste identităţi regionale s-au 
folosit cu succes de logica vindicativă a naţionalismelor statale, inclusiv de cea a naţio
nalismului literar maghiar care, începând cu anii 1790, a reacţionat timp de un secol cu 
vehemenţă la pronosticurile lui Herder şi August Ludwig von Schlozer, care anunţau 
dispariţia prematură a culturii maghiare şi asimilarea ei de către culturile slave, din cauza 
pretinsei lipse de valori culturale şi opere literare maghiare. 
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Perioada clasică a imaginarului transilvanismului 
modern (1870-1890) 

Perioada clasică a imaginarului transilvanismului literar şi cultural s-a inspirat foarte 
mult din mişcările regionaliste de tip din Europa : de la receptarea lui 
Mistral şi a cercului Felibrige, redescoperirea limbii şi literaturii franco-provensale, 
diversele fenomene de tip ale medievalului regional din secolul al XIX-lea, până 
la curentele literare regionaliste care au dat un imbold extrem de important identităţii 

au avut un impact major asupra popularizării şi adaptării 
(1800) de Maria 

Edgeworth, primul roman regionalist din Europa, sau (1814) al lui Walter Scott, 
care reconfigura poziţia culturală a tradiţiei scoţiene în imaginarul englez, au tăcut ravagii 
şi în Europa de Est. Ruralitatea şi periferia autentică opusă noilor capitale politice, 
administrative şi culturale sunt figuri des folosite în acest val al imaginarului literar, iar 
regiunile prezentate şi idealizate devin figuri reprezentative ale unor critici antimodeme 
ale civilizaţiei urbane sau industriale. Speciile devin 
asemenea naraţiuni antimodeme la alsacianul Alexandre Weill, la scriitorul elveţian 
Gottfried Keller, sau în cazurile lui Adalbert Stifter şi Karl Emil Franzos. Umanul şi 
naturalul sunt adesea prezentate într-o armonie idilică, aducând nostalgia timpurilor pre
capitaliste : de exemplu, foarte multe dintre operele lui Berthold Auerbach din 
Schwarzwalder Doifgeschichtenje (1843) funcţionează într-un asemenea mod. 

Nu e de mirare că un imaginar asemănător apare în Transilvania în anii 1840-1870, 
folosindu-se tocmai de industrializarea întârziată a regiunii, care pierde şi funcţia de 
centru cultural şi administrativ după unirea cu Ungaria din 1848, respectiv după 
în 1867. Această pierdere a statutului tradiţional de "patrie secundă/paralelă", resimţită şi 
mai mult după unirea Pestei cu Buda şi Obuda şi constituirea oficială a capitalei modeme 
maghiare în 1873, a ajutat enorm la crearea, perpetuarea, popularizarea şi reciclarea 
imaginarului Transilvaniei ca centru spiritual străvechi, spaţiu feeric de minuni, valori 
şi bogăţii naturale şi spirituale extraordinare, loc nostalgic al păstrării unor forme 
identitare (variante, dialecte ale limbii maghiare, tradiţii de folclor străvechi etc.). Un 
asemenea imaginar este recreat şi perpetuat într-o serie de texte poetice şi 
unor scriitori şi turişti culturali moderni, de la Sândor Petofi, Pâl Gyulai şi M6r J6kai 
până la John Paget, care descriu Ardealul ca un tezaur al „adevăratei" istorii şi culturi 
ale maghiarimii. Mai multe romane romantice ale lui M6r J6kai, elaborate în stilul lui 
Scott şi în logica regionalismelor vindicative europene, au avut un impact major în con
solidarea acestor imagini : de exemplu, 
1851) prezintă perioada postotomană a Transilvaniei, o epocă de căutare ferventă şi de 
consolidare a independenţei şi autoguvernării regiunii. Seria de nuvele intitulate 

Portrete ale revoluţiei şi ale luptelor), scrise în această perioadă, sau 
Balvanyosvar Cetatea Balvanyos) din 1883 se reîntorc la o perioadă mai mult 

sau mai puţin îndepărtată, sugerând o excepţionalitate a acestor meleaguri. 
Arhiepiscopul unitarian J ânos Kriza, politicianul radical şi scriitorul Balâzs Orban sau 

Etelka H6ry (Gyarmathyne), una dintre scriitoarele cu succes la public în anii 1870-1890, 
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 (Descrierea Secuimii dintr-o perspec-
, 

fin-de-siècle

ultimele 

duc mai departe şi extrapolează acest bazin semantic. Colecţia monumentală de folclor 
din Secuime a lui Janos Kriza reinventează mitul secuilor şi al Secuimii tocmai într-o 
perioadă în care grupurile tradiţionale secuieşti pierd teren prin desfiinţarea parţială a 
privilegiilor grănicerilor secui: sugestia potrivit căreia cele mai „frumoase", ,,intacte", 
„autentice" texte de folclor maghiar ar trebui căutate în Secuime va domina de aici încolo 
imaginarul nostalgic al modernităţii literare şi culturale maghiare, datorită impactului extra
ordinar al acestei colecţii. Cele şase volume monumentale ale Szekelyfold lefrasa tortenelmi, 
regeszeti, termeszetrajzi es nepismereti szempontb6l 
tivă istorică, arheologică, botanică şi etnografică 1868-1873) de Balâzs Orban au avut 
circulaţie în epocă şi au rămas în memoria vie a publicului larg nu numai pentru că au 
reprezentat prima încercare profundă de a cataloga detaliat şi sistematic valorile istorice 
şi arheologice ale unei microregiuni transilvane, dar şi pentru că, pentru prima oară, 
noul mediu al fotografiei modeme a fost folosit atât pentru reprezentarea, cât şi pentru 
propagarea eficientă a imaginarului transilvan aplicat pe o subregiune istorică. 

Acest model intern a făcut ca, în anii 1880, Etelka H6ry împreună cu soţul ei, 
Zsigmond Gyarmathy, şi un grup entuziast de etnografi, în frunte cu Antal Herrmann, 
să fondeze o tabără de etnografie la Jegenye/Leghia, care va aduce în prim-plan regiunea 
Kalotaszeg/Călata, ca o regiune etnografică şi culturală transilvăneană distinctă. Totodată, 
este momentul în care arta populară maghiară este serializată pentru prima oară, dând 
naştere artei decorative artizanale bazate pe proza scurtă, romanelor etnografice şi 

eforturilor noii etnografii, care se desparte de folclor şi se focalizează şi asupra obiectelor/ 
tradiţiei materiale, începând cu anii 1870. Succesul enorm al scrierilor cu caracter 
etnografic ale lui Etelka H6ry, impactul primelor obiecte artizanale serializate din Călata, 
care ajung la expoziţiile naţionale şi internaţionale, dar şi în saloanele din Viena, Berlin, 
Paris şi Londra, dând senzaţia că Transilvania, şi Kalotaszeg/Călata în special, dictează 
ritmul noii modernităţi naţionale şi globale, fac ca imaginarul transilvanismului clasic 
să fie recalibrat, extins şi popularizat la limite nemaivăzute până atunci. 

În ciuda popularităţii, deconstrucţia acestui tip de imaginar începe deja foarte creativ 
şi interesant la unii scriitori moderni , care nu mai sunt dispuşi să vadă în 
Transilvania locul exotic, palpitant şi primordial : Istvan Petelei sau Lajos Tolnai prezintă 
în nuvelele lor, respectiv în unele romane, un Târgu-Mureş provincial, care sufocă creati
vitatea, spiritul şi individualitatea. În foarte multe dintre scrierile lor, Transilvania nu mai 
e grădina idilică a convieţuirii paşnice, ci are psihologia sufocantă a periferiei şi duce 
la psihoze extreme. Această deconstrucţie a transilvanismului clasic va reveni în forţă abia 
la mijlocul secolului XX, prin construcţii poetice extrem de creative şi rafinate, care vor 
regândi radical statutul imaginarului transilvan în tradiţia literară şi culturală maghiară. 

Imaginarul transilvan glocalizat: prima revistă 
internaţională de literatură comparată (1877-1888) 

Într-o perioadă când studiul literaturii comparate contemporane are tendinţa să se aplece 
spre diferitele tradiţii coloniale, spre filiaţiile literare uitate sau subversive, rolul multor 
culturi literare - inclusiv al celor din Europa de Est - a fost pus într-o altă lumină. În 
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Acta Comparationis Litterarum 
Universarum

 al 

The Athenaeum, Academy,
, , Das 

Ausland, Revue des idées nouvelles sau Crónica de los Cervantistas.

vergleichende Literaturwissenschaft

Acta Comparationis Litterarum Universarum. 
, care 

 

direcţii de studiu ale literaturii comparate, aceste tradiţii literare figurează nu atât ca 
tendinţe "întârziate", ,,arhaice", ,,primitive", ci ca alternative raţă de curentul principal al 
literaturii occidentale şi rată de naraţiunile intelectuale dominante, reprezentând ipostaze 
ale unei modernităţi multiple şi expresii divergente ale literaturii universale. 

Aproape toate istoriile literaturii comparate şi şcolile comparatiste moderne (Rene 
Wellek, Austin Warren, Horst Fassel, Stephen Zepetnek de Tottossy, de la Theo D'haen 
până la David Damrosch) subliniază importanta revistei 

. Toate amintesc raptul că revista din Cluj-Napoca (publicată între 1884 şi 
1886 la Londra, la cea mai mare editură dedicată cercetărilor orientale, Triibner Publishing 
House) a precedat bine-cunoscutul Zeitschrift fii,r vergleichende Literaturgeschichte 
lui Max Koch. Mulţi comentatori atenţionează că această revistă multilingvă (scrisă în 
peste 40 de limbi), editată de Hug6 von Meltzl, profesor de germană (ulterior şi de 
italiană şi franceză), respectiv Samuel Brassai, profesor de matematică şi de lingvistică 
comparată la Universitatea din Cluj-Napoca, a fost primită cu entuziasm în numeroase 
jurnale internaţionale ale anilor 1870, cum ar fi Triibner's 
American and Oriental Literary Record Magazin fii,r die Literatur des Auslandes 

În 1872, Hug6 von Meltzl, un savant transilvănean care şi-a făcut studiile la Heidelberg, 
Leipzig şi Budapesta, a fost numit profesor de studii germane la Universitatea din Cluj
Napoca. În loc să urmărească linia canonică a literaturii şi lingvisticii germane, acesta 
a predat o altă disciplină, numită de el /6sszehasonUt6 
irodalomtortenelem (istoria literară comparată). Pe baza acestor cursuri programatice, 
împreună cu colegul lui, savantul Samuel Brassai, el a iniţiat şi a publicat prima revistă 
internaţională de studii literare comparate, 
Zeitschrift fii,r vergleichende Literaturgeschichte a apărut între 1876-1877 şi 1888 
în cincisprezece limbi (respectiv circa 40 de limbi şi dialecte folosite mai rar în cadrul 
revistei) şi a reuşit să atragă câţiva dintre cei mai importanţi oameni de litere, traducători, 
istorici şi antropologi ai vremii. Pe baza revistei, Meltzl şi Brassai au creat cursuri 
universitare de "istorie literară comparată" (transformând studiul germanisticii de la 
universitate într-o disciplină nouă, provocatoare) şi de lingvistică comparată şi au început 
pregătirile pentru înfiinţarea primei asociaţii de literatură comparată din lume. Datorită 
mitului romantic al creatorului singuratic, nu numai colaboratorii, ci şi discipolii celor 
doi fondatori ACLU au rămas invizibili. Anecdotele despre excentricul Meltzl, care 
venea la universitate cu bicicleta (un lucru aproape de neînchipuit în acea vreme) şi îşi 
ţinea orele de la 6-7 dimineaţa, despre exigenţele sale extreme raţă de studenţi (cum ar 
fi cunoaşterea obligatorie a mai multor limbi străine) sau despre longevivul Brassai, care 
a fost profesor activ la două catedre până la 85 de ani, au sugerat că aceşti savanţi nu 
aveau discipoli : erau prea excentrici pentru o "şcoală ştiinţifică" , şi chiar conceptul 
ACLU s-a situat mult prea în afara tiparelor vremii pentru a fi urmat de vreun student. 
Totuşi, aceşti savanţi „singuratici" nu numai că au avut câţiva discipoli interesanţi şi 
importanţi, dar traiectoriile de carieră ale respectivilor discipoli pun într-o altă lumină 
fenomenul şi consecinţele transilvanismului. Prezenta folclorului ţigănesc şi rolul dialec
telor ţigăneşti încă necodificate în teoretizarea limbilor fără naţiune este un aspect inedit 
al revistei şi denotă modul revoluţionar în care ACLU a perceput prezenta diferitelor 
etnii, chiar a celor fără tradiţii literare marcante. Foarte multe dintre aceste texte de 
folclor au fost culese de un student introvertit, admirator al celor doi profesori, ce s-a 
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Acta 
Comparationis Litterarum Universarum

hapax legomenon

Acta Comparationis

în care Acta Comparationis

Acta Comparationis

înscris la Facultatea de Litere în 1875, Wlislocki Henrik, care adesea semna cu numele 
Heinrich Wlislocki. În mod atipic, acest student polonezo-germano-maghiar, originar 
din Braşov, s-a înscris la toate cursurile de limbă şi literatură oferite la universitate, de 
la cursul de limbă sanscrită al lui Brassai până la cursul lui Meltzl despre filosofia lui 
Schopenhauer. El a fost cooptat încă de la începuturi în ACLU şi a publicat mai multe 
texte dintr-o serie de culegeri de folclor ţigănesc. Adnotările şi comentariile sale pe 
marginea acestor texte ne arată un proiect etnografic aparte : un student şi un profesor 
multilingv talentat şi rebel, colaborând într-unul dintre primele proiecte de cercetare 
etnografică şi antropologică dedicate comunităţilor ţigăneşti nomade (aşa-numitele „şatre") 
din Transilvania, cu mult înainte de marele proiect lingvistic şi etnologic iniţiat de arhi
ducele Joseph Karl de Austria, autorul primului tratat sistematic de limbă romani, sau 
chiar înaintea fondării renumitei asociaţii Gypsy Lare Society (1888), din care ambii 
savanţi au tăcut ulterior parte, Wlislocki publicând numeroase cărţi şi studii în colaborare 
cu această asociaţie internaţională prestigioasă. Până la începutul anilor 1880, colecţiile 
sale etnologice/antropologice culese din comunităţile de romi nomazi, singur sau îm
preună cu Meltzl, s-au înscris perfect în cadrul de literatură comparată oferit de 

. Wlislocki a învăţat limba islandeză veche de 
la Meltzl şi a obţinut un doctorat în literatură (probabil primul doctorat neoficial în 
literatura comparată) cu o analiză a tuturor formelor de (adică de 
cuvinte/termeni care apar într-un singur loc în literatură sau într-un anumit text) în 
poezia islandeză veche, în special în cântecele din Edda. Fascinaţia lui Wlislocki pentru 
problemele de imagologie şi pentru tradiţiile culturale radical diferite nu s-a schimbat, 
însă în anii 1880 a început o colaborare intensă cu Herrmann Antal/ Anton Herrmann, 
un prieten şi un alt discipol al lui Brassai şi Meltzl, care a avut o traiectorie mai puţin 
aşteptată, chiar dacă logică pentru cei care privesc istoria etnologiei şi antropologiei 
dintr-o poziţie ulterioară privilegiată. Cercetările lor de teren s-au multiplicat, s-au 
diversificat, ambii au început cercetări în comunităţi de români, croaţi, sârbi, saşi din 
Banat şi din Ungaria de Sud, dar şi în comunităţi nomade de romi din afara Transilvaniei. 
Trăind deja departe de Cluj-Napoca şi având o experienţă recentă, intensă de lucru pe 
teren, ei au abandonat în favoarea unor proiecte de publicaţii în care 
îşi situau cercetările într-un nou context disciplinar: cercetarea etnografică/antropologică 
de teren învăţată de la Meltzl, folosită până atunci doar în contexte de literatură com
parată, a început să fie reconceptualizată/reciclată/regândită/redenumită etnologie sau 
ţiganologie (studii de romologie). Întrucât a publicat în străinătate, în anii 1880-1890, 
numeroase studii şi cărţi extrem de importante despre comunităţile de romi, Wlislocki 
este considerat unul dintre fondatorii studiilor internaţionale de romologie. Tocmai acest 
rol fondator atribuit discipolului lui Meltzl a pus în umbră cariera etnologului şi antro
pologului de dinainte de 1880, relaţiile esenţiale ale lui Wlislocki cu revista şi modul 

, respectiv Facultatea de Litere de atunci au contribuit esenţial 
la cristalizarea unei metodologii comparatiste deschizătoare de drumuri. 

Traiectoriile profesionale ale lui Wlislocki şi Herrmann nu s-au despărţit, dar gestul 
lor comun de a fonda o revistă de etnografie caracterizează rolul şi natura socializării lor 
la Cluj-Napoca, în jurul revistei , şi poate releva consecinţele prezen
ţei ACLU în mediul universitar din anii 1870-1880. În 1887, aceştia au devenit fondatorii 
primei reviste profesionale de etnografie despre folclorul Ungariei, o revistă bilingvă, 
spre oroarea multora, mai exact, având atât o versiune de limbă germană, cât şi una de 
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limbă maghiară : Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn/Ethnologiai Kozlemenyek 
perspectiva transilvanismului reinterpretat, se poate sesiza schimbarea de paradigmă 
prezentă chiar în numele revistei. Acesta nu vorbeşte despre elemente de etnografie, ci 
de etnologie într-o accepţiune germană, adică studiul comunităţilor/grupurilor etnice 
diferite de etnia naţională a cercetătorului. Potrivit explicaţiilor date de Herrmann, 
elementele de etnografie maghiară erau plasate într-un context comparativ central-est
european şi chiar mai larg, european, practic regândind, reformulând rolul etnografiei 
naţionale într-un context multi- şi transetnic, transnaţional. Nu este deloc forţat (şi avem 
surse filologice concludente în acest sens) să privim opţiunea metodologică a lui Herrmann 
de a analiza textele de folclor dintr-o perspectivă comparată şi globală, ca un semn al 
puterii paradigmatice pe termen lung al şi al modului în care această 
revistă s-a bazat pe o înţelegere profundă şi reformulată a transilvanismului drept cadru 
multietnic. Imaginarul unei Transilvanii multietnice a permis fondatorilor şi discipolilor 
lor o abordare absolut radicală atât a fenomenelor literare, cât şi a celor culturale şi 
politice din acea vreme. 

Din această perspectivă, nu este de mirare că, odată cu dispariţia primei reviste de 
literatură comparată, doi discipoli ai lui Meltzl şi Brassai fondează prima revistă de 
etnologie comparată, care îl va propulsa pe Herrmann la cârma celei dintâi catedre 
provizorii de etnografie (redenumită "etnologie comparată") din Europa Centrală şi de 
Est, în 1898, la Cluj-Napoca, la insistentele lui Meltzl şi la un an după moartea lui 
Brassai la vârsta venerabilă de o sută de ani. Chiar dacă, datorită analizelor excelente 
de factură istorico-sociologică legate de scrisul colaborativ, avem deja o imagine despre 
amploarea acestui fenomen în secolele XVIII-XX, mitologia romantică a creatorilor şi 
savanţilor singuratici persistă în foarte multe cazuri. e un astfel de 
caz, unde în special Meltzl era privit ca un fanatic singuratic, neînţeles de absolut nimeni, 
un Prometeu sau un Atlas al literaturii comparate. Desigur, această abordare a neglijat 
nu numai colaborarea cu Brassai şi aspectele instituţionale locale ale revistei, dar şi o 
comunitate uriaşă de savanţi grupaţi în jurul acesteia. ACLU a avut o reţea internaţională 
de circa 120 de savanţi, asociaţi prin legături „slabe", de la Geneva şi Ziirich la 
Amsterdam, de la Câdiz la Palermo, de la Cape Town la Reykjavik, de la Sankt-Petersburg 
la Tokio, de la Philadelphia la Ciudad de Mexico, Londra şi Moscova. Erau savanţi care 
nu s-au întâlnit niciodată în acest cadru, legătura dintre ei fiind asigurată de editori, de 
Meltzl şi, până în 1884, de Brassai, care funcţionau ca un fel de interfaţă. Pentru foarte 
multi dintre cei care au scris despre ACLU tocmai aceasta a fost una dintre probleme : 
în percepţia teoreticienilor şi a istoricilor literari reţelele literare indirecte au părut 
ineficiente, considerând că scriitorii care se cunosc şi se întâlnesc personal se influenţează 
mai mult unul pe celălalt decât cei care numai corespondează. Studiile sociologului Mark 
Granovetter din 1973 şi 1982, în special „Puterea legăturilor slabe", un studiu publicat 
mult înaintea apariţiei unor reţele bazate pe legături „slabe", ca Facebook, Twitter sau 
Instagram, relevă natura adevărată, puterea şi eficacitatea legăturilor sociale "slabe". 
Granovetter argumenta că aceste tipuri de legături sunt mult mai eficiente decât cele 
strânse de rudenie, prietenie, pentru că permit accesul la indivizi cu profiluri extrem de 
diferite, facilitând mobilitatea socială şi furnizând acces la resurse extrem de diverse. 

Reţelele literare cu legături „slabe", asemănătoare celor din jurul ACLU, par 
interesante şi prin prisma imaginarului transilvanismului : cum funcţionează astfel de 
reţele, cum produc consens, cum transmit, "traduc" şi reinterpretează ideea literară de 
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multi- şi interetnicitate literară şi culturală? Reţeaua ştiinţifică grupată în jurul ACLU 
era transnaţională, legată de foarte multe culturi şi limbi, cu multiple interfeţe şi în afara 
Clujului şi, în consecinţă, nu putea fi integrată în naraţiunile şi logicile clasice, naţionale 
ale gândirii literare. Nu e de mirare că celelalte forme de instituţionalizare ale acestei 
reţele cu legături "slabe" s-au oprit la un moment dat: de exemplu, încercarea de a 
fonda prima asociaţie de literatură comparată din lume sau proiectul de a publica o 
culegere de traduceri care ar fi conţinut un singur text dintr-o literatură minoră în toate 
limbile din lume. Un personaj extrem de interesant din acest puzzle este un colaborator 
român, primul profesor universitar de limbă şi literatură română în această universitate, 
Grigore/Grigoriu Silaşi, preot greco-catolic şi decan al Facultăţii de Filosofie, Litere şi 
Istorie din Cluj-Napoca în 1883-1884. Nu toţi colegii lui Brassai şi Meltzl au acceptat 
să colaboreze cu ACLU sau au fost invitaţi de fondatori să colaboreze cu ei. Silaşi era 
un favorit clar pentru Brassai şi Meltzl, ambii vorbitori buni de limba română ; el a fost 
cooptat din primul moment şi a contribuit la aproape toate proiectele mari ale ACLU cu 
texte româneşti: (1879), dosarele tematice comemorative 
dedicate lui Goethe sau lui Kant, a intervenit în momentul în care ACLU avea nevoie de 
comentarii clarificatoare despre Ileana Cosânzeana. Chiar dacă unii comentatori vorbesc 
despre el ca despre un naţionalist înfocat, nu a avut nicio ezitare să participe în acest 
proiect mai degrabă cosmopolit ; tocmai prezenţa lui Silaşi demonstrează că proiectele 
naţionale şi cele cosmopolite nu erau două părţi incongruente ale unei dihotomii. După 
primul mare conflict interetnic din universitate, din 1884, când a fost acuzat de propagandă 
antinaţională maghiară şi instigare la separatism în cercul Iulia al studenţilor români, Silaşi 
a fost îndepărtat din universitate şi înlocuit cu inspectorul şcolar al judeţului Turda-Arieş, 
Grigore Moldovan. Singurii profesori care l-au susţinut pe Silaşi în numele 
adică al libertăţii de predare şi învăţare, au fost Brassai şi Meltzl, ceea ce ne arată radi
calismul transilvanismului în prima revistă internaţională de literatură comparată din 
lume. A fost un gest simbolic extrem de dur din partea revistei 
că nu l-a contestat pe Silaşi şi a comandat o serie de materiale româneşti de la el chiar 
în această perioadă de dizgraţie, un gest aparte în vremea în care acest tip de transilvanism 
cu tentă cosmopolită era privit cu dispreţ sau cu o oarecare distanţă. 

Şi unele grupuri de colaboratori pot oferi o perspectivă inedită asupra naturii ima
ginarului transilvan de la ACLU. Unul dintre aceste clustere sau tipare culturale a fost 
hibriditatea. Teoriile identitare clasice care animau viaţa literară din secolul al XIX-lea 
insistau asupra faptului că identitatea era monolitică. Identitatea naţională era primor
dială, fixată, fără niciun fel de fluenţă ; spre exemplu, dacă cineva era scriitor maghiar, nu 
mai putea fi scriitor român în acelaşi timp şi viceversa. În paralel cu experienţa uzuală 
actuală asupra identităţilor dinamice, s-a schimbat şi perspectiva despre natura identităţi
lor istorice. Teoria-cadru care a revoluţionat percepţia naţionalistă a fost cea a identităţilor 
hibride, o teorie aplicată iniţial numai comunităţilor minoritare, comunităţilor lingvistice 
de tip (engleza vorbită de emigranţi, engleza vorbită în fostele colonii - de exem
plu, în India), migranţilor sau imigranţilor. Pornind de aici, analizele dedicate identităţilor 
în mişcare au scos la iveală faptul că identităţile hibride nu au fost niciodată o excepţie, 
ci mai degrabă regula. 

În privinţa unui grup destul de mare din ACLU, tocmai categoriile etnice sau etnici
zante clasice nu funcţionează : este Meltzl german sau maghiar, sau nici una, nici cealaltă? 
Dacă acesta din urmă este răspunsul, oare ce e? Maghiaro-german? Germano-maghiar? 
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Şi cum calculăm? Cum denumim acest tip de identitate aparte? Chiar dacă anticipăm 
deja soluţia, ne confruntăm cu o problemă majoră : nu avem nici termeni adecvaţi pentru 
a descrie aceste situaţii, ceea ce dezvăluie dificultatea articulării acestor identităţi ; avem 
termeni clari pentru maghiari, români, dar mai puţin pentru maghiaro-români, româno
maghiari, pentru româno-spanioli şi lista poate continua. 

Tocmai din aceste motive a fost atât de greu să se delimiteze clusterul scriitorilor 
hibrizi etnici sau culturali din ACLU. Unul dintre motivele comune care i-au atras la 
ACLU pe colaboratori precum Henrik/Heinrich Wlislocki, Anton Herrmann/Herrmann 
Antal, Elena Ghyka/Elena Kolţov-Masalski, Ludwig August Staufe-Simiginowicz a fost 
tocmai bilingvismul sau multilingvismul, cadrul identitar etnic sau cultural hibrid, 
adeseori cu rădăcini est-europene sau chiar transilvănene. Uneori, chiar articularea 
acestor nume folosite în diferite limbi sau locaţiile în care au trăit şi au publicat aceşti 
colaboratori ar trebui să atragă atenţia asupra potenţialului de hibriditate etnică sau 
culturală : Herrmann Antal/ Anton Herrmann va deveni profesor la Pancsova/IlaH1IeBo/ 

~evo/Pantschowa/Banstadt/Panciova (azi în Banatul de Sud, Voivodina, Serbia) şi va 
publica una dintre primele sale cărţi la Fehertemplom/EeJia QpKBa/WeiBkirchen/Biserica 
Albă (azi tot în Serbia), oraş locuit de sârbi, români, unguri, cehi, germani. Dar am putea 
să ne oprim la scriitorul şi traducătorul Ludwig August Staufe-Simiginowicz, cu care 
Meltzl s-a cunoscut şi s-a împrietenit la Czemowitz/Cernăuţi/qepHiB.u;iltlTOYiJ~i,,y 

Prezenta lor în ACLU nu a fost lipsită de consecinţe. Acest tip de transilvanism, 
perceput ca o hibriditate culturală şi lingvistică fecundă, a impus o agendă editorială 
prin care prima revistă de comparatism din lume a adus în discuţie teme tabu pentru 
literaturile naţionale, iar noile figuri hibride au fost atrase de ACLU tocmai datorită 
prezenţei acestor teme : multilingvismul literar, potenţialul unei istorii literare în care 
diferitele limbi şi literaturi sunt egale şi se intersectează pentru a produce cele mai 
interesante capodopere, limba şi relaţiile de putere. La fel, fascinaţia faţă de formele 
hibride de media în cultură, artă şi literatură (de exemplu, eseurile din ACLU despre 
apariţia maşinii de scris sau a fonografului), din punctul de vedere al beneficiilor în 
transmiterea şi regândirea scrisului, este tot o consecinţă a hibridităţii ACLU, la un alt 
nivel. Transilvanismul hibrid sau hibridizat joacă un rol esenţial în toate aceste viziuni 
fundamentale pentru emergenta literaturii comparate modeme în secolul al XIX-lea. 

Karoly K6s şi generaţia transilvanismului interbelic 

Ne-am trezit. Am dori să vedem clar. Am dori să dăm piept cu Viaţa, vrem să înţelegem 
situaţia noastră într-un mod cât mai clar cu putinţă. Să nu-i plângem pe cei care pleacă. 
Să nu reţinem pe nimeni. Să-i încurajăm şi pe cei care ezită : locul lor nu este aici şi acum. 
Sunt cuvântul care strigă : acesta e mesajul meu ! Nu-i căutăm pe cei care ne-au trădat, 
pe oportunişti, pe fricoşi, pe vinovaţi şi pe cei pe post de ţap ispăşitor. Nu ne consolăm 
într-un mod laş prin blamarea altora. Ne asumăm soarta, aşa cum ea ne-a fost ursită. 
Fundamentul pe care ne bazăm sunt două milioane de maghiari. Două milioane de maghiari, 
conştienţi de istoria lor, într-un teritoriu geografic destul de compact. .. 

scria Kâroly K6s, arhitectul devenit politician şi scriitor, unul dintre cei mai polivalenţi 
savanţi ai generaţiei interbelice, în faimosul eseu Kialto szo Cuvântul care strigă 



334 IMAGINAR LITERAR

Trilogiei transilvane
Erdélyi Helikon (

Acta Compa rationis 
Litterarum Universarum

, 

numai
Tran-

Reviste importante precum Napkelet, , 
 ( , 1925), Budai Nagy Antal 

(Povestire despre Budai Nagy Antal Erdély. 
(

 

[ ]

elaborat împreună cu Istvan Za.goni şi Ărpâd Paâl imediat după pierderea Transilvaniei, 
după Primul Război Mondial. Cartea, cenzurată de autorităţile române, a instrumentalizat 
transilvanismul clasic într-un proiect politic, cerând autoguvernare pe baza proclamaţiei 
de la Alba Iulia. Însă, în anii următori manifestului lui K6s, membrii grupării Helikon 
din Marosvecs (Brâncoveneşti/Wetsch) şi faimoasa revistă a acestei grupări (sub tutela 
unor scriitori remarcabili ca Mik16s Banffy, autorul , 1934-1940), 

Heliconul Transilvănean, 1928-1944) reformulează parţial acest proiect 
politic într-unul cultural. 

Dar acest tip nou de transilvanism - denumit de obicei transilvanism clasic în cerce
tarea istorico-literară maghiară - are o nouă componentă importantă, ce lipsea din tran
silvanismul deceniilor precedente (cu excepţia celor formulate în 

, care reprezenta însă excepţia, nu regula): ideea multi- şi inter
etnicităţii Transilvaniei şi cooperarea dintre diversele grupări etnice, în special între cea 
română, cea maghiară şi cea germană. Convieţuirea, colaborarea şi interacţiunea, care 
păstrează specificul limbilor şi culturilor, erau privite ca baza naturală a transilvanismului 
şi drept noul context în care trebuia scrisă literatura maghiară din Transilvania şi din 
România: ,,Vechea Ungarie nu mai există pentru noi - scria K6s în acelaşi eseu-, însă 
Erdely, Ardeal, Siebenbiirgen, Transilvania sau oricum l-ar numi lumea a înviat şi există 
aşa cum a existat dintotdeauna, chiar şi când noi n-am vrut să credem că există şi am 
crezut că Ungaria există". Această viziune reînvie şi reciclează o serie de clişee 
culturale ale transilvanismului din a doua parte a secolului al XIX-lea, cum ar fi 
silvania ca mica Elveţie a Europei de Est: aceasta capătă, dintr-o dată, un alt accent, 
cel al conlocuirii interculturale, dând valoare adăugată colaborării culturale, literar-artis
tice şi multilingvismului. 

'Zord Ido Magyar Kisebbseg, dar şi o serie de 
opere literare notabile, precum Varju nemzetseg Neamul Varju 
hist6riaja , 1932), notele istorico-culturale din 
Kulturtorteneti vazlat Transilvania. Schiţă de istorie culturală, 1929) de Kâroly K6s 
sau trilogia lui Banffy, romanele istorice ale lui Sandor Makkai, poezia lui Lajos Ăprily 
şi Laszlo Tompa au accentuat această nouă viziune asupra Ardealului: imaginarul transil
vanismului a renăscut pe baza traumelor noii situaţii politico-administrative. 

Expansiunea şi transformarea radicală 
a imaginarului secuilor 

Aron Tamâsi a fost probabil unul dintre cei mai interesanţi şi originali scriitori interbelici 
maghiari, în ciuda faptului că romanele şi povestirile sale au rămas la marginea canonului 
literaturii maghiare şi au fost interpretate în ultima jumătate de secol într-o cheie 
etnicizant-naţională, scriitorul fiind considerat de obicei (împreună cu Zsigmond M6ricz 
şi Gyula Illyes) un reprezentant de seamă al poporanismului interbelic maghiar. Însă 
noutatea strategiei narative a lui Tamâsi nu constă pur şi simplu în reprezentarea ruralului 
(prezentat în perioada literară interbelică maghiară adeseori în comparaţie cu sau în 
detrimentul unei paradigme urbane care se focaliza în special asupra Budapestei sau a 
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hipermodernismului şi a tehnologiilor vieţii urbane), ci în crearea unui imaginar hibrid 
şi special al Secuimii, în remitologizarea acesteia printr-un realism magic timpuriu. 
Adesea comparat de contemporanii săi cu Jean Giono (în special cu perioada timpurie 
a acestuia, reprezentată prin trilogia Pan: , 1929 şi 

, 1930), cea mai precisă analogie pentru această tehnică narativă şi acest imaginar 
magic rămâne cea cu Maestrul şi Margareta lui Bulgakov, Tamâsi distanţându-se de 
tradiţia importantă şi canonică, sociologizantă, a poporanismului interbelic maghiar, 
reprezentat în special printr-o serie de romane ale lui Zsigmond M6ricz. 

Tamasi publică de la începutul anilor 1920, dar devine un scriitor activ şi prezent în 
viata literară maghiară şi transilvăneană începând cu 1933, după o perioadă de trei ani 
petrecută în Statele Unite ale Americii. Primele nuvele au deja succes în rândul cititorilor 
şi criticilor perioadei. De exemplu, nuvela Ordogvaltozas Csfkban Schimbarea la faţă 
a Diavolului în Ciuc, 1923) surprinde printr-o recalibrare a graniţelor dintre fantastic 
şi real şi implică atât o regândire ironică şi jucăuşă a imaginarului teologic creştin, prin 
preluarea elementelor credinţei populare şi a superstiţiilor secuieşti, cât şi recrearea 
ironic-mitologizantă a spaţiului secuimii, prin estomparea şi relativizarea graniţelor între 
metafizic şi geografic. Diavolul apare şi conversează în Mihăileni (Csfkszentmihâly) cu 
dezinvoltură, iar localnicii îl percep şi se întrec cu el cu o naturaleţe şi nonşalanţă simi
lare : diavolul devine un localnic, iar localnicii devin, dintr-odată, parte a unei teologii 
apocrife, în care joacă roluri egale cu protagoniştii teologiilor canonice, iar miracolul 
şi epifania devin uzuale, specifice locului. 

Începând deja din această perioadă timpurie, unul dintre aspectele cele mai marcante 
şi interesante ale acestei proze, din perspectiva evoluţiei literare globale a următoarelor 
decenii, e modul în care hibridizarea localului/regionalului şi a metafizicului relativizează 
statutul adevărat identitatea locului şi a localnicilor, iar localul devine glocal, sau 
glocalul devine spaţiu metafizic ori global în mod natural. Aceste identităţi fluide dau 
o turnură aparte unor regiuni istorice, culturale şi literare arhicunoscute, cum e cea a 
spaţiului secuiesc, care are o identitate marcantă de câteva secole. Spaţiul astfel recon
figurat se înscrie într-un timp dezintegrat, în care aproape totul se poate întâmpla 
timpul şi locul surprizelor şi transformărilor identitare radicale. Acest tip de Secuime 
nu mai e secuimea (etno)naţional-mitologică a lui Janos Kriza, Balâzs Orban şi a con
temporanilor lor din secolul al XIX-lea, ci una profund diferită, care permite jocuri 
identitare subtile, subversive şi o lectură a acestui tip de lume literară în cheia realismelor 
magice din secolul XX : 

La unul dintre carnavaluri, în Mihăileni, diavolul a fost tăiat cu briceagul, a murit şi a 
devenit înger dintr-o dată. Astfel, întreaga regiune a Ciucului a rămas rară diavol, ceea ce 
totuşi e o situatie de nepriceput şi neînchipuit într-o tară atât de renumită. Pioşii mei 
compatrioti au ştiut că în materie de lucruri înnegurate Domnul are întotdeauna grijă de 
cei din valea Oltului şi a Târnavelor, au crezut cu tărie că va veni un surogat, şi iată că s-a 
şi întâmplat acest lucru. 

Aşa începe nuvela, într-un stil delirant şi fabulos pentru anii 1920, evidenţiind efectul 
benefic pe care suprarealismul literar şi artistic l-a exercitat asupra acestei poetici ino
vative, care a reînviat şi, în acelaşi timp, a regândit creativ regionalismul literar transil
vănean. Pe lângă o serie de nuvele, o parte dintre marile romane interbelice pot fi recitite 
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şi din această perspectivă : se remarcă astfel Jegtoro Matyas Matyas Spărgător de 
gheaţă, 1936) şi O stea străluceşte, 1937), planificate iniţial ca 
parte integrantă a unei trilogii. Ideea ludică de „panteism creştin" care stă la baza acestui 
tip de opere a şocat şi a încântat multă lume la vremea apariţiei romanelor, care relatează 
periplul fantastic al unei fiinţe astrale de esenţă divină, ce acceptă o serie de transformări 
identitare fundamentale şi devine purice, bufniţă, barză, păianjen, şi, în ultimă instanţă, 
om, pentru a proteja şi a călăuzi o pereche secuiască, pe Mârta şi Mâtyâs. 

În aceeaşi ordine de idei, o perspectivă ecocritică asupra trilogiei 
orszagban - Âbel în ţară, 1926; Âbel a rengetegbe - Âbel în codru, 1932 ; 
kaban -Âbel în America, 1934), poate cea mai citită şi citată parte a operei lui Tamâsi, 
ar releva modul în care aceste texte integrează nonumanul, în special natura, în jocuri iden
titare, în bascularea facilă între spaţii şi lumi distincte, chiar paralele. Motivul copilului 
inocent care devine matur şi, prin „discuţia continuă", ,,negocierea", învăţarea „limbii" 
naturii, se transformă într-un adult reflexiv, deschis atât spre oameni, cât şi înspre non
uman, îşi formează propria limbă, care e, pe de o parte, regională şi locală secuiască, dar, 
pe de altă parte, extrem de idiosincrazică, capabilă să conecteze identităţi şi sfere foarte 
diferite, e un motiv recurent în aceste bildungsromane. Deschiderea faţă de nonuman, 
prezenţa structurală a naturii carpatine fac ca aceste personaje să capete o perspectivă 
şi o sensibilitate deosebite, cele ale outsiderului, faţă de o serie de probleme sociale. 

Unul dintre aceste texte foarte interesante este o nuvelă cu tendinţe expresioniste, ce 
readuce în discuţie nu doar traumele războaielor, ci reinterpretează complet mitologiile 
despre Ardealul primitor şi tolerant, devenind astfel o critică extrem de dură şi reflexivă 
la adresa comunităţilor (secuieşti şi nu numai) care nu acceptă nicio deviere de la tradiţii, 
devenind spaţii inumane, sălbatice. Nuvela Himnusz egy szamarral Osana cu un măgar 
1928) prezintă un personaj traumatizat de războiul mondial, care se reîntoarce în satul 
natal doar pentru a afla că soţia sa plecase cu un alt bărbat. El îşi recapătă încrederea 
în sine într-o manieră neobişnuită, prin capitalizarea memoriilor traumatice din timpul 
războiului, amintindu-şi de modul în care românii şi saşii săraci, dar harnici, foloseau 
măgari pentru treburile lor zilnice. Însă efortul omului de a-şi reconstrui viaţa în mijlocul 
sărăciei generale de după război sfârşeşte tragic, semenii săi fiind ostili oricărei schim
bări sau rupturi de tradiţii. Din acest unghi, tradiţiile (etnice) par rigide, iar efortul lui 
Demeter Gâbor de a-şi reconstrui viaţa prin smerenie e prezentat ca o reîntoarcere la 
jertfa şi reînvierea biblice : 

Ştia că trebuia să bată cale lungă, pentru că prin partea locului nu s-a văzut niciodată un 
măgar. Doar prin aşezările românilor ori saşilor. 
Lipsi trei zile-n şir. 
Duminică dimineaţa însă apăru în sat mânând un măgar frumos. Era tocmai Duminica 
Floriilor, acea zi a osanalelor, când, în vremuri de demult, Isus intrase călare pe un măgar 
şi cu revoluţia puterii sufleteşti în oraşul său ce-i zicea Ierusalim . Însă părea că 
Dumnezeu îşi luase mâna de pe acest popor, pentru că toată suflarea, copii, bărbaţi şi 
muieri, râdeau de Demeter Gâbor, primul bărbat ce se ridicase din distrugere şi da glas 
vieţii în acest sat orgolios, hrănit din vise, amăgiri şi blesteme. 

Satul secuiesc nu mai e nici feeric, nici mica Elveţie din Europa de Est, şi în niciun 
caz grădina fermecată din romanele faimoase ale lui Mor J6kai şi Zsigmond M6ricz, ci 
n spaţiu blestemat, orgolios, plin de ură extremă faţă de tot ce e diferit. Însă finalul 
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nuvelei aduce o nouă, neaşteptată turnură în această critică, care duce atât textul, cât şi 
imaginarul radical regândit al transilvanismului clasic către un realism magic timpuriu/ 
preparadigmatic cu o ironie deschisă faţă de identităţile flexibile şi faţă de modul în care 
superstiţiile locale abundă şi iau locul oricăror eforturi raţionale : 

În acea zi, pe-nserat, vorbeau patru secui bătrâni pe uliţă. 
- Ăla nu era măgar, ci un iepure uriaş ! zise unul. 
- Da' nici omu' de-i şedea în spinare nu era Demeter Gâbor, doară el o murit în război. 
- Da' cine să hi fost? întreabă al treilea 
- Apăi, chiar Ghiavolu-n carne şi oase! (traducere de Constantin Olariu). 

Istoria literară maghiară a descoperit această latură deosebit de interesantă a lui 
Tamasi, cu tentă suprarealistă, numai în ultimii ani, iar refocalizarea unghiului de inter
pretare aduce cu ea şi o evaluare mai atentă nu doar a modului în care scriitorul din 
Lupeni a continuat imaginarul transilvanismului, ci şi a formelor extrem de inovative 
prin care acest imaginar este subminat, regândit, recontextualizat şi reciclat (chiar 

Critica idealizării convieţuirii, atât în spaţiile transilvănene monoetnice, cât şi în cele 
multietnice, a înfrumuseţării şi hiperbolizării naturii ardelene, a orientalizării Ardealului 
ca un spaţiu feeric va reveni în anii 1930-1980 şi într-o serie de texte sociologizante foarte 
interesante, dintre care aş remarca eseul-roman sau romanul-eseu al lui J6zsef Meliusz, 
Destin şi simbol sau Romanul unei călătorii transilvane în o mie nouă sute patruzeci şi 
trei povestit în douăsprezece capitole Textul invocă o Transilvanie, şi în special 
un Banat, dominate de protocapitalism şi etnonaţionalism, chiar de un şovinism feroce, 
locul unor manipulări grosolane zilnice : 

Uriaşa fabrică de încălţăminte, fabrica de textile, de spirt, de chibrituri, de pielărie, de 
lanţuri, crescuseră de-a lungul canalului cu apă galbenă, murdară, în deceniul trecut. 
Din aceste fabrici a încolţit vertiginos, în bogata regiune, bogata industrie de război. 
Războiul nu se sfârşi după câteva săptămâni. Sub aripa lui, fabricile au crescut. La ceasurile 
schimburilor, sute şi mii de muncitoare se revărsau întruna pe porţile lor, ca pe gura nesătulă 

Forme ale transilvanismului literar postbelic 

În perioada de după al Doilea Război Mondial, s-a dezvoltat o lungă şi interesantă tradiţie 
a reprezentării spaţiului urban transilvănean şi în foarte multe cazuri aceste texte au 
mers până la o deconstrucţie radicală a mitologiilor transilvanismului. Majoritatea 
operelor aşa-numitelor generaţii şi grupări literare Forras ), denumite astfel după 
seriile faimoase ale Editurii Kriterion, de la Janos Szekely, Geza Paskândi, Aladâr 
Lâszl6ffy până la Istvan Szilagyi, Laszlo Csiki, .Ărpad Farkas sau Zsigmond Palocsay, 
Gaspâr Mik16s Tamas, Gusztâv Molnâr, Geza Szocs, Vilmos .Ăgoston, au revenit la 
imaginarul fondator al literaturii maghiare din România, transilvanismul şi mitologiile 
acestuia, nu de puţine ori reinterpretându-l într-un mod absolut creativ şi fascinant, cu 
o imagine mult mai pesimistă şi sumbră a Ardealului şi a posibilităţilor identitare - fie 
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ele individuale sau comunitare - din Transilvania. De exemplu, romanul emblematic al 
acestei perioade, Ko huli apodo kutba Cad pietre în fântâna seacă, 1975, tradus de 
Corneliu Balla) de Istvan Szilâgyi, relatează povestea unei femei dintr-un orăşel funest 
care se ruinează şi devine sinistru cu fiecare zi ce trece : o poveste halucinantă, care 
combină psihanaliza fină şi naraţiunea celor mai bune şi palpitante romane poliţiste şi 
care se joacă cu o structură chiasmică, prin care spaţiile exterioare şi interioare se 
suprapun, se preschimbă, sunt permutate şi creează un efect extraordinar de irealitate. 
Spaţiul micului orăşel transilvan, care reaminteşte de modul în care, la sfârşitul secolului 
al XIX-lea, Petelei imagina singurătatea personajelor sale în contextul oraşului periferic 
din Transilvania, devine cadrul însingurării absolute a figurilor neînţelese, enigmatice. 

Tot în acest tip de spaţiu, critica radicală a imaginarului transilvan clasic este 
reformulată în piese lirice surprinzătoare, cu o forţă elementară. De exemplu, în câteva 
dintre cele mai bune poeme ale lui Domokos Szilâgyi, spaţiul ireal se transformă într-un 
cadru dezumanizat. În Emeletek avagy a laz enciklopediaja Etaje sau Enciclopedia 

, 1967) starea de febră aduce cu ea o ambiguitate extremă a percepţiei realităţii, 
iar spaţiile idilice ale transilvanismului sau febra vieţii socialiste orăşene a blocurilor 
devin doar amintiri demne de ironie (de exemplu, aluzia la reînvierea refuzată e nu 
numai refuzul mântuirii biblice, ci şi un joc subtil, ironic, cu un text faimos al transil-

Rendes Jeltamadas - Obşteasca înviere, 1968, de Aron Tamâsi): 

- cu sufletul la gură, mohorât, pe trepte grave 
grele, pe sub şi sub etaje grele, hai, hai, 
şi uneori uşor şi lin şi câteodată cu pelin. 

urcuş neabătut. Câte etaje? 
Parterul amiroase-a lapte, 
a iarbă, a humă, pute-a praf de puşcă, 

Şacali fac ochi din jar. 
Strămoşi se trag în urşi. 
În necuprins de foc 
tărâm îs toate-un tot : 

Nivelul zero : moliciuni de nour, 
văzduhul ca un miez de măr 

La ce ? De dragul cui ? 
Nici strada nu mi-aş mai cunoaşte-o 
iar la miliţie nu m-aş putea 

decât cu un vers. 
Sigur că nu vreau să reînviez. 
Nu vreau nici să mor. 
Parterul este simplu şi elementar. 

Aceste spaţii dezumanizante, sinistre, care pun la încercare actul reprezentării şi 
deconstruiesc politica identitară a imaginarului transilvanismului clasic şi preclasic, revin 
în forţă într-una dintre cele mai valoroase opere literare din ultimele decenii, legate 
parţial de literatura maghiară din România, cea a lui Ădâm Bodor. 
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Adam Bodor: Transilvania ca spaţiu distopie, 
spaţiu minor, nonspaţiu 

Adam Bodor, unul dintre cei mai premiaţi şi apreciaţi scriitori contemporani (cu ecrani
zări multiple după nuvele şi "romane"), a tăcut furori în viata literară din Transilvania, 
iar mai apoi în cea maghiară, printr-o proză scurtă extrem de enigmatică şi disciplinată, 
ce prezintă un spaţiu distopie coerent. Această viziune asupra lumii poate fi citită ca o 
deconstructie a unei tradiţii întregi, care vedea în Transilvania un spaţiu valoros, inte
grativ, coabitat de indivizi şi comunităţi deschise şi sociabile, un Occident (ultimul spaţiu 
occidental ! ) al Orientului, tărâm feeric şi idilic. Într-o discuţie amplă cu poeta Zs6fia 
Balla, el a comentat pe larg atât caracterul acestui tip de proză, cât şi fundalul sociologic 
al despărţirii radicale de imaginarul transilvanismului timpuriu : 

Europa de Răsărit nu e un tărâm atât de exotic, la noi suflă vânturi mult mai aspre decât 
în America Centrală şi de Sud, şi nu ne permitem decât cel mult un mormăit de urşi, 
totuşi ambele tărâmuri trăiesc sub spectrul lumii a treia, cu toate conexiunile ei interne 
anacronice. Iar într-o zonă atât de stranie se pot întâmpla lucruri ieşite din comun, minuni. 
Nimic mai natural decât că, de pildă, noaptea apar pe străzi unicornii. Minunile, întâmplările 
de poveste nu se petrec niciodată în cercurile bogătaşilor, ci întotdeauna în lumea celor 
săraci. Monotonia, supunerea, deznădejdea sunt sentimente copleşitoare şi ele fac ca 
oamenii năpăstuiţi să aibă vise foarte îndrăzneţe. Pentru că, în ciuda decăderii sale, 
această zonă e un izvor abundent de inspiraţie, iradiant - cu Cemobîl, cu tot, dacă vrei-, 
de a cărui vrajă cu greu poţi să faci abstracţie (Bodor şi Balia, 2010, pp. 146-147). 

Primul volum al lui Bodor, A tanu ), strânge proza scurtă publicată în peri-
oada 1965-1969, fiind remarcat prin economia şi disciplina extraordinară ale naraţiunii. 
Majoritatea personajelor şi a spatiilor în care acestea apar schiţează deja caracteristicile 
unei contrautopii transilvane : spatiile sunt labirintice şi înstrăinează, limba nu poate 
duce la cunoaştere, ci are o contrahermeneutică prin care labirinturile se închid, toată 
lumea este şi se simte străină în aceste spaţii unde natura e adeseori ameninţătoare. De 
exemplu, ,,italianul" nuvelei ) se raportează la Italia şi la limba 
italiană doar accidental şi arbitrar, iar această legătură stranie şi nepovestită duce la o 
tensiune suplimentară creată de personaj : singurul lucru care poate fi ştiut „sigur" despre 
el este că a fost cantonier şi că vagabondează între „Muncel şi Cormaia", două locuri 
care par familiare, având reminiscenţe de nume româneşti ale munţilor înalţi carpatini, 
dar care nu pot fi găsite pe nicio hartă turistică. Familiaritatea aparentă a personajelor 
cu locuri care se dovedesc a fi labirintice dezorientează, derutează şi atrage atenţia asupra 
străinului şi a străinătăţii 

În consecinţă, această proză nu e psihologizantă, nu mai are încredere în capacitatea 
de a desluşi complexitatea omului sau a naturii din proza transilvană a lui Kâroly K6s 
sau a lui Geza Tabery : nu mai există şansa înţelegerii de sine sau a altora, naratorul nu 
mai are nici omniscienta povestitorilor clasici, nici puterea de explicare facilă a lucrurilor, 
iar astfel lumea devine o enigmă permanentă, unde ameninţarea iminentă nu se deosebeşte 
cu nimic de surprizele plăcute. De aceea, spatiile tipice ale acestei proze sunt spaţii 
permanent periferice, care şi-au pierdut definitiv centrul şi posibilitatea de a fi înţelese 
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şi domesticite, sunt nonspaţii, spaţii tranzitorii, care produc o dezrădăcinare permanentă. 
În acestea, lucrurile doar locale, transilvane, dar familiaritatea aparentă e numai o 
suprafaţă prin care nu se poate trece, esenţa nu este palpabilă : 

Cu toate că nu există nicio aşezare omenească prin preajmă, pe marginea şoselei care lega 
cele două depresiuni, de-a dreptul pe trecătoare, se legăna în bătaia vântului indicatorul 
rotund al unei staţii de autobuz, tintuit pe un drum dungat cu roşu şi alb. Pe-aici treceau 
patru autobuze în fiecare zi : cursa de dimineată şi cea de seară. 
La piciorul stâlpului şedea o fată singură. Purta un fâş obişnuit de culoare cafenie, croit 
cam neglijent, şi nişte pantofi ieftini, încăltati pe piciorul gol. În mână îi atârna o plasă de 
castraveţi de pus la murat. Sosise de undeva dinspre miazăzi cu cursa de dimineaţă, dintr-o 
regiune prielnică castravetilor. 
O astfel de trecătoare e un loc destul de vântos, locurile aflate la peste 1400 de metri sunt 
destul de bătute de vânturi. 

Aşa începe nuvela Milyen is egy hago Cum arată o trecătoare, 1980). Însă nu aflăm 
absolut nimic nici despre fată, nici despre trecătoare : naraţiunea cu iz de nuvelă poliţistă, 
care prefigurează situaţia periculoasă a unei femei singure străine, venite din "sud" , se 
termină cu un anticlimax - nu se întâmplă absolut nimic, nu aflăm absolut niciun detaliu 
despre rostul acestei vizite în trecătoarea aflată la înălţime, iar ultimul comentariu al 
naratorului tergiversează posibilitatea să aflăm vreodată identitatea femeii şi 

motivul pentru care a ajuns în trecătoarea anonimă sau motivele pentru care a refuzat 
încercările trecătorilor de a o ajuta. Suspendarea raţionalului, a logicii uzuale, a posibili
tăţii de psihologizare a situaţiei, a şansei de a înţelege exact lumea, funcţionarea distopică 
a unui spaţiu de tranzit/nonspaţiu, care nu oferă nicio posibilitate de orientare, sunt 
elemente constitutive ale imaginarului transilvan reinterpretat radical într-una dintre cele 
mai palpitante construcţii narative ale acestei opere, Sinistra korzet Zona Sinistra 
Dobrin City al zonei Sinistra e o ironie cruntă pe seama oricărei urbanităţi clasice : e 
oraşul periferic prin extreme, rupt complet de civilizaţie, dar şi de logică şi raţionalitate. 
Nu e de mirare că Andrej Bodor, un nume care irealizează însuşi numele autorului, 
devine atât naratorul, cât şi victima evenimentelor, i se confiscă atât numele şi actele 
de identitate, cât şi identitatea într-un sens mai larg. În acest nonspaţiu, nici viaţa, nici 
evadarea nu sunt soluţii viabile, nu există posibilitatea alegerii, singura posibilitate este 
resemnarea în faţa absurdului cotidian, sugerat printr-o natură moartă care persiflează 
natura idealizată a transilvanismului în care Ardealul şi Carpaţii constituiau un cadru cu 
care se putea trăi în armonie, nonumanul şi umanul părând a fi completarea unul altuia. 
În zona Sinistra, această naturaleţe a naturii dispare cu desăvârşire : 

Alături de zumzetul izvorului se itea un bot teşit de gheată, în el mantaua unui vânător de 
munte întărită bocnă, pe gulerul ei, strălucea o steluţă roşie încadrată într-un medalion. 
Prin ferestrele sparte ale cantinei mişunau păsările, muşchii acopereau pragul aidoma unor 
preşuri, pe ele se lăfăiau doi bursuci. Una din culmile muntelui era împănată de un 
norişor pufos. Avea exact aceeaşi culoare ca şi animalul acela micuţ, care i-a mâncat cândva 
lui Geza Hutira urechea. 

De la romanele de mare succes ale lui Andrea Tompa (A hoher haza, 2010 ; Fejtol 
s labt6l. Ketto orvos Erdelyben, 2013; Omerta. Hallgatasok konyve, 2017), Zsolt Lang 
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 geografiei culturale ale Transilvaniei.

Bestiarium Transylvaniae, 1997-2003; , 2019) şi Gyorgy Dragoman 
Afeher kiraly- Regele alb, 2005; A maglya - Rugul, 2014 sau nuvelele din Rendszerujra 

2018), până la poezia remarcabilă a lui Zs6fia Balla sau piesele de teatru de succes ale 
lui Csaba Szekely (" Trilogia Minelor" : Banyavirag - Flori de mină Banyavaksag -
Orb de mină Banyav{z -Apă de mină, 2013; Vitez Mihaly 2015; , 2015; 
Nu chiar 1918, 2018) literatura maghiară contemporană din România şi/sau despre 
Transilvania este dovada vie a faptului că bazinul semantic al reprezentărilor despre 
Transilvania şi în special tradiţiile diferite ale transilvanismului constituie un punct de 
plecare extrem de important şi interesant pentru construcţii literare şi poetice noi, pro
vocatoare şi subversive, care nu pot fi înţelese în lipsa unor analize detaliate ale imagi
narului şi 


