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I. TREZIREA

Autorul roagă să se citească prefața
dedicată amintirii lui Tadeusz Miciński

„Eu, alegându-mi soarta, am ales nebunia.“
Tadeusz Miciński, În norul de stele
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Prefață

Fără a intra în disputa dacă romanul este sau nu o operă de 
artă – pentru mine nu este –, doresc să abordez problema fe-
lului în care se raportează romancierul la viață și la mediul 
care îl înconjoară. Pentru mine, romanul reprezintă în primul 
rând descrierea unui anumit fragment din realitate – imaginar 
sau autentic, nu are importanță – în care primează conținutul, 
nu forma. Deși nu excludem cele mai fantastice și mai extra-
vagante subiecte și nici psihologia personajelor care participă 
la acțiune, este important ca cititorul să fie obligat să creadă 
că exact așa, și nu altfel, s-au petrecut sau s-ar fi putut petre-
ce lucrurile. Această impresie depinde și de felul în care sunt 
prezentate întâmplările, adică de părțile componente ale ro-
manului și de compoziție în totalitatea ei, dar elementele ar-
tistice nu constituie, în roman, un ansamblu care să acționeze 
formal prin sine însuși; ele servesc mai degrabă la consolida-
rea conținutului real de viață, dându-i cititorului o senzație de 
autenticitate în legătură cu persoanele și întâmplările descri-
se. Însă felul în care este construit ansamblul este, după păre-
rea mea, secundar în roman, un produs colateral al descrierii 
vieții, care nu trebuie să influențeze realitatea pentru a respec-
ta anumite cerințe pur formale. Sigur, ar fi mai bine ca aceas-
tă construcție să existe, dar lipsa ei nu reprezintă un defect ma-
jor al romanului, spre deosebire de operele de artă pură, unde 
fără valoare formală nu poate fi vorba de impresie artistică, iar 
dacă aceasta nu există, nu există nici opera de artă, care devi-
ne, în cel mai bun caz, o realitate prelucrată și un haos compus 
din elemente fără legătură între ele. De aceea, romanul poate 
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fi orice, indiferent de regulile de compoziție, de la o aventură 
psihologică, redată din interior, până la ceva ce se poate apro-
pia de un tratat de filosofie sau de sociologie. Firește, ceva tre-
buie să se întâmple într-un roman: ideile și lupta dintre acestea 
trebuie să fie înfățișate cu ajutorul unor oameni vii, nu atâr-
nate pe manechine. Altfel, mai bine scrii o broșură sau un tra-
tat. Convingerea că romanul trebuie să fie neapărat reprezen-
tarea fidelă a unui fragment de viață clar delimitat și că auto-
rul, cu ochelari de cal la ochi, ca un bidiviu speriat, trebuie să 
se ferească de orice digresiuni reale sau chiar și numai aparen-
te, mi se pare incorectă – cu excepția înregistrărilor pe bandă 
de magnetofon și a altor aiureli de felul acesta, de care nu are 
nimeni nevoie. În roman, totul este justificat, chiar și cele mai 
grave abateri de la „temă“. Dorința de a măguli gusturile îndo-
ielnice ale publicului de nivel mediu, de a fi pe placul tuturor, și 
teama de propriile gânduri fac din literatura noastră (cu câteva 
mici excepții) o apă călâie, în fața căreia îți vine pur și simplu 
să vomiți. Are dreptate Antoni Ambrożewicz când spune că la 
noi literatura a fost doar o armă a luptei pentru independență: 
din momentul în care ne-am dobândit independența, se pare 
că s-a terminat și cu literatura. Vă rog să nu mă acuzați că aș 
fi megaloman sau că aș vrea să sugerez publicului că romane-
le mele ar fi perfecte și tot așa – niște prostii. Departe de mine 
acest gând. Dar sunt de părere că în zilele noastre, din cauza 
unui nejustificat sentiment de obligație socială și din dorința de 
a a-i învăța pe oamenii mărunți care sunt virtuțile mărunte, cri-
tica literară nu vrea să vadă problemele periculoase și eventu-
alele lor soluții, acționând neîndoielnic ca o frână în calea dez-
voltării stilului înalt al literaturii noastre. Ce este neplăcut se 
trece sub tăcere sau este înțeles și interpretat în mod intenționat 
greșit. Falsul și lașitatea caracterizează întreaga noastră viață 
literară, iar cei care abordează în mod corect niște descoperiri 
triste (Słonimski, de exemplu) sunt neputincioși din cauza lip-
sei unor reprezentări ale noțiunilor de bază, precum și din ca-
uza unui anti-intelectualism programatic. Insuficienta maturi-
zare intelectuală a celor mai mulți critici, lipsa unor sisteme 
unitare și univoce de noțiuni și criterii de evaluare, lipsa unor 
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armături intelectuale, combinate cu o producție mediocră și cu 
inundarea pieței cu traduceri din literaturile străine mediocre, 
compun imaginea tristă a decadenței literare. Nu mă voi lupta 
aici cu criticii literari în numele acestor chestiuni de principiu 
(polemica va apărea într-o carte separată intitulată Ultima pi-
lulă pentru „dușmani“); vreau să mă limitez la o singură pro-
blemă: relația dintre viața particulară a autorului și munca sa. 
În „Introducerea“ la Rămas-bun, toamnă, am exprimat o părere 
pe care o reiau aici: „Ceea ce scrie un alt înverșunat «dușman» 
de-ai mei, Karol Irzykowski1, despre atitudinea criticii față de 
operele de artă este cât se poate de corect. Este indiscret, ne-
potrivit și lipsit de cavalerism să investighezi viața autorului 
în căutare de elemente care să-i lămurească opera. Din păcate, 
fiecare dintre noi poate fi expus unui astfel de comportament 
jignitor. Este cât se poate de neplăcut.“ Drept răspuns la aceas-
tă declarație am observat următoarele reacții față de romanul 
meu. Domnul Emil Breiter mi-a numit opera „pseudo-roman“, 
justificând această etichetă neinspirată prin faptul că romanul 
meu ar fi o „spovedanie“. Intenționat nu a adăugat cuvântul „de 
idei“, ca să nu elimine echivocul. Așadar, orice om obișnuit se 
va gândi (și pe asta mizează domnul B.) că descriu, pur și sim-
plu, fapte din viața mea, despre care el, domnul B., ar poseda 
anumite informații secrete; cu alte cuvinte, că am fost violat de 
nu știu ce conte când mă aflam „sub efectul cocainei“, că am 
fost întreținut de nu știu ce evreică bogată din Ceylon, că am 
drogat cu cocaină o ursoaică din Munții Tatra și așa mai de-
parte. Nu mă vor judeca pentru faptul că am fost împușcat de 
comuniști, pentru că în Polonia nu există soviete iar eu, din pă-
cate, sunt încă în viață și deocamdată continui să scriu. Apoi, 
pe fundalul acestor critici și bârfe aud afirmații de felul ur-
mător: o anumită doamnă, după ce i-am terminat portretul, 
spune: „Ce tare m-am temut de dumneavoastră! Mă întrebam 
cum o să rezist eu în compania unui om atât de cumplit (!), dar 
văd că sunteți absolut normal, ba chiar bine-crescut.“ Mamele 

1 Karol Irzykowski (1873-1944), critic literar și de fi lm, prozator, drama-
turg și traducător polonez.
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se tem să comande portretele fiicelor la firma mea și chiar și 
bărbații în toată firea se uită crispați „la aparat“, de parcă s-ar 
aștepta ca, în loc să-i desenez, să mă apuc să le smulg dintr-oda-
tă dinții sau să le scot ochii cu creionul. Altă întâmplare: Karol 
Irzykowski (din a cărui Luptă pentru conținut m-am inspirat în 
broșura mai sus amintită) scrie o cronică în mod clar voit echi-
vocă (folosește noțiunea „grafoman de geniu“ – un fel de cerc 
pătrat, ba poate chiar și mai rău), în care utilizează cuvântul 
„cinism“ într-un sens destul de neclar pentru un om obișnuit și 
adaugă (tocmai el, despre care am scris mai sus fraza amintită, 
luând în considerare propriile afirmații) că îmi bazez romanul 
pe trăiri personale. Cum de îndrăznesc acești domni să inven-
teze asemenea lucruri? Poate e din pricina bârfelor dezgustă-
toare a căror țintă sunt? N-au decât să creadă ce vor, Dumnezeu 
să-i înțeleagă, dar să scrii așa ceva într-o cronică literară este 
culmea impertinenței. Am sentimentul că sunt un caz singu-
lar – nu am citit încă asemenea afirmații despre altcineva. Dar 
nu pot retrage cele spuse anterior, pentru că li se potrivesc ca o 
mănușă acestor domni. 

Caracterul realist al unei scrieri nu implică deloc copierea 
directă a unei anumite realități, ci este dovada talentului au-
torului. Dar, în ce mă privește, chiar și ceea ce ar fi putut să 
fie un compliment se întoarce în mod perfid împotriva mea ca 
un reproș și, pe deasupra, unul absolut personal și neînteme-
iat, care îmi este dăunător. Și este cu atât mai ciudat, cu cât ni-
cio întâmplare din Rămas-bun, toamnă nu corespunde cu re-
alitatea. Probabil că acești domni se bazează pe faptul că, fi-
ind ponegrit în felul acesta în fața publicului, autorul va înceta 
să mai scrie sau cel puțin își va pierde libertatea de exprimare, 
ceea ce ar fi în detrimentul operelor lui. O altă descoperire ase-
mănătoare, dar mai puțin supărătoare, a fost să găsesc diverse 
ghiveciuri alcătuite din citate luate fără discernământ, în care 
mărturisirile eroilor romanului sunt amestecate abil cu păre-
rile autorului, iar textul astfel falsificat a fost prezentat drept 
ideologia acestuia. Nu doresc să fiu lăudat, dar vreau să fiu 
combătut în mod corect. Însă și acest lucru este foarte dificil 
la noi. Vorba lui Jan Marduła: „Cum să te înțelegi cu proștii?“ 
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În orice caz, este de preferat un critic prost în locul unuia ne-
cinstit. Aș dori să cred cel puțin în bunăvoința criticului, dar 
uneori și acest lucru este imposibil. Nu există autor care să nu 
recurgă la introspecție și la observarea altor oameni pentru a-și 
scrie romanele. Capacitatea de a imagina stările sufletești ale 
unor personaje fictive sau de a transpune o anumită realitate, 
în care un fapt neînsemnat poate fi suficient pentru a cristali-
za întreaga concepție, trebuie să fie calități fundamentale ale 
romancierului. Este greu să trăiești într-o anumită atmosfe-
ră și să nu te hrănești din ea. Problema este cum folosești mai 
apoi această hrană. Există o anumită limită a preciziei cu care 
poți reda înfățișarea personajelor (unele semne distinctive, ca 
în pașapoarte) dincolo de care se poate spune că autorul pre-
zintă în mod realist un om real. Dar trebuie în primul rând să 
îți dorești acest lucru, mânat de anumite scopuri ascunse: răz-
bunare personală, reclamă, obiective politice. Precizez că acest 
lucru este total străin de mine și că voi considera orice inter-
pretare de acest fel, atât în ceea ce mă privește, cât și în legătu-
ră cu actuala realitate socială, drept o obrăznicie intenționată la 
adresa mea, menită să-mi facă rău. Păcat că polemica pe aceas-
tă temă dintre Kaden-Bandrowski și Irzykowski s-a împotmo-
lit în invective cu caracter personal și nu a alungat norii care 
acoperă creația scriitoricească. Dacă discuția decurge în acest 
fel între cel mai mare scriitor al nostru în momentul de față și 
cel care este considerat drept autoritatea cea mai înaltă în cri-
tică, asta este o dovadă că în chestiunile noastre literare trebu-
rile nu merg bine.

S.I.W. 4.XII.1929
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Trezirea

Genezyp Kapen nu putea să sufere îngrădirile de niciun fel – 
din cea mai fragedă copilărie manifestase o repulsie de neîn-
vins față de ele. Cu toate acestea, printr-un miracol inexplica-
bil, suportase timp de opt ani despotismul tatălui său. Dar era 
ca atunci când întorci arcul unui ceas – știa că la un moment dat 
a rcul va trebui să se relaxeze și gândul acesta îl ajuta să îndu-
re. Pe când avea numai patru ani (încă de pe atunci!), când mer-
geau la plimbare o implora pe mama lui sau pe guvernantă să-l 
lase măcar să mângâie câte un dulău, care se smucea furios în 
lanț, sau un cățel melancolic, care stătea trist în pragul cuștii – 
măcar să-l mângâie și să-i dea ceva de mâncare, dacă nici mă-
car nu putea fi vorba să-i dezlege și să le dea drumul.

La început, i s-a permis să ia de acasă mâncare pentru acești 
prieteni nefericiți. Curând însă, mania lui a întrecut măsura ac-
ceptabilă, așa că și plăcerea asta – singura, de altfel – i-a fost 
interzisă. Asta se întâmpla la ei acasă, în satul Ludzimierz din 
zona munților Beskizi și Tatra. Dar odată, pe când se aflau în 
orașul de reședință al regiunii, K., tatăl lui îl dusese la o me-
najerie. După ce se rugase fără folos pentru eliberarea unor 
maimuțe din cuști – erau primele animale pe care le zărise 
acolo –, s-a repezit asupra paznicului și a început să-l bată cu 
pumnișorii în burtă, rănindu-se în catarama de la cureaua omu-
lui. În memoria lui Zypcio1 s-a întipărit pentru totdeauna amin-
tirea cerului azuriu al acelei zile de septembrie, atât de rece și 
de indiferent la suferința sărmanelor animale. Și soarele acela 

1 Diminutiv de la Genezyp.
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atât de încântător, când ele (și el) se simțeau așa de rău… Dar 
în străfundul sufletului simțea și un fel de plăcere respingătoa-
re… Totul se încheiase cu un plâns spasmodic și cu o criză de 
nervi. Micul Genezyp nu dormise atunci trei nopți la rând. Era 
chinuit de coșmaruri îngrozitoare. Se vedea în chip de maimuță 
cenușie, lovindu-se de pereții cuștii și încercând în zadar să 
ajungă la o altă maimuță. Cealaltă maimuță arăta ciudat: era 
roșie și azurie și avea o înfățișare înspăimântătoare. Nu-și 
amintea dacă chiar văzuse așa ceva. În sufletul lui se contopi-
seră durerea apăsătoare din piept și sentimentul unei desfătări 
interioare interzise… A doua maimuță era tot el, care se uita la 
el însuși dintr-o parte. Nu a înțeles niciodată cum e posibil așa 
ceva. Și apoi, elefanții uriași, felinele mari și leneșe, șerpii și 
condorii triști – toți au devenit el însuși, dar în același timp nu 
erau deloc el. (În realitate, nu văzuse decât în treacăt celelalte 
animale, în timp ce era condus spre ieșire, zguduit de sughițuri 
și de hohote de plâns.) Trăise acele trei zile într-o lume ciudată, 
a chinurilor interzise, a rușinii dureroase, a desfătărilor ascun-
se și a excitării tainice, zăcând, de fapt, în pătuțul lui. Când își 
revenise după toată această întâmplare, era moale ca o cârpă, 
dar dobândise un dispreț demn față de el însuși și față de orice 
fel de slăbiciune în general. Era în el ceva ce se împotrivea pro-
priei voințe – era germenele unei noi forțe care se aduna înăun-
trul lui. Un unchi risipitor, oaia neagră a familiei, care locuia la 
Ludzimierz, obișnuia să spună:

— Oamenii buni se poartă cu animalele ca niște monștri 
față de semenii lor. Pe băiat trebuie să-l creșteți cu severitate, 
altfel o să devină un depravat.

Așa îl educase mai târziu tatăl lui, deși nu credea câtuși de 
puțin că metoda ar da rezultate. Cel puțin la început, o făcea 
numai pentru propria satisfacție.

— Am cunoscut două fete de familie bună, crescute la mă-
năstire, spunea el. Una a devenit curvă, cealaltă călugăriță. Și 
aveau amândouă același tată, asta-i sigur.

Când Genezyp a împlinit șapte ani, temerile acestea au dis-
părut, aparent în întregime. Devenise posomorât și, printre al-
tele, descoperise o distracție neobișnuită. Acum mergea la 
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plimbare de unul singur sau împreună cu vărul lui, Toldzio, care 
îl introdusese în lumea, nouă pentru el, a perversiunilor autoe-
rotice. Erau nemaipomenite clipele în care în parcul din apro-
piere se auzea o muzică ațâțătoare, iar cei doi tineri, ascunși 
în tufișuri, se excitau reciproc șoptindu-și cuvinte obscene și 
amușinând aerul încărcat de mirosuri. În cele din urmă, aproa-
pe leșinați, roșii în obraji și cu ochii tulburi din cauza dorinței 
imposibil de exprimat, înghesuiți unul în altul, își provocau în 
sărmanele trupșoare sănătoase excitarea desfătării diabolice ne-
cunoscute, veșnic tainice și inaccesibile. Încercau s-o aprofun-
deze tot mai mult, dar nu reușeau. Și încercau din nou, apoi din 
ce în ce mai des. Ieșeau într-un sfârșit din tufișuri și, palizi, cu 
ochii și urechile roșii, se strecurau ca niște răufăcători, copleșiți 
de un malaise straniu, nelămurit, vecin cu durerea… Fetițele 
vesele care se jucau le produceau o impresie dezagreabilă, în 
care se amestecau tristețea, spaima și părerea de rău după ceva 
necunoscut, fără speranță, cumplit, dar în același timp plăcut. 
Simțeau un fel de superioritate murdară față de toți cei din jur, 
care îi umplea de o mândrie dezgustătoare. Priveau cu dispreț, 
dar și cu rușine ascunsă, la ceilalți băieți, iar vederea flăcăilor 
tineri și arătoși care flirtau cu doamne în vârstă îi umplea de 
ură amestecată cu o invidie umilitoare, din care se desprindea 
totuși farmecul aparte al trăirilor lor, diferite de viața banală a 
celorlalți. Totul era numai din vina lui Toldzio (așa avea să-și 
spună mai târziu). Dar, la început, el fusese cel mai bun prieten 
al lui Zypek, posesor al tainei ciudate a desfătării nepermise în 
care binevoise să-l inițieze și pe el. Prietenia aceasta durase doi 
ani, cu mici întreruperi. Spre sfârșitul celui de-al doilea an, în-
cepuse să se strice. Poate pentru că pe atunci începuseră să apa-
ră noi temeri în legătură cu aceste plăceri tainice… Zypek era 
înspăimântat: dacă se molipsea de vreo boală cumplită? Dacă 
avea să fie pedepsit pentru păcatul pe care îl comitea?

Și tot pe atunci, mama lui – cu toată împotrivirea tatălui – 
începuse să-l învețe ce este religia. Iar despre asta nu se vor-
bea acolo decât ca despre unul dintre păcate. Și chiar și fără 
învățăturile mamei, Zypek simțise cumva întotdeauna că, de-
dându-se practicilor lui Toldzio, făcea ceva nedemn de un 
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gentleman, ceva rău. Și era un rău de cu totul alte dimensiuni 
decât, să zicem, faptul că nu-și făcea lecțiile, că era supărat pe 
părinți, că o necăjea pe surioara lui care, de altfel, era ca și ine-
xistentă pentru el. Nu-și putea explica de unde venea acest sen-
timent de vinovăție, de ce îl copleșeau după aceea tristețea și 
remușcările. Se hotărâse să facă un pas decisiv: își luase inima 
în dinți, ca un condamnat, și se dusese să-i povestească totul 
tatălui său. Abătut îngrozitor și zdrobit mai mult de perspecti-
va de a deveni un idiot decât de bătaie, își luase în sinea lui an-
gajamentul să se dezbare de acest obicei scârbos. Punea mare 
preț de propria inteligență, care îl făcuse întotdeauna să iasă în 
evidență în discuțiile cu cei de o vârstă, dovedindu-se superior 
chiar și față de perversul Toldzio, care era cu un an mai mare 
decât el și, în plus, era și conte, în timp ce el era doar baron și 
încă unul „îndoielnic“, cum a aflat mai târziu.

A urmat apoi o perioadă de înzdrăvenire, de transforma-
re într-un animal cu adevărat sănătos. Luptele corp la corp, 
alergatul, sportul în diverse forme alungaseră din sufletul lui 
amintirea fenomenelor, altfel „interesante din punctul de vede-
re al științelor naturale“. Tatăl său nu-i oferise o teorie sufici-
ent de clară în legătură cu ele. Dar mania care îl făcuse când-
va să lupte pentru eliberarea câinilor din lanț revenise cu forțe 
proaspete. Acum, ea se întrepătrundea cu sportul – o dovadă 
nobilă de curaj. Se întorcea adesea acasă zgâriat, cu hainele 
sfâșiate, pline de noroi. O dată a trebuit să poarte mâna prinsă 
în eșarfă timp de două săptămâni, ceea ce îl stânjenise în lupte-
le de importanță vitală cu echipa adversă a „junilor turci“. Așa 
se face că înflăcărarea i se mai domolise. Organiza tot mai rar 
expediții de eliberare, fără a renunța total la ele. Iar ele aveau 
loc tocmai atunci când, de altfel, ar fi avut chef de cu totul alt-
ceva. De o satisfacție compensatorie…

Apoi a venit așa-numita perioadă a sublimării. Dar a fost 
întreruptă brutal de școală. Munca aproape mecanică, impusă, 
ucigătoare pentru anumite firi (e drept, destul de puțin nume-
roase), care mai degrabă te dezgustă de știință decât să te inci-
te să-i cunoști tainele, întrerupsese cea mai bună perioadă din 
viața băiatului, când presimțirea necunoscutului se asociază cu 
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sentimentele incipiente față de tinerele fete (mai exact, față de 
„ea, unica“) și învăluie într-o ceață de excentricitate (care încă nu 
este ciudățenie) viața cotidiană. Zypek, deși era un copil dotat, 
se descurca greu la învățătură. Faptul că o făcea obligat îi ucidea 
orice înflăcărare spontană. Toată iarna se încovoia sufletește sub 
povara muncii, iar vacanțele scurte erau umplute tot cu activități 
obligatorii, de astă dată sport și distracții câmpenești. În afară de 
tinerii de aceeași vârstă aleși anume pentru el, nu vedea pe ni-
meni altcineva și nu mai era nimeni în preajma lui. Spre toam-
nă, când începea să-și mai revină puțin, lua totul de la capăt, și 
lucrurile au mers tot așa până la examenul de Bacalaureat. 

Îi promisese tatălui său că se va întoarce în sat după examen 
și își ținuse promisiunea. Evita în felul acesta petrecerile stu-
pide de după Bacalaureat și, pur și nevinovat, dar cu presenti-
mentul unor posibilități diavolești pe care i le oferea viața, se 
oprise în fața curții – așa-numitul conac familial, aflat într-o 
zonă submontană, nu departe de Ludzimierz. Și abia atunci a 
început totul.

Informație: După cum se știe, încă dinainte să mear-
gă la școală aflase că este baron și că tatăl lui, proprie-
tarul unei uriașe fabrici de bere, nu este la fel de nobil 
ca mama lui, contesă de viță veche, cu sânge unguresc în 
vine. Trecuse printr-o scurtă perioadă de snobism, care 
însă nu-i fusese pe deplin satisfăcută: din partea mamei, 
totul părea în regulă – se trăgea din nu știu ce cavaleri sau 
eroi mongoli sălbatici de pe vremea lui Vladislav al IV-lea, 
dar strămoșii tatălui nu-i satisfăceau ambițiile. De aceea, 
mânat de un instinct fericit, încă din clasa a patra (abia din-
tr-a treia începuse să meargă la școală), devenise democrat 
și începuse să disprețuiască acel complex al originii sale 
nu tocmai desăvârșite. Atitudinea aceasta i-a câștigat mult 
respect, așa că reușise să transforme o anumită înjosire în 
ceva pozitiv. Era foarte încântat de găselnița asta. 

Se trezise după un scurt somn de prânz. Dar se trezise nu 
numai din somn, ci și dintr-un vis care dura de cinci ani. De 
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vremurile luptelor de la pubertate îl despărțea un pustiu uriaș. 
Ce rău îi părea acum că nu duraseră veșnic! Seriozitatea cu 
care abordase atunci totul, caracterul unic și obligatoriu pe 
care îl acorda oricărui lucru, amestecat cu sentimentul că, 
totuși, nimic nu este serios și adevărat – din ele se nășteau tea-
ma, dar și lipsa de griji, chiar și în fața înfrângerilor… Toate 
acestea se duseseră pe vecie!… Dar ceea ce urma părea încă 
și mai interesant, aproape de necuprins! O altă lume. Și, fără 
să-și dea seama de ce, amintirile perversiunilor din copilărie 
se transformaseră într-o povară a remușcărilor pentru „fără-
delegile“ de atunci. Se temea că îl vor „apăsa“ tot restul vieții. 
Poate că așa și era. După ani și ani, avusese din nou poftă să 
facă același lucru, dar se abținuse. Îl oprea rușinea față de fe-
meile pe care încă nu le cunoscuse. Nu le cunoscuse în profun-
zime, deși chiar cu o zi înainte… 

Informație: La școală fusese supus unei discipline se-
vere, iar în vacanțe nu avusese parte de compania pe care 
și-ar fi dorit-o. Dar mai auzise câte ceva de la colegii care 
trăiau mai aproape de realitate decât el. Însă nu lucrul cel 
mai important. 

Așadar, totul există. Această constatare nu era deloc atât de 
banală pe cât s-ar putea crede. Ontologia subconștientului, pre-
ponderent animistă, nu e mai nimic în comparație cu prima li-
cărire a ontologiei noționale, cu prima judecată existențială ge-
nerală. Simplul fapt că exista nu fusese până acum un motiv de 
mirare pentru el. Devenea conștient pentru prima oară de pro-
funzimea insondabilă a acestei probleme. Îi evoca într-un mod 
infantil și magic lumea celor mai fericite zile ale copilăriei, ire-
versibile, desprinse parcă dintr-o pulbere aurie a amintirilor 
îndepărtate: conacul familiei mamei sale din Galiția de Vest, 
norul încins, parcă alb, sub care se ghicea furtuna, broaștele 
care orăcăiau în bălțile pline de noroi din jurul cărămidăriei și 
scârțâitul lanțului ruginit al fântânii. Îi amintea și de cântece-
lul îngânat de unul dintre colegii lui, cu care nu avea voie să 
se joace:


