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Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je tvorba rumunského spisovatele Petra Cimpoeşa v 

souvislostí s tzv. generací osmdesátníků, tedy skupinou autorů, kteří na rumunskou 

literární scénu vstoupili v 80. letech 20. století a přispěli k její „synchronizaci” s děním na 

Západě. Přinesli inovativní textualistické a postmodernistické postupy; typickými znaky 

pro generaci osmdesátníků jsou např. návrat ke každodennosti, intertextualita, 

autoreference, stylistická polyfonie, ironie a sebeironie. V kontextu rumunského 

postmodernismu a poetiky generace osmdesátníků jsou analyzována čtyři díla Petra 

Cimpoeşa (dvě sbírky povídek a dva romány) vydaná v rozpětí let 1983-2008. Práce 

sleduje vývoj autorovy tvorby, témata, jimž se věnuje, výrazové prostředky, které používá, 

a soustřeďuje se zejména na jeho specifický humor založený na ironii. Zvláštní kapitola je 

věnována kritické recepci jeho díla. Na základě provedené analýzy je možné konstatovat, 

že Petra Cimpoeşa můžeme, byť s výhradami, považovat za příslušníka generace 

osmdesátníků, i když stál vždy na jejím okraji a tomuto označení se spíše bránil. Pozdější 

tvorbou se pak autor přiklonil k postmodernismu. V současné době patří Petru Cimpoeşu 

mezi kritikou nejuznávanější rumunské spisovatele. 
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Abstract 

The topic of this thesis is the work of Romanian writer Petru Cimpoeşu, in the context of 

the so-called '80s generation, a group of authors who entered the Romanian literary scene 

in the 1980s and contributed to its "synchronisation" with the course of events in the West. 

They brought innovative textualist and postmodern methods; among typical features of 

their writing we can count, for example: a return to the prosaic, intertextuality, 

autoreferentiality, stylistic polyphony, irony and self-irony. In this context, four works of 

Petru Cimpoeşu, published between 1983 and 2008, are analyzed (two collections of short 

stories and two novels). The thesis follows the evolution of the author´s work, his subject 

matter and expressive means and is focused on his specific humour, which is based in 

irony. A separate chapter is dedicated to the critical reception of Cimpoeşu´s work. On the 

basis of the analysis we can, with certain reservations, consider Petru Cimpoeşu as a 

member of the '80s generation - although he himself rather rejects this label. His latter 

work signals a clear move towards postmodernism. At present, Petru Cimpoeşu holds a 

place among the most critically acclaimed Romanian writers. 
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1 Úvod 

Petru Cimpoeşu je rumunský spisovatel, o němž se širší česká veřejnost doslechla 

ve chvíli, kdy jeho román Simion liftnicul
1
 (česky vyšel v roce 2006 pod názvem Simion 

Výtažník)
2
 získal v roce 2007 ocenění v kategorii Kniha roku a Překladová kniha v rámci 

udělování literárních cen Magnesia Litera. Porotce a následně i čtenáře zaujal příběh 

z panelového domu postkomunistického maloměsta, plný humoru, ale zároveň poukazující 

na dobové i obecně lidské nešvary. Román výstižně hovořící o zkušenosti transformace 

společnosti z totalitní na demokratickou měl v českém prostředí tak silnou odezvu i proto, 

že obdobný text bychom v naší literatuře hledali jen stěží. 

I tento úspěch mě jako studenta rumunistiky podnítil k tomu, abych se dílem Petra 

Cimpoeşa zaobíral hlouběji a nakonec si je zvolil za téma své diplomové práce. Když jsem 

zkoumal autorovy literární začátky, narazil jsem na celou generaci spisovatelů, která 

s odstupem času působí jako zvláštní, až přízračné zjevení. Na začátku 80. let 20. století se 

Rumunsko propadalo hlouběji a hlouběji na pomyslných žebříčcích chudoby. Na vině byl 

diktátorský režim v čele s Nicolaem Ceauşescem, který se chopil moci v roce 1965. Po 

krátké etapě liberalizace, kdy byl oblíben doma i v zahraničí, přichází rozčarování a 

prudký pokles životní úrovně zejména ve městech, kde existují obrovské problémy se 

zásobováním obyvatelstva i základními potravinami a postupně je zaveden přídělový 

systém. Klesá úroveň zdravotní péče, nedostává se léků a zdravotnické techniky. Obrovská 

část národní produkce jde na umoření zahraničního dluhu, na což doplácí obyvatelstvo. 

Dochází ke zbourání rozsáhlých částí hlavního města Bukurešti a k výstavbě 

monumentálního Lidového paláce, realizují se další megalomanské projekty, zatímco 

lidem se nedostává elektřiny a teplé vody. Životní prostředí je ničeno neefektivním těžkým 

průmyslem. Společnost je prošpikována příslušníky a spolupracovníky nechvalně proslulé 

tajné policie Securitate, nepolevuje cenzura. Situace se navíc každým rokem zhoršuje, a 

když v prosinci 1989 dojde k pádu režimu, poté co si revoluce vyžádala více než tisíc 

lidských obětí, je Ceauşescu spolu se svou manželkou Elenou vojenským tribunálem 

odsouzen k smrti a vzápětí popraven. 

Tento kontext se mi zdá důležitý právě v kontrastu s tvorbou Petra Cimpoeşa a jeho 

                                                 
1
 CIMPOEŞU, P. Simion liftnicul. Bucureşti: POLIROM, Ediţia a II-a revăzută, 2007. 

2
 CIMPOEŞU, P. Simion Výtažník. Přel. Jiří Našinec. Praha: Dybbuk, 2006. 
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generačních druhů v 80. letech, tzv. generace osmdesátníků. Zatímco většina lidí 

ve městech trávila čas sháněním potravin a dalšího zboží, v literárním tisku se začala 

prosazovat skupina spisovatelů, kteří ve svých komplikovaných textech používali 

postmoderní postupy a textualistické hříčky, jako by se pohybovali v kavárnách kolem 

Seiny. Vznikaly literární spolky a v tisku mezi sebou diskutovali literární teoretici uzavření 

do svého vlastního světa, natolik sofistikovaného, že na ně ideologická cenzura nemohla. 

Příslušníci této generace se postupně vydali různými směry a mnoho svých tehdejších 

postupů opustili, přesto se mi právě mikrokosmos literárního života v první polovině 80. 

let 20. století jeví natolik důležitým, že jsem se jím rozhodl v první části své diplomové 

práce zabývat. 

V druhé části se pak budu věnovat analýze díla Petra Cimpoeşa, budu sledovat, jak 

se jeho tvorba vyvíjela, v čem lze najít podobnosti a v čem naopak spočívají rozdíly 

v porovnání s tvorbou jeho generačních souputníků. Vybral jsem si k tomu čtyři 

Cimpoeşovy prózy, a to dvě sbírky povídek (z let 1983 a 2008) a dva romány, které vyšly 

po roce 2000 a jimiž se autor proslavil. Ve svém zkoumání se zaměřím na specifické 

výrazové prostředky a zejména humor, který autor ve svém díle často užívá. Bude mě 

především zajímat, nakolik lze Cimpoeşa vůbec mezi osmdesátníky řadit, jaké z 

textualistických a postmoderních postupů ve svém díle využívá a z jakého důvodu, jak se 

tyto postupy projevovaly v jeho díle 80. let a jak se odrážejí v jeho tvorbě v novém 

tisíciletí. Budu rovněž vyhledávat odlišnosti a snažit se dopátrat, proč navzdory 

nepopiratelnému talentu byl autor dlouhá léta literárním solitérem, ba přímo outsiderem. 

Příslušné téma jsem si vybral i z toho důvodu, že dosud nebylo v rámci studií rumunistiky 

na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zpracováno. 

Pokud jde o názvy jednotlivých děl, pak v případě, že existuje český překlad díla, 

popřípadě byl přeložen pouze jeho název – např. pro potřeby Slovníku rumunských 

spisovatelů,
3
 uvádím existující český název, v ostatních případech je uveden můj pracovní 

překlad. V neposlední řadě je potřeba uvést, že tuto diplomovou práci bych nemohl 

realizovat bez jednosemestrálního stipendijního pobytu v Rumunsku, konkrétně na 

Univerzitě Babeş-Bolyai v Kluži, kde jsem měl příležitost navštěvovat univerzitní 

knihovny a studovat potřebnou literaturu, zejména tu sekundární. 

 

 

                                                 
3
 VALENTOVÁ, L. a kol. Slovník rumunských spisovatelů. Praha: Libri, 2001. 
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2 Generace osmdesátníků 

2.1 Stručný vývoj rumunské literatury v 50. – 70. letech 

Pro pochopení situace rumunských spisovatelů, kteří v 80. letech 20. století 

zformovali generaci osmdesátníků, je třeba alespoň velice stručně nastínit vývoj v 

rumunské literatuře v období po druhé světové válce. Po jejím skončení pokračovaly 

modernistické trendy navazující na meziválečnou generaci, například tzv. druhá vlna 

rumunského surrealismu nebo tzv. próza-dokument Geo Bogzy. S nástupem 

komunistického režimu, který se datuje od 30. 12. 1947, kdy byl donucen vzdát se trůnu 

král Michal I., se však situace změnila stejně dramaticky jako i v jiných zemích sovětského 

bloku. Na literární scéně začíná rychle dominovat socialistický realismus, který nemá 

ambice umělecké, ale politické, a literatura je v prvé řadě prostředkem k prosazení nového 

společenského uspořádání, do popředí se dostávají dogmatické propagandistické romány a 

angažovaná prorežimní poezie (např. M. Beniuc). Spisovatelé jsou pod tlakem klišé, 

schematismu, ideologie a propagandy. Kritika nezatížená dobovou situací se shoduje na 

tom, že v období socialistického realismu jsou publikována díla, která až na několik 

výjimek nemají literární hodnotu.
4
 Tato bezútěšná situace však není absolutní a předzvěstí 

lepších časů je důležitý moment, kdy v roce 1955 vyšla tři zásadní a hodnotná díla: Bietul 

Ioanide (Ubohý Ioanide) od G. Călinesca, Străinul (Cizinec) od T. Popovicie a první díl 

románu Moromeţii (Morometové) od M. Predy.
5
 V poezii je pak obdobným náznakem 

tvorba N. Labişe. 

Vývoj rumunské moderny byl v 50. letech přerušen, v 60. letech však došlo 

k jejímu vzkříšení. Spisovatelé, kteří na literární scénu vstupují v 60. letech 20. století (tzv. 

generace šedesátníků), jsou kritiky viděni jako opravdové obrození.
6
 Románové tvorbě se 

však spíše vyhýbají, protože je pro ně spojena právě s propagandistickou schematičností. 

Pokud se však román objevuje, sehrává často dvojí úlohu - jednak je kritický k hrůzám, 

které v rámci systému proběhly, avšak výhradně k těm z 50. let, jednak hraje roli jemného 

                                                 
4
 IONESCU, A. T. Aventura prozei scurte în anii ´80. Bucureşti: Calende, 1995, s. 14. 

5
 HOLBAN, I. Lectura deschisă a realului. In CRǍCIUN, Gh. Competiţia continuă – Generaţia ´80 în texte 

teoretice. Piteşti: Paralela 45, 1999, s. 360.  

6
 ŢEPOSU, R. G. Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă. Bucureşti: Eminescu, 

1993, s. 10. 
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propagandistického nástroje.
7
 Román má sloužit jako společenské zrcadlo, nelze tak v jeho 

rámci být upřímný, na rozdíl od krátké prózy, která není pod takovým drobnohledem 

stranického aparátu a zažívá na počátku 60. let rozmach.
8
 První knihy generace šedesátníků 

stále ještě obsahují řadu dobově podmíněných ústupků, ale autoři jako F. Neagu, D. R. 

Popescu či Ş. Bănulescu mají nepochybný umělecký instinkt a překonávají dobový 

schematismus. Mnoho spisovatelů z této generace také přitahuje fantastično jako oblast 

dosud neprozkoumaná, která jim dává širší možnost vyjádření.
9
 Řada autorů generace 

šedesátníků jako by náležela mentalitou, tematickým rejstříkem a způsoby vyjadřování k 

příslušníkům meziválečné generace, toto „věčné zpoždění období a mód“
10

 je ale podle 

Gh. Crăciuna za dané situace normální. Rovněž v poezii dochází k obrodě, jejímiž 

hlavními představiteli jsou N. Stănescu, A. Blandiana a M. Sorescu. 

V 70. letech se román „navrací“, byť je tou dobou jeho vývoj za Západem o 

desetiletí opožděn. Prozaici se věnují zejména tématům ze stalinských 50. let (tzv. 

obsedantul deceniu), komunismus je stále považován za správný směr pro společnost, 

pouze nesprávně pochopený a aplikovaný. V této době se ale podle názoru kritiky objevují 

„opravdoví zakladatelé postmodernismu u nás“,
11

 R. Petrescu, M. H. Simionescu či D. 

Ţepeneag, na něž budou částečně navazovat spisovatelé v 80. letech. Mezi generací 

osmdesátníků a jejich předchůdci není tak velký zlom, jak by se mohlo na první pohled 

zdát. I když román zaujímá v 70. letech ústřední postavení, opravdovou „laboratoří 

inovací“, kde dochází k odbourávání klišé, je krátká próza. Román je totiž posedlý velkými 

tématy a riskuje, že zapomene na člověka, zato krátká próza v prvé řadě odráží 

bezprostřední každodennost.
12

 V poezii 70. let nejvíce zaujal nonkonformní M. Dinescu. 

Jestliže tedy v 60. letech došlo ke vzkříšení moderny, v 70. letech byla 

v próze možnost inovace vyčerpána. Podle generace, jejímuž popisu se budu na 

                                                 
7
 MUŞAT, C. Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte ficţiuni teoretice. Piteşti: Paralela 

45, 1998, s. 13. 

8
 SIMION, E. Scriitori români de azi, vol. IV. Bucureşti: Cartea românească, 1989, s. 475. 

9
 IONESCU, A. T. Aventura prozei scurte în anii ´80. Bucureşti: Calende, 1995, s. 14. 

10
 „eternul decalaj autohton al perioadelor şi modelor“ CRǍCIUN, Gh. Competiţia continuă – Generaţia ´80 

în texte teoretice. Piteşti: Paralela 45, 1999, s. 504. 

11
 „adeverăţii întemeietori ai postmodernismului la noi“ ŢEPOSU, R. G. Istoria tragică & grotescă a 

întunecatului deceniu literar nouă. Bucureşti: Eminescu, 1993, s. 13. 

12
 CRǍCIUN, Gh. Arhipelagul ´70 - ´80 şi noul flux. In CRǍCIUN, Gh. Competiţia continuă – Generaţia 

´80 în texte teoretice. Piteşti: Paralela 45, 1999, s. 212. 
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následujících stranách věnovat, se pak v 80. letech moderna stala uzavřenou kulturní 

strukturou.
13

 Je pak jen logické, že nová generace spisovatelů se vůči ní vymezila. 

2.2 Termín generace 

Ještě než se pokusím popsat vznik a utvoření nové literární generace, tzv. generace 

osmdesátníků (optzecişti, generaţia ´80), rád bych se na chvíli zamyslel, zda je v případě 

situace v 80. letech 20. století ještě vůbec relevantní hovořit o literární generaci. 

Uměleckou generaci lze definovat dvojím způsobem: buď jako umělce tvořící ve stejném 

časovém období, anebo nikoliv simultánností působení jejích příslušníků, ale tím, že měli 

mládí určované a formované společným prožíváním týchž událostí, které se vzpírá tradici 

reprezentované staršími současníky, přičemž takto pojatou generaci spojuje estetický 

program. O společných a rozdílných rysech jednotlivých představitelů generace 

osmdesátníků bude řeč níže, nicméně lze říci, že je spojovalo datum narození na přelomu 

40. a 50. let 20. století a dospívání spíše v městském než ve venkovském prostředí. Gh. 

Manolache se však domnívá,
14

 že lepší než generace by pro osmdesátníky byl termín 

francouzského sociologa a literárního kritika Roberta Escarpita „équipe“ (tým, parta). 

Jedná se o skupinu spisovatelů různého věku (ale dominuje jí určitá věková skupina), která 

si v určitou chvíli bere slovo, zaujímá největší prostor na literární scéně a po nějakou dobu 

pak blokuje přístup jiných „týmů“. V tomto smyslu bezesporu o generaci jde, neboť 

osmdesátníci na sebe na několik roků (zejména v první polovině 80. let) strhli pozornost a 

„ovládli“ nemalou část literárního tisku. 

A. T. Ionescu se pokouší o definici osmdesátníků, když tvrdí,
15

 že jde o generaci 

těch, kdo jsou spojeni uměleckým ideálem, vycházejí ze společného bodu (stejných 

literárních kroužků) a jdou alespoň nějakou dobu společnou cestou, v určitou chvíli pak 

svou příslušnost ke generaci odvrhují, protože jim tato škatulka již nevyhovuje. „Generaci“ 

však označuje za do značné míry umělý kalkul, jehož prostřednictvím lze snadněji studovat 

postavení autorů ve společnosti. Podle M. Cărtăresca
16

 dnes již literární generace existovat 

nemohou a osmdesátníci byli posledními svého druhu, v současnosti se již nedá na stejné 

literární paradigma u skupiny věkem spřízněných literátů odkazovat.  

                                                 
13

 MANOLACHE, Gh. Experienţe postmoderne în proza românească a anilor ´80. Cluj-Napoca: UBB Cluj-

Napoca, 2003, s. 67. 

14
 Ibid., s. 35. 

15
 IONESCU, A. T. Aventura prozei scurte în anii ´80. Bucureşti: Calende, 1995, s. 45. 

16
 CǍRTǍRESCU, M. Postmodernismul românesc. Bucureşti: Humanitas, 1999, s. 461. 
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„Škatulkování“ do generací je podle mého názoru dnes více než kdy dříve převážně 

umělý konstrukt, který je užitečný zejména pro literární vědce, případně pro efektní 

novinářskou zkratku, nic důležitého o tvorbě generačně spřízněných autorů však často 

(zejména v posledních dvou desetiletích) nevypovídá. Je v tomto kontextu paradoxní a 

zároveň příznačné, že hojně užívaný termín „optzecism“ (tedy „osmdesátnictví“) je 

odvozen od termínu „şaptezecism“, který ve skutečnosti v 70. letech prakticky neexistoval, 

stejně tak pak termín „nouăzecism“ („devadesátnictví“), který však u literárních kritiků 

neslavil zdaleka takový úspěch jako „optzecism“.
17

 Jak již bylo naznačeno výše, lze 

konstatovat, že v rumunské poválečné literatuře, pokud necháme stranou socialistický 

realismus, zůstávají toliko dvě generace, o kterých má smysl hovořit jako o výrazných 

literárních generacích – generace šedesátníků a generace osmdesátníků.
18

 Právo generace 

osmdesátníků být nazývána svébytnou generací bych rád podepřel analýzou na 

následujících stránkách. 

2.3 Literární kroužky a antologie 

Pro každou literární generaci a její sounáležitost je důležité jednak zázemí, ve 

kterém je prostor k vývoji, jednak tribuna, odkud může svou tvorbu šířit. V případě 

generace osmdesátníků byly takovým zázemím literární kroužky, které vznikaly 

v univerzitním prostředí, zejména při filozofických fakultách. Na počátku 80. let byly 

univerzitní studentské kroužky zřejmě nejliberálnějším prostředím v rumunské 

společnosti,
19

 byly jednou z mála možností, jak se veřejně vyjádřit bez cenzury.
20

 

Důležitou roli v literárním dění celé dekády pak sehrál zejména kroužek „Junimea“ 

(„Omladina“),
21

 který při Filozofické fakultě bukurešťské univerzity vedl literární historik 

Ovid S. Crohmălniceanu (vl. jménem Moise Cohn). Tato skupina byla velice progresivní a 

kladla si seriózní otázky po nových prozaických strukturách. Je na místě zmínit i literární 

kroužek „Cenaclul de luni“ („Pondělní kroužek“), který vedl Nicolae Manolescu
22

 a který 

                                                 
17

 CǍRTǍRESCU, M. Postmodernismul românesc. Bucureşti: Humanitas, 1999, s. 462. 

18
 IONESCU, A. T. Aventura prozei scurte în anii ´80. Bucureşti: Calende, 1995, s. 46. 

19
 CǍRTǍRESCU, M. Postmodernismul românesc. Bucureşti: Humanitas, 1999, s. 403. 

20
 MANOLACHE, Gh. Experienţe postmoderne în proza românească a anilor ´80. Cluj-Napoca: UBB Cluj-

Napoca, 2003, s. 10. 

21
 Junimea (Omladina) byl název literární společnosti, kterou založil v Jasech roku 1863 Titu Maiorescu a 

která zásadně ovlivnila vývoj rumunské literatury v 2. polovině 19. století. 

22
 VALENTOVÁ, L. a kol. Slovník rumunských spisovatelů. Praha: Libri, 2001, s. 151. 
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byl zaměřen sice převážně na poezii, ale docházeli do něj i jedni z nejvýznamnějších 

prozaiků generace osmdesátníků - Gheorghe Crăciun a Mircea Nedelciu.  

Zcela zásadní pro literární vývoj této generace byly i antologie. Mircea Iorgulescu 

sestavil v roce 1981 antologii Arhipelag, proză scurtă românească (Souostroví, rumunská 

krátká próza), ve které se v centru pozornosti ocitá konkrétní člověk a jeho nejbližší 

prostředí.
23

 Nejvýznamnějším počinem však bylo vydání antologie Desant ´83 (Výsadek 

´83), která vzešla právě z literárního kroužku Junimea a již sestavil Ovid S. 

Crohmălniceanu. „Desant“ znamená rumunsky výsadek, jedná se o vojenský termín, 

přeneseně pak v literárním prostředí může znamenat právě překvapení, šok v zaběhlé 

literární produkci. Svou krátkou prózu v ní uveřejnilo 16 mladých spisovatelů (M. 

Baditescu, M. Cărtărescu, Gh. Crăciun, G. Cuşnarencu, Gh. Ene, N. Iliescu, Gh. Iova, I. 

Lăcustă, I. B. Lefter, M. Nedelciu, E. Paraschivoiu, V. Petculescu, S. Preda, C. Stan, H. 

Stanciulescu a C. Teodorescu), v drtivé většině případů šlo o jejich publikační debut. 

Hlavním rysem „desantistů“ je intelektualismus, vypravěč u nich není naivní, ale umělecky 

poučený, záměrně používá určité postupy jako např. odcizovací vystupování z textu. 

Prózám dominuje autoreferenčnost a sofistikovaná hra se čtenářem, chybí jim perspektiva, 

zdá se, že život nemá jinou hloubku než text samotný, postavy se skládají ze slov a vět, což 

odráží autorský přístup, kdy text není světem, ale svět je považován za text.
24

 D. R. 

Stănescu to říká obdobně, svět není popisován větami, ale věty tvoří svůj vlastní svět.
25

 

Čtenář je vtažen do hry přímo, podílí se na textu. Antologie Desant ´83 poukázala na to, že 

autoři si osvojili přístup k psaní jako k vědecké činnosti, společná jim byla knižnost a 

vědomí, že je třeba psát jinak.
26

 Podle H. Pătraşca mají autoři z antologie Desant ´83 tři 

společné rysy: inteligenci, upřímnost a ironii.
27

 Analytický duch je doveden až 

k posedlosti, epika se objevuje zřídka. Texty desantistů prozrazují, co který autor četl za 

knihy, jak si je vybavuje, čemu se z kulturního pohledu podobá jeho vlastní existence, jak 

se píše v textuálním režimu atp.
28

 A. Ştefănescu přirovnává desantisty ke kybernetikovi, 

který na počítačovém programu neoceňuje operace, které program provádí, ale samotný 

program a jeho vnitřní mechanismy. Autoři nepíší črty, novely nebo povídky, ale 

                                                 
23

 IONESCU, A. T. Aventura prozei scurte în anii ´80. Bucureşti: Calende, 1995, s. 9. 

24
 MANOLESCU, N. Proza de mâine. România literară, 1983, nr. 52, s. 9. 

25
 STǍNESCU, D. R. Proza scurtă la un ceas definitoriu. Viaţa Românească, 1984, nr. 3, s. 83-85. 

26
 IONESCU, A. T. Aventura prozei scurte în anii ´80. Bucureşti: Calende, 1995, s. 35. 

27
 PǍTRAŞCU, H. Literatura în grup. Flacăra, 1984, nr. 2, s. 10. 

28
 HOLBAN, I. Prozatori, textieri, textologi. Cronica, 1984, nr. 7, s. 4. 
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TEXTY.
29

 Gh. Ionescu tvrdí, že poučenost teorií předchozí generaci šedesátníků chyběla. 

Sleduje u desantistů odklon od vesnického prostředí, který reflektuje pohyb populace do 

měst. U autorů je důležitější jak, než co, kde, kdy. Krátká próza je pro spisovatele 

předstupněm k románu, píší ji spíše z estetické opatrnosti.
30

 Autorům z antologie Desant 

´83 je sice společná knižnost, ale výsledkem, ke kterému docházejí, není umělý svět, jako 

např. u M. H. Simionesca nebo C. Olăreana, ale svět hyperrealistický.
31

  

Svazek Desant ´83 však není homogenní, nelze najít u všech autorů společného 

jmenovatele. Za sjednocující faktor lze brát knižní přístup a intelektualismus. O historické 

důležitosti antologie svědčí i to, že mnozí ze spisovatelů, kteří v jejím rámci debutovali, 

jsou dnes řazeni k nejdůležitějším postavám generace osmdesátníků a rumunské literatury 

80. let 20. století vůbec. Kromě kroužků a antologií sehrály důležitou roli (jako již 

v rumunské literatuře tradičně) i literární časopisy. Na začátku 80. let nové literární pokusy 

podporovaly především časopisy Vatra a Amfiteatru, klužský Echinox, ale i mnohé další. 

S odstupem zhruba třiceti let tak lze potvrdit názor Normana Maney,
32

 který již v roce 

1984 důležitost kroužků, mentorů a časopisů považoval za neoddiskutovatelnou k tomu, 

aby se na literární scéně etablovala nová generace autorů. 

2.4 Charakteristika generace osmdesátníků 

Jak již bylo naznačeno výše, na začátku 80. let se v rumunské literatuře objevila 

skupina mladých talentovaných osobností, zaujatých nejen beletristickou tvorbou, ale i 

literární teorií. Tito spisovatelé byli rozhodnuti bojovat za zásadní změnu jak na úrovni 

tvorby, tak recepce literatury. Přicházeli znovu na chuť literárněvědným polemikám v tisku 

a psali programové a teoretické články, které měly prosadit nové paradigma. Tento vývoj 

byl vnímán jako velká šance k překonání témat a vzorců předcházejících desetiletí.
33

 

Zatímco generace šedesátníků se chtěla spíše k něčemu vracet (navazovat na meziválečnou 

modernu), generace osmdesátníků chtěla inovovat, překonat modernismus, neboť měla 

                                                 
29

 ŞTEFĂNESCU, A. Producţia de texte. Pagini bucovinene - supliment al revistei Convorbiri literare, 1987, 

nr. 2, s. II. 

30
 IONESCU, Gh. Desant ´83. Limite, Paris, 1985, nr. 46-47, s. 19-20. 

31
 IONESCU, A. T. Despre proza scurtă în două paradoxuri. In CRǍCIUN, G. Competiţia continuă – 

Generaţia ´80 în texte teoretice. Piteşti: Paralela 45, 1999, s. 219. 

32
 MANEA, N. Pe contur. Bucureşti: Cartea românească, 1984, s. 213. 

33
 MUŞAT, C. Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte ficţiuni teoretice. Piteşti: Paralela 

45, 1998, s. 120. 
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pocit, že dosavadní literární struktury jsou vyčerpané a nedaří se jim vyjadřovat 

existenciální pravdy. Stejný pocit mimochodem spustil přerod k postmoderně v celé 

Evropě a v USA zhruba o dvacet let dříve.
34

 Zatímco tedy v 70. letech převládala 

historická fikce (zabývající se často obdobím 50. let), generace osmdesátníků se ve svých 

dílech okamžitě vrhá do přítomnosti.
35

 

Než se budu věnovat situaci v próze, je na místě alespoň krátce zmínit vývoj v 

poezii 80. let, u níž literární kritika hovoří rovněž o generaci osmdesátníků. Snahy básníků 

se v mnohém podobají novátorským přístupům prozaiků, o kterých bude pojednáno níže, 

ostatně mnozí z básníků psali rovněž prózu. Básníci – osmdesátníci kladou důraz na tvůrčí 

individualitu a nebojí se experimentů v duchu textualismu. Synchronizují rumunskou 

poezii se světovým vývojem a mnozí z nich se nevymezují ani proti označení své poezie za 

postmoderní. K nejvýznamnějším představitelům patří M. Cărtărescu, F. Iaru, M. Vişniec, 

L. Antonesei nebo N. Danilov.
36

 

O generaci osmdesátníků se mluví od roku 1980.
37

 V roce 1979 debutuje Mircea 

Nedelciu, v roce 1980 Alexandru Vlad a roku 1981 Sorin Preda. Nedlouho poté přichází 

výše zmíněná antologie Desant ´83. V tu chvíli je již očividné, že se něco podstatného děje 

a vlna dále sílí. Kritik I. B. Lefter říká, že nikdy v rumunské poválečné historii nebyl 

kulturní tisk tak plný komentářů o pocitu změny jako v polovině 80. let.
38

 V čem však tato 

změna a novost spočívá? Vynášet kategorické zobecňující soudy není možné, tvorba 

prozaiků, které řadíme ke generaci osmdesátníků, byla poměrně dost rozmanitá, nicméně i 

tak lze identifikovat určité společné znaky. 

V prvé řadě je třeba zdůraznit knižnost (v rumunské literární teorii se používá slova 

livresc). Pro generaci osmdesátníků není ani tak důležité, co se sděluje, ale jak se to 

sděluje, spisovatelé píší na základě impulzů z jiných knih a knižnost pro ně není 

                                                 
34

 LEFTER, I. B. Introducere în noua poetică a prozei. In CRǍCIUN, G. Competiţia continuă – Generaţia 

´80 în texte teoretice. Piteşti: Paralela 45, 1999, s. 223. 

35
 MANOLACHE, Gh. Experienţe postmoderne în proza românească a anilor ´80. Cluj-Napoca: UBB Cluj-

Napoca, 2003, s. 83. 

36
 VALENTOVÁ, L. a kol. Slovník rumunských spisovatelů. Praha: Libri, 2001, s. 24. 

37
 CRǍCIUN, Gh. Arhipelagul ´70 - ´80 şi noul flux. In CRǍCIUN, Gh. Competiţia continuă – Generaţia 

´80 în texte teoretice. Piteşti: Paralela 45, 1999, s. 212. 

38
 LEFTER, I. B. Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii“ culturale. Bucureşti: Paralela 45, ediţia a II-a, 

adăugată, 2002, s. 84. 
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omezením, ale naopak silou osvobozující od konvencí.
39

 Jednotlivé autory spojuje 

vynikající kulturní rozhled, tolerantní intelektualismus a kritický přístup, což lze označit za 

jeden z nejzásadnějších znaků celé generace. Hluboký zájem o literární teorii a kritiku 

souvisí také s faktem, že filologické vzdělání je mezi osmdesátníky takřka pravidlem, 

ačkoliv právě tato práce je dokladem, že se prosadilo i pár jmen z prostředí mimo 

filologické kruhy. Na odiv dávaná, avšak nikoliv samoúčelná sečtělost a vzdělanost je do 

značné míry paradoxní, neboť poetika generace osmdesátníků chce odstranit bariéru mezi 

elitistickým uměním a uměním, kterému mohou porozumět širší vrstvy, mezi centrem a 

periferií. Zároveň však jejich díla jsou jen stěží přístupná běžnému čtenáři, který není 

poučen o historii a současnosti literární teorie. O překonávání těchto bariér tak lze hovořit 

spíše z toho pohledu, že osmdesátníci sofistikovaně využívají postupů populární literatury 

(detektivní román, sci-fi, horor).
40

 S tím souvisí i další posun, kdy se v mnohých (často 

krátkých a útržkovitých) dílech objevuje nová hlavní postava -  čtenář.
41

 Autoři sázejí na 

jeho účast, inteligenci a smysl pro humor.
42

 Podle jiných názorů je touto novou hlavní 

postavou vypravěč (I. Buduca popisuje vypravěče, který se sebeironií vstupuje do děje),
43

 

kritika se vesměs shodne, že důležitý je trojúhelník autor-čtenář-postava.
44

 

Dalšími rysy jsou velice četné autoreflexe a autoreference. Dle C. Morara však 

v sobě neobsahují pýchu, protože je doprovází ironie a sebeironie.
45

 Mezí určující 

výrazové prostředky patří stylistická polyfonie, intertextualita, citát, kulturní aluze, text 

v textu, to vše je prostoupeno duchem ironie. Hranice mezi žánry jsou narušeny, tematicky 

se jedná o kaleidoskop útržkovitých zlomků reality. Typické rovněž je, že mladí 

spisovatelé se odmítají soustředit jen na určitý způsob tvorby, často jsou básníky, prozaiky 

i literárními kritiky zároveň. Podle R. G. Ţeposa generace osmdesátníků umně kombinuje 

směšnou mytologii s burleskní utopií, melancholii se zlomyslností, komedii s groteskou. 

                                                 
39

 IONESCU, A. T. Aventura prozei scurte în anii ´80. Bucureşti: Calende, 1995, s. 36. 
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 MANOLACHE, Gh. Experienţe postmoderne în proza românească a anilor ´80. Cluj-Napoca: UBB Cluj-

Napoca, 2003, s. 75. 

41
 IONESCU, A. T. Aventura prozei scurte în anii ´80. Bucureşti: Calende, 1995, s. 40. 

42
 MANOLACHE, Gh. Experienţe postmoderne în proza românească a anilor ´80. Cluj-Napoca: UBB Cluj-

Napoca, 2003, s. 84. 
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 BUDUCA, I. Problema personajului. In CRǍCIUN, Gh. Competiţia continuă – Generaţia ´80 în texte 

teoretice. Piteşti: Paralela 45, 1999, s. 209. 

44
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Realita už není svázána do schémat, ale je relativizována právě proto, aby se dala lépe 

studovat. Textuální realismus nevychází z přímého pozorování, ale z druhotné reflexe 

reality. Vědomí reality zdvojuje vědomí psaní.
46

 Spisovatelé této generace se snaží dát 

realitě význam, nazírají ji zároveň z více úhlů pohledu.
47

 Gh. Manolache to formuluje tak, 

že generace osmdesátníků je věrná nelogické destrukturalizované realitě, jejíž fragmenty 

uvádí do vzájemného dialogu.
48

 Dalším podstatným rysem, na kterém se kritici shodnou, je 

obrat ke každodennosti a nová autenticita. Dle I. B. Leftera
49

 celé novátorské úsilí generace 

osmdesátníků šlo směrem nové autenticity a citlivosti, bylo otevřené vůči zkušenostem 

každodenního života. Také Gh. Manolache vidí v textech generace osmdesátníků oproti 

generacím předchozím posun od sociálního k individuálnímu, od obecného k jednotlivému, 

od historické perspektivy ke každodennosti.
50

 

U textů generace osmdesátníků jsou nuance důležitější než kontrasty, malé pravdy 

důležitější než velké, próza není ideologizována, je plná jemných odstínů každodennosti.
51

 

Paradox lze spatřovat (jak již bylo ostatně naznačeno v obdobném případě výše) v tom, že 

návrat k banální každodennosti je filtrován přes zkušenost sečtělého vzdělance. Dalším 

paradoxem je, že vášeň pro metafikci a teoretické abstrakce koexistuje s chutí pro 

konkrétnost a spontánnost.
52

 Útržkovitost textů pak zdůrazňuje roztříštěnost a diskontinuitu 

každodenní existence. Parabola, symbol či narážky se už autorům (na rozdíl od generace 

šedesátníků) nejeví životaschopné, místo nich preferují přímý, až novinářský jazyk.
53

 

Nová generace se pokouší psát jinak. Cílem jí nebyla pravda, ale autenticita. A 
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když už šlo o pravdu, šlo o drobnou pravdu ověřitelnou v každodennosti.
54

 Psaní v 80. 

letech bylo způsobem protestu proti oficiální pravdě, spisovatel přijímal roli anonymního 

fotografa procházejícího davem se skrytým fotoaparátem.
55

 Mircea Nedelciu autenticitu 

definuje jako vztah příhodnosti mezi postavou a větou, kterou pronáší.
56

 Mezi další 

způsoby snahy o postihnutí autenticity patří přepsání dialogu slovo od slova, „přímý 

přenos“ nebo doslovný přepis úředních dokumentů. Cornel Regman v knize Nuvela şi 

povestirea românească în deceniul opt (1983, Rumunský román a povídka v 80. letech) při 

charakteristice generace osmdesátníků hovoří o inspiraci filmovou technikou, o velmi 

flexibilním způsobu pojetí reality, o kultivaci každodennosti, nevýznamnosti, banálnosti a 

ošklivosti, o zdůrazňování bezvýznamných detailů a deheroizaci. Generace osmdesátníků 

často používá techniku reportáže, nicméně nejedná se o reportáž, ale o doslovnou literární 

reprodukci reality.
57

 Osmdesátníci jsou rovněž ovlivněni kinematografickými možnostmi 

vyjadřování: střih, pohyb kamery, zvuková stopa, to vše jsou znaky nového pohledu. 

Vyskytují se rovněž typografické experimenty (rozštěpení textu do sloupců, uspořádání 

citátů a titulků atp.).
58

 Tyto postupy spojuje snaha co nejlépe a nově – autenticky – zachytit 

svět. Tato nová autenticita je schopná pojmout i tak odlišné spisovatele jako Ştefana 

Agopiana, který píše pseudohistorické romány, nebo Tudora G. Sava, který píše fantasy 

prózu. Podle I. B. Leftera je nejevidentnější charakteristikou prózy generace osmdesátníků 

polarizace plánů textu. Na jedné straně se snaží zachytit autentickou každodennost (přepisy 

jako z magnetofonového pásku), na straně druhé je pak uvědomění si umělosti prózy jako 

literární konvence.
59

 Autenticity je dosahováno pomocí sofistikovaných textualistických 

instrumentů, o kterých bude podrobněji pojednáno níže. Byť nová generace razí svůj 

vlastní originální způsob psaní, kterým se vůči minulosti vymezuje, teoretici generace 

osmdesátníků upozorňují na další paradox: postmoderní ironie – pro tuto generaci typická - 
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vyjadřuje odtržení od minulosti, je iniciátorem nového pohledu, zatímco intertextuální 

ozvěna spojení s minulostí potvrzuje.
60

 Podle Lindy Hutcheon
61

 literární dílo nemůže být 

považováno za zcela originální, vždy se nějakým způsobem vztahuje k předchozímu 

diskursu, od kterého každý text odvozuje svůj smysl a význam. Gh. Manolache mluví o 

v zásadě pluralistickém novém historicismu, který plasticky reinterpretuje minulost 

z mnoha úhlů (např. milostně-ludický, ironicko-nostalgický).
62

 

Dle literárních kritiků měla na generaci osmdesátníků vliv skupina Tel Quel, 

osmdesátníci ale vycházejí spíše z jejího ducha než techniky.
63

 Historie této generace je 

pak historií vývoje od teoretického a uměleckého modelu inspirovaného Francií (Tel Quel, 

nový román) k modelu anglosaskému (I. Hassan, D. Lodge) a italskému (U. Eco, I. 

Calvino).
64

 Kritici také upozorňují, že generace 80. let v různých formách znovuobjevuje 

klasika z největších, I. L. Caragiala, když svým humorem a ironií navazuje zejména na 

jeho momentky a črty. Podle R. G. Ţeposa si jejich neobyčejně knižní a kulturně poučené 

vyprávění s porozuměním a ironií přizpůsobilo všechny jazykové stereotypy, jež Caragiale 

do literatury uvedl.
65

 Podle Iona Simuţe je pak Caragiale jedním z patronů generace 

osmdesátníků ve všech literárních žánrech. Próza těchto autorů se zabývá každodenností, 

komičností jazyka a celá programová banálnost je pod vlivem caragialovské 

tragikomičnosti.
66

 Mladí prozaici se na začátku 80. let rovněž zajímali o tvorbu povídkářů 

z první poloviny 20. století (např. I. A. Bassarabesca, Gh. Brăesca, T. Hotnoga), nejblíže 

však nakonec stejně mají ke spisovatelům, kteří na scénu vstoupili jen relativně krátce před 

nimi (např. M. Sin, G. Adameşteanu, D. Dinulescu) a rovněž se věnovali tématu 

každodennosti. Zájem o každodennost, bezprostřední život, mytologii existence a 
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pozorování nejrůznějších lidských „tiků“ je rovněž ovlivněn inspirací americkým 

behaviorismem, který vítězí nad psychologizováním, podle Ţeposa na tyto spisovatele 

měla větší vliv anglo-americká než francouzská kultura.
67

 

Dalším společným znakem pro generaci osmdesátníků je obliba krátké prózy, jak 

již naznačeno výše v souvislosti s I. L. Caragialem. Stejně jako o dvacet let dříve v případě 

generace šedesátníků se „revitalizace“ prózy nejprve prosadila v povídkách a črtách plných 

humoru a ironie.
68

 Krátkou prózu 80. let nazírají kritici především jako reakci na excesy 

románu, představuje určitou formu svobody i způsob protestu proti oficiální pravdě 

projevující se tím, že se uchyluje do skromných podmínek jakéhosi anonymního fotografa 

nenápadně pracujícího zpovzdálí. Mladí prozaici se věnují zkoumání okrajových prostředí 

(dělnická ghetta, studentské koleje atp.) a každodenního života tehdejšího Rumunska. K 

takovému průzkumu se lépe hodí kratší prozaické žánry. Nejde však jen o povídkovou 

tvorbu, ale o rozmanité útvary, pro které se ujalo označení krátká próza (proză scurtă). 

Termín „krátká próza“ je vhodnější než „povídka“, protože proces inovace literárních 

technik (deník, parodie, autor jako postava, autorský subjektivismus, který pobízí čtenáře 

k určité interpretaci atd.) vede k rozbití čistých epických struktur, k hybridnosti 

prozaických útvarů, kdy žánrová označení (črta, povídka, novela atp.) neodpovídají 

skutečné situaci.
69

 I podle M. Cărtăresca se mladá generace vymezovala proti svým 

předchůdcům, když odmítla „starý“ způsob románové tvorby a přinejmenším zpočátku se 

věnovala téměř výhradně kratší próze. Poté však, co se autoři na literární scéně etablovali, 

začínají se věnovat románu.
70

 Fenoménu krátké prózy se nejprve intenzivně věnovaly 

časopisy (Echinox, Vatra), následovaly výše zmíněné antologie. To vše ale nevzbudilo 

větší čtenářský ohlas, A. T. Ionescu poukazuje na paradox, že zaneprázdněnost moderního 
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člověka znamená víc času na román než na krátkou prózu,
71

 spíše se však nabízí 

vysvětlení, že i krátké prózy byly ve své rafinovanosti a knižnosti pro širší čtenářskou obec 

příliš náročné. 

2.5 Rozdělení generace osmdesátníků 

Mladá (ve smyslu nová a novátorská) próza vznikající v Rumunsku v 80. letech 

však v žádném případě není homogenní, je stylisticky rozrůzněná, ať už co se týče 

narativní perspektivy, objektu zkoumání či techniky psaní, mezi autory existují různé 

nuance.
72

 Pro účely zmapování jejích hlavních proudů je nicméně vhodné rozdělit si 

příslušníky generace osmdesátníků do čtyř skupin, jak to udělal jeden z nejvýznamnějších 

kritiků zabývajících se tímto obdobím Radu G. Ţeposu. 

2.5.1 Textualismus 

Do této skupiny řadíme spisovatele s teoretickým zázemím a velkou fantazií, kteří 

si hrají s konvencemi a používají k tomu ironii a humor. Nejvýznamnějším představitelem 

(a dost možná i nejvýznamnějším představitelem generace osmdesátníků jako celku) byl 

Mircea Nedelciu (1950–1999). Jeho pohled na literaturu byl teoretizující, založený na 

sociologickém základě, a jeho knihy jsou náročnou intelektuální výzvou. Snažil se tvořit 

literaturu, která postihne mechanismus společnosti, přičemž odstraňuje tradiční epické 

formy. Realitu vidí jako text se svébytnou gramatikou. Postavy jeho románů, často 

označované jen iniciálou, nemají identitu, zdají se být zmrazeny v textualistických 

postupech. Debutoval sbírkou krátkých próz Aventuri într-o curte interioară (1979, 

Dobrodružství ve vnitřním dvoře), následovaly další dvě sbírky krátkých próz, načež 

publikoval romány Zmeura de câmpie (1984, Polní malina) a Tratament fabulatoriu (1986, 

Léčba bájením). V roce 1990 vyšel román Femeia în roşu (Žena v červeném), který napsal 

spolu s Adrianou Babeţi a Mirceou Mihăieşem. Jeho patrně nejznámějším dílem je Zmeura 

de câmpie, příběh složený ze zlomků časů a míst, ve kterém hojně využívá formy pastiše.  

Dalším textualistickým autorem je Gheorghe Crăciun (1950–2007), jenž ve svých 

románech zkoumá metodu, která vytváří dojem epického vakua a nechává volný průběh 

teoretickému mechanismu. V románu Acte originale. Copii legalizate (1982, Originální 
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dokumenty. Ověřené kopie) demonstruje textualistickou teorii, kniha je románem o psaní 

románu, autora však nezajímá psychologie tohoto procesu, ale autenticita autorského a 

vypravěčského vědomí. Do tohoto proudu generace osmdesátníků zahrnuje R. G. Ţeposu i 

Constantina Stana a Tudora Daneşe.
73

 

2.5.2 Mytologie směšnosti 

Do této skupiny jsou řazeni spisovatelé, kteří se věnují „výřezům“ okolní reality, 

zpracovávaným filmovou metodou, jejich postavy pocházejí z okrajových prostředí a 

vypravěč je zkoumá ze skrytých úhlů existence. Jazyk je někdy až vyčerpávajícím 

způsobem autentický, objevuje se v něm mnoho profesního žargonu. Do této kategorie 

zařadil R. G. Ţeposu i Petra Cimpoeşa, přičemž je však třeba připomenout, že se zabýval 

pouze jeho první sbírkou povídek a prvním románem (tedy dílem z 80. let). Autoři v tomto 

„proudu“ proto zaslouží o něco více pozornosti. Bedros Horasangian (1947) ve svém díle 

výborným způsobem „zapisuje realitu“, k čemuž používá veškerou novou technickou a 

metodickou výbavu, která se v 80. letech objevila. Vedle sebe u Horasangiana stojí 

průzkum provinční melancholie, ironické pastiše a kulturní aluze.
74

 Má přímo vášeň pro 

banální mytologii a směšnost, zároveň však tyto jevy erudovaně reflektuje. V duchu 

postmodernismu spojuje velké kulturní a duchovní protiklady a pohrává si s nimi, jeho 

teoretické myšlení a úvahy nepostrádají humor a ironii a střídají se s živelným hovorovým 

jazykem. Text dokáže výborně zorganizovat, používá k tomu rétorické triky, autorské 

hříčky, různé vypravěčské perspektivy, intertextualitu. V jeho knihách je vše možné, 

postavy jsou směsí fraškovité žoviálnosti podbarvené ironií. Mezi nejdůležitější díla patří 

povídkové sbírky Curcubeul de la miezul nopţii (1984, Půlnoční duha) a Închiderea ediţiei 

(1984, Uzávěrka vydání), z románů pak Sala de aşteptare (1987, Čekárna) a În larg (1989, 

Na širé moře). V současné době se věnuje především publicistice.  

Ioan Lăcustă (1948–2008) ve svém debutu – sbírce krátkých próz Cu ochi blânzi 

(1985, Vlídně nazíráno) – používá ironii a sarkasmus, metaliterární postupy, do textu 

vstupuje přímo autor, objevují se literárně teoretické úvahy. Část knihy vychází 

z novinových zpráv z 20. let 20. století, které autor rozvíjí metodou pastiše až k čisté fikci, 

aniž by z textu eliminoval caragialovského ducha.
75

 Své povídky rovněž zalidňuje 
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známými literárními postavami (např. Lache a Mache) nebo přímo spisovateli (T. 

Maiorescu, I. L. Caragiale) v duchu oslavné intertextuality.  

George Cuşnarencu (1951) je satirik s břitkým stylem a ostrou ironií. Své postavy 

nahlíží bez soucitu, jsou pro něj jen loutkami na provázcích. Má zálibu v karikaturách a 

komicky monstrózním nafukování banality. Debutoval sbírkou krátkých próz Tratat de 

apărare permanentă (1983, Smlouva o permanentní obhajobě), později se věnuje 

románové tvorbě, např. Tangoul memoriei (1988, Tango paměti) nebo Ultimul Isus, 

magnificul (1995, Poslední Ježíš, velkolepý).  

Sorin Preda (1951) debutoval sbírkou krátkých próz Povestiri terminate înainte de 

a începe (1981, Povídky ukončené dříve, než začaly), která je silně experimentální, jedná 

se o náčrty o epických zdrojích každodennosti, která trpí nedostatečností a domýšlivostí.
76

 

V románu o psaní románu Parţial color (1985, Částečně barevný) hledá hlavní postava 

únik z rodinných hádek v tvorbě. Román je tu formou terapie, autor hojně užívá 

autorefence.  

Tudor Vlad (1959) používá jemnou parodii a neživotný jazyk, který pozbyl 

schopnost nést význam, čímž odkazuje na totalitní jazyk propagandy.
77

 Debutuje románem 

Al cincisprezecelea (1981, Patnáctý), dále napsal např. román Ascensiune nocturnă (1984, 

Noční výstup).  

Adrian Lustig (1953) ve svém románu Legea timidităţii universale (1985, Zákon 

všeobecné nesmělosti) velmi umně využívá nové prozaické techniky, ironicky koketuje 

s textualistickými metodami a kulturními parafrázemi, je výborným pozorovatelem 

každodennosti.
78

 Po revoluci se věnoval psaní scénářů a divadelních her, zajímavostí je, že 

se díky své podnikatelské činnosti stal jedním z prvních rumunských milionářů. 

2.5.3 Alegorické a knižní fantastično 

Autoři, které R. G. Ţeposu řadí do této kategorie, hojně využívají kulturní 

parafráze, parodii, intertextualitu, alegorie, paraboly, mnohovýznamový jazyk a důraz 

kladou na detail. Ştefan Agopian (1947) se ve svých prózách vrací do minulosti, na první 

pohled mohou jeho knihy, např. Tache de catifea (1981, Sametový Tache) nebo Manualul 

întâmplărilor (1984, Rukověť událostí), budit zdání staré kroniky, ve skutečnosti jsou 
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prodchnuté duchem postmodernismu. Agopian cituje z existujících i neexistujících knih, 

má zálibu v černé satiře, zvráceném a agresivním fantastičnu. Vytváří atmosféru groteskní 

a ironické extáze, umí povýšit banalitu na slavnostnost, aby tak vydestiloval čirý humor. R. 

G. Ţeposu hovoří v souvislosti s Agopianovým stylem o cynickém estetismu.
79

  

Ioan Groşan (1954) ve svém prvním románu Caravana cinematografică (1985, 

Pojízdné kino) spojuje intertextualitu s opisným stylem Faulknerovým nebo přesností 

Čechovovou, nejedná se však o eklekticismus, ale o směs různých způsobů parodie a 

ironie.
80

 Toto dílo je jedním z nejlepších příkladů rumunské postmoderny, autor si ironicky 

pohrává s ideou velké knihovny, z níž napájí svůj text. Skutečnost se zde opakuje po 

literatuře, kterou s jemnou škodolibostí ohýbá. Dalšími představiteli tohoto proudu jsou 

například Daniel Vighi, Adina Kenereş, Nicolae Iliescu, Tudor Dumitru Savu, Aurel 

Antonie, Mihai Măniuţiu nebo Ştefan Mitroi. 

2.5.4 Analytikové 

Tito autoři mají zálibu ve vnitřních posunech vnímání, zajímají se o minulost a 

velká existenční témata. Pro analýzu používají esejistický tón. Alexandru Vlad (1950) ve 

své knižní prvotině, sbírce povídek Aripa grifonului (1980, Křídlo gryfa), ukazuje, že nemá 

zájem o akci, fakta nebo dějovost. Situace, které vytváří, jsou východisky pro analytická 

připomenutí nebo meditativní snění na okraji křehkého osudu existence. Autor má 

pedantsky vycizelovaný styl a vyniká v textualistických postupech.
81

 Stelian Tănase (1952) 

si ve svém románovém debutu Luxul melancoliei (1982, Přepych melancholie) pohrává 

jako ironický vševědoucí vypravěč s textem, kumuluje fakta, stavy a pocity, mění 

vyprávěcí perspektivu, používá širokou paletu stylů, zbavuje se interpunkce a pohrává si 

s grafickou stránkou textu.
82

 Do této skupiny řadí Ţeposu i Adrianu Bittel a Rada 

Ţuculesca. 

2.6 Postmodernismus 

Petru Cimpoeşu, jak doložíme v části této diplomové práce věnující se jeho dílu, 

vstoupil na literární scénu jako příslušník generace osmdesátníků a dnes je považován za 

jednoho z představitelů rumunské postmoderny. Rád bych proto na tomto místě stručně 
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přiblížil, co je postmodernismus, jak se projevoval v 80. letech v rumunském literárním 

prostředí a jaký byl vztah generace osmdesátníků k tomuto fenoménu. 

Termín postmodernismus byl poprvé užit Josephem Hudnutem v článku o 

architektuře. I v rumunském kulturním prostředí se objevil nejdříve mezi architekty a 

urbanisty, později mezi výtvarníky a hudebníky.
83

 Do literárního povědomí proniká 

nejprve v časopise Secolul ´20 prostřednictvím anglistů a rubriky Proza americană post-

modernă (Americká postmoderní próza), která vyšla poprvé v roce 1974.
84

 O 

postmodernismu se v literárním tisku teoretizovalo od počátku 80. let a naplno se zde 

prosadil v monotematickém čísle časopisu Caiete critice 1-2/1986.
85

 Postmodernismus, jak 

je už patrné ze samého jména, je překonáním modernismu, proti němuž se vymezuje. Brian 

McHale ve své knize Postmodernist fiction (1987, Postmoderní fikce)
86

 vidí zlom mezi 

modernou a postmodernou, říká, že došlo ke změně paradigmatu, kdy zkoumání se 

posunulo od problematiky vědění k problematice bytí, došlo tedy k posunu od 

epistemologie k ontologii. Zatímco modernismus se v dobré tradici romantismu pokusil 

prosadit myšlenku existence paralelních vesmírů – světa a umění, přičemž prosazoval 

jejich autonomii, postmodernismus přebral od avantgardy ideu relativnosti těchto rozdílů - 

tato dvě teritoria se proplétají, jde o dvě zrcadla postavená proti sobě, odrážející 

donekonečna obrazy. Dělicí čára mezi realitou a fikcí nemůže být než svévolná, proto je 

odmítáno striktní rozdělování, které prováděla moderna, „hranice mezi realitou a fikcí jsou 

pohyblivé.“
87

 Novost postmoderního paradigmatu spočívá v simultánnosti a interferenci 

možných světů, za první postmoderní postavu z tohoto pohledu může být považován Don 

Quijote.
88

 Ostatně postmoderní znaky lze nalézt u mnoha spisovatelů dob minulých, 

například u Lawrence Sterna, u latinskoamerických magických realistů, francouzských 

experimentalistů, ale i v rumunské literatuře, např. v próze N. Brebana nebo S. Titela, jde o 
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pasáže ironicky sebereflexivní, které obsahují parodii a intertextuální hry.
89

 

Postmodernismus integruje to, co dříve bylo v literatuře nonkonformním gestem, řadu 

obecných znaků postmoderny (parodické přepisování, prolínání různých stylů a kulturních 

kódů, ironie, směs narativních plánů atp.) najdeme už u Joyce.
90

 Také nepravidelná a 

útržkovitá struktura postmoderní prózy vychází z moderního románu (Musil, Joyce).
91

  

Mezi znaky postmodernismu patří eklekticismus, vědomé míchání vysokých a 

nízkých témat, intertextualita, koláž, knižnost a kulturní aluze. Všechny je sjednocuje 

ironický duch, odmítnutí kanonizace textu a jeho dogmatizace.
92

 Pro postmodernisty není 

nic tak autentické jako text utvořený s plným vědomím umělosti.
93

 Carmen Muşat
94

 mezi 

zvláštnosti postmoderní estetiky uvádí duplikace a multiplikace začátků, konců a děje 

vůbec, parodickou tematizaci autora i čtenáře, manipulaci postavami i čtenářem, rovnost 

mezi pravdou a lží, originálem a kopií, autoreferenčnost a metafikci, dialogický vztah 

k textům z dějin literatury a ke světu vůbec. Mluví o novém způsobu vnímání reality jako 

nespojitého světa, ve kterém neexistuje příčinná souvislost či pokrok. Postmoderní 

spisovatelé často používají velmi rychlou souslednost detailů, ke kterým se přidávají 

kulturní aluze typu vlastních jmen a toponym.
95

 Vlastní jména v postmoderních dílech pak 

často slouží jako všeobecné reference, narativní signály.
96

 Základním postupem je popis, 

psaní seznamů, rozvažování nad vztahem popisu a vyprávění. V postmoderní próze přebírá 

popis automaticky mnohé z funkcí vyprávění, důležitý je pohled, co je vidět a jak.
97

 

Postmodernismus vrací do diskuse sám pojem literatury jako formy života, jako 
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živý vztah mezi autorem, textem a čtenářem.
98

 Klasické rozlišení mezi autorem, 

vypravěčem a postavou již v postmoderní próze nefunguje. Smíchání postav a vypravěčů, 

mnohdy lze říci až (záměrné) zmatení, je ještě zesíleno autorovými intervencemi do textu. 

Ve většině postmoderních děl je silně přítomen jejich autor, který je podle M. Foucaulta
99

 

nejvyšší autoritou, jež se rodí současně s textem. V postmoderní próze jsme svědky 

permanentního zapojení autora do textu, svým přístupem (vkládá do textu své pochybnosti 

nebo provokace) dekonstruuje konvence umožňující literární iluzi.
100

 Postmoderní 

spisovatel vstupuje do dialogu se svými postavami, experimentuje s pluralitou svých já a 

začleňuje do textu množství biografických detailů. Výskyt postmoderního autora v jeho 

díle dokládá podobnost mezi světem textu a skutečností (realitou).
101

 Postmoderní próza je 

pak labyrint, ve kterém kličkují autoři a jejich postavy, vypravěči a čtenáři, přičemž jejich 

role jsou vzájemně zaměnitelné.
102

 Poslední slovo v organizaci textu má přitom podle 

Rolanda Barthese čtenář.
103

 Umberto Eco pak označuje text za produkt, jehož interpretační 

osud musí být součástí mechanismu jeho vlastního vzniku. Počítá se s modelovým 

čtenářem, který spolupracuje na aktualizaci textu. Podle Eca psát znamená konstruovat 

skrze text vlastní model čtenáře.
104

 

Mezi základní pilíře postmoderny patří všudypřítomná ironie a parodie. Skrze ně 

postmodernisté uplatňují i ty nejanachroničtější literární formy, jež tím reformulují.
105

 

Ironie a parodie jsou zásadními nástroji, se kterými postmoderní kritické myšlení 

operuje.
106

 Podle kanadské literární kritičky Lindy Hutcheon je parodie (potažmo ironická 

citace, pastiš) považována za ústřední znak postmodernismu, a to ať už jeho příznivci či 

odpůrci.
107

 Postmoderní parodie z 80. let je ironická a kritická ve svém vztahu k minulosti, 
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není nostalgická. Postmoderní ironie (Umberto Eco o ní mluví jako o metalingvistické hře) 

pak odmítá nadřazenost, uzavřenost a odstup typický pro modernismus 70. let. 

Charakteristické je pro ni ironické opakování.
108

 Postmodernismus tedy na jedné straně 

přiživuje jednotící ideály, na druhé straně paradoxně vše „odsvěcuje“ svou parodií a 

ironií.
109

 Podle Christine Brooke-Rose má postmoderní próza za ústřední téma 

neinterpretovatelnost světa, jde o parodii pokusů tradiční realistické prózy svět 

interpretovat.
110

 

Postmodernismus se snaží usmířit dvě ambice – tu romantickou s důrazem na celek 

(dosažený snem, mystikou) a tu modernistickou s důrazem na útržkovitost, individualismus 

a kritický duch racionalismu.
111

 I. Buduca říká, že postmodernisté chtějí sjednotit realitu 

s imaginací, realismus s fantazií, fikci a její kritiku, možná dokonce umění s vědou.
112

 A. 

Pleşu označuje postmodernismus za překonání fanatického modernismu. V určitém smyslu 

je tak pokusem nahradit rétoriku elitářské odvahy rétorikou zdravého rozumu, rizikem je 

sklouznutí do triviálnosti a kýče. Postmodernismus odpovídá internacionalistické moderně 

lokálním zabarvením, domácími hodnotami a dialekty. Zatímco moderna na čtenáře 

nedbala, a ten jí proto často nerozuměl, postmodernismus se jej snaží svést.
113

 Ideální 

postmoderní román pak musí podle Johna Bartha překonat spory mezi realismem a 

irealismem, mezi příznivci formy a obsahu, mezi ryzí a angažovanou literaturou, mezi 

elitistickou fikcí a konzumním románem.
114

 

2.7 Generace osmdesátníků ve světle postmodernismu 

2.7.1 Průniky mezi osmdesátníky a postmodernismem 

Jaké jsou tedy průniky postmodernismu s literárními postupy generace 

osmdesátníků? Najdeme jich poměrně značné množství. V době prvních náčrtů 
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postmodernistické poetiky v západním světě dominovaly rumunskému umění čistě 

neomodernistické tendence související s ideologickou oblevou v 60. letech po předchozí 

dekádě socialistického realismu.
115

 Konec neomodernistického paradigmatu se 

v Rumunsku nesměle ohlašuje v 70. letech, kdy M. Cărtărescu poukázal na postmoderní 

autoreferenčnost u nastupující generace spisovatelů.
116

 Koncept postmodernismu byl 

v Rumunsku zpočátku (nejen, ale zejména) kritizován jako imitace zahraničních vzorů bez 

ohledu na místní kulturní specifika.
117

 Gh. Manolache
118

 si s odstupem klade otázku, jestli 

bylo Rumunsko v 80. letech na postmodernu vůbec zralé (Rumunsko v žádném případě 

v té době nebylo možné označit za postindustriální společnost), jestli se nejednalo o 

bezhlavé přejímání západních forem, v rumunské literatuře dlouhodobý problém již od 

druhé poloviny 19. století, kdy Titu Maiorescu přišel s teorií „forme fără fond“, forem bez 

obsahu. I. B. Lefter uvádí, že prvním osmdesátníkem, který použil termín postmoderní, byl 

A. Muşina ve svém článku z roku 1982 publikovaném v časopise Astra. Jako ústřední rys 

postmodernismu uvedl „nový antropocentrismus“, tedy „rehumanizaci poezie skrze 

znovupřiblížení se každodennímu životu“. Postmodernismus je dle A. Muşiny 

intelektualistický, ale ne ve „vážné“ variantě, nýbrž v ludické, radost ze hry má přednost 

před výchovnými hodnotami. Jelikož používá všechny formy, žánry a jazykové prostředky, 

je postmodernismus také demokratický.
119

 

Na rozdíl od západní postmoderní literatury, a zvláště té americké, která reflektuje 

„odreálněnou“ realitu převážně přes masmédia a Hollywood, v případě rumunské 

postmoderny můžeme mluvit o pokusu znovu ustanovit základní souřadnice reality, jimž 

hrozilo, že zmizí v záplavě dobových stranických diskursů. Rumunští spisovatelé se 

odvracejí od komunistické utopie dokonalé společnosti, propagované na stránkách tisku a 

v televizi, která však byla v totálním rozporu s každodenní sociální realitou. Pro 

postmoderní spisovatele z východní Evropy psát znamená znovuvytvářet realitu v její 

banálnosti. V totalitním státě není v krizi realita, ale její oficiální reprezentace. V tomto 
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kontextu je pak návrat k realismu způsobem ničení falešné šablony totalitní utopie, která 

nahrazuje historii. Znovuzískání historie začíná se znovunalezením chuti pro nedůležité 

detaily a banalitu, což lze interpretovat jako podvratný postoj vůči propagandě o nejlepším 

možném světě. Jazykové hříčky, ironie, parodie, to vše nezapadá do doby seriózních 

stranických direktiv.
120

 Generace osmdesátníků v tomto směru odmítá dělat kompromisy a 

zapojit se do politické lži propagované vládnoucí ideologií. Autoři této generace měli 

odvahu k experimentu, když odlišným stylem psali o něčem zcela jiném než režimem 

protežovaní prozaici. 

Postmoderní rumunský spisovatel, který trvale zápolí s problémem hledání své 

vlastní identity, zažívá svobodu mluvit ve svých textech o sobě samém s neskrývanou 

rozkoší. Objevení tělesnosti je dle C. Muşat
121

 jedním z nejzajímavějších aspektů 

rumunského postmodernismu, část spisovatelů je znovuzískáním ztracené tělesnosti přímo 

posedlá (Crăciun, Cărtărescu). Lidské tělo opět dobývá privilegovanou pozici, kterou mělo 

v kultuře doby antické. Tělo jako text, text jako tělo, to jsou opakující se témata 

postmoderní literatury.
122

 Tělesnost paměti je pak vyjádřením symbiózy mezi tělem, časem 

a světem.
123

  

Mnozí kritici se k fenoménu postmodernismu stavěli zdrženlivě, jako M. 

Iorgulescu, který v polovině 80. let, kdy již debata o postmoderně v rumunských literárních 

časopisech byla rozvinutá, ironicky mluví o postmodernismu jako o nejnovějším 

terminologickém všudybylovi.
124

 A. Muşina zase tvrdí, že termín postmodernismus je 

velice lehce manipulovatelný, má více významů, a proto je matoucí ho vůbec používat. 

Upozorňuje, že na Západě se tento termín používá převážně v kontextu prózy, zatímco 

v Rumunsku spíše v kontextu poezie.
125

 Naopak I. B. Lefter s jistými nuancemi považuje 

celou generaci osmdesátníků za postmodernistickou, jinak ale existuje řada dalších názorů 

lišících se jeden od druhého v tom, kdo z rumunské literatury má být považován za 
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postmoderního autora.
126

 Dle A. Muşiny je postmodernismus – na literární úrovni – 

výrazem určitého intelektuálního (ale i technologického a duchovního) momentu, který je 

v zásadě vlastní západní civilizaci, používání tohoto termínu se mu jeví ve většině případů 

jako neadekvátní, varuje před lehkostí, se kterou lze najít postupy obdobné těm západním 

postmoderním i v rumunské literatuře. Pro definování literárního proudu není totiž zásadní 

používat určité postupy, ale přístup k psaní, vztah ke čtenáři a vize světa, která se pod 

rétorickým povrchem skrývá. A. Muşina dále tvrdí, že metafyzika moderny spočívá ve 

zpochybnění relevance reálna, normálna, referenčnosti a v pokusu učinit z textu objekt, 

který může existovat i bez čtenáře. Postmoderna se zabývá komunikací, ale nedokáže 

naplnit metafyzické prázdno moderny ničím jiným než slovy. Potřeba existence je 

promýšlena, ne procítěna. To, co A. Muşina nazval novým antropocentrismem, je však jiné 

- metafyzikou je tu právě obyčejné lidství, normalita.
127

 Vyprávění (narace) se u generace 

osmdesátníků stává nejvýmluvnějším vyjádřením individualismu, a to skrze 

všudypřítomné rozmnožování příběhů a postav [mezi nejlepší příklady takového postupu 

patří Şt. Agopian a jeho Tache de catifea, M. Vişniec a jeho Cafeneaua Pas-parol (1992, 

Kavárna Pas-Parol), Gh. Crăciun a jeho Frumoasă fără corp (1993, Kráska bez těla), M. 

Nedelciu a Tratament fabulatoriu nebo M. Cărtărescu a Orbitor (1996, Oslepovač)].
128

 

Z pohledu studia znaků postmoderny v rumunské próze 80. let je zajímavé, že i v 

generaci osmdesátníků se objevují „historické“ romány, nikoliv ale z důvodu, aby se jejich 

autoři vyhnuli cenzuře [jak např. v minulosti napsal Eugen Barbu román Principele (1969, 

Kníže), který umístil do období vlády fanariotů, přičemž se jednalo o jasnou alegorii na 

stavbu kanálu mezi Dunajem a Černým mořem, na které na počátku 50. let 20. století 

pracovaly desetitisíce politických vězňů]. Spisovatelé (nejvýrazněji Ştefan Agopian) jsou 

fascinováni historickými prozaickými formami, které různě skládají a rozkládají, přičemž 

vznikají historické metaromány, fikce o historických iluzích a iluze o historickém románu. 

Chybí zde však zájem o tradiční téma času a dějin.
129

 Gh. Manolache mluví o historickém 

metarománu, neboť autoři (Agopian, Nedelciu, Horasangian) si hrají s historizujícími 
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styly. Historická metafikce u osmdesátníků přebírá postmodernistickou ideologii plurality 

a uznání jinakosti. Hrdinou není určitý obecný typ, ale excentrik či figurka z periferie 

dějin.
130

 V těchto svých dílech autoři podrývají autoritu a objektivitu historických zdrojů a 

vysvětlení, texty se (na rozdíl od předchůdců osmdesátníků vyprávějících převážně o 50. 

letech) nesnaží sdělit pravdu, ale spíš se ptát, čí pravda se vypráví. 

Co se týče možného rozdělení rumunského postmodernismu, C. Muşat rozlišuje 

dva typy:
131

 Na jedné straně je to postmodernismus ludický, sebeironický a parodický, 

který je charakterizován epickou diskontinuitou, výkladem narativních strategií a postupů a 

systematickým porušováním pravidel díla, parodováním literárních konvencí a přímým 

provokováním čtenáře. Do této skupiny řadí autory jako je M. H. Simionescu, C. Olăreanu, 

M. Nedelciu, G. Cuşnarencu, B. Horasangian. Na druhé straně pak postmodernismus 

antropocentrický, který se orientuje na člověka a snaží se rehabilitovat symbolickou 

představivost. Sem řadí autory jako je R. Petrescu, Gh. Crăciun, M. Cărtărescu, Şt. 

Agopian. 

Lze uzavřít, že u generace osmdesátníků nelze hovořit o všech znacích 

postmodernismu, ale některé se zde bezesporu objevují již hojně. Především se jedná o 

ironický odstup, útržkovitost, intelektuální humor, časté využívání autoreferencí, 

groteskna, kýče, parodie.
132

 Poetika generace osmdesátníků míří na odstranění bariér mezi 

vysokým a nízkým, centrem a periférií, a to např. i rehabilitací krátké prózy považované za 

nižší formu než román.
133

 Popularita postmodernismu byla dle Gh. Manolacheho 

v Rumunsku dána rovněž tím, že nebyl přijat jen jako nový literární proud, ale i jako 

ideologický instrument opozice (byť pasivní a vyhýbavé) vůči společenskopolitické a 

kulturní realitě.
134
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2.7.2 Textualismus 

Na tomto místě je vhodné uvést alespoň základní informace o dalším literárním 

směru, který jsem již zmínil výše v rámci rozdělení generace osmdesátníků dle R. G. 

Ţeposa na čtyři pomyslné větve, a to textualismus. Jedná se o literární hnutí 

charakterizované radikálním přístupem k lingvistickému materiálu. Povrchně může být 

textualismus rozpoznán tak, že v textu se odkazuje na jiný text. Je zosobněním snahy o 

nový estetický směr v rumunské literatuře 80. let. Jde o soubor postupů, jejichž 

prostřednictvím dělá text ze čtenáře partnera a otevírá se k nekonečnému horizontu 

intertextuality. Intertextualita je podle J. Kristevy mozaikou z citátů, nejedná se jen o 

absorpci jiných textů, ale i o jejich transformaci.
135

 Podle R. Barthese intertext znamená 

nemožnost žít mimo nekonečný text, ať už je tím textem Proust, noviny nebo televizní 

obrazovka.
136

 H. Silverman k textualitě dodává, že text je to, co se čte, a textualita je to, jak 

se to čte.
137

 Součástí textualismu je i tendence opustit uzavřený a limitovaný koncept díla a 

přiklonit se k novému pluralistickému konceptu, který vidí text jako síť. Rozdíl mezi teorií 

a praxí neexistuje, text a realita se v sobě navzájem rozpouštějí, až vzniká tzv. texistence 

(rum. texistenţă), nedělitelnost textu a reality. Mezi textualismem a realismem lze však jen 

málokdy mluvit o rovnováze, stejně jako nelze hovořit o čistých formách, pouze o 

převažujících tendencích.
138

 Mezi znaky rumunského textualismu patří: autoreferenčnost a 

metatextualita, autenticita (textuální citát = autentický citát), intertextualita, útržkovitost, 

textová nadprodukce, tělesnost textu (text má stejnou povahu jako bytost), vymizení 

literárních postupů založených na zobrazení, metafoře.
139

 Pokud je vše včetně reality 

považováno za text, pak psát autenticky znamená psát textuálně. V textualismu je intuitivní 

psaní zdvojeno filologickým zkoumáním, což odstraňuje naivní realismus. V. Andru říká, 

že textualismus sice pramení z intelektualismu, ale živí se z ulice, z divokých bytostí.
140
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Podle A. Oţoia je textualismus strategie se třemi hlavními cíli: 1. redefinování 

pojmu díla, které se stává pluralitním textem, pouhým článkem ve velkém kulturním textu, 

2. neustálé dotazování sebe sama na text, který se zrovna píše, a to právě v momentu jeho 

utváření, 3. nový vztah se čtenářem, který se stává účastníkem textuální hry a tedy 

spoluautorem. Textualisté se snažili vzdálit od pouhé sterilní hry a napodobit realitu, 

textualismus jí připodobňoval své struktury.
141

 Textualismus se stal zastřešujícím pojmem 

pro seskupení různých tvůrčích postupů. Gh. Crăciun sám později prohlásil, že ani pro něj 

nebyl textualismus příliš jasnou teorií. Textualismus je tedy souhrn určitých znaků a Gh. 

Crăciun jej definuje následovně: je to estetická forma, u které vědomí o samotném textu 

převládá nad jeho faktickým obsahem.
142

 Čistý textualismus, dá-li se o něčem takovém 

vůbec uvažovat, už po roce 1980 prakticky neexistoval,
143

 mentor Ovid S. Crohmălniceanu 

odrazoval mladé prozaiky v kroužku Junimea od textualistického dogmatismu, pro většinu 

osmdesátníků byl jen jedním z nástrojů a k jeho širší popularitě mezi spisovateli došlo jen 

v krátkém období na začátku 80. let, kdy však zanechal v literárním životě výrazný otisk a 

svou radikálností nasměroval obrat prózy do hájemství postmoderny (podle E. Simiona je 

textualismus dokonce formou postmodernismu v rumunské próze).
144

 Nejzarytějším 

textualistou byl Gheorghe Iova, který A. T. Ionescovi příznačně připomíná japonského 

vojáka bojujícího na ostrově kdesi v Tichomoří i léta po skončení světové války.
145

 

2.7.3 Kritika nových směrů 

Mircea Nedelciu tvrdí, že existují dvě krajní interpretace přínosu generace 

osmdesátníků – jedna se raduje, že rumunský textualismus existuje, druhá prohlašuje, že 

jde pouze o jednoduché imitace Západu. Obojí je podle M. Nedelcia chybné, neboť 

generace osmdesátníků není synonymem textualismu a postmodernismu v jiných 

zemích.
146

 I ostatní významní autoři a literární kritici z generace osmdesátníků se brání 

ztotožnění této generace s termíny postmodernismus či textualismus. Podle A. T. Ionesca 
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nejde o postmodernismus, ale o antropocentrismus, když v centru pozornosti stojí a 

referenčním systémem se stává individualita.
147

 Podle Gh. Manolacheho osmdesátníci v 

letech 1984-88 zjistili, že se stali – nedobrovolně – postmodernisty. U generace 

osmdesátníků však nejde o čistý postmodernismus nebo textualismus, u každého autora se 

jednotlivé vlivy mísí.
148

 V rumunském prostředí bylo však přinejmenším v 80. letech 

obecně za postmodernismus bráno způsob, jakým tvořila generace osmdesátníků. Na druhé 

straně Ştefan Borbély si v polovině 80. let nemyslí, že Rumunsko má postmoderní 

literaturu, tím méně generaci postmoderních autorů.
149

 A. Muşina pak kritizuje přístup 

spočívající v tom, že mnozí prohlašují, že v Rumunsku existuje postmodernismus, což činí 

literaturu světovější. „Postmodernismus u bran Orientu, jak skvěle to zní. Jak vzdálený, 

nemožný příběh.“
150

 

Přijetí postmodernismu a textualismu ve spojitosti s tvorbou osmdesátníků nebylo 

v rumunské literatuře jednoznačné. Kritika přicházela jednak zvenčí, kdy generace 

osmdesátníků byla těmi, kdo její existenci a přínos zpochybňují, označována ironicky jako 

„džínová generace“, která bezobsažně nasávala a do rumunského prostředí přenášela 

západní vlivy, které ale jen těžko mohly v místním prostředí naplno rezonovat.
151

 Kritikou 

nešetřili ani autoři a kritici „zevnitř“ generace. Podle Gh. Crăciuna byli osmdesátníci 

posedlí synchronizací rumunské literatury s Evropou a světem,
152

 přičemž mezi jinými ani 

Petru Cimpoeşu nesouhlasí s domněnkou, že synchronizace s děním ve světě je zárukou 

hodnoty.
153

 Stejně tak Cimpoeşu namítá, že rumunští postmoderní spisovatelé píší pro 

omezenou elitní skupinu, neberou ohled na čtenáře, kteří mají vysoký intelektuální 

potenciál, ale chybí jim literárněvědné znalosti (jako např. ekonomové, inženýři, lékaři). 
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Tito čtenáři by si našli čas na čtení rumunského románu, pokud by je jeho problematika 

opravdu zajímala. Postmoderní spisovatelé však chtějí být synchronní se Západem, 

vztahují se k jiným kulturním prostorům a zanedbávají rumunské kulturní prostředí, 

rumunského čtenáře.
154

 Gh. Crăciun s časovým odstupem řekl, že je jasné, že model krátké 

prózy nebyl řešením pro budoucnost, nesl v sobě znamení doby, v níž byl vypracován, a 

sociální, politické, kulturní, existenciální otisky dnes již vymizelého kontextu, který je 

čitelný jen mezi řádky. Tato próza byla určena čtenáři, který byl obklopen tehdejším 

světem – velice konkrétním světem, o němž se však nedalo otevřeně mluvit. Podvratný 

efekt byl ale velice skrytý a je dnes jen těžko čitelný.
155

 Skupinové publikace a literární 

kroužky rovněž přispěly k tomu, že je generace osmdesátníků nahlížena jako stádní jev, 

jako skupina, které chybí individuality.
156

 Stejně tak někteří kritici vnímají generaci 

osmdesátníků jako pozoruhodný fenomén, který však nikdy nedal vzniknout velkému 

dílu.
157

 

2.8 Stručný vývoj v 90. letech 

Pokud jsme pojednání o generaci osmdesátníků uvedli krátkým historickým 

exkurzem, nabízí se možnost orámovat jej i z druhé strany, tedy tím, co přišlo v letech 

následujících. Politické změny, které přinesl rok 1989, znamenaly v Rumunsku také 

výraznou změnu postavení literatury a spisovatelů. Společnost svůj zájem odklonila k 

politikům a médiím, nakladatelství ovládla dosud zakázaná překladová či exilová 

literatura, pokud ne rovnou pokleslejší žánry (literatura erotická, okultní atp.). Kdysi 

vlivný a mocný Svaz spisovatelů oslabil, zanikla řada tradičních literárních časopisů a 

nakladatelství, mnoho nových vzniklo, aby záhy zase zaniklo. Za této situace neměli 

spisovatelé z generace osmdesátníků, často výsostní intelektuálové, ještě nedávno 

považovaní za vycházející literární hvězdy, prakticky žádný reálný vliv. Z celé kritikou 

vychvalované generace prozaiků se prosadilo (rozuměj pokračovalo v publikační činnosti) 

jen pár silných osobností, které svou generaci něčím přesahovaly (Nedelciu, Groşan, 

Agopian, Cuşnarencu, Cărtărescu) nebo se z ní už od počátku do značné míry vymykaly 
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(Cimpoeşu). Některé prvky využívané osmdesátníky se alespoň staly výchozími body 

prózy 90. let, ta ale není tolik teoreticky založená a intelektualistická.
158

 

V 90. letech pak vedle sebe v postmoderním prostředí (chaotickém, rozdrobeném) 

existují různé skupiny a skupinky, jejichž úspěch už nezáleží na kritickém ohlasu, ale na 

faktorech ekonomických - jaké si dokáží najít sponzory, do jakých deníků se dokáží 

prosadit atp.
159

 Zájem o generaci osmdesátníků opadl, což Gh. Crăciun přičítá i tomu, že je 

spojen s minulostí, a minulost není v kurzu. Literární kritika se zaměřovala na jiné jevy. Na 

začátku 90. let se tak zdá, že tato generace zcela zapomněla svou identitu, pozbyla své 

původní motivace a energii, podminovala se zevnitř. Problém je také v tom, že generace 

byla velice široká a někteří její původní členové k ní přestali cítit sounáležitost, jiní přestali 

psát, další se od ní distancovali, rozpadla se tak na solitéry spojené jen historicky.
160

 

Důvodem byl i politický kontext, od spisovatelů se očekávala novinařina, sociologie, 

historie, sociální psychologie a nikoliv každodennost, banálnost a intelektuálně náročná 

intertextualita. V polovině 90. let bylo kanonické skupinové „osmdesátnictví“ již 

uzavřenou kapitolou literární historie.
161

 

Bylo by však – z pohledu 90. let – chybou mluvit o generaci osmdesátníků jako o 

ztracené literární generaci, jejíž přínos je zapomenut a aktuálnost vyvanula. Jak již 

uvedeno výše, bezesporu existují silné osobnosti, které svou pozici potvrdily. Kvůli 

historickým konotacím a zejména kvůli změnám v rumunské společnosti po roce 1989 

však generace osmdesátníků již nemůže existovat jako koherentní literární hnutí, což však 

neznamená, že duch postmodernismu, který na scénu přivedla právě ona, ztratil na 

platnosti.
162

 

2.9 Zhodnocení přínosu generace osmdesátníků 

Posun, ke kterému v 80. letech 20. století v rumunské literatuře došlo, musí být 

každému literárnímu historikovi zřejmý. Zatímco do osmé dekády vstupovala stále 

převážně s neomodernistickými tendencemi, za pouhých deset let, můžeme dokonce říct, 

že během první poloviny dekády, se zabydlela v postmoderních postupech, ba až 
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textualistických experimentech, do značné míry tak po mnoha desetiletích srovnala krok 

s vývojem na Západě, byť občas šlo o synchronizaci do určité míry nucenou, což plynulo 

z vysoké teoretické poučenosti autorů. Lze souhlasit s Gh. Crăciunem, který tvrdí, že 

generace osmdesátníků nebyla vědomým a šíře organizovaným uskupením, ale že 

jednotliví příslušníci přinášeli nejen svůj talent, ale i něco důležitého navíc – vědomí a 

ctižádost profesionality v literární praxi.
163

 Próza generace osmdesátníků se nemá tváří 

v tvář ideologickému totalitarismu za co stydět, vypověděla mnohé o člověku a rumunské 

společnosti daného období. Je to próza na svou dobu bezesporu velice originální tím, že se 

v ní potkává realismus s oneirismem, každodennost s knižností, parabola s pravdou 

řečenou přímo, podvědomí s rozumem, psychologická analýza s tradičním vyprávěním atd. 

K zodpovězení však zůstává nelehká otázka, nakolik je generace osmdesátníků 

textualistická či postmoderní.
164

 

Ačkoliv je tedy přínos generace osmdesátníků neoddiskutovatelný, existuje 

všeobecný pocit nenaplněných očekávání. Ta možná totiž byla až příliš velká. Generace 

osmdesátníků podle A. T. Ionesca chtěla pod vlajkou každodennosti a knižnosti dokázat, 

že tyto dvě kategorie nejsou neslučitelné.
165

 Dá se s takovým programem vůbec uspět i u 

někoho jiného než u literárních kritiků a úzké zainteresované veřejnosti? Radost a naděje 

s nástupem nové literární generace vyjadřuje v roce 1983 Nicolae Iliescu, když s notnou 

dávkou patosu říká: „Cítím, že z jihovýchodní Evropy se zrodí próza, která bude rivalem té 

dnešní jihoamerické.“
166

 Nezbývá než poznamenat, že takovéto ambiciózní naděje se 

nenaplnily, přesto generace osmdesátníků sehrála v rumunské literatuře důležitou 

historickou úlohu. 
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3 Petru Cimpoeşu – biografie 

Petru Cimpoeşu se narodil dne 20. 1. 1952 v rodině krejčího v moldavském Vaslui. 

Po ukončení tamějšího gymnázia absolvoval v roce 1976 inženýrská studia se specializací 

na těžbu ropy a zemního plynu na institutu v Ploješti. Po zbytek sedmdesátých let a 

v letech osmdesátých se věnuje profesi, kterou vystudoval, působí v Bacău a jeho okolí, 

několik let také učí technické předměty na bacăuském gymnáziu. Koordinuje literární 

kroužky v Bacău a Moineşti a v roce 1983 mu vychází první krátká próza v časopise 

Ateneu, publikuje i v dalších literárních periodicích (např. Tribuna, Familia, Vatra, 

Convorbiri literare, Tomis). Rovněž v roce 1983 vydává jaské nakladatelství Junimea jeho 

knižní prvotinu, sbírku krátkých próz Amintiri din provincie (Vzpomínky z venkova). 

Následoval román Firesc (1985, Přirozeně), ve kterém originální formou (skládá se ze 

dvou částí, jedné deníkové a druhé s neosobním vypravěčem) autenticky zachytil prostředí 

těžby nafty v jeho každodennosti. 

Po prosincové revoluci roku 1989 působí až do roku 1998 v nejrůznějších profesích 

spojených s kulturou a médii (např. ředitel loutkového divadla v Bacău, šéfredaktor 

týdeníku Opinia băcăuană, editor v TV Symbol ad.). Teprve v roce 1994 mu vychází 

krátký román Erou fără voie (Hrdinou proti své vůli), který je silně ovlivněn narativními 

technikami, jež se prosadily ve značné části rumunské literatury 80. let – hrdina románu 

„spolupracuje“ s autorem, je narušena chronologie atp. V roce 1995 publikuje parodickou 

pohádku Un regat pentru o muscă - poveste pentru copii de spus bunicilor cînd au 

insomnii (Království za mouchu, pohádka pro děti, k uspávání prarodičů). Následuje v roce 

2000 rozsáhlý román Povestea marelui Brigand (Příběh o velkém lupiči), jeden ze 

solidních rumunských postmoderních rumunských románů.
167

 Autor zde sleduje motiv 

složitého okultního spiknutí, který se rozvíjí apokalyptickým směrem. Dílo obsahuje prvky 

detektivního románu, politické (anti)utopie i motiv Spasitele. Kritikou je chválen za 

brilantní používání postmoderních postupů, s velkým ohlasem u veřejnosti se však dílo 

nesetkalo. V roce 2001 vychází Simion Výtažník, čtenářsky mnohem přístupnější román o 

transformaci rumunské společnosti v 90. letech 20. století. O pět let později následuje 

román Christina Domestica și Vînătorii de suflete
168

 (český překlad vyšel v roce 2008 pod 

názvem Christina Domestica a lovci duší),
169

 bizarní příběh z tichomořského ostrova, který 
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patřil Rumunsku a na němž probíhají podivné experimenty, dílo navýsost postmoderní. Do 

roku 2008 se datuje sbírka povídek Nouă proze vechi. Ficțiuni ilicite (Devět starých próz. 

Nedovolené fikce). První část sestává z devíti povídek, které Cimpoeşu napsal v 80. letech 

a z různých důvodů nebyly publikovány, druhou tvoří krátké prózy napsané po roce 2000. 

Autor se tím vrací k povídkám, tedy k útvaru, kterým do rumunské literatury počátkem 80. 

let vstoupil. V současnosti pracuje Petru Cimpoeşu jako ředitel Krajského ředitelství pro 

kulturu v Bacău. 
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4 Vzpomínky z venkova 

V roce 1983 vyšel Petru Cimpoeşovi jeho knižní debut, sbírka povídek Vzpomínky z 

venkova.
170

 Do rumunské literatury tedy vstupuje v době, kdy se na literární scéně začínala 

etablovat generace osmdesátníků. Autor povídky přihlásil do literární soutěže, a jelikož 

zvítězil, byly publikovány. Jedná se o soubor sedmi krátkých próz, které se odehrávají în 

provincie, což je do češtiny jen obtížně přeložitelný výraz. Rumunsko-český slovník u 

slova provincie uvádí tyto významy: 1. provincie, 2. venkov (včetně venkovských měst).
171

 

První z nich má v češtině jiné konotace a slova je v názvu sbírky užito v druhém významu. 

Když se o někom v Rumunsku řekne, že přišel din provincie, znamená to, že nepochází z 

žádného z velkých měst, ale z maloměsta nebo i z té nejzapadlejší vesnice. Společným 

jmenovatelem je tu určitá kulturní izolace spíše než geografická odlehlost, mentalita, ve 

které se kříží vesnické s maloměstským, nezřídka to nejhorší z obou. Termín však nemusí 

mít pejorativní nádech, lze jej použít prostě pro někoho, kdo nepochází z velkého města. 

Petru Cimpoeşu prožil téměř celý svůj život în provincie (především v poněkud odlehlých 

moldavských městech Vaslui a Bacău) a tomuto prostředí tedy výborně rozumí. Jak se 

ukázalo v jeho pozdější tvorbě, je mu vlastní natolik, že jej prakticky neopouští a psát o 

životě velkoměsta ho neláká. Fascinace světem, který je z pohledu rytmu společenského 

dění na periférii, dala v této knize vzniknout osobité poetice, která si libuje ve zkoumání 

každodennosti, v obyčejnosti postav a jejich chování. Pro úplnost ještě dodejme, že název 

odkazuje ke klasickému dílu rumunské literatury, které napsal rovněž Moldavan, a to 

Amintiri din copilărie (Vzpomínky z dětství, česky 1958) Iona Creangy. 

4.1 Styl a témata 

Kouzlo a literární hodnota těchto povídek spočívají v tom, že šedivá každodennost 

je nabourávána vášní, absurditou či nadpřirozeností.
172

 Samotné názvy jednotlivých 

povídek,
173

 nehledě na jejich obsah, naznačují, že jde o dílo nové vlny mladých 

spisovatelů, kteří pátrají v klidných vodách obyčejných událostí, jež rozčeřují novými 
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experimentálními postupy. Ačkoliv se jedná o prvotinu, je na první pohled evidentní 

autorova jistota ve vyjadřování a schopnost kompozice. Už někteří doboví recenzenti, např. 

Laurenţiu Ulici, si povšimli Cimpoeşova talentu a vyjádřili pocit, že tato skromná sbírka je 

jen prvním pokusem autora, kterého čeká slibná literární budoucnost.
174

 Promyšlenost 

sbírky a její soudržnost je dána mimo jiné tím, že většině povídek je společné určité 

nahlížení z dvojí perspektivy: jedna je obvyklá (všední, typická) a druhá netypická, pomocí 

které autor demaskuje tu první. Tato dualita tvoří základ originality díla a je významná i z 

jiného pohledu: naznačuje nám něco o autorově vnitřním váhání mezi realistickým 

pozorováním a fantaskními představami, ve sbírce je patrná opozice vážný/parodický.  

Povídky jsou, až na jednu výjimku, vyprávěny v er-formě vševědoucím 

vypravěčem. Vypravěč často aktivně komentuje dění pomocí autorských poznámek, které 

úspěšně začleňuje do vlastní povídky. Ta přesto sama o sobě zůstává povídkou (ne jako u 

čistokrevných textualistů, kde jde o způsob komentáře o literatuře). Autor zde stvořil 

vypravěče upřímného a lehce naivního, který skrz své postavy šikovně vede dialog se 

čtenářem. Sám však svou vševědoucnost relativizuje, má od sebe odstup a je mu blízká 

ironie a sebeironie. Povídky se odehrávají v Cimpoeşově tehdejší současnosti, tedy v 70. - 

80. letech 20. století. Zakomponoval do nich i kus soudobého světa, detailně například 

popisuje vybavení typické rumunské panelákové domácnosti či děti vycvičené každého 

uctivě zdravit na chodbách. Neodpustí si ani narážky na všeobecný šlendrián a nedostatek 

spotřebního zboží či rýpnutí do policie, která se o nedělích zaměstnává tím, že z ulice 

megafonem vyzývá obyvatele panelových domů, aby pod hrozbou pokuty nevěšeli prádlo 

na balkóny, protože je to neestetické. Povídky jsou tedy pevně ukotveny v tomto čase, ale 

není to pro jejich vyznění zásadní, Cimpoeşa zajímá spíše jednotlivec, než že by se chtěl 

vyjadřovat k celospolečenským problémům. 

Autorův styl je břitký, úsporný a přesný, používá prostředků spisovného jazyka, ale 

v dialozích a autorských komentářích se nevyhýbá ani hovorové řeči (např. mata namísto 

dumneata) a moldavským regionalismům. V celé sbírce staví na vynikajícím pozorování 

každodenního života obyčejných hrdinů – drobných úředníků, zaměstnanců továren, ale i 

třeba lékaře nebo fotografa. Má smysl pro detail a výstižnou zkratku, je brilantní v 

banálních dialozích, které však dokážou o postavách mnohé napovědět. Podle Iona 

Holbana tu jde o jakési „zliterárnění banálnosti, když autor realitu ‚rozbaluje’ a následně 
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‚znovuzabaluje’ s novou, literární dimenzí.“
175

 Nepostradatelným prvkem Cimpoeşových 

povídek a jeho díla vůbec je humor. A. Condeescu tvrdí, že se jedná o humor „posmutnělý 

a dobrácký, typický pro moldavský fatalismus, tak odlišný od sarkastického patetismu 

valašských ironiků.“
176

 Autor exceluje jako ironik, jeho humor vystupuje z 

bezvýznamných detailů a konverzací a poměrně často se vztahuje k době, kterou popisuje, 

což ale povětšinou neznamená, že by dnes, po více než třiceti letech, ztrácel na 

srozumitelnosti. Ve většině povídek se objevuje vševědoucí vypravěč, který nejenom 

posouvá děj, ale také svérázně komunikuje se čtenářem, jehož často oslovuje („Ale což bys 

to mohl vědět?“, „To vám nic neříká?“, „pokud chcete znát můj názor“, „uvidíte, že...“).
177

 

Tato autorská hra se čtenářem je pro sbírku typická, vypravěč pokládá řečnické otázky, 

domýšlí se, co si čtenář může myslet, co by čtenáře mohlo zajímat, a všemožně si s ním 

zahrává. Tak autor v povídce „Revelaţia“ („Zjevení“) nechá jít fotografa do bytu, který má 

číslo 13, načež hned podotkne: „Uvidíte, že toto slavné číslo v dalším vývoji událostí 

nehrálo žádnou roli, mohlo to být kterékoliv jiné.“
178

 V povídce „Povestea intenţionat 

veselă“ („Povídka, která měla být veselá“) autor vypočítává, co vše si vzal Teofil s sebou 

do nemocnice, a na závěr výčtu dodává: „(...) zdá se mi, že i zubní pastu,“
179

 čímž ironizuje 

svou vševědoucnost (kdo jiný než vypravěč by to měl vědět). Na jiném místě zase svou 

vševědoucnost předvádí: „Pro mě, který zná celý příběh, to není nic neobvyklého, ba 

naopak bych řekl, že zcela předvídatelného.“
180

 Když si doktor z této povídky koupí 

videorekordér, autor se dá do jeho popisu a konstatuje: „(...) nerozumím tomu dost na to, 

abych vám řekl více podrobností (a nejde tu o žádnou stylovou figuru, nerozumím tomu, 

skutečně!).“
181

 Autor tedy demonstruje svůj nadhled a zároveň jej ironizuje. Když pak 

                                                 
175

 „ (...) formulă epică poate fi definită ca o literaturizare a banalului, ca o ‚des-facere’ a realităţii şi ca o ‚re-

facere’ a acesteia pentru o nouă dimensiune, literară.“ HOLBAN, I. Recursul la realitate. Cronica, 1984, nr. 

18, s. 9. 

176
 „ (...) umor trist şi bonom, tipic ‚fatalismului’ moldav, (...) atît de diferit de patetismul sarcastic al 

ironiştilor munteni.“ CONDEESCU, A. Viaţa în provincie. Luceafărul, 1984, nr. 21, s. 5. 

177
 „Dar parcă poţi şti?“, „Asta nu vă spune nimici?“, „dacă vreţi să ştiţi părerea mea“, „veţi vedea că...“ 

178
 „Veţi vedea că numărul acesta celebru n-a avut nici un rol în evoluţia ulterioară a evenimentelor, putea fi 

oricare altul.“ Amintiri din provincie, s. 10. 

179
 „ (...) mi se pare că şi pastă de dinţi (...).“ Ibid., s. 16. 

180
 „Pentru mine, care ştiu toată povestea, nimic neobişnuit, ba aş putea spune, dimpotrivă, absolut 

previzibil.“ Ibid., s. 19. 

181
 „ (...) nu prea mă pricep, că v-aş da mai multe amănunte (nu e nici o figură de stil, chiat nu mă pricep, 

efectiv!) (...).“Ibid., s. 19-20. 



45 

 

doktor vyhraje šesté auto, autor se ptá čtenáře, zdalipak ví, kolik je to peněz: „(...) spočítali 

jste si to někdy? Není třeba, já to spočítal (…). Ani trochu nepřeháním, spočítejte si to 

sami a uvidíte, že právě tolik to je.“
182

 Na závěr si postěžuje čtenáři, že tahle povídka měla 

být veselá, ale „jen se podívejte, jak mi to nevyšlo.“
183

 Všechny tyto hříčky výborně 

fungují, neboť Cimpoeşu je dokáže používat právě tak, aby jich nebylo příliš mnoho a aby 

povídky spíše jen oživovaly, než aby byly jejich základním stavebním kamenem. V tom 

můžeme spatřovat odlišnost autora oproti rumunským ortodoxním textualistům a 

postmodernistům. 

4.2 Povídky 

V povídce „Zjevení“ je vypravěčem obyvatel paneláku, jehož sousedem je 

ateliérový fotograf, jenž má zvláštní dar: stačí mu podívat se na fotografii a ví, jaký kdo je. 

Jednoho dne za ním přijde důchodkyně a chce, aby jí udělal fotografie u ní doma. Autor 

realisticky popisuje průběh celé akce až do zdárného konce, kdy fotograf odchází z domu a 

náhle se dostaví zjevení. Následuje výkřik souseda, neboť v tu chvíli se fotografovi 

podlomily kolena, opatrně se sesunul k zemi a zemřel. Jedná se o přísně realistickou prózu, 

již narušují jen lehce naznačené nevšední až nadpřirozené záblesky. 

Hlavním hrdinou „Povídky, která měla být veselá“ je stavební dělník Teofil, který 

jednoho dne dostane zánět slepého střeva, „úplná hloupost, skoro by nestálo za to o ní 

psát.“
184

 V první části autor sarkasticky komentuje všudypřítomnou byrokracii, korupci 

(„dobře známá obálka“)
185

 a poměry v nemocnici. Teprve v druhé části začíná 

„neobyčejnost“. Cimpoeşu vychází z postulátu, že ta není nic jiného než náhoda. Vypráví o 

lékaři, který má zálibu v kartách, ale jednoho dne prohraje všechny peníze, až na čerstvý 

úplatek od Teofila, za který si koupí los. Vyhraje auto a tento scénář se opakuje pokaždé, 

když si koupí los, autor tuto situaci dovádí ad absurdum, kdy už doktor neví, co s penězi. 

Chce s losy přestat, ale zjeví se mu diblík (spiriduş) a rozmlouvá mu to. Do této chvíle 

přitom šlo o střízlivé realistické vyprávění. Doktor ještě jednou vyhraje, ale okolí už to 

neunese, je vyhozen z nemocnice a lidé se mu vyhýbají, neboť je nařčen z okultismu a 

parapsychologie. Chce najít Teofila, aby mu vrátil peníze, za které si koupil první los, ten 

                                                 
182

 „ (...) aţi făcut vreodată un calcul? Nici nu era nevoie, l-am făcut eu (...). Nu exagerez cu nimic, faceţi 

socoteala şi veţi vedea ă atîta dă.“ Ibid., s. 20. 

183
 „ (...) dar uite că nu mi-a ieşit.“ Ibid., s. 22. 

184
 „O nimica toată, aproape că nici n-ar merita să scrii despre ea.“ Ibid., s. 15. 

185
  V originále „binecunoscutul plic“. 
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se ale i s rodinou úplně vypařil a „dodnes nebyl nalezen“.
186

 

V povídce „Într-o joi dimineaţă“ („Ve čtvrtek ráno“) autor zaznamenává všední 

ráno manželského páru ve středních letech, od zazvonění budíku po odchod do práce. Paní 

Cazanová vaří kávu a kouří první cigaretu, pan Cazan se holí, snídá a odchází. Do 

každodenního stereotypu se však vloudí něco neobyčejného. Nejdříve se ukáže, že paní 

Cazanová nezažehla plyn na plotně, potom jí spadne hrnek, ale nerozbije se, a ona má 

náhle pocit úplného vytržení z obyčejnosti každého rána. Vzpomene si na Gabriela, svou 

první lásku, a na dobu, kterou spolu strávili, v hlavě se jí odehrává scénář, jako by se 

potkali dnes. Díky této drobnosti se zcela mění perspektiva hlavní hrdinky, náhle čtvrteční 

ráno prožívá zcela jinak. Cimpoeşu končí tuto introspektivní povídku slovy: „Zhluboka 

vydechla – někteří tomu říkají povzdych – a tak se začal nový pracovní den.“
187

 Podle 

Ulicie
188

 se zde autor věnuje tématu citové paměti, nostalgickému přehodnocení první 

lásky a paroduje popisný styl introspekce. V. Condurache
189

 zase zaznamenává 

bovarysmus hlavní hrdinky a oceňuje popis vnitřního života, který autor podle něj dokáže 

popsat kromobyčejně silně a přitom tak, že jej lze vztáhnout obecně na každodenní životy 

nespočtu lidí. 

Celá povídka „Temă pentru acasă: Descrieţi o întîmplare deosebită din viaţa 

voastră“ („Domácí úloha: Popište zvláštní příhodu z vašeho života“) se tváří jako slohová 

práce napsaná žákem základní školy, je tedy vyprávěna dítětem a z pohledu dítěte. 

Popisuje domácí příhodu, kdy jednoho dne vypnou elektřinu a matka omdlí, neboť má 

pocit, že jí něco přeběhlo přes nohy. Druhý den se stane to samé a ona je přesvědčena, že 

to byla myš. Manželovi ani synovi to nijak nevadí, nastávají však typické rodinné půtky, 

které umí Cimpoeşu i na omezeném prostoru výborně vystihnout. Když už situace dospěje 

tak daleko, že matka hodlá odejít z domu, otec musí chtě nechtě koupit past, a to proto, jak 

vysvětlil synovi, že „pokud maminka odejde, sousedi nebudou mluvit o ničem jiném. Není 

radno si zahrávat s veřejným míněním.“
190

 Cimpoeşu tu humorně ukazuje mentalitu 

rumunského panelového domu, která se od té vesnické nijak zásadně neliší, vždyť jde 

povětšinou o první generaci obyvatel, kteří vyrostli ještě na vesnici. Sousedi tak jeden na 
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 „ (...) nu s-a găsit nici pînă în ziua de azi.“ Ibid., s. 22. 
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 „Respiră o dată adînc – unii numesc asta oftat – şi astfel începu o nouă zi de lucru.“ Ibid., s. 42. 
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 ULICI, L. Întâmplari în provincie. România literara, 1984, nr. 16, s. 11. 

189
 CONDURACHE, V. Amintiri din provincie. Convorbiri literare, 1984, Mai, s. 4. 

190
 „ (...) dacă mama pleacă, vecinii vor vorbi numai despre asta. Nu te joci cu opinia publică.“ Amintiri din 

provincie, s. 57. 
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druhého dohlíží, zdali náhodou nevytratili nějaké smetí po cestě k odpadové šachtě apod. 

Dětský popis událostí dává vystoupit bezelstnému zaznamenání drobných ironických 

detailů, jako když si autor utahuje z pověstné rumunské pověrčivosti: „Ráno maminka 

tatínkovi řekla, aby byl v práci opatrný, protože se jí zdálo o vroucí vodě. Tatínek opáčil, 

že se nejspíš jenom zvýší nájem.“
191

 Synek každé ráno vytáhne z pasti návnadu, aby se 

myš nechytila, až jednou zapomene a odpoledne rodina nalezne mrtvou myš. „Potom už 

celý večer nikdo nepromluvil. Neměli jsme o čem.“
192

 Autor zde prokazuje vypravěčské 

mistrovství a cit pro detail a familiérní humor všedního dne, nemilosrdný dětský pohled 

mu dává prostor pro ironii, která bezesporu patří k tomu nejlepšímu v autorově repertoáru. 

V povídce „Borny“ („Borny“) potká mladý medik Borny na plovárně dívku Dinu a 

je pro ironika Cimpoeşa příznačné, že se tak stane v dlouhé frontě, jelikož většina sprch je 

pokažených. Autor tu uštěpačně kritizuje všudypřítomnou zanedbanost a nedostatek. 

Těžiště tohoto ve své podstatě milostného příběhu však spočívá jinde – Borny za Dinou 

jezdí každý den, až jednou nepřijede, aniž by se následně ozval. Dina na něm pochopitelně 

žádá vysvětlení, každý den mu volá, ale on jen opakuje, že se nic nestalo, že nemá co 

vysvětlovat, že vysvětlení neexistuje. Celý milostný příběh, nebo možná spíše erotické 

dobrodružství, je zredukován na obsedantní tázání Diny po důvodu proč, i po šesti letech 

Bornymu stále volá („nemůže žít bez toho vysvětlení, nebo přesněji aniž by vysvětlení 

vyžadovala“).
193

 Typické pro tuto povídku je, že vševědoucí vypravěč mezi popisem 

událostí neustále oslovuje čtenáře a pohrává si s ním („Samozřejmě nepřišel. Proč ale 

říkám samozřejmě, když to není ani trochu samozřejmé?“),
194

 přičemž příběh drží pevně 

sevřený ve svých rukou.  

Povídka „Mambătrînă“ („Babička“) se od předchozích odlišuje tím, že se odehrává 

na vesnici a chybí jí humor i hříčky se čtenářem. Autor tu střízlivě a bez efektů popisuje, 

jak přivážejí z nemocnice stařenu, aby mohla umřít doma. Rodina není z jejího návratu 

příliš nadšená, neboť se o ni bude muset starat. Jedinou nadějí je, že „snad má někde zašité 

peníze (…) všichni staří mají někde schované peníze“.
195

 Všichni jen přemýšlejí, co by si 

za její peníze koupili, stařena sama slibuje, že už brzo umře. Autor jemně naznačuje 
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 „Dimineaţă mama i-a spus tatei să fie atent la serviciu, că a visat apă clocotită. Tata a zis că probabil se va 

scumpi întreţinerea.“ Ibid., s. 59. 
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 „După aceea n-a mai vorbit nimeni, toată seara. Nu aveam despre ce.“ Ibid., s. 62. 
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 „ (...) vrea să ştie, nu poate trăi fără această explicaţie sau, mai exact, fără a o cere.“ Ibid., s. 71. 

194
 „Evident, el nu veni. Dar de ce zic „evident“ cînd nu-i evident de loc?“ Ibid., s. 68. 
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 „Poate are niscai bani ascuşi. (...) Toţi bătrînii au bani ascunşi.“ Ibid., s. 79. 
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rodinné pozadí, které částečně vysvětluje, proč se k ní rodina chová tak chladně a 

bezohledně; jedinou vzpomínkou, jež stařenu ukazuje v jiném než špatném světle, je 

historka z doby, kdy byla mladá, a do vesnice přijeli sběratelé folklórních písní. Ona jim 

tehdy zpívala písně, které si sama vymyslela, a vydávala je za tradiční. Na závěr povídky 

stařena opravdu umírá a pár dní poté zastaví u domu auto – elektrikáři přijeli zavést proud. 

Symbolicky se tak výkřikem malého synka („Pořídíme si televizi!“)
196

 uzavírá jedna 

epocha, kdy staří lidé vyprávěli a vymýšleli příběhy, a začíná epocha nová, kdy příběhy 

přicházejí z obrazovky. 

V závěrečné povídce „Scrisoarea“ („Dopis“) autor vytváří zvláštní mlhavou 

atmosféru vesnice, ve které muži vysedávají v hospodě, tlachají a čekají na pošťačku, jež 

se ale neobjevuje. To, že jim stejně nikdo nepíše, vynahrazují tím, že posílají sami sobě 

banální vzkazy. Hrdinou této podivné společnosti je jistý Costel, který napsal sám sobě, že 

zemřel a zve se na pohřeb. Postava O., což znamená Zero (Nula), však opouští důvěrně 

známé prostředí hospody a vydává se hledat pošťačku k ní domů, po cestě ale kvůli mlze 

zabloudí. Mlha v této mysteriózní povídce se zvláštní ponurou atmosférou hraje zásadní 

roli („nebyla ještě tma, nebyla noc, jen nemohoucnost světla“)
197

 a může symbolizovat 

jakési bezčasí, prázdnotu, nejasnost či nejistotu. Cimpoeşovi se v této povídce podařilo 

vytvořit parabolu vesnického života. Postavy jsou definovány svým čekáním na dopisy, na 

to, až se něco stane. Jediným, kdo je pro to sám ochoten něco udělat, je postava O., ze 

které se tím, že se pošťačku vydá hledat a zabloudí, stává postava Zero, která je definována 

zablouděním. 

4.3 Zhodnocení 

Vzpomínky z venkova v době svého vydání nevzbudily větší ohlas. Do budoucna se 

z generace osmdesátníků více počítalo spíše s jinými mladými autory. S odstupem času se 

však jedná o zajímavý debut, v němž nalezneme mnoho rysů, které se později pro 

Cimpoeşa stanou typickými (jemná ironie, maloměstské prostředí, hra se čtenářem, 

záblesky nadpřirozena). V životě samotného autora se vydáním knihy nic zásadního 

nezměnilo, nadále pracuje jako inženýr, bydlí na malém městě. Ačkoliv není součástí 

literárních kroužků v hlavním městě, je se soudobou literární teorií bezesporu obeznámen a 

najdeme u něj mnoho textualistických postupů, jež ale nejsou pro autora tak důležité, jak je 
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 „O să ne luăm televizor!“ Ibid., s. 87. 
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 „ (...) dar încă nu era întuneric, nu era noapte, ci numai neputinţa luminii.“ Ibid., s. 107. 
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tomu u jeho generačních souputníků. Nové metody zde fungují spíše jako oživení a 

nabourávají jinak realistické vyprávění příběhů z každodenního života. Petru Cimpoeşu se 

uvedl jako vypravěč se suverénně zvládnutým stylem nasáklým diskrétní ironií, z dnešního 

pohledu lze tuto sbírku povídek považovat za odrazový můstek k psaní ambicióznějších 

literárních útvarů, stejně jako tomu bylo u dalších osmdesátníků, kteří rovněž od krátké 

prózy přešli k románu. Sbírka je tak současně v souladu s dobovým pohledem mladých 

spisovatelů, kteří rumunskou literaturu „synchronizovali“ s děním na Západě 

(postmodernismus), zároveň však zůstává svébytným hlasem autora, který v hektickém 

literárním provozu začátku 80. let poněkud zapadl. 
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5 Simion Výtažník 

V roce 2001 vychází Petru Cimpoeşovi román Simion Výtažník, s podtitulem 

Roman cu îngeri şi moldoveni (Román o andělích a Moldavanech), a to pouhý rok poté, co 

vydal román Příběh o velkém lupiči, na němž pracoval po velkou část 90. let a který kritika 

považovala za román sice kvalitní, ale příliš komplikovaný a rozvláčný.
198

 Autor ve své 

novince zcela změnil styl a čtenáři nabídl lidskou komedii z provinčního panelového 

domu. 

Cimpoeşův umělecký záměr poučenému čtenáři napoví už motto
199

 románu. Jedná 

se o část Žalmu 80, který je voláním a modlitbou k Bohu o pomoc. Volající Jej prosí, aby 

se o své stádo staral, aby se ujal svého lidu, neboť lid sám nevěří, že by mohl něco změnit 

vlastní silou, proměnu by měl zajistit Bůh, který je příčinou všeho, co se děje a bude dít. 

Hospodinovo jednání je prvotní, to lidské je pak až jeho následkem.
200

 Tato starozákonní 

myšlenka se pak v knize vrací ještě několikrát, včetně závěrečného podobenství, přičemž 

autor ji aplikuje na společenskou situaci v Rumunsku v období tzv. transformace
201

 od 

totalitního režimu k otevřené demokratické společnosti, od komunismu ke kapitalismu. 

Cimpoeşu ve svém díle zkoumá aspekty této přeměny, a to v rámci mikrokosmu obyvatel 

jednoho panelového domu moldavského Bacău, města krajského formátu, kde spisovatel 

prožil většinu svého života. 

Ústřední myšlenkou románu je zkoumání života běžného rumunského občana v 

časech, kdy se okolní svět společensko-ekonomicky zásadně proměňuje. Po desetiletích 

nadvlády komunistické strany - v 80. letech lze hovořit přímo o diktátorském totalitním 

režimu Nicolae Ceauşesca - došlo v celém tzv. východním bloku k revolučním událostem 

vedoucím k zásadním politicko-společenským změnám. V knize autor tento převrat nazývá 

příznačně Události (Evenimente), z čehož lze odtušit, že nesouhlasí s tím, že by se tato 

historická událost dala označit za revoluci. Přesto však došlo k podstatným změnám ve 

všech společenských oblastech, Rumunsko se alespoň dle Ústavy přijaté v roce 1991 stalo 

demokratickým právním státem, jehož občané mají zaručena základní práva a svobody 
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 CRISTEA-ENACHE, D. Un roman spectral. România literară, 2007, nr. 28, s. 6. 
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 „Bože zástupů, navrať se, shlédni z nebe, popatř, ujmi se té révy, kmene, který pravice tvá zasadila.“ 

Simion Výtažník. Orig. text viz Příloha, č. 1. 
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 Komentář biblisty Jiřího Beneše z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dostupný z 

http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/rannislovo/_zprava/977913 . 
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 V rumunštině je užíván termín tranziţie. 
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totalitním režimem dosud potlačované. Se změnou politického systému přišly i změny 

ekonomické, od státem plánovaného hospodářství k doktríně tržní ekonomiky. Cimpoeşa 

však nezajímají tyto změny samotné, ale jejich dopad na obyvatele, kteří se s nimi musejí 

chtě nechtě vyrovnávat. 

5.1 Postavy a děj 

Autor svůj příběh zasadil do podzimních dní roku 1997 a pro ztvárnění své 

myšlenky si vybral prostředí provinčního panelového domu, který zalidnil postavami 

rozličného společenského postavení, věku i charakteru. Je nabíledni, že panelový dům zde 

funguje jako synekdocha (pars pro toto) a že se autor pokouší o ambiciózní zpodobnění 

obecných problémů rumunské posttotalitní společnosti prostřednictvím osudů jednotlivých 

postav. Těm přisoudil tradiční křesťanská jména, jež u žen odkazují na ortodoxní kalendář 

a v některých případech naznačí i charakter postavy (např. svatá Pelaghia žijící 5. století 

nejdříve vedla hýřivý život, načež se po obrácení intenzivně kála), u mužů pak jde o jména 

biblická jako pan Toma (jeho jméno odkazuje na nevěřícího Tomáše, pan Toma totiž 

důvěřuje pouze a jen zprávám BBC), pan Gheorghe (který místo draka chtěl – alespoň ve 

svých představách - bojovat s tzv. Nenáviděným, tedy Ceauşescem) nebo pan Ilie (prorok 

Eliáš, který svolal z nebe oheň). Příznačnost dalších jmen je nejočividnější u Elefterie 

Popesca, který přímo odkazuje na novelu I. L. Caragiala Două loturi (Dva losy) s hlavním 

hrdinou Lefterem Popescem, a u „pána, jehož jméno přejdeme mlčením“, neboť tají svůj 

mimomanželský vztah se sousedkou. Ústřední postava, Simion, jakési ohnisko, kolem 

kterého ostatní postavy krouží, je obdobně jako Ceauşescu ševcem a název knihy 

s přívlastkem „Výtažník“ odkazuje k byzantskému poustevníkovi, asketovi a světci 

Symeonovi Stylitovi staršímu (také Sloupník či Sloupovník), který se v 5. století na 36 let 

uchýlil na vysoký sloup, odkud kázal a udílel rady.
202

 Za zmínku stojí rovněž fakt, že se 

předmětný dům nachází v Sadské, dříve Saské ulici.
203 

Už z tohoto příkladného výčtu je 

zřejmé, že autor se čtenářem komunikuje nikoliv jen prostřednictvím textu samého, ale 

nabízí mu množství kulturně-historických asociací. 

Čtenář se nejprve seznamuje s jednotlivými postavami, které na první pohled 

mohou působit lehce pitoreskně, nicméně při pečlivějším zkoumání jde o určité lidské 
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 VAVŘÍNEK, V. Encyklopedie Byzance. Praha: Libri, 2011, s. 458. Krátký film inspirovaný touto 

postavou natočil v roce 1965 slavný filmový režisér Luis Buñuel pod názvem Simón del desierto. 
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 V originále Strada Oilor, fostă Eulor. 
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typy, které dokáže autor mistrně vykreslit. Nejde mu však v první řadě o psychologické 

zkoumání nitra člověka, ale spíše o zachycení obecných mechanismů myšlení a chování 

lidí daného naturelu. Paní Pelaghia se dvakrát denně usilovně modlí, neboť prožívá 

hluboký rozpor mezi svými náboženskými požadavky a skutečností, ve které se 

dlouhodobě dopouští nevěry se sousedem, „pánem, jehož jméno přejdeme mlčením“. Její 

matka Alis proto posílá do kláštera seznamy, za koho se modlit (s příslušnou sumou), 

zatímco otec Vasile, předrevoluční šéf velkovýkrmny prasat, se pokouší politicky 

angažovat, lépe řečeno dostat se do čela nějaké politické strany. Pan Ion-domovní důvěrník 

je penzionovaný zaměstnanec komunistické tajné služby (o tom, že tam dělal elektrikáře, 

ale sousedi nevědí), ze kterého se stal horlivý nástěnkář a svolavatel domovních schůzí. 

Pan Eftimie je osamělý učitel, který je obviněn, že přivedl studentku do jiného stavu. 

Ştefan Temistocle, jenž byl rodiči jako nemluvně odložen ve výtahu, žije s babičkou, chodí 

do 6. třídy a je tajně zamilován do své učitelky Zenovie, citlivé duše, která však dochází do 

sousedního bytu na lekce tantrajógy k Nicostratu Ubedněnci (přezdívka vznikla z toho, že 

nikomu na zaklepání neotvírá, paradoxně jsou však jeho dveře pořád odemčené a stačí vzít 

za kliku). Plejáda postav je mnohem širší, výše uvedené jsou ty důležitější, které procházejí 

celým textem. 

Ke kolizi dojde ve chvíli, kdy v domě přestane fungovat výtah. Časem se zjistí, že 

na vině je Simion, který se v něm úmyslně „zaseknul.“ V dalších dnech se obyvatelé 

vydávají Simiona nejprve přemlouvat, ať výtah opustí, následně k němu začínají chodit pro 

radu, Simion totiž mluví s anděly, vyjadřuje se v podobenstvích a je vnímán jako svého 

druhu prorok. Po mnoha peripetiích přichází vrcholná scéna domovní schůze u zaseknuté 

výtahové kabiny, kterou ukončí až všeobecná panika, když pan Ilie nastartuje v bytě 

motorku, zatímco se všichni domnívají, že jde o zemětřesení, a zděšeně prchají. Dům je 

zároveň i vytopen (autor zde jasně odkazuje na biblickou potopu) a Simion spolu se svým 

žákem Temistoclem zmizí, zanechá jen svůj poslední vzkaz - Podobenství o panelovém 

domě. To pojednává o domě postaveném za komunismu, ve kterém se po revoluci kvůli 

bezohlednosti jeho obyvatel začaly zhoršovat podmínky: „Slušnější lidé, když viděli, že už 

tu pro ně není místo, provedli výměnu bytů a přestěhovali se jinam.“
204

 Spolu s mottem 

románu tvoří tento závěr poměrně jednoznačný klíč k autorovu záměru kriticky (byť 

s velkou dávkou humoru, o čemž bude pojednáno níže) nahlédnout éru transformace a 

pojmenovat důvody, proč jsou z ní Rumuni tak rozčarováni. 

                                                 
204

 Simion Výtažník, s. 287. Orig. text viz Příloha, č. 2. 



53 

 

5.2 Témata 

Cimpoeşu se systematicky věnuje dědictví časů totality, které živelný vývoj 

transformačních snah do značné míry určuje. Panelový dům, kolem jehož obyvatel se děj 

točí, je nevhodně projektován i postaven,
205

 lidem však nezbývá, jak autor nenápadně mezi 

řádky připomíná, než v něm žít, nic lepšího nemají k dispozici. Drobnými narážkami je 

připomínána doba před rokem 1989, plná šlendriánu, soustavných ústrků a strádání, 

nicméně doba, v níž se bylo možné poměrně snadno zorientovat a ve které – zvláště starší 

obyvatelé domu – uměli žít. Na diktátora Ceauşesca se sice neustále nadávalo, na druhou 

stranu tak byl hromosvodem všech lidských problémů.
206

 Pak byl ovšem najednou diktátor 

popraven a v myslích lidí zůstalo vakuum, které mnohým vyplnil Bůh.
207

 Autor na mnoha 

místech románu rozvádí úvahy o fenoménu obrození církve v Rumunsku 90. let,
208

 víra a 

náboženství hrají v životě jeho postav důležitou roli. Pro Cimpoeşa jsou obecně 

transcendentní otázky velkým tématem, jak přiznává i v rozhovorech, otázka smyslu víry v 

Boha je pro něj jednou ze zásadních věcí, které definují člověka v jeho úplnosti. V románu 

Simion Výtažník, který je plný odkazů ať už na biblické postavy nebo náboženské texty,
209

 

si přímo klade otázku, zda „je vůbec možná svátost v panelovém domě, v podmínkách 
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 „Ti, kdo projektovali obytné panelové domy, vycházeli z předpokladu, že člověk je dobrý, a dobro chce i 

pro své bližní. Ti, kdo v takových domech bydlí, se však dennodenně přesvědčují, že věci se mají úplně 

jinak.“ Ibid., s. 83. V mezipatře je zase tma, „protože projektanta nenapadlo umístit tam okna a žárovka, která 

by jej měla osvětlovat, je věčně spálená nebo tam spíše vůbec není (...), oba dráty k někdejšímu vypínači jsou 

stále pod proudem a jelikož nemají dobře odizolované konce, tak jak to vyžadují normy bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví, toho, kdo by se jich z nevědomosti či neopatrnosti spojitě dotkl, by mohl elektrický proud 

usmrtit.“ Ibid., s. 9. Orig. text viz Příloha, č. 3. 

206
 Pan Ilie jednoho dne dostane dopis od dcery žijící v Dánsku, ve kterém ho viní, že ji v dětství občas zbil 

nebo zamknul doma, za což by v Dánsku šel do vězení. Pan Ilie ze všeho viní Ceauşesca, „protože život byl 

moc těžký, nesehnalo se jídlo, a proto se ustavičně hádal s manželkou, která navíc neuměla vařit.“ Ibid., s. 

185. Orig. text viz Příloha, č. 4. 

207
 Když se Simiona zeptá jeden z nájemníků, proč se nemodlí v kostele, odpoví: „Proboha, mluvíte, jako 

byste nevěděl, co je tam za nával a jak si tam lidi šlapou po nohách! Jako byste nevěděl, že hodně jich chodí 

do kostela jen proto, že potřebují nějakého nového Ceauşesca. Nahradil jim ho Pán Bůh. Nelu, dejte na moje 

slova: kdyby Ceauşescu nezemřel, nikdy by do kostela ani nepáchli.“ Ibid., s. 75. Orig. text viz Příloha, č. 5. 

208
 Petru Cimpoeşu není jediný, kdo se v současné rumunské literatuře tomuto fenoménu věnuje, v roce 2014 

např. česky vyšel román Bogdana Suceavy S bubnem na zajíce chodil. 

209
 Rozbor biblických a náboženských motivů by si bezpochyby zasloužil samostatnou studii, což rozsah ani 

základní téma této práce neumožňují. 
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současného života.“
210

 Skrz postavu Simiona, moderního poustevníka uzamčeného ve 

výtahové šachtě, který obyvatelům sděluje rozličná podobenství o jejich životě, pak autor 

tlumočí své úvahy nad lidskou společností a vzorci chování jedinců, které jsou stejně 

univerzální jako v biblických dobách. Autor kritizuje nově objevené „náměsíčné 

křesťanství“
211

 s přebujelou obrazotvorností, která zejména v těch nejzaostalejších krajích 

Rumunska žene do klášterů a kostelů davy lidí.
212

 Dalším vzorcem chování, jemuž se autor 

u tohoto tématu věnuje, je navýsost pokrytecký přístup, který dlouhodobě praktikuje 

nevěrná paní Pelaghie, jež si každý den modlitbami ulevuje od pocitu těžkého hříchu, 

„neboť když konečně vstane s koleny zdřevěnělými, cítí se lépe, klidnější, smířenější sama 

se sebou, jako kdyby se vyplakala“.
213

 Kritizuje i pragmatický přístup její matky paní Alis, 

která je ve víře horlivá proto, že tak se to patří a nedá se tím nic pokazit.
214

 Příkladem 

technicistního přístupu k náboženským otázkám je zase pohled „pána, jehož jméno 

přejdeme mlčením“, jenž srovnává „Svatou trojici s počítačem, ve kterém je hardwarem 

Bůh-Otec, softwarem Duch svatý a rozhraní, interface, tvoří Ježíš.“
215

 Oproti tomu staví 

autor myšlenku hledání živoucího Boha v přítomnosti, „jinak totiž skončíme tak, že 

budeme nebo nebudeme věřit v Boha, stejně tak jako věříme nebo nevěříme předpovědím 

počasí.“
216

 Náboženský rozměr má pochopitelně i chování hlavní postavy, Simiona. Ten je 

ostatními přijímán jako bezmála světec, každopádně člověk s nadpřirozenou moudrostí a 

prorockými, ne-li rovnou zázračnými schopnostmi. Simion se vyjadřuje v podobenstvích, 

v souvislosti s revolučními událostmi roku 1989 mluví dokonce o zázracích, kdy Ježíš na 

tři dny sestoupil z nebe, aby Rumuny osvobodil od diktátorského jha, za nejvýznamnější 

zázrak považuje, že „jedinci, kteří po celá léta prohlašovali, že žádný Pán Bůh neexistuje, 

se začali zčistajasna žehnat křížem a volat Jeho jméno. Těmto jedincům se říkalo 
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 Simion Výtažník, s. 175. Orig. text viz Příloha, č. 6. 
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 Ibid., s. 174. Orig. text viz Příloha, č. 7. 

212
„Jako bychom si po desetiletích bezvěrectví vytkli za cíl, že se v tomto ohledu rázem staneme něčím jako 

mistry světa...“ Ibid., s. 137. Orig. text viz Příloha, č. 8. 

213
 Ibid., s. 8. Orig. text viz Příloha, č. 9. 
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 „Paní Alis zjistila jaksi náhodou, že pravidla křesťanského života jsou jako pravidla mluvnická. Ať jsou 

sebepřísnější a sebepodrobnější, když je člověk nedodržuje, nic se mu vlastně nestane. Přesto je dobré je 

dodržovat, protože se to sluší.“ Ibid., s. 56-57. Orig. text viz Příloha, č. 10. 

215
 Ibid., s. 135. Orig. text viz Příloha, č. 11. 

216
 Ibid., s. 174. Orig. text viz Příloha, č. 12. 
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nomenklatura.“
217

 Otázce křesťanských hodnot a jejich relevance v transformující se zemi 

se věnuje Simionovo proroctví, že Ježíš v roce 2000 znovu sestoupí na zem, aby se 

s evangeliem jako politickým programem ucházel o post rumunského prezidenta. 

Kandidatura ale skončí neúspěchem, i zbožní občané uvěří dehonestační kampani, která 

poukazuje na to, že Ježíš káže milovat nepřátele, což znamená, že drží s Maďary, že je 

v Jeho minulosti příliš bílých míst, že jeden z Jeho učedníků vzal úplatek, když byl 

celníkem atd. Vrcholem všeho je „hanebný, pomlouvačný útok, plný invektiv a 

postrádající jakoukoli argumentaci, který však – paradoxní, že ano? – bude mít prudký 

citový dopad“
218

 – a totiž, že Ježíš je Žid a v čele státu přece musí stát Rumun. Názor na 

pokrytectví svých krajanů sděluje autor ústy „pána, jehož jméno přejdeme mlčením“: 

„Rumuni mají zvláštní morálku, k jejímž obecným pravidlům se všichni halasně, někdy až 

příliš okázale hlásí, pořád mluví jen o vlastnostech jako čest, upřímnost, oddanost a tak 

dále, jenže obecně platná pravidla vůbec neplatí v jednotlivých případech, v případech 

skutečných osob.“
219

 Autor si neodpustí ani rýpnutí do nové politické garnitury, Simion 

ironicky komentuje, že „za těch šest let, co zemi vedl Ion Iliescu, se postavilo víc kostelů a 

klášterů než za vlády Štěpána Velikého, pověstného svou zbožností. Měl v úmyslu zeptat 

se anděla, jestli by na tomto základě neměl být také Iliescu prohlášen za svatého.“
220

 

Iliescu byl přitom celoživotní komunista, což odpovídá další autorově ironické úvaze, a to 

že každá strana začíná tím, že popře svůj ideologický základ.
221

 

Transformace rumunské společnosti má v románu i další aspekty. Přechod na tržní 

hospodářství způsobil v Rumunsku, stejně jako v jiných zemích východního bloku, krach 

mnoha neefektivních státních podniků, stejně tak se ale lidem otevřely možnosti podnikat, 

přičemž i zde, jako v jiných oblastech života, docházelo k excesům daleko za hranicemi 

nejen morálky, ale i zákona. Autor se nejvíce věnuje pyramidové hře Iona Stoicy 

Caritas,
222

 v románu je pan Elefterie posledním člověkem, který do systému peníze vložil, 

                                                 
217

 Ibid., s. 252. Orig. text viz Příloha, č. 13. 
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 Ibid., s. 259. Orig. text viz Příloha, č. 14. 

219
 Ibid., s. 137. Orig. text viz Příloha, č. 15. 

220
 Ibid., s. 190. Orig. text viz Příloha, č. 16. 

221
 „Dokonce ani ti, kdo založili komunistickou stranu, nebyli původně komunisty, ale sociálními demokraty, 

a teď, po Událostech, došlo k pravému opaku.“ Ibid., s. 93. Orig. text viz Příloha, č. 17. 

222
 Caritas byla pyramidová hra fungující v Rumunsku mezi léty 1992 a 1994. Slibovala účastníkům získat 

během tří měsíců osminásobek investované částky. Přitáhla 400 tisíc plátců a po bankrotu po ní zůstal dluh 

ve výši 450 milionů dolarů, Ion Stoica byl odsouzen za podvod na rok a půl do vězení. 
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přičemž Cimpoeşu prokazuje umění výstižné a vtipné zkratky: účastníci Caritas byli 

multimiliardáři s podmínkou, že nebudou požadovat peníze zpátky, nýbrž je nechají na 

účtech Iona Stoicy. „A takoví zůstali až dodneška!“
223

 Nicméně ani tato zkušenost mu 

nezabrání později prosázet celou výplatu jen proto, že se mu zdálo o výherních číslech. 

Autor dovádí až k absurditě manické chování pana Elefterieho a jeho ženy, kteří kvůli 

finančním potížím žijí ve věčném stresu, berou léky na úzkost, a aby po nich nespali, pijí 

silnou kávu, což je zase rozlítí. Mají přitom pocit, že na výhru mají nárok, a nedokáží 

pochopit, když je jim – z pochopitelných důvodů – odepírána. Autor tak glosuje stav 

příznačný pro dobu transformace, kdy si Rumuni (a situace byla obdobná i dalších 

postkomunistických zemích) mysleli, že svržením režimu jim bez vlastního přičinění 

začnou časy samozřejmé hojnosti. Peníze se stávají v životě lidí stále důležitějšími, neboť 

si za ně na rozdíl od předrevolučních dob lze něco koupit, zároveň však mají moc vstoupit 

lidem i do citového života. Srdce mladé učitelky Zenovie je zlomeno, když jí zasvěcovatel 

do tantrických praktik Nicostrat oznámí, že „city, které k sobě navzájem chováme, jsou 

jedna věc, a poplatek za kurzy jógy věc druhá. Neměli bychom je směšovat.“
224

 Autor zde 

rovněž ukazuje paradox, kdy za komunismu byl Nicostrat disidentem, jógu musel 

provozovat tajně, po převratu svou činnost nadále tají, ale tentokrát proto, aby nemusel 

platit daně. Podobných drobných podvodníků, kteří předstírají duchovní cestu, aby ze 

svých naivních spoluobčanů vylákali peníze nebo sexuální služby (v knize obojí), se 

v transformačních dobách vyrojilo mnoho. Oblíbený systém podomního prodeje, známý i 

z ČR, kde se kupující stává zároveň prodávajícím (multi-level marketing), je dalším terčem 

autorovy kritiky. Napálit se nechá hned několik obyvatel domu a nakupuje třetiřadé 

produkty, přičemž je příznačné, že napálení si kupují věci jako zastřihovač knírku, i když 

knír nenosí. Se soucitem pak sleduje pana Tomu, který si „musí připustit, že v morálně 

volní přípravě na požadavky tržního hospodářství má ještě hodně co dohánět“,
225

 když 

„odložil veškerou obezřetnost, tolik potřebnou v přechodném období, kdy lidé ještě 

nepřekonali starou mentalitu a snaží se oblafnout jeden druhého, takže se můžete nadít jen 

toho nejhoršího.“
226

 V porevolučním světě došlo k zásadním změnám i v mediální oblasti, 

monopol režimu na informace zmizel a v centru pozornosti se ocitly sdělovací prostředky, 
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 Simion Výtažník, s. 146. Orig. text viz Příloha, č. 18. 
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jež prahnou po skandálech a nejsou schopny rozpoznat, kdy se děje něco opravdu 

důležitého (po zmizení Simiona se do panelového domu dostaví i televizní štáb 

s agresivními otázkami a dryáčnickým stylem vystupování), ke všemu bezostyšně, mírně 

řečeno, ohýbají realitu.
227

 V televizi běží převážně telenovely a talk show, ve kterých však 

novináři nejsou schopni korigovat politiky v jejich sáhodlouhých projevech plných 

prázdných frází,
228

 jež jsou v rumunské humoristické tvorbě oblíbeným terčem, lze 

připomenout např. volební projevy v divadelní hře I. L. Caragiala Ztracený dopis. Druhým 

extrémem je pak postava pana Tomy, který bezmezně věří jen a pouze zprávám BBC a dělí 

lidi na ty, co poslouchají BBC, a ty, co ne, zatímco sám rád používá cizí slova, kterým 

nerozumí, aby prokázal svůj intelekt.
229

 

Ke svým krajanům je autor přes všechnu ironii smířlivý, i když odhaluje jejich 

naivitu, slabost nebo hloupost. Příležitostí si k tomu v románu najde dost, postavy sice na 

první pohled působí bezchybně, což je dáno zejména tím, že velice dbají na svou pověst a 

chyby hledají výhradně u jiných. Postupně však vystupuje na povrch jejich pokrytectví 

(nevěra paní Pelaghie), pověrčivost (horoskopy a loterie), buranství bující i kvůli 

zaostalosti veřejných služeb (v kupé si vedle pojídající ženy muž vyzuje boty a zapálí 

cigaretu, zatímco zpožděný vlak stojí v dusnu v polích; žena uplete v čekárně u doktora 

polovinu svetru, než se dostane na řadu), egoismus,
230

 snobství,
231

 primitivní národovectví 

nebo bezohledný kariérismus mladé generace (studentka falešně obviní pana Efitimieho, že 

ji přivedl do jiného stavu, aby si zajistila jeho hlas v soutěži Miss a odstartovala tak kariéru 

modelky). Jedním z vrcholů knihy je pak Simionovo podobenství o drátu u Rumunů. 
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 „Jenomže jak už je u nás nedobrým zvykem, i tentokrát stálo v novinách něco úplně jiného, než co se 
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lidé, protože se o nich učili na fakultě.“ Ibid., s. 188. Orig. text viz Příloha, č. 26. 
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Zatímco jiné národy dostaly od Boha do vínku chytrost, podnikavost či umělecké nadání, 

na Rumuny zbyl jen drát, kterým však Rumun umí vše opravit. Autor zde s typickým 

humorem vyzdvihuje schopnost svých spoluobčanů improvizovat, celou epizodu lze 

interpretovat i jako narážku na rumunskou zaostalost oproti Západu, se kterou se našinci 

naučili žít - auto umí spravit rychleji, než Němec sežene novou součástku, i když je musí 

spravovat častěji. Výsledkem je trefný obraz Rumunska v době transformace: automobil 

„vlastně víc stojí, než jede, nebo spíš jede, jako by stál, ale, přátelé, ruku na srdce, co 

můžeme chtít od pospojovaných kousků drátu?“
232

 

5.3 Humor 

V románu Simion Výtažník se sice Cimpoeşu zabývá vážnými tématy přechodu od 

totality k demokracii, objevují se filozofické a náboženské úvahy, nicméně určujícím 

prvkem knihy je humor založený na ironii. Postavy, kterými autor zabydlel svůj moldavský 

panelový dům, jsou lidskými typy, jež dobře zná – takřka celý život prožil v tomto 

prostředí a je dobře obeznámen s jejich každodenními vztahy i tužbami. Každá z postav o 

něco (více či méně skrytě) usiluje, přičemž toto usilování je často v rozporu 

s proklamovanými morálními pravidly, ba i v rozporu s tím, jak se daná postava chová. 

Autor pak s nadhledem a pomocí ironie vytváří zábavné situace, u nichž ale zůstává jemný 

tragický a existenciální podtón. Cimpoeşu má rovněž výjimečnou schopnost objevit 

komičnost banální situace a dodat jí přesah nebo nový rozměr. Se svými postavami do 

značné míry soucítí a chápe je, ironie není sžíravá a neslouží mu k ponižování kvůli jejich 

naivitě, ignoranci nebo prostopášnosti, spíše je lituje. Byť se komická scéna odehrává 

takřka na každé stránce románu, nejde o karikaturu, satiru nebo černý humor, spíše lze 

hovořit o humoru dobráckém a srdečném. Na několika místech knihy ale autor situaci 

vystupňuje a dovede ji až do absurdity, příkladem je nadsazená scéna mezi panem 

Anghelem a jeho ženou Aglaiou, jejichž barvité invektivy
233

 si lze v běžné domácí půtce 

představit jen stěží. Nasazenému tónu humoru se vymyká třeba také popis nešťastného 

pana Eftimieho, jehož osamělost dosáhla bodu, kdy si povídá se strojovým hlasem, který 

v telefonu oznamuje přesný čas. Obdobné situace zavánějící groteskou jsou ale v knize 

výjimečné a převládá všudypřítomná smířlivá ironie odhalující směšnost nejrůznějších 
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 Ibid., s. 245. Orig. text viz Příloha, č. 27. 

233
 „Tvá ukrutná moudrost přesahuje moudrost Šelómovu, zvláště když mlčíš.“ Ibid., s. 46. Orig. text viz 

Příloha, č. 28. 
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aspektů rumunského transformačního úsilí. Pan Vasile je tak nejprve angažován ve Straně 

důchodců za životní jistoty, z té ale vystoupí, když je zamítnut jeho návrh na zřízení 

mládežnické organizace (byť argumentuje množstvím mladých invalidních důchodců), 

načež hodlá založit Stranu nerozhodných, protože takových voličů je v každých volbách až 

40 procent. Nakonec přijme funkci v Moldavské straně, protože ta má své sídlo a nabídne 

mu místo na kandidátce do parlamentu.
234

 Vrcholnou humornou scénou, pokud 

odhlédneme od úprku obyvatel z domovní schůze kvůli „zemětřesení“, je situace z pohřbu, 

kdy železniční závory přeruší smuteční průvod, tělo nebožtíka zůstane před nimi, zatímco 

lehce přiopilý kněz (což ovšem autor kulantně zaobalí s důvtipem sobě vlastním)
235

 spěchá 

na hřbitov, tam se pohádá s nervózními příbuznými, nejde mu otevřít láhev vína, načež se 

zjistí, že hrob je moc krátký, a žebráci se vrhají na stoly s milodary. Kromě lidských 

slabostí se terčem autorovy ironie stává třeba i neutěšený stav služeb
236

 nebo politika, ale 

spíše mimochodem, jako když paní Pelaghie s milencem přijedou do městečka Moineşti, 

kde se narodili Tristan Tzara a Gheorghe Gheorghiu-Dej, „dvě emblematické postavy, 

protichůdné jen zdánlivě, neboť při pozornějším rozboru je vidno, že mezi dadaismem a 

komunismem je více podobností než rozdílů.“
237

 Obdobně lakonicky vypravěč glosuje 

celou porevoluční situaci, Ježíš se po prosincových zázracích stáhnul a přenechal zemi 

Iliescovi a Frontě národní spásy, kteří udělali jen to, na co měli. „Naneštěstí toho nebylo 

mnoho, snad kromě toho, že národu nabídli pochybnou změnu pravopisu.“
238

 Na tomto 

místě je zajímavé podotknout, že autor tuto změnu pravopisu nerespektuje a nadále v 

celém svém díle používá písmene „î“ namísto „â“. 

Celkově je ale zřejmé, že zásadní je pro Cimpoeşa lidská komedie drobných postav 

a jejich osudů a peripetií, ze které nevylučuje ani sám sebe, když „pán, jehož jméno 

přejdeme mlčením“ má přiznané autobiografické rysy. Pro autora je rovněž typické, že 

filozofující úvahy dokáže mistrně utnout jednoduchým humorem. Když „pán, jehož jméno 
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 „Co, vy si myslíte, že bych to nezvládl? Vždyť i tento parlament je koneckonců velkovýkrmna prasat 

svého druhu.“ Ibid., s. 150. Orig. text viz Příloha, č. 29. 

235
 „Botoşanští příbuzní zesnulého už při mši v kostele vyjádřili svou nespokojenost s tím, jak kněz plní své 

povinnosti, když se napřed opozdil, pak měl zčistajasna naspěch a – abychom to neřekli jinak – vypadal 

poněkud roztržitě. Obřad odsloužil v chvatu a nakonec řekl: ´Tak už ho bafněte!´“ Ibid., s. 77. Orig. text viz 

Příloha, č. 30. 

236
 „‚Měl byste zavolat opraváře.’ ‚A přijdou, když je zavolám?’“ Ibid., s. 34. Orig. text viz Příloha, č. 31. 

237
 Ibid., s. 140. Orig. text viz Příloha, č. 32. 

238
 Ibid., s. 253. Orig. text viz Příloha, č. 33. 
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přejdeme mlčením“ v parku zasvěceně hovoří o determinaci každého člověka vlastní DNA, 

následuje groteskní scéna, kdy při odkopnutí míče podklouzne a skončí na zemi. Stejně tak 

se Simionova podobenství zabývají závažnými morálně-náboženskými otázkami, až mu 

najednou autor vloží do úst prozaičtější proroctví: „Zdál se mi sen. Zítra dojde k dopravní 

nehodě na konci mostu Mărgineni. Nějakou babu tam přejede traktor.“239 Svůj názor na 

humor období transformace pak autor vyjadřuje ústy „pána, jehož jméno přejdeme 

mlčením“, jenž „dospěl k závěru, že humor přechodného období, který naši dobu dokonale 

charakterizuje, je humor hrubozrnný na způsob pořadu ‚Jen blbni!’– v sále pro několik set 

lidí se ozvou výbuchy smíchu, kdykoli se někdo na scéně podrbe v rozkroku.“240
 Takový 

humor ale Cimpoeşa zajímá jen jako další z příznaků transformace. Sám si radši šťouchne 

do národních mýtů, ať už při scéně odhalování sochy Štěpána Velikého nebo když ústy 

anděla vybízí Simiona, aby si představil, že se k němu do garsonky nastěhuje rumunský 

národní básník Eminescu.
241

 Pokud už autor hovoří o Rumunech jako o soudržném 

sebevědomém národě, je to povětšinou v souvislosti s fotbalem, jenž je tím jediným, co 

spoluobčany navenek spojuje. Národním hrdinou mu pak je Gheorghe Hagi, „Eminescu 

rumunského fotbalu, jak nedávno napsal jeden osvícený novinář.“
242

 Z klasiků pak 

Cimpoeşu odkazuje třeba ještě na Mihaila Sadoveana a jeho sbírku rámcových povídek 

Ankucina hospoda (Hanu-Ancuţei), jak paní Pelaghia s milencem poeticky říkají jednomu 

z míst svých schůzek, a to konkrétně patru, kde visí zaseknutý výtah se Simionem a kde je 

často shluk lidí snažících se jeden přes druhého Simiona na něco doptat. 

5.4 Struktura a styl 

Originální a pro interpretaci díla důležitá je i struktura románu, jenž je rozdělen na 

kapitoly, které svými názvy opět odkazují na křesťanskou mytologii. První kapitola se 

nazývá Den první (vlastně třetí), řeč však není o smrti Ježíšově, ale o zaseknutí výtahu, na 

které se však přijde až o dva dny později. Následují kapitoly Den druhý (vlastně čtvrtý) a 

Den třetí (vlastně pátý). Román se tak chronologicky posunuje kupředu až 
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 Ibid., s. 263. Orig. text viz Příloha, č. 34. 

240
 Ibid., s. 136. Orig. text viz Příloha, č. 35. 

241
 „Musím tě upozornit, že Mihai Eminescu hodně kouří, a proto páchne laciným tabákem, občas se 

podnapije, je nepořádný, nesklízí po sobě ze stolu, vstává ještě za tmy, přechází po místnosti a něco si mručí, 

sem tam si přivede i pouliční holku, to když se mu zasteskne po Veronice Micleové (...).“ Ibid., s. 187. Orig. 

text viz Příloha, č. 36. 

242
 Ibid., s. 235. Orig. text viz Příloha, č. 37. 
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k apokalyptickému momentu velkého „zemětřesení“, další kapitola je nazvána Následující 

dny a jsou v ní zařazena jednotlivá podobenství, která Simion pronesl. Závěr knihy tvoří 

kapitola Následování Simiona, v níž je pojednáno o jeho zmizení a pan Ion-domovní 

důvěrník čte klíčové a poslední Podobenství o panelovém domě. Jednotlivé kapitoly jsou 

ještě rozděleny na kratší, průměrně asi pětistránkové úseky, ve kterých se autor věnuje 

vždy příběhu jedné z postav, přičemž tyto příběhy se postupně prolínají. 

Cimpoeşu v tomto románu zvolil odlehčený humorný styl, neunavuje čtenáře 

luštěním složitých narativních schémat jako v předcházejícím díle Příběh o velkém lupiči, 

důležitý je tu obsah, co postavy říkají a dělají, ne tolik vypravěčská technika. Obecně lze 

říci, že jde o román realistický, ale nejde o tradiční realismus, autor některé scény záměrně 

lehce parodicky přehání a hojně se mluví o zázracích a proroctvích. Ukotvení v realitě 

rumunského provinčního města 90. let 20. století je však zřejmé. Realistický dojem rovněž 

posiluje autorova práce s detaily, kdy dokáže i pro situace zavánějící nadsázkou předestřít 

racionální vysvětlení - když se Simiona ptají, proč se nemodlí doma, ale ve výtahu, 

odpovídá zároveň zcela logicky i příznačně pro Cimpoeşův styl, že doma se modlit 

nemůže, protože mu tam někdo pořád bouchá dveřmi od výtahu a také jsou tam komáři, 

kteří se přemnožili, když zatekla voda do suterénu. Stejně tak když Simiona prvně navštíví 

anděl, je to v podobě člověka, který si chce nechat opravit boty, ty si ale nevyzvedne a 

Simion pak s andělem jejich prostřednictvím rozpráví; nadpřirozeno si tak na sebe v této 

knize bere velice civilní podobu. Na moment setkání Simiona s andělem navíc není 

soustředěna pozornost, objevuje se v románu spíše mimochodem obklopen nevýznamnými 

detaily, lze usuzovat, že je tomu tak proto, aby román měl co nejrealističtější vyznění. 

Co se týče jazyka, román je psán v er-formě a objevuje se v něm široká škála 

jazykových prostředků. Autor prokazuje své mistrovství v dialozích, v nichž dovedně 

používá jazyk hovorový, zároveň na mnoha místech románu napodobuje biblický styl a 

náboženské texty vůbec, tyto vrstvy se podařilo zdařile převést i do českého překladu. 

Dokáže tak věrně vystihnout úhybný způsob komunikace pana Iona-domovního důvěrníka 

vytvářející dojem tajuplnosti, rozhovor s neústupným úředníkem, modlitbu paní Pelaghie 

k Panně Marii (a následně přímluvu Panny Marie u Pána) nebo třeba zmatky a pochyby 

dvanáctiletého žáka Temistocla, když má psát slohovou práci na téma duše. Autor se pak 

přímo vyžívá v košatém popisu partnerských půtek, čímž ještě více odlehčuje neveselé 

poselství svého románu.  

Cimpoeşu rozvíjí také vztah mezi vypravěčem a čtenářem, komunikuje s ním i 
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pomocí velkého množství kulturně-historických asociací a narážek. Nejedná se však o 

román kryptický, jenž by nebyl nepoučenému čtenáři srozumitelný, kniha funguje na více 

úrovních a lze si tak představit, že ji může se zaujetím číst nejširší okruh čtenářů, aniž by 

se i ti méně vzdělaní cítili ochuzeni nebo nechápali, co a proč se odehrává. Jde o vlastnost 

typickou pro postmoderní díla. Pro generaci osmdesátníků je zase příznačná přímá 

komunikace se čtenářem v textu. Autor se na něj na mnoha místech přímo obrací,
243

 

pohrává si s ním a napíná ho
244

 nebo používá odcizujících prostředků.
245

 Vypravěč také 

někdy předbíhá děj
246

 nebo jej komentuje z přiznané pozice autora,
247

 jindy se zase se 

čtenářem spolčuje.
248

 Na mnoha místech si pak vypravěč se čtenářem nepokrytě zahrává, 

když říká, že si není jist, jestli se něco odehrálo právě tak, jak to vypráví, či zda se to vůbec 

stalo. Tento přístup může být interpretován jako určitá protiváha v románu kritizovaného 

mediálního provozu, kde jsou za nezpochybnitelná fakta vydávány zjevné nepravdy, 

Cimpoeşu naproti tomu svého čtenáře, jenž je jeho partnerem ve hře, často znejisťuje. I 

přes tragikomické vyznění mnoha scén a všudypřítomný humor nelze v žádném případě 

mluvit o podbízení se čtenáři, to by autor jen stěží pojmenoval své postavy jmény jako 

Eftimie nebo Elefterie. 

Cimpoeşu kromě dominantní ironie pracuje i s persifláží, originálními 

metaforami,
249

 pastišem nebo postmoderním „přepisováním“, jako u pana Elefterieho, 

jehož příběh je postmoderní variantou příběhu Leftera Popesca z novely Două loturi (Dva 
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 „Toho dne se pan Elefterie náhodou (ale bylo to doopravdy náhodou? – to ať rozhodne laskavý čtenář, až 

si přečte následující stránky) opozdil ještě více než v jiné dny.“ Ibid., s. 124. Orig. text viz Příloha, č. 38. 

244
 „Co ono ‚Tančení v dešti’ znamená, to se dozvíme v pravou chvíli.“ Ibid., s. 10. Orig. text viz Příloha, č. 

39. 

245
 Když se pan Ion obává, že kvůli lustračnímu zákonu nebude moci být v předsednictvu vlastní strany, autor 

v závorce uvádí: „(Zákon týkající se přístupu k registru svazků tajné policie byl mezitím odhlasován, ale pro 

pana Iona-domovního důvěrníka, tím méně pak pro jeho bývalé kolegy či spolupracovníky, nepředstavuje 

žádné nebezpečí. – pozn. autora.)“ Ibid., s. 147. Orig. text viz Příloha, č. 40. 

246
 „Jak jednou řekne Simion: ‚V životě to není jako v knihách.’“ Ibid., s. 180. Orig. text viz Příloha, č. 41. 

247
 „Ať si svých postav vážíme sebevíc – je to vlastně určitý způsob, jak si vážit sebe sama -, nemůžeme 

přehlédnout (...).“ Ibid., s. 196. Orig. text viz Příloha, č. 42. 

248
 „Také ostatní nájemníci (budeme jim tak říkat i nadále, dokud si nezvykneme na nový, případnější termín 

majitelé) (...).“ Ibid., s. 87. Orig. text viz Příloha, č. 43. 

249
 Na převrat v roce 1989 aplikuje Freudovu teorii a Události tak považuje za „Velký orgasmus“ nebo 

„Velkou rozkoš“, po které následoval letargický spánek, vidí také určitou analogii s epileptickým záchvatem, 

načež ve třetí fázi nadchází rozčarování a znechucení vlastním já. 
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losy) od I. L. Caragiala. Z pohledu přesných referencí na realitu, chronologického postupu 

a stylu popisu banálních i nebanálních událostí jako v žurnalistickém textu lze o románu 

hovořit i jako o určité metafyzické reportáži, v níž je ironie používána k lepšímu pochopení 

světa. 

5.5 Zhodnocení 

Simion Výtažník je autorovo čtenářsky nejpřístupnější dílo, které je založeno na 

ironickém humoru. Přesto však pojednává o společensky zásadních otázkách, stejně jako 

výtah je Rumunsko zaseknuto (v mnoha ohledech dodnes) v hektické přechodné fázi na 

cestě ke svobodě a blahobytu, na cestě, která je mnohem delší a trnitější, než si lidé 

v revolučním nadšení dokázali představit. Jak trefně poznamenává Simion ve svém 

závěrečném podobenství: „Konečně přišla Demokracie. Všichni mluvili a nikdo 

neposlouchal.“
250

 Téma transformace uchopené humornou formou, avšak bez laciných 

vtipů a karikatur, stojí také nepochybně za úspěchem knihy v ČR, vždyť naše 

transformační fáze vykazovala velice obdobné rysy. Specifický pro Rumunsko a pro 

Cimpoeşa především je důraz na náboženskou rovinu, na vztah člověka s Bohem, v české 

humoristické literatuře si takový přesah u „lidového románu“ téměř nelze představit. 

Zajímavý je i fakt, že zatímco rumunská i česká kritika
251

 dílo nahlížela jako „román 

transformace“, západní kritikové zdůrazňují jeho náboženské a filozofické aspekty.
252

 

„Lidovost“ románu tedy evidentně není na překážku hlubším úvahám nad morálním 

stavem národa a nad jeho mentalitou, jež brání rychlejšímu přechodu k otevřené 

demokratické společnosti. Jak praví pan Toma, „v jednom pořadu BBC jistý velký 

anglický vědec dokázal, že mentalita se mění hůř, než by si kdo mohl myslet.“
253

 Pro 

Cimpoeşa však mentalita národa není čímsi abstraktním, ale souhrnem konkrétních jednání 

konkrétních lidí. Zapochybuje už o počátku celé transformace, kterým bylo svržení 

Nicolae Ceauşesca a jeho prakticky okamžitá poprava,
254

 a nezapomíná ani na břemeno, 
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 Simion Výtažník, s. 286. Orig. text viz Příloha, č. 44. 
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 Více viz kapitola o recepci díla. 
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 TIMAR, C. Romanele tranziţiei. Târgu Mureş: Universitatea Petru Maior, Facultatea de ştiinţe şi litere, 

2010, s. 113. 
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 Simion Výtažník, s. 12. Orig. text viz Příloha, č. 45. 
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 „Gheorghe, copak může něco dobrého začít něčím špatným? Občas mě napadá, že právě proto se 

nemůžeme dostat z maléru. Tahleta naše demokracie začala zločinem.“ Ibid., s. 231. Orig. text viz Příloha, č. 

46. 
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které si lidé z dob nesvobody přinesli – Rumuni jsou pro něj lidé, jež „strana na celá léta 

zprostila povinnosti volit mezi dobrem a zlem, a oni teď bez strany nevěděli kudy kam.“
255

 

Problémy provázející transformační snahy jsou pro autora tak složité, že je v Simionově 

proroctví nedokáže vyřešit ani božská bytost, na druhou stranu Cimpoeşu svým postavám 

vytýká pokrytectví, lenost, ignoranci a zejména pasivní očekávání nějakého zázraku. 

Ačkoliv jejich důvěra byla tolikrát zklamána (Iliescu a další politici, Caritas, idea volného 

trhu atd.), zbožně naslouchají Simionovi jako velkému prorokovi, u některých postav lze 

hovořit až o patologické infantilizaci, na níž se velkou měrou podílí média. Cimpoeşu 

v průběhu románu rozvíjí myšlenku, že pokud by jeho postavy byly svaté, z panelových 

domů by byly kláštery. Z tohoto pohledu se na dílo můžeme dívat jako na určitý druh 

ironické utopie. Na otázku, zda lze v panelovém domě dosáhnout svátosti, pak román 

odpovídá, že ano, ale pouze ve zvláštních situacích a na krátký čas. Autor však své 

spoluobčany nenápadně, bez velkého moralizování nebo ostré ironie popouzí k tomu, aby 

vzali osud svůj a potažmo i celé země do vlastních rukou, a především k tomu, aby při tom 

začali každý sám u sebe. 
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 Ibid., s. 288. Orig. text viz Příloha, č. 47. 
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6 Christina Domestica a lovci duší 

Román Christina Domestica a lovci duší se na rumunském knižním trhu objevil pět 

let po vydání Simiona Výtažníka. Tentokrát jej však Petru Cimpoeşu publikoval v 

prestižním bukurešťském nakladatelství Humanitas, což svědčí o určitém věhlasu, kterého 

se v mezidobí, také díky úspěchu knihy v České republice, dočkal. I s novinkou slavil autor 

úspěch, tentokráte především v domácím prostředí, když za román získal např. ocenění 

rumunského Svazu spisovatelů a literární ceny kulturního časopisu Observatorul cultural 

nebo novin Ziarul de Iaşi. 

Petru Cimpoeşu v tomto románu nabídl osvědčenou recepturu založenou na ironii a 

pohrávání si se čtenářem, tentokrát ji však obohatil o prvky politické satiry, špionážního 

románu a vědecko-fantastického žánru. Zatímco v Simionu Výtažníkovi se autor pokusil (a 

jak dokládá předchozí kapitola, jednalo se o pokus nadmíru úspěšný) humornou formou 

postihnout často dost neveselé aspekty transformace rumunské společnosti v 90. letech 20. 

století, v románu Christina Domestica a lovci duší se vydal na globální kolbiště a s chutí si 

zafabuloval nad tématy mezinárodní politiky a alternativní historie. Dal tak ještě více 

průchod postmoderním prvkům, především hře se čtenářem, jehož v průběhu celého 

románu rafinovanými stylistickými způsoby znejišťuje. Navzdory tomu, že se převážná 

část románu odehrává na tajemném tichomořském ostrově, zůstává pevně ukotven v 

rumunské realitě a cílí v prvé řadě na rumunského čtenáře, jenž je obeznámen s 

historickými souvislostmi (autor se vrací až do 60. let 20. století, ke schůzkám amerického 

prezidenta Richarda Nixona s Nicolaem Ceauşescem). Zahraniční čtenář tak může být o 

mnohé narážky ochuzen (například útěk Iona M. Pacepy, druhého muže tehdejší rumunské 

rozvědky a jednoho z nejbližších spolupracovníků Ceauşesca, nelze v dnešní době mimo 

Rumunsko považovat za všeobecně známou skutečnost), což mu však nebrání oddat se 

jiným vrstvám románu, který je v tomto ohledu výjimečně pestrý. Petru Cimpoeşu popustil 

uzdu své fantazii a je obdivuhodné, jak dokázal ze zdánlivě protichůdných postupů stvořit 

literární dílo, které přichází se svéráznými přístupy ke společensko-politickým otázkám 

nedávné minulosti i přítomnosti. Využívá k tomu stejně jako ve svém předchozím románu 

originální členění díla a hlavně svou největší zbraň – skvělý smysl pro humor, s nímž 

tentokrát vstupuje přímo do těch nejvyšších politických a vojenských kruhů. 

6.1 Postavy a děj 

Autor svůj román zasadil do zcela výjimečného prostředí. Až na epilog knihy se 
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totiž děj odehrává výhradně na Rolandově ostrově, fiktivním území někde v Tichomoří. 

Čtenáře do něj uvádí obsáhlým prologem, ve kterém vysvětluje historii ostrova, jenž se 

měl za utajovaných okolností dostat pod rumunskou kuratelu v dobách, kdy byl Nicolae 

Ceauşescu oblíbencem demokratického světa a celou záležitost vyjednal s americkým 

prezidentem Nixonem, přičemž americká armáda si na ostrově ponechala základnu. Na 

první pohled těžko uvěřitelný příběh však lze přirovnat k reálnému osudu americké 

základny Guantánamo na Kubě. Zámořské teritorium mělo rumunskému vůdci sloužit jako 

základna pro experimenty s klonováním (tzv. Experiment Armageddon), kterým měl být 

stvořen tzv. metačlověk, přičemž cílem měla být rovnost mezi lidmi, o kterou – alespoň 

teoreticky – usiloval i komunismus. Hlavním městem ostrova je Baakho (autor zde jasně 

odkazuje na své domovské Bacău), dále se zde nacházejí např. městečka Moyntown 

(Moineşti) nebo Komatown (Comaneşti). Samotný děj se pak odehrává někdy na přelomu 

tisíciletí a z roviny globální politiky se čtenář přesouvá do obyčejné domácnosti, kterou 

sdílí hlavní hrdinka Christina Domestica se svým manželem Vicem, důstojníkem americké 

armády působícím jako velitel skladu, a synem Kikim, a to právě ve chvíli, kdy jeden z 

členů ostrahy skladu zahyne podivnou smrtí, když je mu za tajuplných okolností 

nasvědčujících působení mimozemských sil uříznuta hlava. Je pro autora příznačné, že 

obětí je voják jménem Khapsek.
256

 Nejedná se o jedinou postavu románu, pro kterou platí 

latinské rčení nomen omen. Velitelem amerických ozbrojených sil je plukovník 

Pruritanal
257

 a i u samotné hlavní hrdinky se lze dobrat možného vysvětlení: Christina se 

stane, alespoň ve svých představách, jakousi spasitelkou světa, což odkazuje k Ježíši 

Kristovi, zejména pokud vezmeme v potaz, že běžnou formou tohoto ženského jména je v 

rumunštině Cristina. Přídomek Domestica
258

 pak vystihuje její charakter, je to „veskrze 

přizpůsobivá provinční měštka druhu zvaného Domestica.“
259

 Rolandovu ostrovu
260

 vládne 

císař Roland I., jenž si svou funkci vytvořil v dobách zmatků po svržení Ceauşesca. Jména 

okrajových postav (Lenutza, Vioryka či Mhadhalyna) pak jsou angličtině přizpůsobené 

verze rumunských jmen. Děj je nadmíru chaotický a vyjmenovávat jeho jednotlivé 
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 Cap sec znamená rumunsky prázdná hlava. 

257
 Pruritul anal je rumunský název pro chorobu, jež se projevuje podrážděním pokožky konečníku, což vede 

k silnému svrbění. Plukovník v knize trpí různými střevními problémy a hemoroidy, jejichž léčba mu zabírá 

více času než vojensko-politické úkoly. 

258
 Domestica rumunsky znamená domácí. 

259
 Christina Domestica a lovci duší, s. 34. Orig. text viz příloha, č. 48. 

260
 Jedná se o další autorovu hříčku, zkratka RO je užívána pro Rumunsko, land je pak anglicky země. 
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peripetie není namístě, autorovi slouží převážně jen k demonstraci jeho uměleckého 

záměru. Další důležitou a pro vyznění románu snad nejpříznačnější postavou je Pablo, 

který je na scénu uveden nejprve jako pacient psychiatrické léčebny trpící utkvělou 

představou, že je Nicolae Ceauşescu, později zjistíme, že se (snad) může jednat o bývalého 

člena prezidentovy ochranky, jenž byl telepaticky zmanipulován. Telepatie vůbec hraje v 

ději důležitou roli, mimo jiné se tomuto fenoménu urputně věnuje Dr. Thomas, pročež se 

dostane se do styku s tajemnými agenty, již se ho zbaví poté, co v jeho kabátě naleznou 

odposlouchávací zařízení. To mu nasadil agent CIA major Smith, jenž usiluje o nějaký 

úspěch, díky němuž by se mohl vrátit na centrálu. Tajných agentů se v románu objevuje 

hned několik, někteří jsou o to tajnější, že se o nich postavy domnívají, že patří k 

organizaci MSAMDR, jejíž účel není nijak vysvětlen, ale zřejmě souvisí s experimenty, 

které na ostrově probíhají. 

Důležitou epizodou je bizarní scéna Velké spirály. Christinu posedne utkvělá 

představa, že zemské póly jsou vychýleny, což povede ke katastrofě, kterou se snaží 

odvrátit – společně s členkami Klubu věrných posluchačů jejího rozhlasového pořadu – 

pomocí magického rituálu. Za tím účelem si najme specialistku na paranormální jevy 

moldavského původu Joannu-Jeni (jde o údajnou ruskou agentku pracující v motorestu), 

jež byla v Rumunsku blízkou přítelkyní nechvalně proslulého jogína Gregoriana 

Bivolara.
261

 Velké spirály se zúčastní nejrůznější pochybné new age spolky, jakož i 

pacienti psychiatrické léčebny. Při tomto manicky působícím rituálu se otevírají čakry a 

Christina je vybrána, aby držela krystal, jako vyvrcholení dokonce při shromáždění několik 

chvil levituje. Zaříkávání doprovází hysterický výstup Pabla, jenž se tím zbaví představy, 

že je Ceauşescu. Následně však dojde k záhadné vraždě zdravotní sestry Agnety, podezření 

padne na Pabla a ten odchází s Christinou a Kikim do horské vesničky pátrat po Vicovi, 

jenž mezitím zmizel. Na jedné výpravě do okolních kopců je Pablo unesen a odveden do 

jeskyně, kde je držen spolu s vědcem Michelem. Ten o sobě tvrdí, že je agentem 

MSAMDR, který objevil efekt icechim – elektromagnetické vlnění schopné vnuknout 

lidem určité představy, kteréžto zařízení mělo být použito ke svržení Ceauşesca. Na závěr 

dějové linky z Rolandova ostrova se osvobozený Pablo po epileptickém záchvatu vrátí do 

role Ceauşesca a odchází s agentem Smithem neznámo kam. 
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 Jedná se o reálnou osobu, Gregorian Bivolaru byl za komunistického režimu perzekvován, po revoluci 

založil hnutí MISA a nakonec emigroval a dnes žije ve Švédsku. 
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V románu následuje prudký střih, když se děj přesouvá na současné rumunské 

maloměsto a vypravěč – inženýr užívající si milostných avantýr a autorovo alter ego – 

objasňuje, jak se k celému příběhu dostal. Do děje vstupuje i přítel vypravěče, zneuznaný 

spisovatel Bazil, jehož posedne zájem o celou konspirativní teorii zmizení Rolandova 

ostrova, nicméně autor jej nechává zemřít
262

 a příběhu se ujímá sám. Na samý závěr knihy 

se vypravěč a Pablo sejdou v bukurešťském parku s Christinou a krátce si s ní popovídají. 

Po odchodu z dálky vidí, že Christina levituje, Pablo se vypravěče ptá, zda je také lovcem 

duší, a ten odtuší, že ano, že každý spisovatel je svým způsobem lovcem duší, 

z opravdových lidí je přenáší na své postavy. Pablo se mu pak ještě svěří, že Bazil byl 

spolupracovníkem tajné policie pod jménem Lovec a chtěl dát své knize název Lovci duší. 

Román končí s nádechem toho, že se jej vypravěč chystá napsat. 

6.2 Témata 

Petru Cimpoeşu sice zasadil děj tohoto románu na tichomořský ostrov, ten však 

zalidnil postavami a postavičkami navýsost rumunskými. Stejně jako v Simionu 

Výtažníkovi se vyrovnává s dědictvím komunistického režimu, či přesněji s téměř třemi 

desetiletími vlády Nicolae Ceauşesca. Se svou typickou ironií se soustřeďuje především na 

jeho plán vytvořit nového člověka a s tím spojené experimenty. Tento metačlověk, jak je v 

románu nazýván, měl být beze zbytku kontrolovatelný, čehož se mělo dosáhnout 

klonováním, protože jiné metody selhaly. Naklonovaný nový člověk má spotřebovat co 

nejméně zdrojů a má být permanentně šťastný, což s sebou pochopitelně nese omezený 

obzor a vykleštěnou osobnost, neboť jen takový člověk může být loajálním vykonavatelem 

nejrůznějších příkazů. Pro autora je pak z tohoto hlediska důležitá i všudypřítomnost 

agentů, ať už amerických nebo těch ze Securitate. Počet registrovaných spolupracovníků 

této mocné tajné služby v Rumunsku 80. let vysoce přesahoval stav v okolních zemích 

sovětského bloku a o jejich postavení se (ostatně nejen v Rumunsku) živě diskutuje až do 

dnešních dnů. Autor tyto osoby považuje za „lovce duší“ a nachází pro ně paralely se 

situací spisovatele, který v díle vytváří svůj svět a je jeho svrchovaným pánem. Jak 

příslušník tajné policie, tak spisovatel bedlivě pozorují dění, jsou mistry manipulace, žijí z 

fikce a lží, zkreslují realitu podle svých představ. Autor však tuto paralelu vede 

sebeironicky, zatímco spisovatel vytvoří dílo, výsledkem činností spolupracovníků 
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 „Hm... Chudák Bazil bral tuhle hru příliš vážně... Hru, která pro něho bohužel skončila tragicky.“ 

Christina Domestica a lovci duší, s. 298. Orig. text viz příloha, č. 49. 
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Securitate byla manipulace se životy spoluobčanů. Fascinaci tímto tématem završuje další 

paralelou, a to vědecko-fantastickou otázkou existence mimozemšťanů na Rolandově 

ostrově, na které je za vše svalována vina, stejně jako na příslušníky Securitate. Cimpoeşu 

se však vyhýbá nebezpečí tezovitosti obvyklému u obdobných podobenství.
263

 Kromě 

ideálu nového člověka pracuje autor také s Ceauşescovou posedlostí nového 

mezinárodního pořádku a paranoiou související s možností přeběhlíků a dvojitých agentů. 

Světovou politikou a jejími aspekty se zabývá poměrně zevrubně, v tom lze vidět zásadní 

rozdíl oproti románu Simion Výtažník, kde sledoval spíše mikrokosmos jednotlivých 

postav. Zde nabízí čtenáři přímo přepis rozhovorů Ceauşesca s Nixonem nebo vůdcovy 

memoáry, tedy nahlédnutí do kuchyně té nejvyšší politiky, které se ironicky vysmívá a 

příslušné pasáže románu lze považovat za vydařenou politickou satiru. Cimpoeşu se však 

věnuje i historii novější, po pádu Ceauşesca se moci chopí dosavadní vedoucí funkcionář 

na ostrově a nechá se jmenovat císařem. Postava císaře nese jasné znaky chování a návyků 

rumunských oblastních politiků, kritika v ní spatřuje přímo karikaturu jednoho neblaze 

proslulého bývalého starosty Bacău.
264

 Ačkoliv téma transformace je v tomto románu spíše 

na okraji, ani tentokrát si autor neodpustí jej na několika místech glosovat. Obyvatelé 

Rolandova ostrova tak předstírají postižení, aby dosáhli na sociální dávky, a hlavním 

ekonomickým motorem ostrova je vývoz tisíců dětí k mezinárodním adopcím. Když se 

objeví spekulace o přítomnosti mimozemské civilizace, experti se domnívají, že budou 

chtít vysávat z lidí psychickou matérii. Vláda proto přijme příslušné opatření, kterým je 

zahájení nové protikorupční kampaně. Autor tím ironicky komentuje skutečnost, že z 

protikorupčního tažení se v Rumunsku stala jen prázdná fráze, jež má za úkol odvést 

pozornost občanů a vytvořit kolem politiků zdání, že něco chvályhodného dělají. Úřady 

jsou vesměs zcela neschopné a fungují jen z podstaty, ostatně jako téměř vše na ostrově.
265

 

Autor neopomene ani zde svou obvyklou nechuť k masmédiím, která nechá v souvislosti s 

Velkou spirálou šířit nejrůznější protichůdné mýty a polopravdy, podstatě věci se však 

sdělovací prostředky nejsou schopny ani přiblížit. V neposlední řadě se autor opírá i do 

svých spoluobčanů a je k nim o něco přísnější než v Simionu Výtažníkovi. O Rumunech 

hovoří pohrdlivě, jednoho nechá ukrást doktoru Thomasovi kabát poté, co jej on sám 
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 CREŢU, B. O antiutopie burlescă. Adevărul literar şi artistic, nr. 869-870/2007, s. 12. 
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 DINUTZ, M. Autorul, vânătorul şi… extratereştrii. Spaţii culturale, nr. 10/2010, s. 8. 

265
 „Studio zatím fungovalo jaksi samo od sebe, jako všechno na Rolandově ostrově.“ Christina Domestica a 

lovci duší, s. 85. Orig. text viz příloha, č. 50. 



70 

 

varuje před Rumuny, jindy zase hledá vysvětlení pro jejich lenost, pochopitelně s 

ironickým úšklebkem.
266

 Tento kondenzovaný obraz Rumunska posledních padesáti let lze 

považovat za zdařilou antiutopii. 

Zásadním tématem románu je alternativní historie, když si Cimpoeşu dokáže 

brilantně pohrávat s kombinací reálné politiky a nejrůznějších konspiračních teorií. Autor 

vychází z teze, že pokud neexistují vysvětlení záhad rumunského vývoje v posledním 

půlstoletí, je třeba přijmout jeho hypotézu, že se vše odehrálo tak, jak naznačuje. Tímto 

způsobem vysvětluje čtenáři, že jeho příběh není zdaleka tak bizarní, jak by se na první 

pohled mohlo zdát. Odkazuje na tzv. filadelfský experiment
267

 a v podobném duchu rozvíjí 

své úvahy nad Experimentem Armageddon.
268

 Jeho výsledkem měly být mimo jiné i 

události kolem rumunské revoluce v roce 1989. Zatímco v Simionu Výtažníkovi je jejich 

hybatelem Ježíš, který na krátkou dobu sestoupí do Rumunska, aby ho od komunistické 

diktatury osvobodil, v románu Christina Domestica a lovci duší jde o mentální manipulaci 

umožněnou právě výsledky Experimentu Armageddon. Tato zásadní historická událost je 

pro autora takovou anomálií, že ji lze vysvětlit se stejnou pravděpodobností jak spontánní 

revolucí utlačovaného rumunského lidu, tak veskrze paranormálními jevy. Autor si klade 

otázku po zmizení Rumunska, které se jako stát zhroutilo do sebe, přičemž naráží na 

rostoucí vliv konspiračních teorií, které v době internetu a informačního přehlcení 

nacházejí stále více příznivců. Paranoidní uvažování hned několika hlavních postav tak v 

tomto kontextu dostává vyšší smysl, když je součástí globalizovaného světa, jejž lze 

interpretovat mnoha protichůdnými způsoby. Tuto atmosféru autor vytváří i pomocí 

odkazů na desítky (pseudo)historických událostí a vědeckých teorií, přičemž demonstruje, 

že prakticky jakýkoliv názor se dá doložit vědeckými důkazy a pravda tak zůstává 
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 „Tvrdí se, a ne bez jistého opodstatnění, že rumunský lid je poněkud líný. Ale kladl si někdo někdy 

otázku, proč jsou Rumuni líní? Vysvětlení tohoto stavu v souladu s učením historického materialismu je 

následovné: Rumuni byli po celá staletí v područí těch či oněch, kteří se je snažili připravit o plody jejich 

práce. A tehdy si řekli, než pracovat zbytečně, to radši zbytečně postávat, a tento stav se udržel až do našich 

dnů.“ Ibid., s. 157. Orig. text viz příloha, č. 51. 

267
 Filadelfský experiment (též Project Rainbow) je označení pro údajný vojenský experiment, který měl 

proběhnout na námořní základně ve Filadelfii v americké Pensylvánii v roce 1943. Podstatou experimentu 

mělo být „skrytí“ či „zneviditelnění“ torpédoborce USS Eldridge tak, aby nebyl zjistitelný nepřátelskými 

pozorovacími zařízeními. Kolem údajného experimentu existuje mnoho dohadů a konspiračních teorií. 

268
 „Jako v případě jiných záhad nedávných dějin archivy mlčí, svědky, zdá se, postihla amnézie a úřední 

činitelé významně pokyvují hlavou, přívětivě se usmívají a vysvětlují, že jde o informace již založené ad 

acta.“ Christina Domestica a lovci duší, s. 5. Orig. text viz příloha, č. 52. 
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rozmlžená. 

V neposlední řadě pak Cimpoeşu pracuje s tématem náhody jako původce a 

spouštěcího mechanismu přeměn na úrovni jednotlivce i společnosti. Zásadní je tu 

opakovaně rozvíjená metafora života jako hry v biliár. Ten má sice jasně daná pravidla a 

podléhá působení fyzikálních sil, v důsledku však je výsledek do značné míry určován 

drobnými iracionálními okolnostmi, jako jsou zrnka prachu na stole, chvilkový rozmar 

hráče či nepředvídatelné odrazy.
269

 Ostatně sám vznik knihy vypravěč objasňuje jako dílo 

náhody: cestou do práce sveze náhodného stopaře, který na zadním sedadle zapomene 

igelitovou tašku s paměťmi Nicolae Ceauşesca. Celý román tak lze interpretovat jako sled 

náhod okořeněných paranormálními jevy, jako syntézu politiky s okultním intrikařením, a 

to v globalizovaném světě tvářícím se navenek racionálně. Témata románu Christina 

Domestica a lovci duší proto lze považovat za typicky postmoderní. 

6.3 Struktura a styl 

Stejně jako v Simionu Výtažníkovi i zde autor zvolil originální strukturu díla, která 

je významná i pro pochopení jeho uměleckého záměru. Román začíná Předehrou, ve které 

je čtenář dokumentárním stylem uveden do historicko-politické situace Rolandova ostrova, 

a jsou mu předestřeny indicie ohledně experimentů, které na něm probíhaly. Vzbuzuje se 

tak dojem, že jde o historická fakta ukazující skryté dějiny, se kterými jsou obeznámeny 

jen ty nejvyšší politické kruhy. Pohled je zaostřen na vysokou politiku, jejíž mechanismy 

dokládá například i přepis (fiktivního) rozhovoru mezi prezidenty Nixonem a Ceauşescem. 

Tuto pasáž lze stylem označit za literaturu faktu, ačkoliv se zde jedná o fakta fiktivní, 

neboť autor je ironickým mystifikátorem.
270

 Následuje část první nazvaná Christina 
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 „Kdyby filozofové hráli kulečník, porozuměli by lépe lidem – a možná že i lidé by lépe porozuměli jim. 

Bohužel, filozofové jsou zaujati zcela jinými problémy a pohrdají touto hrou, z jejíchž pravidel a hlavně 

z jejíchž výsledků se major Smith naučil spoustu důležitých věcí. V první řadě si z ní odnesl ponaučení, že 

vztah mezi příčinou a následkem není nikterak přímočarý a předvídatelný, přestože hra je založena na 

pravidlech klasické mechaniky a zákon o zachování prvotního impulzu tu funguje dokonale. I v té 

nejjednodušší hře, jako je ta s devíti koulemi, je každý výsledek možný, takže velký přeborník může být 

šťastným úderem kdykoli poražen nováčkem. (...) Nejzajímavější na tom vlastně je, že náhoda využívá jako 

účinné prostředníky právě ony velice přesné zákony mechaniky – a přitom je zesměšňuje.“ Ibid., s. 221. Orig. 

text viz příloha, č. 53. 

 

270
 VALENTOVÁ, L. UFO a jiné zázraky. Respekt online [cit. 2014-07-22]. Dostupné z: 

http://respekt.ihned.cz/c1-38006030-ufo-a-jine-zazraky. 
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Domestica. Z výšin mezinárodní politiky zavádí čtenáře do každodennosti jedné rolandské 

domácnosti, náhle jde téměř o rodinný román, jehož hrdinka je žárlivou starostlivou 

manželkou s banálními problémy. Na scénu pak postupně přichází panoptikum postav a 

rozbíhají se jednotlivé dějové linky. V polovině románu přichází Mezihra tvořená úryvky 

„Pamětí soudruha Nicolae Ceauşesca“, ve kterých autor umně paroduje nabubřelý způsob 

vyjadřování nejvyššího muže předrevolučního Rumunska, jenž je plný toporných 

jazykových klišé a ideologicky poplatných obratů, díky čemuž se daří doplnit další střípky 

z tajné historie Rolandova ostrova. Román pokračuje druhou částí nazvanou Lovci duší, v 

níž se rozvíjí samotný děj stejným stylem jako v části první. Hlavní úseky odehrávající se 

na ostrově jsou rozděleny na množství drobných epizod (mezi jednotlivými postavami 

vypravěč přeskakuje bez jakéhokoli budování návaznosti), čímž autor riskuje atomizaci 

románu, ve kterém se není v určitých chvílích (zejména kvůli množství agentů, 

paranormalit a drobných odboček) jednoduché vyznat. Rámcovou skladbu knihy uzavírá 

Dohra, jež je nejen po stránce stylu výrazným zlomem. Ocitáme se v současném 

Rumunsku (v Bacău a Bukurešti) a z postav předchozích částí se setkáme jen s Pablem a 

Christinou. Poté, co se autor po celý román odvolával například na Marxe, Sartra, Teslu 

nebo Bohra, přinese rozřešení mnohých záhad až manuskript zapomenutý na zadním 

sedadle automobilu, čímž je vyzdvihnuta role náhody ve světě, pro který existuje tolik 

sofistikovaných vysvětlení. V Dohře se mění také vyprávěcí perspektiva, když vševědoucí 

vypravěč v er-formě je nahrazen vypravěčem v ich-formě, jímž je sám autor románu, jenž 

si přisvojuje Cimpoeşův životopis (inženýr z Bacău); tento přístup bychom mohli označit 

za mystifikaci na druhou. Výsledkem komplikované epické struktury je svérázný fikční 

svět, v němž objektivní pravdu, pokud vůbec existuje, lze nalézt jen rozkrýváním 

utajovaných skutečností, i u nich však existuje více možností interpretace,
271

 místy není 

jasné, co má být skutečností (v rámci fikce románu jako celku) a co jen další metafikcí. 

Konspirativní teorie a paranoidní atmosféra pak výborně souzní s Cimpoeşovým ironicko-

parodickým založením a dávají mu platformu k originálním úvahám nad různými aspekty 

rumunské identity. 
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 „Možná že všechno to, co mi vykládal o Rolandovu ostrovu, byly jen zbytky psychopatického snu anebo 

jeho iniciační cesty do jiného světa. Zejména určité podezřelé místopisné shody opravňovaly podezření, že 

Pablo vlastně Rumunsko nikdy neopustil, nýbrž byl dlouhou dobu internován v nějakém psychiatrickém 

ústavu, byl podroben léčbě zaměřené na obnovu osobnosti pomocí nějakého vyprávění (mimozemšťané, 

ostrovy, estébáci, zázraky atd.). Takže když tvrdil, že se vrátil z jistého tichomořského ostrova, v pravém 

slova smyslu nelhal.“ Christina Domestica a lovci duší, s. 292. Orig. text viz příloha, č. 54. 
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Důležitá je v románu role vypravěče. Po převážnou část knihy působí jako demiurg, 

jenž řídí osudy postav, proniká jim do nitra a s ironickým porozuměním komentuje jejich 

chování. Vzbuzuje dojem objektivity, ale zároveň postavy hodnotí. Často a s gustem se 

také uchyluje k odbornému stylu, využívá citátů i parafrází a text pak působí téměř jako 

vědecká přednáška s precizně uváděnými zdroji (ať už jde o ironicky pojaté obskurnosti 

nebo pojednání o kvantové fyzice), Cimpoeşu zde nezapře své odborně-technické vzdělání. 

Termíny jsou uváděny kurzivou a pomocí dlouhých rozvitých souvětí je v těchto částech 

posilován dojem, že se jedná o nezpochybnitelná vědecká fakta. Vypravěč si však zároveň 

opakovaně odporuje, zpochybňuje své vlastní pochybnosti a vyžívá se v nejrůznějších 

paradoxech a protikladech, sám je paranoidní a nedůvěryhodný. Na mnoha místech 

nechává postavy náhle a bez vysvětlení zmizet (Vic) anebo se najednou objevit (otec 

Christiny Como, jenž je v průběhu celého románu přítomen pouze jako sňatkuchtivý 

americký důchodce, se na samý závěr rolandské části objeví v jeskyni jako věznitel Pabla). 

Jen zásluhou autorovy řemeslné zručnosti drží množství epizod pohromadě, a to i díky 

jasně rozpoznatelnému společensko-politickému rámci. Autorovi se zde totiž daří ukazovat 

alternativní realitu, která se od skutečnosti liší jen v některých ohledech a je tak čtenářsky 

atraktivní, nejedná se však v žádném případě o lacině prvoplánovou satiru nebo parodii. 

Celý román prostupuje Cimpoeşova vášeň vyprávět a fabulovat. Zatímco v Simionu 

Výtažníkovi se tyto tendence snažil mírnit, zde jim dává volný průchod a v knize se tak 

objevuje velké množství vedlejších postav, epizod a detailů, což místy hraničí až s 

exhibicí, nicméně nejde jen o pouhou demonstraci vypravěčské virtuozity, ale o 

inteligentní polyfonii, jež je součástí pravidel postmoderní hry. Diskuze mezi císařem a 

plukovníkem tak nepřinášejí žádné dějové zvraty, důležitý je v nich ovšem protokolární a 

cynický tón, čímž se poukazuje na fungování mezinárodní politiky a vyprázdněnost 

komunikace i na té nejvyšší úrovni. Autor si se čtenářem neustále pohrává, v Předehře 

kupříkladu odkazuje na „práci Michela Houellebecqa (francouzského biologa původním 

jménem Michel Djerzinski) Elementární částice, ve které se doporučuje naklonovat nový 

rozumný druh androgynního humanoida.“
272

 Ve skutečnosti jde o román Michela 

Houellebecqa Elementární částice a Michel Djerzinski je jedením z jeho hlavních hrdinů. 

Obdobné intertextové reference Cimpoeşu doplňuje rétorickými otázkami,
273
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 Ibid., s. 7. Orig. text viz příloha, č. 55. 

273
 „ (...) že by to byla pouhá shoda okolností?“ Ibid., s. 8. Orig. text viz příloha, č. 56. 
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vysvětlujícími poznámkami
274

 či předvídáním budoucích událostí,
275

 čímž vtahuje čtenáře 

do hry. V Dohře potom svou metodu s příznačným ironickým pousmáním sám odhaluje,
276

 

jen aby v zápětí použil jiného stylistického triku, když přivádí na scénu zneuznaného 

spisovatele Bazila, někdejší naději rumunské literatury s výraznými rysy příslušníka 

generace osmdesátníků,
277

 aby jej krátce nato nechal zemřít a rozhodnul se sepsat román o 

podivuhodných událostech okolo Rolandova ostrova sám. 

6.4 Humor 

Základním stavebním kamenem je i v románu Christina Domestica a lovci duší 

humor, který jej prostupuje od začátku do konce a navazuje na nejlepší rumunské absurdní 

tradice. Po Simionu Výtažníkovi rozšiřuje autor svůj komický karnevalový záběr na 

mnohem širší škálu, z panelového domu na moldavském maloměstě do prostředí 

mezinárodní politiky a americké armády. Komično je vystavěno nejen na autorově 

typickém smyslu pro ironii, ale i politické satiře a fantaskní hyperbolizaci reality s 

desítkami směšných momentů. Nejoblíbenějším terčem se autorovi stává Nicolae 

Ceauşescu, především prostřednictvím jeho fiktivních memoárů. V nich rumunský 

prezident popisuje, jak pojal nápad vytvořit klonováním nového člověka,
278

 přičemž 

projektem pověřil svou ženu Elenu. Metalidé měli mít ideály komunistické revoluce 

vepsány přímo do DNA, pracovat 12 hodin denně bez nároku na mzdu, komunikovat 

telepaticky (a jinak jen mňoukat) a živit se měli výhradně sojovým salámem (ironická 

narážka na to, jak ve skutečnosti Ceauşescu tvořil nového rumunského člověka tím, že 

obyvatelstvo hladovělo). Reálnou politiku autor spojuje s citem pro absurditu, jako když 
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 „Zbytečně bychom dodávali, že všechny tyto události spolu úzce souvisí." Ibid., s. 7. Orig. text viz 

příloha, č. 57. 

275
 „ (...) z prvního tajemníka se stal... Roland I., rolandský císař – ale nepředbíhejme!“ Ibid., s. 9. Orig. text 

viz příloha, č. 58. 

276
 „Historie, kterou čtete, je jako každá historie přibližnou rekonstrukcí. Nebyl jsem svědkem dosud 

vylíčených událostí, a mám-li být upřímný, ani bych o to zvlášť nestál.“ Ibid., s. 270. Orig. text viz příloha, č. 

59. 

277
 „Před mnoha lety byl v literárních kroužcích, které jsme společně navštěvovali, považován za velkou 

naději rumunské literatury. Pak se vyvinul jako každý rumunský spisovatel, který se narodí jako génius a 

umírá jako mladá naděje.“ Ibid., s. 273. Orig. text viz příloha, č. 60. 

278
 „Metalidé budou planetu zalidňovat postupně a nastolí ten pravý komunismus, o jakém snili Marx, Engels 

a Lenin. Protože pravý komunismus nemohl být vybudován právě kvůli lidem!“ Ibid., s. 161. Orig. text viz 

příloha, č. 61. 
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Ceauşescu dostane na státní návštěvě Velké Británie
279

 darem labradora, kterého si oblíbí 

natolik, že jakmile dosáhne dospělosti, učiní z něj plukovníka rumunské armády. Absurdita 

je završena, když jej autor nechává číst si jezuitského filozofa Teilharda de Chardin a 

parodicky přemítat o těžkostech s naplňováním ideálů komunismu.
280

 Se silnou ironií 

přistupuje Cimpoeşu i k událostem roku 1989,
281

 které se stejně jako v Simionu Výtažníkovi 

zdráhá označit za revoluci.
282

 Nepřekvapí ani, že se stejnou ironickou vervou se pouští také 

do hodnocení transformačního období. Politici jsou nekompetentní,
283

reálné fungování 

demokracie je přinejmenším problematické,
284

 a proto je na obyvatelstvo třeba působit 

prostřednictvím masmédií, sportovců a populárních umělců. Autor si utahuje i ze svých 

spoluobčanů
285

 a jejich sklonu k mytizaci dávné historie
286

 nebo k posedlosti hledáním 
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 „Je dobře známo, že Ceauşescu anglicky nemluvil. Ani s rumunštinou na tom nebyl nejlíp.“ Ibid., s. 16. 

Orig. text viz příloha, č. 62. 

280
 „Marx dokázal, že v komunismu, kdy budou mít vše, co potřebují, budou lidé chodit na ryby, jedni budou 

číst romány nebo poslouchat koncerty Mozartovy a Bachovy hudby, jiní chodit do divadla atd. V běžném 

životě ale zjišťujeme, že když mají pracující volno a nějaké peníze, vysedávají po hospodách. Protože 

svoboda je pro ně břemeno, jak praví Sartre. To když jsou povoláni na sklizeň kukuřice nebo cukrové řepy a 

chápou tuto nutnost, stávají se doopravdy svobodnými, jak ukazoval Marx.“ Ibid., s. 162. Orig. text viz 

příloha, č. 63. 

281
 „Ionu Iliescovi patří velká zásluha, že původní plány Západu zmařil a vnitřní nepokoje, které měly vést 

k vymazání Rumunska z mapy, převedl v takzvanou revoluci, po níž následovala poklidná a nekonečná 

transformace, která kromě jiného umožnila pravým vlastencům nadělat si jmění.“ Ibid., s. 10. Orig. text viz 

příloha, č. 64. 

282
 „Kdykoli se změní vláda, změní se i názvy významnějších ulic, aby nebylo vidět, že jsou u moci jedni a 

titíž lidé.“ Ibid., s. 64. Orig. text viz příloha, č. 65. 

283
 „Ani Ion Iliescu, ani Emil Constantinescu, ani žádný ze šesti ministerských předsedů, kteří se do začátku 

roku 2001 vystřídali ve vedení vlády, se nedozvěděli, že přišli o Rolandův ostrov – protože ani nevěděli, že 

ho měli.“ Ibid., s. 22. Orig. text viz příloha, č. 66. 

284
 „Ve skutečné demokracii se věci mají asi takhle: na pravdě nezáleží, protože o všech důležitých 

rozhodnutích se hlasuje.“ Ibid., s. 55. Orig. text viz příloha, č. 67. 

285
 „Většina Rolanďanů se raději vydávala za tělesně postižené, aby dostávala sociální podporu. Ti 

podnikavější pěstovali konopí, pár jich marnilo čas pokusy o rybolov, a jen malá část se věnovala drobným 

krádežím nebo prostituci; zbytek se zabýval jinými činnostmi, jako jsou takzvané mezinárodní adopce. 

Někdy byly děti prodány ještě dřív, než se narodily. Po čase se některé z nich na ostrov vracely se žvýkačkou 

v puse coby příslušníci americké námořní pěchoty.“ Ibid., s. 66. Orig. text viz příloha, č. 68. 

286
 „(...) v době rumunské okupace ostrov navštívila skupina vědců-thrákologů,kteří dospěli hladce k závěru, 

že rolandština se odvozuje od starověké thráko-dáčtiny.“ Ibid., s. 66. Orig. text viz příloha, č. 69. 
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spolupracovníků Securitate.
287

 Celým románem se prolíná i jemný, ale jasně patrný 

výsměch naivitě a hlouposti lidí, kteří jsou ochotni uvěřit jakémukoli nesmyslu, ať už jde o 

UFO nebo o události kolem Velké spirály.
288

 Rumunský naturel autor konfrontuje i se 

světovou velmocí – Spojenými státy, jež se snaží některé nešvary rolandské společnosti 

vymýtit, v tu chvíli však narazí na císaře Rolanda I., jehož role spočívá především v tom, 

že tlačí na americkou armádu, aby tolik nehlídala ropná potrubí, protože lidem se pak ropa 

špatně krade, berou jinde a to ohrožuje zásobování elektřinou. Když Američané nabídnou, 

že zloděje pochytají, namítne císař, že je to věc rolandské policie, přece „žijeme 

v demokracii, která respektuje rozdělení moci ve státě.“
289

 Ani americká armáda, zvyklá na 

technologickou převahu,
290

 nebo zdánlivě vševědoucí tajné služby
291

 však neuniknou 

spisovatelovu ironickému peru a i jejich soužití s místním obyvatelstvem je vylíčeno s 

humorem.
292

 Pasáže, ve kterých vystupuje agent CIA major Smith, jsou pak parodií 

detektivního a špionážního románu, když zločiny – byť jsou o nich shromážděny podrobné 

důkazy – nikoho na vyšších místech nezajímají, zatímco tajní poslové přicházejí s 

desetiletým zpožděním a k tomu bez příslušného kódu. Zvláštní zmínku si zaslouží situační 

komika, která provází telefonické rozhovory mezi císařem a americkým plukovníkem. 
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 Když se v rozhovoru plukovníka s císařem objeví poprvé metafora spolupracovníků Securitate a 

mimozemšťanů, císař nabídne jednoduchý způsob, jak tyto identifikovat: „Po zahájení kampaně za jejich 

odhalení a potření to pochopíte lépe. Napřed vyškolíme obyvatelstvo, aby je poznalo. Jak poznáme 

mimozemšťana? Velice jednoduše, na základě určitých kritérií. V prvé řadě žádný mimozemšťan nikdy 

nepřizná, že by byl to, co je. Naopak, první věc, kterou se snaží dokázat, je nejen to, že vlastně není 

mimozemšťan, nýbrž hlavně to, že on sám byl mimozemšťany pronásledován a šikanován.“ Ibid., s. 176. 

Orig. text viz příloha, č. 70. 

288
 „‚Hotovo, je po všem, jižní pól se vrátil na své místo. Teď můžete jít domů,´ oznámila ještě a 

s podezřelým chvatem okamžitě vykročila směrem k dacii pick-upu, jako by se obávala, aby po ní nežádali 

důkazy.“ Ibid., s. 146. Orig. text viz příloha, č. 71. 

289
 Ibid., s. 42. Orig. text viz příloha, č. 72. 

290
 „‚Jde o jakési medúzy, velké jak umyvadlo, které se špacírují po ostrově a dělají si, co se jim zlíbí. 

Naproti tomu my proti nim nezmůžeme nic.’ ‚Můžu ti poslat několik letadel a vrtulníků,’ naléhal Boolick, ‚za 

půl hodiny je tam máš. Jestli na tom trváš, můžu ostrov začít bombardovat, za necelé dvě hodiny ho vyhodit 

do vzduchu... Jinak nevím, jak bych ještě mohl pomoct.’“ Ibid., s. 41. Orig. text viz příloha, č. 73. 

291
 Major CIA Smith „upozornil, že příští akce mimozemšťanů bude překvapivá a její důsledky budou 

mimořádně nepříjemné. Což se, jak vidíte, potvrdilo.“ Ibid., s. 93. Orig. text viz příloha, č. 74. 

292
 „(...) přítomnost amerických vojáků na ostrově řešila, ne-li otázky bezpečnosti Spojených států, pak 

alespoň některé citové problémy štíhlých veselých žen pod pětatřicet let a s chutí do života.“ Ibid., s. 50. 

Orig. text viz příloha, č. 75. 
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Autor zde na jednu stranu používá diplomatický tón,
293

 na druhou stranu popisuje, jak v 

průběhu konverzace zdravotní sestra se sekretářkou aplikují plukovníkovi čípek na jeho 

problémy s hemoroidy. Nejsměšnější postavou se tak stává nejvyšší představitel americké 

armády na ostrově. Když pak po smrti doktora Thomase dostává plukovník nového lékaře, 

který na léčbu podrážděného tračníku využívá elektromagnetickou kapuci s cívkami, 

vrcholí veškerá absurdita tím, že se mu hlavou začínají neodbytně honit metafyzické 

myšlenky. Výsledným dojmem je tedy sled absurdních situací spojujících satiru s ironií, ve 

kterém vojáci, mimozemšťané ani agenti Securitate nepůsobí na první pohled temně nebo 

nebezpečně, když stejně jako ostatní postavy podléhají všudypřítomnému ironickému 

diskursu. Čtenáře ale poté, co se přestane smát, pořádně zamrazí. 

6.5 Zhodnocení 

Christina Domestica a lovci duší je čtenářsky náročnějším dílem než Simion 

Výtažník. Množství postav, jakož i z hlediska posunu děje bezvýznamných epizod, a určitá 

upovídanost mohou být kritizovány jako slabší stránky románu. Někteří čtenáři se naopak 

mohou z Cimpoeşovy vášně k fabulaci radovat a budou jim překážet spíše 

(pseudo)faktografické pasáže. Kniha funguje na mnoha úrovních a záleží do značné míry 

na čtenáři a jeho erudici, kolik z nich objeví. Velká konspirace je jen z jednou možných 

interpretačních cest, stejně tak by mohlo u mnohých postav a scén jít o sci-fi, zachycení 

snu nebo halucinace. Vypravěčův hlas dokáže na mnoha místech znít současně věrohodně i 

ironicky, což je obdivuhodné, zvláště když vezmeme v úvahu bizarnost autorova fikčního 

světa (byť ten není duchem ani trochu cizí rumunské realitě). V románu je tak vše možné, 

je zároveň temný i komický, kombinuje fikci s metafikcí, intertext s intratextem. Ironie a 

parodický duch ani na chvíli neochabují, přesto ale neruší vážnou rovinu knihy. Tato 

rovina je určena především dvěma základními podobenstvími – života jako hry v biliár, o 

kterém bylo pojednáno výše, a Schrödingerovy kočky, jež je zavřená v krabici s 

radioaktivním atomem, o kterém nevíme, zda se rozpadne nebo ne, na čemž závisí její 

život - je proto z pohledu kvantové fyziky zároveň živá i mrtvá a pravdu lze zjistit jen tak, 

že se krabice otevře. Jedná se tak o odraz lidské nejistoty spojené s otázkami reality a 

pravdy. Filozofickým rámcem je pak obraz reality jako podmíněného účinku. Příznačné 

pro náš svět dle Cimpoeşova vypravěče je, že nezáleží ani tak na objektivní realitě, jako 

                                                 
293

 „Mou jedinou prosbou je, je-li to možné, aby vaši specialisté ono bohaté ložisko už nehledali 

v ropovodech americké armády“ Ibid., s. 56. Orig. text viz příloha, č. 76. 
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spíše na jejím zobrazení
294

 a vztahu, jaký k ní subjekty mají. Tak i přístroje na mentální 

manipulaci v románu nepracují s pravdou, ale s přesvědčením, vnímání je pak pomocí nich 

možné ovlivňovat.
295

 Apokalyptickou atmosféru temnějších částí románu autor vysvětluje 

v samém závěru: „Skutečnost je podmíněný účinek, takže se nic nezničí, svět zůstane 

zdánlivě stejný jako předtím a většina lidí se ani nedozví, že ke konci světa došlo.“
296

 Ústy 

Bazila rovněž autor svému dílu dává i morální poselství
297

 (ač se moralizování obecně 

vyhýbá) a varuje před lidskou hloupostí a naivitou,
298

 v souhrnu však klade více otázek, 

než poskytuje odpovědí. Z uměleckého hlediska podstatné je v románu i střídání různých 

stylů v různých částech knihy, kterou tak lze číst jako politicko-špionážní román nebo jen 

jako sled zábavných fantaskních příběhů. Z výše uvedeného vyplývá, že román využívá 

široké škály narativních prostředků a strategií specifických pro postmoderní literaturu. V 

kontextu celého autorova díla se jednoznačně jedná o knihu, která obsahuje nejvíce těchto 

prvků a lze ji bez obav označit za výsostně postmoderní. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
294

 „Ostatně psychologové si již před časem všimli, že vnímání je podmíněno představivostí. (...) Vlastně 

záleží na tom, jak se na věci člověk dívá.“ Ibid., s. 173. Orig. text viz příloha, č. 77. 

295
 „Viditelná realita, tedy to, co obvykle realitou nazýváme, je podmíněný následek v tom smyslu, v jakém je 

podmíněným následkem i obraz, který se vytváří na průsečíku svazku elektronů s televizní obrazovkou. 

Kdyby lidé dívající se na televizi viděli příčinu, viděli by svazek elektronů. Ale oni vidí jen následek.“ Ibid., 

s. 237. Orig. text viz příloha, č. 78. 

296
 Ibid., s. 291. Orig. text viz příloha, č. 79. 

297
 „O tom bude můj román. O manipulaci, o lovcích duší a způsobu, jakým lež zabíjí duši. Když budou 

všichni lhát a nikdo už nebude v nic věřit, dospěje se do kritického stavu a začne Armaggedon...“ Ibid., s. 

284. Orig. text viz příloha, č. 80. 

298
 „Tak jak to bylo s tou takzvanou revolucí v roce 1989. Jenom troubové si mysleli, že se něco stalo. Ve 

skutečnosti to byla jen kolektivní halucinace, od začátku do konce kontrolovaná estébáky, aby se dostali 

k moci ti, kteří už u moci byli. Tentokrát už nebude potřeba, aby se lidé zabíjeli, stačí, když se učiní ta 

nejhorší rozhodnutí. Například když si zvolí ty největší pitomce ze svých řad, aby je vedli.“ Ibid., s. 285. 

Orig. text viz příloha, č. 81. 



79 

 

7 Devět starých próz. Nepřípustné fikce 

Sbírka povídek Devět starých próz. Nepřípustné fikce je zatím posledním dílem, 

které Cimpoeşu publikoval, a to v roce 2008. Jak je u autora obvyklé, mnohé napoví už 

název. Jde o sbírku složenou ze dvou částí. První z nich, Devět starých próz, tvoří povídky, 

jež autor napsal v 80. letech, tento soubor měl být (spolu s dalšími krátkými prózami, které 

později sloužily jako podklady pro román Simion Výtažník a nejsou proto do sbírky 

zařazeny) několikrát publikován, ale stalo se tak až poté, co si autor vybudoval na 

rumunské literární scéně jméno dvěma úspěšnými romány na začátku 21. století. Slovo 

nouă v názvu je dvojznačné – může znamenat číslovku devět, ale i archaickou formu 

plurálu přídavného jména nový. Druhou část, Nepřípustné fikce, tvoří pět povídek, které 

autor napsal průběžně po roce 2000, povětšinou na objednávku literárních časopisů. Jejich 

„nepřípustnost“ vysvětluje v předmluvě: Jedna z povídek měla být vydána v Německu, 

nepřípustná slova by tam byla „rasa“ a „národní“, autor si pro povídku „Băi, fiţi 

postmoderni, altfel nu ne primeşte în NATO!“ („Hele, buďte postmoderní, jinak nás 

nevezmou do NATO!“) za „nepřípustná“ vybral slova „rudý“ a „Svaz komunistické 

mládeže“. Lze se jen dohadovat, že toto vysvětlení (potažmo celá předmluva) je jen jednou 

z dalších autorových ironických hříček a že význam názvu je třeba hledat jinde, a to 

konkrétně v úvodu povídky „Ficţiune ilicită – fără sex“ („Nepřípustná fikce – bez sexu“), 

kde Cimpoeşu píše: „Toto je nepřípustná fikce, protože události, o nichž budu vypravovat, 

se ve skutečnosti odehrály. Ale já o nich vyprávím, jako by se odehrály jen v mé fantazii, 

jako příběh, což znamená, že je překrucuji.“
299

 

7.1 Styl a témata 

Sám autor v předmluvě uvádí, že povídky z 80. let jsou vydávány hlavně pro jejich 

„dobovou vůni“,
300

 i proto do nich s odstupem času nijak nezasahoval, ačkoliv 

v současnosti už s některými z nich není spokojen. Novější prózy jsou pak dle autora 

poctou generaci osmdesátníků, neboť používají jejich oblíbené postupy. Těchto nových 

postupů nalezneme v knize mnoho, nejčastěji pastiš, interetextualitu, komunikaci autora se 

                                                 
299

 „Aceasta este o ficţiune ilicită, deoarece întîmplările despre care voi relata au avut loc în realitate. Dar eu 

le relatez ca şi cum ar fi avut loc numai în imaginaţia mea; ca pe o poveste. Ceea ce înseamnă că le falsific.“ 

Nouă proze vechi. Ficţiuni ilicite, s. 213.  

300
 „parfumul lor de epocă“ Ibid., s. 6. 
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čtenářem. Ve své převážné většině jsou však použity jinak, než je tomu u „skalních“ 

osmdesátníků obvyklé, pro Cimpoeşa jsou příležitostí k rozvíjení ironických komentářů a 

fabulace. V první části knihy však odkaz osmdesátníků bere přece jen o něco vážněji a 

některé povídky [zejména „Femeia trecu strada“ („Žena přešla ulici“), „I. O. V.“ („I.O.V.“) 

a „Protosifon“ („Protosifon“)] by výborně zapadly do jakékoliv osmdesátnické antologie. 

V jiných prózách, zejména těch z druhé části, si zase drží od jejich odkazu odstup („Hele, 

buďte postmoderní, jinak nás nevezmou do NATO!“, navzdory tomu, že v ní vystupuje 

celá plejáda osmdesátníků). U starších povídek nelze pozorovat zásadní rozdíl oproti 

Vzpomínkám z venkova, autor se znovu ukazuje jako sběratel tragikomických drobných 

příběhů z každodenního života. Častým tématem je tu samo psaní a jeho různé aspekty, tím 

Cimpoeşu navazuje na textualistickou linii. V příslušných povídkách [„A venit un scriitor 

de Bucureşti“ („Přijel spisovatel z Bukurešti“), „I.O.V.“ nebo „Žena přešla ulici“] je toto 

téma ale s chutí ironizováno, a to právě za použití citátů a metafikce. Dalším tématem, jež 

se často objevuje, je smrt ve svých různých formách. Poznávacím znamením je pak 

autorův vypravěčský talent, s jehož pomocí se filozofické a vědecké intertextové odkazy 

stávají zdrojem ironicko-satirického humoru. Ironický moment najdeme takřka na každé 

stránce knihy, Cimpoeşu dokáže tyto vtipné okamžiky pozvednout až na filozofickou 

úroveň [„Fenomenologia invizibilului“ („Fenomenologie neviditelného“)]. Autorovu 

humoru neunikne nikdo, oblíbeným terčem jsou tu kolegové literáti, kritik I. B. Lefter tak v 

„Bă, fiţi postmoderni, altfel nu ne primeşte în NATO!“ rozdává spisovatelům průkazy 

postmodernisty, M. Nedelciu je zase postavou v povídce „Nepřípustná fikce – bez sexu“ a 

Cimpoeşu mu svým svérázným způsobem vzdává hold, když říká, že si je „jist, že 

Nedelciu by ji napsal lépe a nalezl by pro ni zajímavější konec. Ale Nedelciu zemřel. A já 

nevím, jak příběh skončil.“
301

 Kromě ironie se zde tedy objevuje i častá sebeironie, která je 

nejviditelnější tam, kde se určitá postava jmenuje přímo Petru Cimpoeşu [„În drum spre 

happy-end“ („Na cestě k happy-endu)“, „Nepřípustná fikce – bez sexu“], autor se tak v 

duchu svých generačních kolegů hlásí k experimentům zkoumajícím vztah autora a 

postavy, jako obvykle s ironickým nádechem: „Neříkal jsem už, že dorazila moc brzy? 

Nechtěně jsem si přivlastnil stanovisko samotné postavy. To si myslela ona, tak jsem si to 

                                                 
301

 „Sunt sigur că Nedelciu ar fi scris-o mai bione şi i-ar fi găsit un final mai interesant. Dat Nedelciu a murit. 

Iar eu nu mai ştiu cum s-a terminat povestea.“ Ibid., s. 231. 
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myslel i já.“
302

 Důležitá je pro autora spolupráce se čtenářem, jenž se mu stává partnerem 

ve hře, autor s ním komunikuje nejrůznějšími způsoby. Jednou je didaktický, jindy mu 

klade otázky a vysvětluje, co se stane. Vypravěč také na mnoha místech váhá, co udělat, 

jak zhodnotit situaci, jaké slovo použít, proč to vlastně psát a hledá při tom oporu ve 

čtenáři. Pravidlem je skvělá práce s jazykem, ať už jde o hovorovou mluvu opilých 

vesničanů [„Teorema urechii“ („Teoréma ucha“)], o ideologicky zabarvený projev 

komunistického funkcionáře („Fenomenologie neviditelného“), nebo o byrokratická klišé, 

tzv. limbă de lemn (prkenný jazyk), starosty v povídce „Přijel spisovatel z Bukurešti“. 

Zhusta využívá také regionalismů.
303

 V kontextu celého Cimpoeşova díla je zajímavé, že 

určité své oblíbené motivy používá ve více knihách: např. Jastrowův obrázek, na němž je – 

v závislosti na perspektivě - kachna i zajíc, se objevuje i v románu Christina Domestica a 

lovci duší, název povídky „Na cestě k happy-endu“ je zase totožný s poslední kapitolou 

tohoto románu a jedná se tak o jednu z autorových autoreferenčních hříček [další je třeba 

odkaz v názvu povídky „Alte amintiri din provincie“ („Jiné vzpomínky z venkova“) k 

autorově prvotině)]. 

7.2 Povídky 

Z celkem čtrnácti ve svazku uveřejněných povídek bych na tomto místě rád přiblížil 

ty, které jsou pro styl díla nejvíce příznačné. Sbírku otevírá humorná povídka „Přijel 

spisovatel z Bukurešti“. Slavný literát přijíždí na návštěvu vesnice a strhne se kolem něj 

všeobecný poprask, který si nezadá s příjezdem Gogolova revizora. Všichni obyvatelé mu 

překotně vyprávějí své banální příběhy a trápení, jen aby je sepsal. Literát z hlavního města 

za celou dobu nepronese jediné slovo, jen si zapisuje do bloku. To vyděsí starostu, který by 

chtěl, aby spisovatel popsal novou líheň v místním družstvu, ale má obavy, že napíše něco 

nevhodného, takže zorganizuje jeho okamžitý odjezd. Povídka, na rozdíl od mnoha 

dalších, poněkud zastarala. Byť zde autor námět rozvíjí ad absurdum, je dnes jen těžko 

představitelné, že by jakýkoliv rumunský spisovatel způsobil v libovolné vesnici nějaký 

rozruch, silnou stránkou je ale popis jednotlivých vesničanů.  

Povídka „Žena přešla ulici“ začíná jako sofistikovaná hra se čtenářem, přesně v 

duchu generace osmdesátníků. Vypravěčem je spisovatel, který popisuje, jak ze slov „žena 
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 „Am spus la un moment dat că ajunsese prea devreme? Mi-am însuşit involuntar punctul de vedere al 

personajului însuşi. Aşa credea ea, aşa am crezut şi eu.“ Ibid., s. 256. 

303
 Např. hudiţă – ulička. 
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přešla ulici“ tvoří povídku, sebeironicky vysvětluje čtenáři svůj postup, od děje utíká k 

autorským introspekčním úvahám. Zvláštní pozornost se zde věnuje jazyku, celkově jde o 

jeden z vážnějších textů, i když ani zde nechybí humor, který by bylo možné označit za 

osmdesátnický.
304

 Příznačné pro Cimpoeşa je, že navzdory začátku s textualistickými 

postupy se povídka postupně transformuje v tradiční příběh, v čemž lze spatřit určitou 

analogii s autorovou spisovatelskou dráhou.  

Hlavním hrdinou povídky „I.O.V.“ je provinční novinář předdůchodového věku 

Ispas Octavian Vasile, který začne dostávat milostné dopisy od tajemné ženy. Autor zde 

využívá své oblíbené metody kumulace náhodných událostí, jež vedou hrdinu k 

přesvědčení o osudovosti, na závěr se však dozvídáme, že dopisy byly dílem jeho kolegů z 

redakce.  

„Milionarul american“ („Americký milionář“) vypráví o setkání autora s 

americkým milionářem, který je na návštěvě předrevoluční Bukurešti. V baru mu jazykem 

plným klišé popisuje, jak je veškerý shon za penězi marný a jak kvůli němu nemá na nic 

čas, v kontextu tehdejší rumunské chudoby působí stesky milionáře silně ironicky.
305

 Ke 

stolu si přisedne i mladá žena, autor očekává, že se bude snažit z cizince vytáhnout peníze, 

ona však začne chrlit filozofické citáty a ukáže se, že je to básnířka a literární kritička. 

Cimpoeşu si zde vtipnou formou pohrál s různými stereotypy, jež použil jako základ pro 

svou ironii.  

„Protosifon“ nás zavádí na moldavskou vesnici roku 1958, kde žije autorova teta, 

jež má jednoho dne sen, ve kterém se jí zjeví slovo „casetofon“.
306

 Vypráví o době, kdy na 

rumunskou vesnici ještě nedorazily moderní výdobytky, a velká část obyvatel byla 

pologramotných. Slovo „casetofon“ v té době ještě nic neznamená, neboť kazetový 

přehrávač dosud nebyl vynalezen, což autora ponouká k humorným lingvistickým úvahám: 

„Sen mojí tety způsobil výskyt magnetofonu jako označujícího výrazu, kterému ale chybí 

obsah, jemuž by odpovídal předmět nesoucí tento význam, jde tedy o označující bez 

                                                 
304

 „E a cincea oară cînd folosesc cuvîntul ceva, a şasea, iată...“ („To je popáté, co používám slovo něco, no 

podívejme se, pošesté.“) Nouă proze vechi. Ficţiuni ilicite, s. 68. 

305
 „‚La noi se bea mai ales whisky. Ai băut vreodată?’ ‚Nu, dar îmi imaginez.’“ („‚U nás se pije hlavně 

whisky. Pils to někdy?’ ‚Ne, ale umím si to představit.’“) Ibid., s. 104. 

306
 Casetofon znamená v češtině magnetofon, kazetový přehrávač. 
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označovaného.“
307

 V poznámce pod čarou přitom odkazuje na Umberta Eca a lingvistickou 

teorii rozvíjí paralelně s tetinými pověrami a pokusy o výklad snů.  

Povídka „Teoréma ucha“ by skvěle zapadla do sbírky Vzpomínky z venkova a nese 

výrazné rysy textualismu. Hlavním hrdinou je noční hlídač Ion, jehož vypravěč představuje 

předestřením doslovného znění protokolu o předání služby. Do vrátnice za ním přijde opilý 

kolega a hovorovým jazykem vedou tragikomické debaty. Do děje vstoupí i nadpřirozeno, 

když se v hlášení objeví zpráva o nočním sněžení, byť je začátek července. Autor tak mimo 

jiné zpochybňuje dojem autentičnosti, jejž mají obdobné doslovné přepisy dokumentů v 

literatuře vzbuzovat. 

Druhá část, Nepřípustné fikce, začíná povídkou „Primii oameni nu ştiau să înjure“ 

(„První lidé neuměli nadávat“), která čtenáře zavádí do starozákonní doby krátce po 

vyhnání z ráje, kdy bylo nutné začít vše pojmenovávat, protože v ráji nebylo potřeba 

mluvit. Cimpoeşu se zde věnuje, opět s humorem, otázce jazyka: „Podle mého názoru 

začali lidé v určitou historickou chvíli mluvit, protože se báli. Nebo abyste mi lépe 

rozuměli: jako ovce, která se naučí štěkat, protože si myslí, že tak vystraší vlka. Tento 

příklad jsem uvedl jen pro jeho názornost, neboť jsem dosud takovou ovci neviděl, což ale 

neznamená, že by žádná taková někde u Roslinu nemohla existovat. Berte to prozatím jako 

metaforu. Svět je vlastně plný metafor; není téměř možné spojit dvě slova, aniž by z toho – 

chtě nechtě – nevznikla metafora.“
308

 Dostává se tak k analýze nadávek a líčí, jakou úlevu 

přineslo hrdinovi, když poprvé vynadal své ženě.  

 „Nepřípustná fikce – bez sexu“ je postmoderní hříčkou, jež převrací obvyklou 

realistickou metodu, kdy autor píše fikci, která má vypadat jako realita. Zde jde podle 

úvodního tvrzení vypravěče o realitu, která má působit jako fikce. Snaží se vyprávět příběh 

Moldavana Valeriána, ale neustále odbíhá k vlastním úvahám i k postavě jménem Petru 

Cimpoeşu. V posledním odstavci s ironickým úšklebkem hodnotí vlastní koncept: „Můj 

                                                 
307

 „Visul mătuşă-mii determina apariţia casetofonului ca semnificant, dar un semnificant lipsit de conţinut, 

căruia nu-i corespundea un obiect purtător de semnificaţie, aşadar un semnificant fără semnificat.“ Nouă 

proze vechi. Ficţiuni ilicite, s. 115. 

308
 „Opinia mea este că, într-un anumit moment al istoriei, oamenii au început să vorbească de frică. Sau, ca 

să fiu mai bine înţeles: ca oaia care învaţă să latre, crezînd că aşa o să sperie lupul. Am dat acest exemplu 

numai pentru sugestivitatea lui, căci n-am întîlnit pînă acum vreo astfel de oaie, ceea ce însă nu înseamnă că 

n-ar exista vreuna pe undeva pe lîngă Roslin. Luaţi-l, deocamdată, ca pe o metaforă. De altfel, lumea e plină 

de metafore; aproape că nu poţi lega două vorbe fără să produci o metaforă – vrînd sau nevrînd.“ Ibid., s. 

171. 
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příběh vlastně nemá příliš hloubku – neboť je to příběh postmoderní (postmodernismus je 

rovněž formou depresivní neurózy). Takže může skončit jakkoliv. Přesto zmíním, že 

Mirela odmítla rozvod a Valerián se nakonec stal alkoholikem. Nebo, kdo ví, možná, že 

byl od samého začátku agentem KGB. Jak chcete.“
309

  

Povídka „Fenomenologie neviditelného“ nese významné postmoderní rysy a je 

ambicióznější než ostatní texty, a to i více než padesátistránkovým rozsahem. Sleduje osud 

stranického propagandisty na konci 50. let 20. století, který se za účelem vyšetřování 

infiltruje do kláštera, ale paradoxně dojde k jeho opravdovému obrácení na víru a stává se 

mnichem. Autor na jednu stranu podniká filozofické exkurzy do fenomenologie, zamýšlí 

se nad různými druhy reprezentace, jakmile ale zmíní Husserlovo dílo, ihned následuje 

replika: „Nečetl jsem je, ale můžu vám říct, o čem je. Filozofická díla obecně mají pro nás 

obyčejné lidi zvláštní vlastnost: když je čtete, ničemu nerozumíte. Abyste přece něčemu 

porozuměli, musíte si přečíst, co o nich říkají druzí.“
310

 Vševědoucí vypravěč v ději 

předbíhá, zpochybňuje tradiční naraci, pohrává si se čtenářem, zároveň však zdůrazňuje, že 

každé slovo zde má své místo. Děj nakonec dovádí až do dnešních dnů a stejně jako v 

Simionu Výtažníkovi ironicky glosuje, jak se z mnohých kovaných komunistů takřka přes 

noc (jak říká autor, konkrétně se to událo dne 22. 12. 1989) stali ostentativně oddaní věřící. 

V samém závěru jako by se autor chtěl pomstít postavě agenta Securitate, který křivě 

přísahal, že nespolupracoval, a nechá do něj uhodit blesk, „což by se mělo doopravdy stát 

všem estébákům, kteří křivě přísahají. Vskutku, elektrický fenomén, fenomén čistě 

fyzikální, perfektně vysvětlitelný a bez jakéhokoliv vztahu k našemu příběhu.“
311

 

7.3 Zhodnocení 

Sbírka Devět starých próz. Nepřípustné fikce není přelomem v Cimpoeşově tvorbě 

ani ji neposouvá dále, jak tomu bylo u Christiny Domesticy a lovců duší. Jedná se spíš o 

                                                 
309

 „De fapt, nici povestea mea nu prea are profunzime – căci e o poveste postmodernă (postmodernismul 

este, de asemenea o formă de nevroză depresivă). Aşa încît poate să se termine oricum. Voi menţiona totuşi 

că Mirela a refuzat să divorţeze, iar Valerian a ajuns în cele din urmă alcoolic. Sau, cine ştie, poate că a fost 

de la bun început un agent al KGB-ului. Cum vreţi.“ Ibid., s. 232. 

310
 „N-am citit-o, dar vă pot spune despre ce e vorba. În general, lucrările filosofice au petru noi, pamenii de 

rînd, această caracteristică ciudată: dacă le citeşţi, nu înţelegi nimic. Ca să înţelegi totuşi ceva, trebuie să 

citeşti ce spun alţii despre ele.“ Ibid., s. 240. 

311
 „Cum ar trebui, într-adevăr, să li se întîmple tuturor securiştilor care jură strîmb. Într-adevăr, un fenomen 

electric, un fenomen pur fizic, perfect explicabil şi fără nici o legătură cu povestea noastră.“ Ibid., s. 282-283. 
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zábavnou rekapitulaci tvůrčích postupů, z nichž některé už vyšly z módy, autor pomyslně 

bilancuje, jaké jsou přínosy generace osmdesátníků. Jeho vztah k ní metaforicky vyjádřila 

Adriana Stan: „Na rozdíl od radikálních textualistických fetišistů se nezdá, že by Cimpoeşu 

žil s osmdesátnictvím jako se zamračenou věrnou manželkou, spíše se s ním oddává 

konkubinátu založenému na podivuhodně produktivní nevěře.“
312

 Alex Goldiş obdobnou 

myšlenku vyjádřil tak, že autor byl vychován ve škole osmdesátníků, kde byl ale 

problémovým žákem, a jeho textualismus není pravověrný, ale dekorativní.
313

 Vedle 

tradičně všudypřítomné ironie je nejzajímavějším postupem budování vztahu mezi autorem 

a čtenářem, a to ještě intenzivnější než v jiných Cimpoeşových dílech. Obě části knihy se 

od sebe sice v některých aspektech odlišují (v každé z nich je vykresleno odlišné dobové 

prostředí, šedivá každodennost komunistického Rumunska oproti současnému 

konzumnímu kapitalismu, postavy však zůstávají stále stejné), nicméně nelze hovořit o 

tom, že by se proti sobě vymezovaly, nebo že by autor v průběhu doby, která uplynula 

mezi jejich napsáním, radikálně změnil svůj styl. Zatímco Devět starých próz je bližší 

textualismu a osmdesátnickým literárním postupům, Nepřípustné fikce vykazují větší 

nadhled a odstup. V případě sbírky povídek Devět starých próz. Nepřípustné fikce se 

nejedná o autorovo vrcholné dílo, spíše lze hovořit o jakémsi obiter dictum, na okraj 

uvedeným poznámkám, při jejichž tvorbě se Cimpoeşu zcela evidentně skvěle bavil. 
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 „Căci spre deosebire de fetişistii radicali ai textualismului, Cimpoeşu nu arată a fi trăit cu optzecismul ca 

şi cu nevastă credincioasă, în încruntată legalitate, ci a se fi dedat unui concubinaj, bazat pe o curios de 

productivă infidelitate.“ STAN, A. Concubinaj textual. Vatra, 2009, nr. 1-2, s. 17. 

313
 GOLDIŞ, A. Elegie pentru optzecism. Cultura, 2008, nr. 186, s. 10. 
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8 Recepce 

V této kapitole se pokusím stručně shrnout kritické ohlasy, které Cimpoeşovo dílo 

vyvolalo. Budu se věnovat textům, o nichž bylo pojednáno v předchozích kapitolách, a 

pokusím se přitom zaměřit na poměrně ojedinělou situaci, kdy až literární cena v zahraničí 

přinesla autorovi věhlas i doma. 

Debutová sbírka povídek Vzpomínky z venkova vyšla v době, která byla začínajícím 

spisovatelům ovlivněným aktuálním děním na Západě příznivá. Recenze a teoretické statě 

plnily stránky četných rumunských literárních periodik, Cimpoeşova debutu si však 

povšimlo jen několik málo z nich. V časopise Convorbiri literare sbírku pochválil kritik 

Val Condurache: „Povídky odhalují prozaika, jenž byl formován na vysoké škole hořké 

satiry, nemilosrdného pozorovatele světa morálky.“
314

 Vedle románu Adiny Kenereş 

Îngereasa cu pălărie verde (1983, Anděl se zeleným kloboukem) považuje Condurache 

sbírku za nejoriginálnější prozaický debut roku. Za tuto knihu byl sice Cimpoeşu oceněn 

(cenou za prózu od Svazu rumunských spisovatelů v roce 1984 a cenou Svazu jaských 

spisovatelů v roce 1985), nestal se však jedním z těch, od nichž by kritika v budoucnu 

očekávala velké věci, jako tomu bylo v případech Gh. Crăciuna, M. Nedelcia, G. 

Cuşnarenca ad. Jedním z důvodů nejspíše bylo, že stál stranou literárního provozu ve 

větších městech a neúčastnil se tolika literárněteoretických debat. Teprve na začátku 90. 

let, kdy už měl za sebou i román Přirozeně, se dočkal výraznějšího povzbuzení, když o 

něm literární kritik Valeriu Cristea prohlásil: „Petru Cimpoeşu, který je méně známý a 

méně zhýčkaný, se mi jeví jako jeden z nejzajímavějších mladých prozaiků, přesněji 

řečeno, jeden z nejnadanějších pro románovou tvorbu, a jednou snad bude dokonce 

schopen velkého výkonu.“
315

 

Román Simion Výtažník vyšel v roce 2001 a autor za něj v tomto roce dostal cenu 

za prózu Svazu spisovatelů a cenu časopisu Cuvântul. Zatímco jeho předchozí román 

Příběh o velkém lupiči kritika prakticky úplně ignorovala (podle internetových stránek 

autora, na kterých mimo jiné sbírá recenze na svá díla, o něm vyšly pouhé tři články, další 

                                                 
314

 „Povestirile relevă un prozator format la marea şcoală a satirei amare, un observator necruţător al 

universului moral.“ CONDURACHE, V. Amintiri din provincie. Convorbiri literare, 1984, Mai, s. 4. 

315
 „Dintre tinerii prozatori, mai puţin cunoscutul şi mai puţin răsfăţatul Petru Cimpoeşu mi se pare unul 

dintre cei mai interesanţi, mai exact spus, dintre cei mai dotaţi pentru roman - capabil poate chiar, cîndva, de 

marea performanţă.“ CRISTEA, V. A scrie, a citi. Cluj: Dacia, 1992, s. 222.  
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se objevily až v souvislosti s druhým vydáním v roce 2007),
316

 Simion Výtažník vzbudil 

mnohem větší ohlas. Slavná literární kritička Monica Lovinescu v rozhovoru s Gabrielou 

Adameşteanu
317 

pro časopis Revista 22 poznamenala, že se již dostává do povědomí fakt, 

že se objevil romanopisec Petru Cimpoeşu, který si předsevzal, že zkrotí Caragiala, a v 

románu Simion Výtažník se mu to podařilo – narážíme v něm na humorné caragialovské 

postavy, ke kterým však autor zároveň přistupuje se shovívavou náklonností. Mircea 

Iorgulescu se vyjádřil, že toto dílo „přináší do rumunské prózy po roce 1989 téměř 

neuvěřitelnou svěžest tónu a vize.“
318

 Podle Ştefana Agopiana Cimpoeşův výjimečný 

talent proměňuje ty nejbanálnější věci v kvalitní literaturu, a to způsobem, „jak se u nás už 

dlouho nepsalo.“
319

 Moldavský spisovatel Iulian Ciocan autora označil za rumunského 

literárního mistra ironie, od kterého by se mohli učit i slavní ruští satirici Ilf a Petrov.
320

 Z 

výše uvedeného je zřejmé, že jak renomovaní literární kritici, tak kolegové spisovatelé 

měli pro román jen slova chvály. Faktem však zůstává, že jejich hlas nedolehl k masovému 

čtenáři, jehož by dílo mohlo zaujmout a kterému bylo především určeno. Opravdovou 

senzací pak bylo, když Simion Výtažník získal v roce 2007 nejvýznamnější českou literární 

cenu Magnesia Litera, a to jak v kategorii Kniha roku, tak v kategorii Překladová kniha. 

Překvapena byla i česká literární veřejnost, protože knihu roku zřídkakdy získává beletrie, 

a když už se tak stane, jde o původní české dílo. Simion Výtažník je do dnešních dnů 

jediným překladovým románem, jenž toto ocenění získal. Česká kritika byla nadšená, 

Pavel Mandys napsal, že tak vrstevnatý a komplexní román o současnosti se v českém 

provedení objevil naposledy v roce 1994, když Jáchym Topol vydal Sestru, se kterou má 

však společnou jen snahu zachytit radikální přeměnu, k níž v obou zemích došlo v roce 

1989. Čtenáře podle Mandyse chvílemi napadá přirovnání ke Karlu Poláčkovi, chvílemi k 

Thomasi Bernhardovi; s prvním Cimpoeşa pojí zaujetí maloměstskými figurkami, s 

druhým noblesní, ale důkladné a pohrdavé podrývání všelijakých národních stesků, mýtů a 
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 Oficiální internetová stránka autora www.cimpoesu.ro, sekce Recenzii [cit. 2014-07-22]. Dostupné z: 

http://petru.cimpoesu.ro/recenzii/. 

317
 LOVINESCU, M. Admiraţia - un dar rarisim în literatura română. Revista 22 online [cit. 2014-07-22]. 

Dostupné z: http://www.revista22.ro/admiratia--un-dar-rarisim-in-literatura-romana-75.html. 

318
 „ (...) aduce în proza românească de după 1989 o prospeţime aproape neverosimilă de ton şi viziune.“ 

IORGULESCU, M. Viaţa la români, după Evenimente. Revista 22, 2001, nr. 51, s. 15. 

319
 AGOPIAN, Ş. Liftul român. Academia Caţavencu, 2001, nr. 29, s. 4. 

320
 CIOCAN, I. Un bloc de locuinţe ca o ţară. Contrafort, 2001, nr. 9-11, s. 25. 
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iluzí.
321

 Alice Horáčková zase ocenila, jak bez hysterických výlevů postihuje proměnu 

komunistické společnosti v konzumní, „proměnu, jež se v mnohém podobá té české“ a „v 

tomto smyslu je to tedy román rumunský, ale také český.“
322

 Nepopiratelný úspěch u české 

kritiky i čtenářů vedl autora při návštěvě ČR dokonce k prohlášení, že je zřejmé, že v 

České republice je známější a čtenější než v Rumunsku.
323

 

Po mezinárodním úspěchu Simiona Výtažníka se však situace změnila. V roce 2009 

vyšel italský, španělský a chorvatský překlad, v roce 2010 překlad bulharský a v roce 2013 

byl román vydán ve Francii, přičemž zájmu překladatelů a nakladatelství bezesporu 

pomohlo, že byl v ČR ověnčen významnou literární cenou. Zhruba půl roku po vítězství v 

Magnesii Liteře následovalo rovněž druhé rumunské vydání románu v nakladatelství 

Polirom, jež svědčí o tom, že teprve úspěch v zahraničí podnítil rumunské čtenáře k 

většímu zájmu o toto dílo. Knihu Christina Domestica a lovci duší, jak již bylo uvedeno 

výše, pak vydalo jedno z nejprestižnějších rumunských nakladatelství, Humanitas. Kromě 

literárních ocenění se jí dostalo i chvály od literárních kritiků, kteří tentokrát – na rozdíl od 

románu Příběh o velkém lupiči – nepřešli dílo mlčením, byť se nejedná o „lidový román“ a 

interpretace je zde mnohem složitější. I to svědčí o pozici, kterou si Petru Cimpoeşu 

vybudoval. Mircea Dinutz vyzdvihl, jak se autorovi s pomocí postmoderních postupů 

podařila syntéza nejdůležitějších společensko-politických fenoménů Rumunska posledních 

50 let.
324

 Andrei Terian zase upozorňuje, jak se pod groteskní fasádou románu skrývá pocit 

nejistoty vyvolaný intenzivním ideologickým a mediálním útokem dnešního světa.
325

 

Gabriel Coşoveanu se domnívá, že Cimpoeşu tímto románem potvrdil, že je vybaven 

radarem na zachycení psychologie svého národa, přičemž používá caragialovskou 

gestikulaci obohacenou o paraboly a alegorie.
326

 Objevily se ale i částečně kritické ohlasy, 

podle Alexe Goldişe je román spíš sledem krátkých gagů než promyšlenou epickou 
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 MANDYS, P. Prorok z panelákového výtahu. Týden.cz online [cit. 2014-07-22]. Dostupné z: 
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strukturou, všechny dějové linky vyznívají do ztracena a to na úkor popisných a 

analytických pasáží.
327

 V recenzi na české vydání si Alena Slezáková posteskla, že v 

současnosti neexistuje český spisovatel, který by dokázal o nedávné minulosti psát se 

stejným vtipem a nadsázkou.
328

 Obecně ale knihu nechala česká literární kritika až na 

několik výjimek bez povšimnutí, úspěch Simiona Výtažníka tedy nezopakovala, což se 

však asi ani nedalo střízlivě očekávat. 

Povídková sbírka Devět nových próz. Nepřípustné fikce sklidila veskrze pozitivní 

recenze, kritici trochu opožděně zjišťují, že počátky Cimpoeşovy spisovatelské kariéry 

spadají už do doby 80. let a že byl do značné míry ovlivněn osmdesátnickými stylovými 

inovacemi. Sbírku hodnotí jako originální poctu osmdesátníkům a považují ji za potvrzení 

výsostného postavení, které si autor vydobyl. Daniel Cristea-Enache to shrnuje následovně: 

„S jistotou víme jedinou věc: že Petru Cimpoeşu je extrémně originální, vynalézavý a 

hloubavý prozaik, od kterého můžeme v příštích letech očkávat další a další 

překvapení.“
329

  

Závěrem považuji za vhodné dodat, že ačkoliv je Cimpoeşu jedním z kritikou a 

čtenáři nejoslavovanějších současných rumunských autorů, stále není v situaci, kdy by se 

mohl živit jen psaním beletrie, a nadále se tedy věnuje i civilnímu povolání. 
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9 Závěr 

V úvodu této práce jsem si položil několik otázek, na něž jsem se snažil nalézt 

odpověď zkoumáním jak literárněteoretického rámce generace osmdesátníků, tak 

prostřednictvím analýzy Cimpoeşových klíčových děl. V prvé řadě mě zajímalo, zda 

můžeme autora řadit mezi příslušníky uvedené literární generace a zda jej lze považovat za 

postmoderního autora. Stručná odpověď by podle mého názoru zněla, že ano, nicméně se 

zásadními výhradami. Z analýzy Cimpoeşova díla vyplynulo, že používá, zejména ve své 

novější tvorbě, mnoho postmoderních postupů, naopak vliv textualismu je spíše 

zanedbatelný. 

V autorově prvotině Vzpomínky z venkova lze bezesporu poukázat na řadu 

podobností s díly jeho generačních souputníků: Jedná se o soubor krátkých próz, které se 

soustřeďují na banální každodennost, vypravěč v nich přímo oslovuje čtenáře a realistické 

vyobrazení je obohaceno o nové prvky, které se v rumunské literatuře začaly objevovat až 

v 80. letech 20. století. Zároveň je však už v samých počátcích Cimpoeşovy tvorby patrné, 

že se nenechává svázat novými formálními prostředky a je svébytným vypravěčem. 

Postmoderní a textualistické postupy sice využívá, ale nejsou pro něj zdaleka tak důležité 

jako pro ostatní příslušníky generace osmdesátníků, mnohem záasadnější je pro něj 

samotné vyznění. Autor bezesporu přispěl svým dílem k „synchronizaci“ rumunské 

literatury s děním na Západě, sám však z této obecné tendence nebyl nadšen a od počátku 

upozorňoval na to, že nelze zanedbávat především rumunské čtenáře a domácí reálie. V 

důležitých teoretických studiích o generaci osmdesátníků vždy stojí spíše na samém 

okraji,
330

 pokud je do nich vůbec zahrnut.
331

 

V románech Simion Výtažník a Christina Domestica a lovci duší pak Cimpoeşu 

plně rozvinul své specifické výrazové prostředky, v prvé řadě na jemné ironii založený 

humor, s pomocí něhož dokáže nahlížet komplikované společensko-politické fenomény v 

originálním světle. V Simionu Výtažníkovi se od odkazu generace osmdesátníků prakticky 

odvrátil a stvořil v nejlepším slova smyslu lidový román, jenž je dnes rumunskými kritiky 
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považován za zřejmě nejlepší dílo pojednávající o bolestivém procesu rumunské 

transformace od komunismu k liberální demokracii. Autor si sice se čtenářem pohrává a 

často jej oslovuje, ve výsledku se však jedná o méně důležité prvky, které jsou spíše 

zdrojem humoru, než aby za nimi byl hlubší teoretický záměr. Jde o veskrze realisticky 

psanou prózu zalidněnou postavami, za jejichž komediální potenciál by se nemusel stydět 

ani I. L. Caragiale, i když Cimpoeşova ironie je smířlivější a své postavy (potažmo 

spoluobčany) má v prvé řadě rád. Dílo nese i jasné morální poselství, když únikem z 

marasmu transformující se společnosti je pro autora autenticky prožitá víra. 

Christina Domestica a lovci duší je knihou, ve které Cimpoeşu oproti předchozímu 

románu značně mění styl. Používá při tom celou paletu narativních postupů, jež lze bez 

váhání označit za postmoderní. Celý mnohovrstevnatý román je prostoupen ironickým a 

parodickým duchem, autor za sebe v rychlé souslednosti řadí detaily a zápletky, mísí 

vysoká témata s nízkými, používá intertextové a intratextové prostředky. Struktura díla je 

kolážovitá, neboť je složeno ze stylově naprosto odlišných částí, vypravěč má blízko k 

autoreferenčnosti a metafikci, zpochybňuje racionální příčinné souvislosti a zdůrazňuje roli 

náhody. V díle je silně přítomen sám autor (jakož i jeho alter ega) a do textu je začleněno 

množství faktografických detailů. V labyrintu románu pak kličkují bizarní postavy i 

historické osobnosti a čtenář si může zvolit, kterou z interpretačních cest si zvolí. I v této 

knize je určujícím prvkem Cimpoeşova stylu ironie, tentokrát silněji doplněna parodií a 

absurditou. 

Povídková sbírka Devět nových próz. Nepřípustné fikce nepřináší v autorově tvorbě 

významný posun. Cimpoeşu zde z pomyslného šuplíku vytahuje povídky z 80. let, druhou 

část knihy pak tvoří povídky napsané po roce 2000. Na starších povídkách je patrnější vliv 

textualistických dobových trendů, v novějších zase do popředí vystupují postmodernistické 

metody. Ironický tón, který je autorovým poznávacím znamením, se však nemění. 

Z výše uvedeného vyplývá, že Petru Cimpoeşu si osvojil mnohé z inovativních 

literárních prostředků, které do rumunské literatury vnesli osmdesátníci. Jiné z nich však 

ve svém díle vyloženě odmítá – není mu vlastní knižnost a intelektualismus, tedy 

nejdůležitější znaky této generace. Jde mu o širší okruh čtenářů než většině osmdesátníků, 

z nichž ti nejortodoxnější psali víceméně pouze pro skupinu svých přátel z univerzitních 

literárních kroužků. On naproti tomu usiluje i o většinového čtenáře, jemuž se však v 

žádném případě nepodbízí. Petru Cimpoeşu je dnes na rumunské literární scéně zavedeným 

autorem, ale cesta k této pozici byla pro něj trnitá; jeho romány Přirozeně, Hrdinou proti 
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své vůli či Příběh o velkém lupiči neměly prakticky žádný ohlas ani v literárním tisku. Sám 

autor to přičítá tomu, že celý život žil mimo hlavní město Bukurešť, což je značný 

handicap, jelikož v Rumunsku naneštěstí efektivně fungují zájmové skupiny, zatímco on 

žádnou zákulisní podporu nemá, a i když získává literární ceny, netěší se takové popularitě 

jako jiní spisovatelé.
332

 Z českého pohledu je zajímavé, nakolik Cimpoeşovu literární 

„kariéru“ ovlivnilo vítězství v naší nejprestižnější literární soutěži, načež se jednak zvýšila 

jeho popularita u domácího publika, jednak mu toto ocenění otevřelo dveře i do dalších 

evropských zemí. 

Můžeme shrnout, že na literární dráhu vyrazil Petru Cimpoeşu z obdobných 

teoretických pozic jako ostatní osmdesátníci, časem se však začal ubírat svou vlastní 

cestou. V době po roce 2000 pak „klidná síla“ jeho psaní vystoupila na povrch, když si 

našel svůj specifický styl založený na mistrném zvládnutí ironie. Se jmény mnoha jeho 

generačních souputníků se už totiž dnes můžeme setkat pouze v teoretických textech o 

dějinách rumunské literatury 80. let, on se však z generační škatulky dokázal vysvobodit a 

našel si také nová témata, která dokázal s vypravěčskou suverenitou zpracovat čtenářsky 

atraktivním způsobem. 

Na závěr považuji za vhodné, aby k těmto otázkám zazněl i hlas samotného autora, 

který se v předmluvě ke své poslední knize Devět nových próz. Nepřípustné fikce vyjádřil 

následovně: „Ačkoliv se nepovažuji za osmdesátníka v pravém slova smyslu, domnívám 

se, že cesta, kterou v próze osmdesátníci prorazili, ještě nevyčerpala své zdroje, byť je 

prozatím opuštěná.“
333
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10 Rezumat în limba română 

Petru Cimpoesu și metode specifice de exprimare în proza sa 

În 2007, romanul Simion liftnicul a primit cel mai însemnat premiu ceh pentru 

literatură – Cartea Anului „Magnesia Litera”. Acest succes a reprezentat o mare surpriză și 

m-a inspirat, ca student al Filologiei Românești, să îi examinez rădăcinile și contextul, 

acesta fiind motivul pentru care l-am ales ca subiect al lucrării mele de diplomă. Am fost 

surprins să descopăr că la începutul anilor 1980, într-o Românie – sărăcită de dictatura lui 

Nicolae Ceauşescu, s-a format o generație de scriitori care experimentau cu metode 

postmoderne, atât în studiile lor teoretice, precum și în proză și poezie. În prima parte a 

tezei mele explorez proza generaţiei „optzeciştilor” și diferitele sale aspecte. În a doua 

parte, analizez patru lucrări ale lui Petru Cimpoeșu și încerc să răspund la întrebarea “în ce 

măsură se încadrează în clasificarea postmodernistă și cât de mult sunt influențați de 

generația optzecistă”, concentrându-mă în primul rând pe metode specifice de exprimare și 

umor. În concluzie, încerc să răspund la întrebarea dacă Petru Cimpoeșu poate fi considerat 

un membru al generației optzeciste. 

Evoluția literaturii române după al Doilea Război Mondial a fost afectată de 

instalarea regimului comunist. Literatura a fost puternic influențată de politică și cenzură. 

Cu toate acestea, în anii ‘60 a apărut o serie de autori care au continuat și dezvoltat 

strategiile moderniste începute în perioada interbelică, care au continuat de-a lungul anilor 

’70. Generația anilor ‘80 s-a format în jurul cenaclurilor literare bucureștene, „Junimea” și 

„Cenaclul de luni”, create în jurul Facultății de Litere a Universității din București. 

Antologiile literare (ex. Desant ’83) și revistele literare au avut de asemenea un rol 

important. Noua generație dorea să depășească modernismul și, spre deosebire de 

generațiile de dinaintea sa, era foarte bine dotată teoretic pentru a „sincroniza” literatura cu 

ce se întâmpla în Vest încă din anii ’60. Generația optzecistă nu este omogenă, dar există o 

serie de trăsături comune. În primul rând este vorba de caracterul livresc, primordial fiind 

nu ce este spus, dar în ce fel este spus, autorii folosind numeroase referințe către alte cărți. 

Apoi avem de a face cu intelectualismul și atitudinea critică, mulți dintre membrii 

generației optzeciste fiind foarte activi în dezbateri teoretice în presă. De asemenea, există 

o relație specifică între autor și cititor, care are un rol mai activ și chiar este uneori 

considerat protagonist principal. Trăsături caracteristice sunt autoreferențialitatea și 

autoreflexia, care persistă împreună cu ironia și autoironia. Principalele metode de 

exprimare sunt polifonia stilistică, intertextualitatea, metaficțiunea sau aluzia culturală. 



94 

 

Limitele dintre genuri sunt desfiinţate, iar autorii își intorc privirea către cotidian și noua 

autenticitate, care implică inter alia transcriere literală de documente și folosirea tehnicii 

cinematografice. Aceștia preferă proza scurtă în locul romanelor, în special în perioada de 

început. După R. G. Ţeposu, optzecişti pot fi împărțiţi în patru grupuri: textualiştii (M. 

Nedelciu, Gh. Crăciun), mitologia derizoriului (B. Horasangian, G. Cuşnarencu), fantezism 

alegoric si livresc (Ş. Agopian, I. Groşan) și analiştii (A. Vlad, S. Tănase). 

După analiza postmodernismului în Vest, este evident că există o serie de 

intersectări între postmodernism și generația optzecistă, deși denumirea a fost criticată ca 

fiind străină (România nu făcea în nici un caz parte de lumea postindustrială în care 

postmodernismul s-a dezvoltat). Unii critici au văzut în această denumire un nou exemplu 

al “formelor fără fond” descrise de T. Maiorescu. Carmen Mușat distinge două tipuri de 

postmodernism românesc: 1) postmodernismul ludic, autoironic și parodic (M. H. 

Simionesu, M. Nedelciu) și 2) postmodernismul antropocentric, care este centrat pe om 

(Gh. Crăciun, M. Cărtărescu, Șt. Agopian). Caracteristicile postmoderne care pot fi găsite 

la generația optzecistă sunt numeroase: detașarea ironică, fragmentarismul, umorul 

intelectual, autoreferențialitatea, grotescul, kitschul sau parodia. Scriitorii români din anii 

’80 folosesc o serie de instrumente de textualism – dialog cu cititorul, intertextualitatea, 

texistența (nici o diferență între text și realitate, acestea topindu-se una în cealaltă), 

metatextul, dispariția metaforelor. Conform lui E. Simion, textualismul reprezintă în 

literatura română o formă a postmodernismului, dar mulți dintre membrii generației 

optzeciste se opun caracterizării stricte de postmoderniști sau textualiști, iar Petru 

Cimpoeșu afirmă că sincronizarea cu Vestul nu este o garanție a valorii artistice. După 

Revoluția din 1989, situația din literatura română s-a schimbat dramatic, publicul nu mai 

era interesat de experimente sofisticate, astfel încât doar un număr restrâns de autori a 

continuat să publice, iar stilurile lor de asemenea s-au dezvoltat și s-au schimbat. Deși 

generația ca mișcare literară coerentă nu mai există, moștenirea generației optzeciste 

rezistă în ciuda unui sentiment de așteptări neîmplinite. 

Petru Cimpoeșu s-a născut în 1952 și a studiat la Institutul de Petrol și Gaze în 

Ploiești, devenind inginer petrolist. În 1983 debutează cu colecția sa de proză scurtă 

Amintiri din provincie. În șapte proze scurte, cititorii sunt puși față în față cu viața din 

provincie. Personajele sunt oameni obișnuiți, iar autorul le observă viața cotidiană, care 

este invadată subtil de doza de pasiune, de fantastic sau de inexplicabil. Tensiunea dintre 

realitatea gri și sclipiri de extraordinar crează atmosfera specifică. Cimpoeșu utilizează 
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diferite instrumente textualiste și caracteristici tipice ale lucrărilor sale viitoare devin 

aparente încă de la acest volum, în special ironia sa subtilă. 

În 2001, romanul Simion liftnicul este publicat. Cimpoeșu publică trei romane după 

Amintiri din provincie, dar abia acesta a primit o apreciere largă din partea criticii și a fost 

aplaudat ca romanul de tranziție așteptat de critici și cititori. Autorul descrie câteva zile din 

viața locuitorilor unui bloc dintr-un oraș de provincie, care este o metaforă pentru întreaga 

Românie și situația sa în haoticii ani ’90. Autorul emfazează moștenirea vremurilor 

totalitare care continuă să influențeze felul în care oamenii gândesc și se comportă, care 

împiedică schimbarea României într-o societate liberă democratică. După autor, Ceaușescu 

a fost în mințile multor oameni înlocuit de Dumnezeu, pentru că au nevoie  să respecte pe 

cineva care va avea grijă de ei. Autorul critică ipocrizia, lenea, ignoranța și pasivitatea 

concetățenilor săi. Cu toate acestea, nu este moralist, iar atitudinea sa ironică este 

indulgentă. Romanul poate fi privit ca o comedie umană, Cimpoeșu fiind un maestru al 

ironiei subtile, pe care o folosește pentru a dezvălui diferite aspecte nefericite ale tranziției 

românești. Elementul supranatural al cărții este reprezentat de personajul său prinicipal, 

Simion, care se încuie în lift, iar vecinii săi ajung să îl perceapă ca un profet care poate face 

miracole. Simion comunică prin parabole care dezvăluie mentalitatea românească. 

Cimpoeșu nu folosește multe metode postmoderne în acest roman care este în principiu 

realist, însă naratorul comunică de mai multe ori cu cititorul și se joacă cu așteptările sale. 

Simion liftnicul este cel mai accesibil volum al autorului, plin de umor cuceritor, dar cu un 

mesaj clar – românii nu ar trebui să se limiteze la a da vina pe oricine altcineva pentru 

problemele lor și ar trebui să își ia propria soartă și soarta patriei lor în mâini. Soluția 

morală la situația nesatisfăcătoare din ţară este văzută într-o autentică credință.  

În 2006, romanul Christina Domestica și Vînătorii de suflete a fost publicat. Acesta 

se desfășoară pe insula fictivă Roland din Oceanul Pacific, care era deținută de România 

datorită unei înțelegeri dintre Ceaușescu și Nixon, și după 1989 a devenit independentă, 

găzduind o bază navală americană. În acest cadru bizar autorul spune o serie de povești ale 

diferitelor personaje, care sunt în general naive și nu foarte istețe, fapt ce îi oferă lui 

Cimpoeșu ocazia să folosească ironia și parodia. Romanul conține elemente ale thrillerului 

politic, romanului de spionaj și sci-fi. Subiectul romanului este foarte haotic și include 

numeroși agenți (dubli), agenți ai Securității, politicieni sau escroci new age, iar întregul 

volum este îmbibat cu o atmosferă paranoică și cu diferite teorii ale conspirației. Acest 

univers fictiv bizar nu este deloc străin, în spirit, de realitatea contemporană din România. 
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Totul este posibil în acest roman sumbru și comic în același timp, care amestecă ficțiunea 

cu metaficțiunea, intertextualitatea cu intratextualitatea, ironia și spiritul parodic fiind 

prezente de-a lungul cărții. Este cea mai postmodernă lucrare a lui Cimpoeșu, deoarece 

conține un amestec de politică la nivel înalt și dramă domestică banală, amintiri fictive ale 

lui Nicolae Ceaușescu și un personaj care crede că este dictatorul înșuși, iar în final 

perspectiva narativă se schimbă deodată și ajungem în România, unde un alt narator 

explică de ce vrea sa scrie romanul. Pasiunea lui Cimpoeșu pentru fabulație poate fi uneori 

excesivă, iar numărul imens de personaje derutant. Cu toate acestea, Cimpoeșu a reușit să 

scrie un roman postmodern extrem de original care vorbește despre trecutul și 

contemporanitatea României.  

În 2008 a fost publicată colecția de proză scurtă Nouă proze vechi. Ficțiuni ilicite. 

Este alcătuită din două părți – Nouă proze vechi a fost scrisă în a doua parte a anilor `80, 

dar nepublicată anterior, iar Ficțiuni ilicite a fost creată după 2000. Colecția aduce omagiul 

lui Cimpoeșu generației optzeciste, deși el nu se consideră un optzecist propriu-zis. Cu 

toate acestea, reușește cu abilitate să folosească procedeele literare specifice (citatul, 

autopastișa, intertextualitatea), deși acestea nu reprezintă niciodată punctul central al 

conceptului său. Deși aceste proze scurte sunt scrise de-a lungul a două decenii, totuși sunt 

neașteptat de unitare, în mod evident neexistând un punct de ruptură. Subiectul și stilul 

sunt destul de similare cu cele din Amintiri din provincie, dar această colecție este, mai 

ales în a doua parte, mai puțin serioasă şi oferă mai multe momente comice, în special 

bazate pe ironia specifică autorului. Se pare că proza scurtă este pentru Cimpoeșu o metodă 

plăcută pentru a experimenta, însă elementul esențial al creației sale este reprezentat de 

romane.  

Prezenta teză explorează şi receptarea critică la cărțile analizate, atât în România 

cât și în străinătate, în special în Republica Cehă, unde romanul Simion liftnicul a primit în 

2007 premiul Cartea Anului, precum și premiul pentru cea mai bună traducere. În general, 

toate volumele lui Cimpoeșu au avut recenzii favorabile, în special cele două romane 

analizate în această teză, deşi, până în momentul succesului din Republica Cehă, Simion 

liftnicul nu a avut un succes deosebit în rândurile publicului românesc. A doua ediție a fost 

publicată abia după recunoașterea internațională, la fel ca și alte traduceri în diferite limbi 

europene. În ciuda faptului că Petru Cimpoeşu este unul dintre cei mai apreciați scriitori 

români contemporani, el nu poate trăi doar din scris și este nevoit să aibă şi o altă slujbă, 

fiind directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Bacău. 
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Concluzia tezei încearcă să răspundă la întrebările puse în introducere. Petru 

Cimpoeșu poate fi considerat un optzecist, deși cu anumite rezerve. Volumul său de debut, 

de proză scurtă, se încadrează cu succes în tendințele literare ale generației optzeciste, 

deoarece se concentrează pe cotidianul banal și folosește câteva dintre procedeele stilistice 

inovatoare și frecvente ale curentului. Cu toate acestea, atitudinea sa este deja destul de 

diferită. În Simion liftnicul, abandonează aproape în totalitate poetica acelei generații și 

reușește să creeze un roman umorist popular. În Christina Domestica și Vînătorii de suflete 

a creat un roman cu adevărat postmodern, care se inspiră din moștenirea generației 

optzeciste, dar dezvoltă şi unele strategii narative proprii. Colecția de proză scurtă Nouă 

proze vechi. Ficțiuni ilicite omagiază pe optzeciști, dar de asemenea îi ironizează deseori, 

regăsindu-se în nenumărate rânduri umorul tipic autorului. În concluzie, Petru Cimpoeșu a 

reușit să își depășească poziția de autor marginal al generației optzeciste, devenind între 

timp unul dintre cei mai importanți scriitori români contemporani. 
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Příloha 

 

V této příloze jsou zařazeny originály citátů z románů Simion Výtažník a Christina Domestica 

a lovci duší. Jelikož tyto knihy vyšly i v ČR, je českého překladu využito v textu samotné 

diplomové práce. 

 

Simion liftnicul 

 

1. „Doamne, Doamne, caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta, pa care a sădit-o Dreapta Ta, şi o 

desăvîrşeşte pe ea...“  

2. „Oamenii mai cuminţi, văzînd cănu mai aveau loc de ceilalţi, făceau schimb de locuinţă şi se mutau 

în altă parte.“ (s. 297) 

3. „Cei care au proiectat blocurile noastre de locuinţe au pornit de la presupunerea că omlul este bun şi 

vrea binele tuturor semenilor săi. Cei care locuiesc în aceste vlocuri se conving însă zilnic că lucrurile 

stau cu totul altfel.“ (s. 87) „fiindcă proiectantul nu s-a gîndit să-i pună ferestre, iar beculcare ar trebui 

să-l lumineze e mereu ars sau mai degrabă lipsă (...), cele două fire electrice ale fostului comutator, 

aflate în continuare sub tensiune şi neavînd capetele bine izolate, aşa cum prevăd normele de securitate 

şi protecţia muncii, ar putea provoca oricînd electrocutarea celui care, din inconştienţă sau neatenţie, 

le-ar atinge simultan.“ (s. 9) 

4. „fiindcă viaţa era foarte grea, nu se găsea de mîncare şi din cauza asta se certa mereu cu nevastă-sa, 

care nu ştia de loc să gătească.“ (s. 190) 

5. „Vai, vai, vai, vorbeşti de parcă n-ai şti ce înghesuială e acolo şi cum se calcă în picioare unii pe 

alţii! De parcă n-ai şti că mulţi se duc la biserică numai din cauză că au nevoie de un alt Ceauşescu – 

pentru ei Dumnezeu este un înlocuitor al acestuia.“ (s. 79-80) 

6. „cum ar fi posibilă sfinţenia la bloc, în condiţiile vieţii de azi“ (s. 179) 

7. „un creştinism somnabul“ (s. 178) 

8. „Ca şi cum, după decenii de ateism, ne-am ambiţiona să devenim dintr-odată un fel de campioni 

mondiali...“ (s. 143) 

9. „atunci cînd, în sfîrşit, se ridică, cu genunchii amorţiţi, se simte mai bine, mai liniştită, mai împăcată 

cu sine, de parcă ar fi plîns.“ (s. 9) 

10. „La rîndul ei, doamna Alis descoperise oarecum întîmplător că regulile vieţii creştine sunt ca 

regulile gramaticale. Deşi foarte riguroase şi cît se poate de amănunţite, dacă nu le respecţi, nu păţeşti, 

de fapt, nimic. Totuşi, e bine să le respecţi, fiindcă aşa se cuvine.“ (s. 60) 

11. „Sfînta Treime cu un calculator, la care hardul ar fi Dumnezeu-Tatăl, softul e Duhul Sfînt, iar Iisus 

este interaţa.“ (s. 140) 
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12. „altfel, vom ajunge să credem sau nu în Dumnezeu la fel cum credem sau nu în previziunile 

buletinului meteorologic.“ (s. 179) 

13. „inşi care ani de zile pînă atunci declaraseră că nu există Dumnezeu au început dintr-odată să-şi 

facă semnul crucii şi să cheme numele Lui. Aceşti inşi erau supranumiţi în popor nomenclaturişti.“ (s. 

262) 

14. „Un atac murdar, calomnios, plin de invective şi lipsit de orice argumente, dar care – paradoxal, 

nu-i aşa? – va produce un deosebit efect emoţional“ (s. 269) 

15. „Românii au o morală specială, ale cărei reguli generale sunt recunoscute de toţi şi în gura mare, 

ba poate chiar într-un mod cam exagerat, căci se vorbeşte mai tot timpul despre calităţi precum cinste, 

sinceritate, devotament etc., dar regulile general valabile nu-şi găsesc deloc aplicabilitatea în cazurile 

particulare, ale indivizilor concreţi.“ (s. 143) 

16. „în cei şase ani cîtIon Iliescu a condus ţara s-au construit mai multe biserici şi mănăstiri decît în 

vremea lui Ştefan cel Mare. Avea de gînd să-l întrebe pe înger dacă, pe această bază, n-ar trebui să 

fieşi Iliescu declarat sfînt.“ (s. 196) 

17. „Nici măcar cei care au înfiinţat Partidul Comunist nu erau iniţial comunişti, ci social-democraţi, 

iar acum, după Evenimente, s-a întîmplat invers.“ (s. 97) 

18. „Şi aşa au rămas pînă în ziua de azi!“ (s. 152) 

19.  „Sentimentele  pe care le nutrim reciproc sunt o problemă, iar taxa pentru cursurile de yoga e o 

altă problemă – să nu le amestecam.“ (s. 202) 

20. „se vede nevoit să accepte că pregătirea sa moral-volitivă pentru exigenţele economiei de piaţă lasă 

mult de dorit.“ (s. 13) 

21. „lăsînd la o parte obişnuitele reticenţe, cu atît mai necesare în perioada de tranziţie, cînd oamenii 

nu şi-au depăşit vechile mentalităţi şi caută să se păcă lească unii pe alţii, încît te poţi aştepta la tot ce e 

mai rău din partea lor“ (s. 14) 

22. „Numai că, după prostul obicei al ziarelor de la noi, şi de data asta lucrurile au fost prezentate 

complet anapoda.“ (s. 29) 

23. „Problema pusă de dumneavoastră este foarte importantă, este o problemă cu adevărat serioasă şi 

care credcă merită un răspuns“ (s. 205) 

24. „‚E ceva dialectic!’ încercă domnul Toma să completeze printr-o formulă pe care o folosea de 

fiecare dată cînd noţiunile îi erau neclare, dar dorea să menţină discuţia la un nivel cît mai elevat.“ (s. 

20) 

25. „Referindu-ne strict la români, specificul lor sau elementul de originalitate, dacă vrem să-l numim 

astfel, este că nu-şi doresc nişte miracole majore, de genul celor de care s-au învrednicit cîndva evreii 

(...). Românul s-ar mulţumi cu nişte miracole relativ modeste, uşor accesibile şi avînd un caracter 

oarecum privat: de exemplu, să cîştige un miliard de lei la Bingo.“ (s. 158) 

26. „Poate unii îşi vor spune: ‚Cum, un cizmar oarecare din Bacău să-l fi citit pe Nichita Stănescu şi să 

aibă asemenea idei? Ba, pe deasupra, să mai stea şi de vorbă cu îngerii!’ Socotind ei că numai anumiţi 
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oameni au dreptul de a citi şi de a gîndi cutare sau cutare lucru, fiindcă au învăţat despre ele la 

facultate.“ (s. 193) 

27. „De fapt, mai mult stă decît merge sau mai degrabă merge ca şi cum ar sta, dar, în definitiv, 

fraţilor, ce pretenţii putem avea de la cîteva mici bucăţi de sîrmă puse cap la cap?“ (s. 253) 

28. „inteligenţa ta înspăimîntătoare o întrece pe a lui Solomon – mai ales atunci cînd taci.“ (s. 49) 

29. „Ce, credeţi că nu m-aş descurca? Pînă la urmă, şi Parlamentul ăsta e tot un fel de combinat de 

îngăşare a prcilor.“ (s. 156) 

30. „Rudele din Botoşani ale răposatului şi-au manifestat încă de la slujba din biserică nemulţumirea 

faţă de prestaţia preotului care, după ce că întîrziase, devenise dintr-odată grăbit şi, ca să nu zicem 

altfel, părea cam distrat. A citit la repezeală prohoadele, iar la urmă a zis: ‚Hai, săltaţi-l!’“ (s. 82) 

31. „‚Ar trebui chemaţi să-l repare, îşi dădu cu părerea domnul Ilie.’ ‚D-apăi, dacă-i chemi, vin?’“ (s. 

36) 

32. „două figuri emblematice pentru definirea Moineştilor, contradictorii numai la o privire 

superficială, căci la o analiză mai atentă se vădeşte că dadaismul şi comunismul au în realitate mai 

multe asemenări decît deosebiri“ (s. 145) 

33. „Nenorocirea e că nu s-au priceput să facă mare lucru. În afară de a-i dărui poporului, cu 

mărinimie, scrierea cu î din a.“ (s. 262-263) 

34. „Am avut un vis. Mîine se va întîmpla la capătul podului Mărgineni un accident de circulaţie. O 

babă va fi călcată de un tractor.“ (s. 272) 

35. „pentru a ajunge la concluzia că umorul de tranziţie şi care ne caracterizează perfect epoca este un 

umor grosolan, de tip Vacanţa Mare – într-o sală de cîteva sute de oameni, izbucnesc hohote cînd unul 

de pe scenă se scarpină la prohab.“ (s. 142) 

36. „Trebuie să te previn că Mihai Eminescu fumează foarte mult şi din cauza asta duhneşte a tutun de 

proastă calitate, se mai şi îmbată uneori, e dezordonat, nu strînge masa după ce mănîncă, se scoală cu 

noaptea în cap şi începe să umble prin cameră bodogănind de unul singur, din cînd în cînd mai aduce 

şi femei de stradă, atunci cînd i se face dor de Veronica Micle.“ (s. 192) 

37. „‚Eminescu al fotbalului românesc’, cum inspirat scria de curînd un cronicar sportiv.“ (s. 243) 

38. „Întîmplător (dar oare întîmplător? – cititorul să decidă, după ce va parcurge şi rîndurile care 

urmează), în ziua aceea domnul Elefterie întîrzie chiar mai mult decît în celelalte zile.“ (s. 129) 

39. „Ce înseamnă însă ‚dansînd în ploaie’? Vom afla la momentul potrivit.“ (s. 10) 

40. „(între timp, Legea Ticu-Dumitrescu privind accesul la dosarele Securităţii a fost votată, dar nu 

prezintă nici un pericol pentru domnul Ion-şeful-de-scară şi cu atît mai puţin pentru foştii săi colegi 

sau colaboratori – n.a.)“ (s. 153) 

41. „Aşa cum bine va spune la un moment dat Simion: ‚În viaţă nu e ca-n cărţi!’“ (s. 185) 

42. „Oricît de mult respect am manifesta pentru personajele noastre, în definitiv un mod de a ne 

respecta pe noi înşine, nu putem trece cu vederea (...)“ (s. 202) 



IV 

 

43. „De asemenea, ceilalţi locatari (le vom spune în continuare astfel, pînă cînd ne vom obişnui cu 

noul termen, mai adecvat, proprietari)“ (s. 92) 

44. „Venise, în sfîrşit, Democraţia. Toţi vorbeau şi nimeni nu asculta.“ (s. 296) 

45. „într-o emisiune de la BBC, un mare savant englez a arătatcă mentalităţile se schimbă mult mai 

greu decît s-ar putea crede“ (s. 13) 

46. „Gheorghe, poate ceva bun să înceapă cu ceva rău? Cîteodată îmi vine să cred că de-aia nu mai 

scăpăm de necazuri. Democraţia asta a noastră a început cu o crimă.“ (s. 239) 

47. „Partidul îi scutise de a fi buni sau răi şi, trezindu-se deodată fără Partid, nu mai ştiau încotro s-o 

ia.“ (s. 298) 

 

Christina Domestica și Vînătorii de suflete 

48. „O provincială conformistă pînă în măduva unghiilor din aşa-zisa specia Domestica.“ (s. 45) 

49. „Mda... Bietul Bazil a luat prea în serios joaca asta... Care, din păcate, s-a terminat tragic pentru 

el.“ (s. 412) 

50. „Deaocamdată studioul mergea oarecum de la sine, ca mai toate celelate lucruri de pe insula 

Roland.“ (s. 120) 

51. „Se afirmă, nu fără un anumit temei, că poporul român ar fi cam leneş. Dar s-a întrebat oare cineva 

de ce sunt leneşi românii? Explicaţia acestei situaţii, în consens cu învăţătură materialismului istoric, 

este următoarea: de-a lungul secolelor, românii au fost permanent sub stăpînirea unora şi altora, care 

au căutat să le fure roadele muncii. Şi atunci, s-au gîndit că, decît să muncească degeaba, mai bine stau 

degeaba, situaţie care se perpetuează pînă în zilele noastre.“ (s. 217) 

52. „Ca şi în cazul altor enigme ale istoriei recente, arhivele sunt mute, martorii par loviţi de amnezie, 

iar oficialii clatină din cap cu subînţeles şi surîd amabil, explicînd că e vorba de informaţii clasificate.“ 

(s. 10) 

53. „Dacă filosofii ar juca biliard, ar înţelege mai bine lumea – şi poate că şi lumea i-ar înţelege mai 

bine pe ei. Din păcate, filosofii sunt preocupaţi de cu totul alte probleme, dispreţuind acest joc din ale 

cărui reguli şi mai ales din ale cărui evenimente maiorul Smith învăţase o mulţime de lucruri 

folositoare. Învăţase în primul rînd că relaţia dintre cauză şi efect nu e cîtuşi de puţin una lineară şi 

previzibilă, deşi jocul se bazează pe regulile mecanicii clasice iar legea conservării impulsului 

funcţionează impecabil. Chiar şi în jocul cel mai simplu, cum e cel cu nouă bile, orice rezultat e 

posibil, astfel încît un mare campion poate fi învins oricînd de un novice, printr-o lovitură norocoasă. 

(...) De fapt, lucrul cel mai interesanteste că hazardul utilizează ca intermediari eficienţi, ridiculzîndu-

le, tocmai acele foarte precise legi ale mecanicii.“ (s. 306) 

54. „Poate că tot ce îmi spusese despre insula Roland nu erau decît resturile unui vis psihopat; sau 

călătoria lui iniţiatică pe un alt tărîm. Mai cu seamă anumite coincidenţe toponimice suspecte 

îndreptăţeau bănuiala că de fapt Pablo nu plecase niciodată din România, ci, internat o lungă perioadă 



V 

 

de timp în vreun azil psihiatric, fusese supus terapiei de restituire a personalităţii prin intermediul unei 

naraţiunii oarecare (extratereştri, securişti, miracole etc.). Aşadar, pretinzînd că s-a întors de pe o 

insulă din Pacific, nu minţea propriu-zis.“ (s. 404) 

55. „lucrarea Particulele elementare de Michel Houellebecq (biolog francez pe numele său adevărat 

Michel Djerzinski), în care se preconizează clonarea unei noi specii raţionale de umanoid androgin“ (s. 

12) 

56. „simplă coincidenţă?...“ (s. 13) 

57. „De prisos să mai spunem că toate aceste evenimente sunt strîns legate între ele.“ (s. 12) 

58. „Primul-Secretar a devenit... Roland I, Împăratul Rolandului – dar să nu anticipăm!“ (s. 14) 

59. „Istoria pe care o citiţi este, ca orice istorie, o reconstituire aproximativă. Nu am fost martor 

evenimentelor relatate pînă aici şi, dacă e să fiu sincer, nici nu cred că mi-aş fi dorit aşa ceva.“ (s. 373) 

60. „Cu mulţi ani în urmă, la cenaclurile pe care le frecventam pe atunci împreaună, era socotit o mare 

speranţă a poeziei româneşti. După care evoluase ca orice scriitor român, care se naşte genial şi moare 

tînără speranţă.“ (s. 377) 

61. „meta-oamenii vor popula treptat planeta şi vor construi adevăratul comunism, aşa cum l-au visat 

Marx, Engels şi Lenin. Fiindcă adevăratul comunism n-a putut fi realizat tocmai din cauza oamenilor!“ 

(s. 223) 

62. „E bine ştiut că Ceauşescu nu vorbea engleza. Nici cu româna nu stătea prea grozav.“ (s. 25) 

63. „Marx a arătat că în comunism, atunci cînd vor avea tot ce le trebuie, oamenii vor merge la 

pescuit, unii vor citi romane sau vor asculta concerte de Mozart şi Bach, alţii vor merge la teatru etc. 

În viaţa de zi cu zi, constatăm însă că, atunci cînd au timp liber şi ceva bani, oamenii muncii înfundă 

cîrciumile. Deoarece pentru ei libertatea este o povară, aşa cum spune Sartre. Dacă însă sunt mobilizaţi 

la culesul porumbului sau al sfeclei de zahăr şi înţeleg această necesitate, devin cu adevărat liberi, aşa 

cum arată Marx.“ (s. 225) 

64. „Îi revine lui Ion Iliescu marele merit de a fi dejucat planurile iniţiale ale occidentalilor şi de a fi 

transformat tulburările interne, care ar fi trebuit să ducă la ştergerea României de pe hartă, într-o aşa-

zisă Revoluţie, urmată de o tranziţie lină şi infinită care, printre altele, a oferit patrioţilor autentici 

ocazia de a face avere.“ (s. 16) 

65. „De cîte ori se schimbă guvernul, se schimbă şi denumirile străzilor mai importante, pentru a nu se 

observa că guvernanţii sunt aceiaşi.“ (s. 88) 

66. „Nici Ion Iliescu, nici Emil Constantinescu şi nici cei şase prim-miniştri, care s-au perindat  

începutul anului 2001 la conducerea guvernului, n-au aflat că au pierdut insula Roland – din cauză că 

nu ştiuseră că o aveau.“ (s. 33) 

67. „Într-o democraţie veritabilă, cam aşa stau lucrurile. Adevărul nu contează, pentru că toate 

deciziile importante se iau prin vot.“ (s. 75-76) 



VI 

 

68. „Cei mai mulţi dintre rolanzi preferau să fie consideraţi handicapaţi, ca să primească ajutorul 

social. Unii mai înterprinzători cultivau canabis, cîţiva îşi pierdeau vremea încercînd să pescuiască, şi 

numai o mică parte se îndeletnicea cu furtişagurile sau prostituţia, restul fiind ocupaţi în alte activităţi, 

cum aşa-zisele adopţii internaţionale. Uneori, copiii erau vînduţi încă înainte de a se naşte. După o 

vreme, unii dintre ei se întorceau pe insulă mestecînd gumă, ca puşcaşi marini americani.“ (s. 90-91) 

69. „în perioada cît insula se aflase sub ocupaţie românească, fusese vizitată de un grup de savanţi 

tracologi, care ajunseseră fără nici un efort la concluzia că limba rolanzilor derivă din antica limbă 

traco-dacică.“ (s. 91) 

70. „După lansarea campaniei de demascare şi combatere a lor, veţi înţelege mai bine. Mai întîi, vom 

instrui populaţia pentru a-i recunoaşte. Cum recunoaştem un extraterestru? Foarte simplu, pe baza 

unor criterii. În primul rînd, nici un extraterestru nu va recunoaşte vreodată că ar ficeea ce este. 

Dimpotrivă, primul lucru pe care se străduieşte să-l demonstreze este nu doar acela că de fapt el nu 

este extraterestru, ci mai ales că a fost urmărit şi persecutat de extratereştri.“ (s. 241) 

71. „‚Gata, s-a terminat, Polul Sud s-a întors înapoi la locul lui. Acum puteţi pleca acasă,´ mai anunţă 

ea şi porni imediat către Dacia-papuc, cu o grabă suspectă, de parcă s-ar fi temut să nu i se ceară 

dovezi.“ (s. 209) 

72. „Trăim într-o democraţie care respectă separaţia puterilor în stat.“ (s. 56) 

73. „‚E vorba de nişte meduze mari cît ligheanul care se plimbă pe insulă şi fac ce vor ele. În schimb, 

noi nu le putem face nimic.´ ‚Pot să-ţi trimit cîteva avioane şi elicoptere,´ insistă Freyer, ‚în jumătate 

de oră le ai acolo. Dacă ţii neapărat, pot bombarda insula, în mai puţin de două ore ţi-o arunc în aer... 

În rest, nu ştiu cum te-aş mai putea ajuta.´“ (s. 55) 

74. „mi-a atras atenţia că următoarea acţiune a extratereştrilor va fi surprinzătoare, iar urmările ei vor 

fi cît se poate de neplăcute. Ceea ce, după cum vedeţi, s-a adeverit.“ (s. 131) 

75. „prezenţa militarilor americani pe insulă rezolva, dacă nu problemele de securitate al Statelor 

Unite, măcar unele probleme sentimentale ale femeilor suple, vesele şi cu poftă de viaţă, sub 35 de 

ani.“ (s. 69) 

76. „Singura mea rugăminte, dacă se poate, este ca specialiştii dumneavoastră să nu mai caute acel 

bogat zăcămînt în conductele de carburanţi ale armatei americane.“ (s. 77-78) 

77. „De altfel, psihologii au observat de mai multă vreme că percepţia e condiţionată de reprezentare. 

(...) În ultimă instanţă: depinde cum priveşti lucrurile.“ 

78. „Realitatea vizibilă, ceea ce numim de obicei realitate, este un efect condiţionat, în sensul în careşi 

imaginea care se produce la intersecţia fasciculului de electroni cu ecranultelevizorului este un efect 

condiţionat.Dacă oamenii care privesc la televizor ar vedea cauza, ar vedea fasciculul de electroni. Dar 

ei văd numai efectul.“ (s. 331) 

79. „Realitatea e un efect condiţionat, aşa că nu se va distruge nimic, aparent lumea va rămîne la fel ca 

înainte, iar cei mai mulţi dintre oameni nici nu vor şti că Sfîrşitul Lumii a avut loc.“ (s. 402) 



VII 

 

80. „Despre asta va fi vorba în romanul meu. Despre manipulare, despre vînătorii de suflete şi despre 

modul cum minciuna ucide sufletul. Cînd toţi vor minţi şi nimeni nu va mai crede nimic, se va atinge 

starea critică şi va începe Armageddonul...“ (s. 393) 

81. „La fel cum s-a întîmplat şi cu aşa-zisa revoluţie din 1989. Numai fraierii au crezut că s-a întîmplat 

ceva. În realitate, nu a fost decît o halucinaţie colectivă, controlată de securişti de la un capăt la altul, 

ca să ajungă la putere cei care erau deja la putere. De data asta. nu va mai fi nevoie să fie ucişi oameni, 

e de-ajuns dacă se iau deciziile cele mai proaste. De exemplu, vor fi determinaţi să-i aleagă pe cei mai 

tîmpiţi dintre ei ca să-i conducă.“ (s. 394) 


