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SOARTA FEMEII – ÎN OGLINDĂ 
ANNA. EXPOZIȚIA TEMPORARĂ A MUZEULUI „HAÁZ REZSŐˮ 
DIN ODORHEIU SECUIESC LA MUZEUL NAȚIONAL MAGHIAR 

DIN BUDAPESTA, 29 NOIEMBRIE 2017 – 30 APRILIE 2018 
 

MOHAY Tamás  
Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta,  

Facultatea de Științe Umaniste 
 

Destiny of a Woman – In the Mirror 
Anna. Temporary Exhibition of „Haáz Rezsőˮ Museum, 

Odorheiu Secuiesc at the National Hungarian Museum in Budapest, 29th of 
November 2017 – 30th of April 2018 

 
The article offers the analysis of a temporary exhibition carried out by 

the "Haáz Rezső" Museum in Odorheiu Secuiesc and itinerated at the Hungarian 
National Museum in Budapest. The joint work of five Hungarian ethnographers 
from the counties of Harghita, Covasna and Mureş, the exhibition "Anna - 
Destiny of a Woman in the Twentieth Century" offers the visitor the presentation 
of a historical stage through the biography of a woman. Biography is not, in this 
case, a separate reality, metamorphosed in an exhibition, after going through the 
filter of curatorial conception, but the biography was itself created as an element 
of this conception. 

Anna's life is not just an invented, but a created story: it is a story that 
can be played in the countless colours of reality, a written monologue with an arc 
extended between 1920 and 1990.  
Keywords: Haáz Rezső Museum, exhibition, autobiography, Szekler area, 
socialism 

 
Care este numele de femeie care, citit de la stânga la dreapta sau de la 

dreapta la stânga, rămâne neschimbat? În orice limbă, palindromul reprezintă 
un joc și o ghicitoare străveche, iar numele Anna este tocmai o asemenea 
secvență de sunete, identică din ambele sensuri.1  

 În schimb, nu ne putem imagina o viață „reversibilă” și, totuși, identică 
cu sine. Dar este oare posibil ca același început de viață și aceeași creștere și 
educație să sfârșească în același loc – chiar dacă „personajele” au străbătut 
cărări diametral opuse în viață? Cine sunt oare, de fapt, locuitorii 
apartamentelor de bloc și spre ce fel de căi de viață privesc în spate? Ce se 
ascunde în spatele aparențelor înfățișate de acești oameni care își trăiesc viețile 
                                                 
1 Un exemplu străvechi: Nipson anomémata mé monan opsin – „Spală păcatele, nu numai fața!” 
–, inscripția în limba greacă de pe cristelnițele unor biserici antice și medievale, care trimite la 
efectul spiritual al aghesmei.  
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în camere mobilate uniform și în bucătării cu decorațiuni textile pe pereți? Oare 
la ce cugetă bătrânele, cu umerii coborâți de griji, în timp ce ascultă radioul? În 
fond, poate fi înțeleasă și prezentată calea vieții pe acest pământ – indiferent 
dacă este vorba despre propria noastră viață sau despre viețile altora? 

Poate că și curatorii expoziției intitulate ANNA au avut în vedere 
întrebări similare atunci când s-au decis să își formuleze reflecțiile sub forma 
unei expoziții etnografice. Ei s-au rupt de tradițiile obișnuite, pentru a privi mai 
adânc spre însăși străfundurile tradițiilor și pentru a putea interpreta 
fragmentele sfâșiate ale acestora. 

Colaboratorii mai multor muzee și instituții din Ținutul Secuiesc s-au 
aliat cu scopul de a realiza o expoziție comună. Kinda István lucrează la 
Muzeul Național Secuiesc, Miklós Zoltán la Muzeul „Haáz Rezsőˮ din 
Odorheiu Secuiesc și Szőcs Levente la Muzeul „Tarisznyás Mártonˮ. Salló 
Szilárd și-a desfășurat activitatea la Muzeul Secuiesc al Ciucului, iar Vajda 
András predă, în prezent, la Departamentul de Științe Sociale Aplicate al 
Universității Sapientia din Târgu Mureș. Cu cincisprezece-douăzeci de ani în 
urmă, cei cinci au fost studenți la Etnografie în Cluj, cam în aceeași perioadă, 
urmând ca fiecare să-și găsească propriul drum în viață. Ei sunt, cu toții, 
cercetători de succes ai generației de mijloc, care au publicat volume, au 
organizat expoziții și au obținut doctoratul. Activitatea lor demonstrează că în 
muzeologia etnografică transilvăneană există forțe interne capabile de reînnoire 
și că profesia noastră comună nu se ocupă de teme învechite și depășite, demne 
numai de atenția unui public endogam și sofisticat. Toți cei care îi urmăresc se 
bucură, încă de la început, de succesele și de dezvoltarea lor profesională, pe 
care au reușit să le obțină în cadrul propriei patrii mai restrânse. Cu prilejul 
acestei expoziții – poate și ca o continuare a începuturilor carierei lor științifice 
–, ei au muncit urmărindu-și reciproc activitatea, precum și în echipă, astfel 
încât până și vizitatorul nespecialist poate conștientiza cât de multă reflecție 
comună, câte dezbateri și discuții se ascund în spatele realizării. În 2015, la 
Muzeul „Haáz Rezsőˮ, condus de Miklós Zoltán, scenograful expoziției a fost 
Baróti Hunor. Dintre creatorii prezentați atunci, la Budapesta, nu mai 
reîntâlnim numele lui Kolumbán Zsuzsa.2 În mod îmbucurător, expoziția de la 
Odorheiu Secuiesc a fost însoțită și de un pretențios catalog explicativ (Anna..., 
2015) În cele din urmă, majoritatea obiectelor expuse le Budapesta a provenit 
de la muzeul din Odorheiu Secuiesc, fără să existe, însă, vreo informare 
explicită în acest sens. Expoziția de la Muzeul Național Maghiar din 

                                                 
2 „Genericul” complet al expoziției din Odorheiu Secuiesc: 
http://www.udvarhely.ro/hirek/anna/, iar al celei din Budapesta:  
https://mnm.hu/hu/kiallitasok/anna-valtozatok-szekely-asszonysorsra  

http://www.udvarhely.ro/hirek/anna/
https://mnm.hu/hu/kiallitasok/anna-valtozatok-szekely-asszonysorsra
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Budapesta, care a putut fi vizitată în perioada dintre 30 noiembrie 2017 și 30 
aprilie 2018, a fost plină de idei, deja și din punct de vedere muzeologic, atât în 
ceea ce privește instalarea, cât și combinarea obiectelor sau traseul. De fapt, 
este un avantaj până și faptul că aici nu mai suntem într-un spațiu reprezentativ, 
ci la demisol, lângă garderobă. Dungile albastre și roșii, împreună cu numerele 
asociate, care trimit la textele explicative, ce pot fi ascultate de către vizitatori, 
reușesc să ne călăuzească cu mâna sigură prin spațiul expoziției. 

Accesul la expoziție se face printr-o poartă secuiască, pentru ca apoi să 
coborâm pe scara în spirală (din păcate, la Muzeul Național din Budapesta nu 
s-a mai putut amenaja spațiul de primire tradițional, numit porta, așa cum s-a 
făcut la Odorheiu Secuiesc). Or, acest lucru nu este o simplă întâmplare. 
Expoziția prezintă două parcursuri biografice din Ținutul Secuiesc, din secolul 
XX. Începutul și sfârșitul acestora are loc în aceleași spații, parcursul trece însă 
prin două extreme. S-ar putea spune că așa ceva există numai în povești. Da, 
într-adevăr... dar există oare poveste care să nu fie adevărată? Și care poveste 
adevărată nu se bazează pe cunoașterea profundă a realității, la care ne și poate 
conduce, în același timp?! Firește, numai dacă presupunem că ascultăm și citim 
povestea cum trebuie, nefiind interesați de „conținutul de adevăr”, ci lăsându-
ne conduși de logica ei internă. 

Pe parcursul ultimului secol și jumătate, ne-am putut obișnui cu cele 
mai diverse concepții tradiționale, aflate la baza expozițiilor etnografice. Pe 
vremea lui Jankó János, Bátky Zsigmond sau Györffy István, obiectele, unul 
mai arătos decât celălalt, au fost plasate pe rafturi și în vitrine la fel de 
aspectuoase și sculptate meticulos, pentru ca exponatele similare să ajungă 
unele lângă celelalte și vizitatorul să aibă posibilitatea să urmărească tipurile 
formale și deosebirile dintre ele. Apoi, spațiul de expunere s-a modernizat, 
expozițiile fiind organizate in situ sau în muzee de tip skansen. În sfârșit, când 
și acestea au început să fie considerate învechite, au urmat idei și concepții și 
mai noi. Unii curatori au urmărit să ilustreze culturi și serii de culturi diferite, să 
transporte vizitatorii cu ajutorul câtorva obiecte, inscripții și imagini, în 
regiunile polare sau în junglele îndepărtate, să aranjeze în șiruri evolutive 
tiparele culturale (Az őstársadalmaktól a civilizációkig [De la societățile arhaice 
la civilizații], 1979).3 Alții s-au rupt de prezentările evoluționiste și au urmărit 
să înfățișeze valoarea proprie a diferitelor forme de viață individuale. Iar alții și-

                                                 
3 Exemplele de la Muzeul Etnografic sunt accesibile aici:  
http://neprajz.hu/kiadvanyok/kiallitasi-katalogusok-es-kiallitasvezetok.  
Una dintre expozițiile cele mai memorabile a fost Zsákmány. Tárgyak és vágyak a Balatonon 
[Pradă. Obiecte și dorințe la Balaton] din Veszprém  
(http://www.ldm.hu/hu/kiadvanyok/zsakmany-targyak-es-vagyak-a-balatonon), dar ar mai putea 
fi citate încă mii de exemple. 

http://neprajz.hu/kiadvanyok/kiallitasi-katalogusok-es-kiallitasvezetok
http://www.ldm.hu/hu/kiadvanyok/zsakmany-targyak-es-vagyak-a-balatonon
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au propus să arate publicului frumusețea meșteșugurilor artizanale sau bagajul 
bogat de cunoștințe al meșterilor (Megvetés és önbecsülés. Igaz történet 
Üstfoltozóról, Drótostótról, Teknőscigányról [Dispreț și stimă de sine. O 
poveste adevărată despre Căldărar, Drotar și Băniaș], 2014); să organizeze 
expoziții cu cât mai multe artefacte, comori, cărți, relicver religioase și porturi 
arătoase (Erdélyen innen, Alföldön túl [Dincoace de Ardeal, dincolo de Câmpia 
Maghiară], 2013); să juxtapună cât mai multe obiecte de același tip – bunăoară, 
scaune sau pantofi –, provenite din spații și perioade diferite (Bocskor, csizma, 
paduka [Opinci, cizme, sandale], 2017); să expună în vitrine de sticlă obiecte 
realizate din același material, fie și din plastic (Műanyag [Plastic], 2006); să 
prezinte într-un singur spațiu tot ceea ce cercetătorii au adunat în urma unor 
eforturi de decenii, urmărind să obțină o completitudine de tip monografic, de 
exemplu, cu privire la satul Átány (Egy falu az országban [Un sat al țării], 
2010). Indiferent de soluția pentru care optează organizatorul expoziției, fiecare 
dintre aceste concepții și metode poate fi iubită, criticată și depășită. Ceea ce 
este însă identic constă în însăși prezența unei anumite concepții, într-un sistem 
creat, în ideea sau în viziunea expoziției, fără de care nu poate exista nicio 
expoziție de calitate. 

Anna merge pe firul biografic, însă într-un mod cu totul neobișnuit. 
Aici, nu ni se prezintă un personaj selectat din mulțime, pregătit artificial ca 
mostră și oferit publicului pe tavă sau în cadrul unei imagini artificiale. Dar, în 
același timp, nu ni se prezintă nici fragmentele considerate tipice, alese din mai 
multe parcursuri biografice, într-o varietate imposibil de urmărit. În loc de 
acestea, creatorii expoziției „au inventat” o viață de om și un personaj pe baza 
părților comune ale mai multor biografii individuale, numindu-l, cu un 
palindrom ales conștient, Anna. Biografia nu reprezintă, în acest caz, o realitate 
separată, metamorfozată într-o expoziție în urma trecerii prin filtrul concepției 
curatoriale, ci a fost creată, ea însăși, ca un element al acestei concepții, așa 
cum s-a întâmplat mai înainte, în cazul seriilor evolutive, al formelor de viață 
sau al temelor paradoxale, transformate în expoziții etnografice. Numai că 
acestea din urmă sunt, poate, mai ușor de acceptat, datorită obișnuințelor 
noastre. Deoarece, dacă (!) ar avea dreptate părinții fondatori ai marxismului, 
potrivit cărora nu există decât o singură știință, știința istoriei, atunci am putea 
chiar condamna, în numele autenticității istorice (greșit interpretate), o 
asemenea expoziție, bazată pe simpla „ficțiune”.4 Cum îndrăznește un 
                                                 
4 Am putea reflecta nu numai asupra sensului frazei citate, ci și asupra modului în care „îl citim 
pe Marxˮ (Louis Althusser: Olvassuk Marxot, Bukarest 1977) [Citindu-l pe Marx, Buc. 1970] 
sau asupra „folosului şi neajunsurilor istoriei pentru viaţăˮ (Friedrich Nietzsche: A történelem 
hasznáról és káráról, Bp., 1989) [A doua considerație inoportună. Despre folosul și 
neajunsurile istoriei pentru viață, Buc. 1994], a sensului „ideii de istorieˮ (Robin G. 
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muzeograf să folosească o „poveste inventată” ca fir călăuzitor al expoziției 
sale?! Dacă organizează o expoziție, atunci să țină la „realitate” – iar dacă-și 
dorește să „viseze”, să aleagă un alt gen de prezentare! Vă sună cunoscut 
argumentul?  

Totuși, această obiecție nu este justificată. Viața Annei este, de fapt, nu 
atât o poveste inventată, ci creată: o narațiune care joacă în nenumăratele culori 
ale realității, un monolog scris, al cărui arc se întinde între 1920 și 1990 și este 
recitat la persoana întâi singular de către Bocskor Bíborka. Nimic din acest text 
nu poate fi citit nicăieri de către vizitatori. Ei îl pot asculta numai în forma 
recitată, cu ajutorul unei aplicații mobile iscusite. Organizate în subansambluri 
și în interioare distincte, care sunt legate reciproc de tranziții fine, obiectele ne 
conduc dintr-un loc în altul, de la vârsta copilăriei la bătrânețe și de la frumoasa 
poartă a intrării în viață la apartamentul uniform de bloc. Trecând prin poarta 
secuiască cioplită, drumul ne poartă la demisol, unde zac și pietrele antice ale 
muzeului din Budapesta, în compania garderobei și a barului. Coborâm parcă 
în trecut, ca arheologii. Prima dată, zărim urmele discrete ale copilăriei (castelul 
pentru sărit), fotografia casei țărănești (nu a existat spațiu suficient pentru o 
fațadă reală), pentru a ajunge apoi în șură, unde, de data aceasta, ne întâmpină 
nu instrumentele muncii, ci dansatorii, pe care îi vedem de sus, rotindu-se și 
învârtindu-se, în timp ce răsună muzica. Apoi, trecem și printre ei și ajungem la 
căpița de fân (de pe imagine), unde, sub mantia întunericului, nimeni nu poate 
vedea precis ce face flăcăul insistent cu fata de numai șaptesprezece ani, aflată 
la primul bal, care pare să uite tot mai mult sfaturile părintești. După aceea, la 
cruce, putem să o luăm atât la stânga, cât și la dreapta, ca și la răspântiile reale. 
Trecând mai departe, putem întâlni casa țărănească și locuința burgheză, 
camera de servitoare și biroul de partid, apoi sacii cu grâne, care așteaptă să fie 
ridicați și duși, dar și apartamentul de bloc, din anii șaizeci. În camera 
țărănească și în sufrageria burgheză, gesturile – proiectate de sus – cu care se 
aranjează masa și se pune supa aburindă în farfurii sunt aproape aceleași. Două 
mese, la cele două capete ale expoziției, în două locuințe, cvasi-simetrice și 
totuși îndepărtate... 

„Discul rotativ” care susține această dualitate, biografia bifurcată, ale 
cărei ramuri, în cele din urmă, ajung în același loc, constă în evenimentul 
definitoriu al vieții oricărei femei, în conceperea, voluntară sau accidentală, a 
unei vieți noi, a copilului. Modul de raportare la acest moment determinant 
aduce femeia în fața unei răscruci. „Eu”-ul Annei, creat în cadrul expoziției, se 

                                                                                                                            
Collingwood), a „mizeriei istoricismuluiˮ (Karl R. Popper: A historicizmus nyomorúsága, Bp., 
1989) [Mizeria istoricismului, Buc. 1996] sau chiar a „conștiinței istoriceˮ, in extenso (John 
Lukacs, A történelmi tudat, Bp., 2004).  
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scindează și se dedublează în urma gestului de a se pune în genunchi, pentru 
rugăciune, și prin care își lasă sub cruce batista albă, brodată cu numele ei. De 
fapt, nici nu se poate decide cu certitudine dacă suntem într-o biserică sau la o 
răscruce. Anna își asumă o cruce pe care va trebui să o poarte în continuare, 
oricum s-ar decide cu privire la povara sa secretă. O păstrează sau nu? Iată 
întrebarea pe care mulți medici (!) o pun, chiar și azi, tinerelor mame (!); și iată 
modul în care se întreabă, între ele sau singure, numeroase femei. Trăim într-o 
lume în care această întrebare este încă firească. Ca și cum un om ar avea 
dreptul de a decide cu privire la viața sau moartea altuia, atunci când această 
ființă se află în starea cea mai vulnerabilă, cea mai ascunsă și cea mai 
nevinovată. Ca și cum nu ar fi mai clar decât ziua și nu ne-am putea minuna, 
admirând spectaculoasele imagini de ecograf, că noua ființă se află în trupul 
mamei. Nu face însă parte din acel trup, deoarece crește potrivit unei alte 
spirale DNS, din care nu se poate dezvolta nimic altceva decât inima pulsantă și 
mâna mișcătoare a unui alt om. 

Acestea toate sunt gata în momentul conceperii, în interiorul genelor, 
„funcționând” deja începând cu săptămâna a douăsprezecea. A ne extinde 
asupra acestui subiect ne-ar duce prea departe. Cu siguranță va veni însă 
vremea (poate numai peste câteva sute de ani) când omenirea va privi înapoi la 
acest subiect așa cum privim azi înapoi la sclavagism și la tortură. Să sperăm că 
respectul pentru celălalt sau, dacă preferați așa, pentru alteritate se va putea 
ridica la nivelul social general și în acest domeniu. 

Societatea rurală a Annei încă nu știa nimic despre genetică și medicină 
perinatală, dar, chiar dacă încă nu putea vedea în interiorul uterului, știa foarte 
bine că undeva acolo, înăuntru, crește un copil – și mai „știa”, pe baza 
sistemului de norme al familiei și al satului, că nu există rușine mai mare pentru 
o fată decât aceasta: să-și piardă „onoareaˮ. Numai ea rămânea în dizgrație, cu 
toate că întregul sat știa și că „este nevoie de doi pentru a dansaˮ. (Oricine 
poate să știe cine este fata dezonorată. Însă identitatea flăcăului „dezonorantˮ 
nu se cunoaște niciodată...) Așa că fata era considerată partea vinovată: 
purtătoarea unei noi vieți, inacceptabile și non-valabile, care nu poate fi decât 
avortată și stinsă, așa cum nici cea care o poartă în trupul ei nu poate fi decât 
exclusă și alungată; chiar dacă ea imploră și de patru ori în rugăciunea sa: 
Doamne, iartă-ne păcatele! – aceasta este tradiția și morala, acesta este 
imperativul care trebuie impus cu orice preț.5  
                                                 
5 Miza alegerii a fost diferită în cazul expoziției organizate în 2015, la Odorheiu Secuiesc. În 
cazul acela, fata și-a avortat copilul și s-a aflat în fața deciziei de a rămâne în satul ei natal sau de 
a pleca la oraș. Cele două fire biografice urmărite acolo au prezentat aceste două opțiuni. În 
cadrul expoziției re-create la Budapesta, accentul a căzut mai mult pe alegerea pro sau contra 
vieții.  
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ANNA ne conduce la întrebări grave, care cer răspunsuri, dar face acest 
lucru discret și fără să judece. Expoziția nu ridică cultura țărănească pe un 
piedestal sau pe culmile idealizării, dar nici nu o consideră un „produs stricatˮ 
sau de criză, așa cum au făcut etnografii și istoricii din secolul XX, certându-se 
(sau, mai grav, nemaivorbind) între ei timp de decenii. Aceasta doar prezintă 
două căi: posibilele urmări ale alegerii între da și nu, fără să considere vreuna 
dintre opțiuni caracteristică, tipică sau predominantă. Tot ce spune este, în 
cuvintele primul text complet în limba maghiară, Halotti beszéd és könyörgés 
[Discurs funebru și rugăciune]: suntem pulbere și cenușă... Și, într-adevăr, pe 
ambele cărări care se deschid în urma deciziei, urmează tragedii, mai mari sau 
mai mici. Nu vedem nicăieri clipe liniștite, armonioase și fericite, ci numai 
forme aranjate frumos și decoruri. Pe una din cărări, avortarea copilului duce 
aproape inevitabil la fugă și la viața de servitoare, trăită la familia evreiască de 
la oraș, la dualitatea dintre sufrageria elegantă și camera servitoarei. Apoi, după 
deportarea familiei, în urma căutării companiei semenilor, va duce în rândul 
tovarășilor, în sânul Partidului, care a forțat țăranii proprietari, în numele unor 
ideologii inventate la birou, să semneze, tot la birou, cererea de intrare în 
colectiv (în dualitatea dintre realitate și minciună), printre afișele care se laudă 
cu rezultatele obținute și broșurile de propagandă din sertarul deschis al 
biroului. Mai târziu, locul de muncă de la oraș, la croitorie, urmat de „ușurareaˮ 
că nu mai trebuie să se ocupe de procurarea lemnelor de foc și că poate să-și 
cumpere făină și cartofi (dualitatea dintre naivitate și autoamăgire). Apartament 
de bloc, ecran de televizor, decorațiune textilă pe perete – singurătate completă, 
în care nimeni nu mai aranjează masa și nu mai pune supă, nici pentru sine, nici 
pentru altcineva...  

Sau nu ne convine? Vrem altceva? Putem să o luăm pe alt drum, 
urmând-o pe cealaltă cărare de după răscruce pe Ana, care își naște fiul și se 
mărită cu un flăcău bătrân din sat. Îl crește pe Feri, care, la vârsta de douăzeci 
de ani, dispare undeva în străinătate și nu lasă în urma sa decât o scrisoare. O 
vedem cum își îngrijește soțul bolnav, imobilizat la pat și urmărim agitatorii de 
partid însușind și ce a mai rămas din mica gospodărie, ajungând pe partea 
cealaltă a biroului, din care jumătate se află dincoace și jumătate dincolo, cele 
două jumătăți fiind despărțite de un perete de sticlă, care împiedică trecerea și 
lasă să se vadă doar vag partea cealaltă. În cele din urmă, locul de muncă de la 
oraș, la secretariatul sfatului popular al raionului, urmat de același apartament 
de bloc, cu același televizor și aceeași decorațiune textilă... 

Conformism și sacrificiu, aspirație și privațiune – în mijlocul formelor 
și ornamentelor idilice. 

În cadrul acestei expoziții, obiectele nu trăiesc o viață independentă și 
nu se organizează singure într-un sistem, ci sunt legate numai prin logica 
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internă a parcursului biografic, respectiv prin narațiunea pe care o auzim la 
persoana întâi singular. Deși avem posibilitatea de a sări peste câte o parte a 
narațiunii, dacă vrem să o auzim până la capăt, atunci trebuie să o ascultăm în 
timp real, și nu putem parcurge în fugă niște texte explicative, afișate pe pereți. 
Expoziția nu o prezintă pe Anna în nicio formă vizuală, însă narațiunea conține 
numele „realeˮ ale flăcăului bătrân, devenit soț, Málnási Ferenc, și al 
industriașului evreu din Odorheiu Secuiesc, Weinberger Jakab. Nu știm cum au 
ajuns ei să joace un rol în viața Annei și poate nici nu are importanță; cu 
siguranță nu este vorba despre personaje „realeˮ (deși pe internet se găsesc mai 
multe persoane „realeˮ care poartă aceste nume). Discreția împiedică 
organizatorii expoziției să ne ofere până și indiciile cele mai subtile cu privire la 
personajele pe care le reprezintă Anna, cele reale și cele create, care își poartă 
crucea.6  

Cei care parcurg expoziția pe cele două cărări de viață au posibilitatea 
de a atinge suprafața aspră a realității (Geertz, 1994: 170-199) – sau, de fapt, 
chiar mai multe suprafețe – și de a reflecta asupra cât de multe alegeri și decizii 
se ascund în spatele fiecărui pas din viață. Să plec sau să rămân? Să mă 
căsătoresc sau să aleg singurătatea? Să mă angajez ca servitoare sau nu? Să 
cred ceea ce mi se spune sau să încerc să rezist? Să țin la bunurile mele sau să 
mă împac cu ideea că mi s-a luat totul? Să-mi urmez fiul sau să-l las pe mâna 
sorții? Cât de multe decizii – și cât de multe decizii neluate… Ne putem întreba 
și cât sunt de clare răspântiile de drum într-o societate în care autoritatea și 
încrederea7 se află la o distanță atât de mare. Acolo unde încrederea reciprocă 
lipsește și formele dominante constrâng indivizii, unde cadrele reflecției sunt 
determinate de relațiile, personale și morale, de autoritate, acolo nu prea există 
nici posibilitatea de a pune întrebări. Dilemele nu pot fi rostite și, de aceea, nu 
au nici răspuns. Obligațiile deschid cale liberă pentru constrângeri și căile de 
ieșire sau de întoarcere lipsesc aproape cu desăvârșire. Putem avea impresia 
puternică și inconfortabilă – fiindcă ceea ce vedem este atât de real și de 
familiar – că, odată pus pe șine, individul nu mai are posibilitatea ieșirii, ci doar 
a deraierii și zdrobirii. Și acesta este punctul la care se ridică și întrebarea: dar 
este oare sigur așa? Cea care fuge trebuie să se angajeze neapărat ca servitoare? 
Și fiul celei care se mărită cu un flăcău bătrân va fugi sigur de acasă? Viața 

                                                 
6 Numele Anna este deosebit de îndrăgit atât în cercul cultural evreiesc, cât și în cel creștin. Pe 
lângă Simeon, și bătrâna profetesă Ana a fost de față la prezentarea lui Isus la Templu, ei doi 
fiind cei care au reușit să zărească firea adevărată a pruncului. Și ar fi aproape un loc comun să 
amintim asocierile care conduc la personajul Édes Anna din romanul omonim al lui Kosztolányi 
Dezső sau la Anne Frank. 
7 Titlul excelentului volum al lui Mészáros Csaba, realizat în urma unei extinse cercetări de 
teren, având în centru două sate din Siberia (Bp., 2013).  
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noastră ajunge oare, până la urmă, în același punct, indiferent cum ne decidem? 
Răspunsul este, bineînțeles: cu siguranță nu. Înșiși realizatorii expoziției au luat 
decizii, în fiecare punct, atunci când, bazându-se pe experiențele și pe 
cunoștințele lor, au creat povestea de viață a Annei. Dacă și-ar fi propus să 
prezinte câte o nouă soartă la fiecare bifurcație a drumului, rezultatul ar fi 
trebuit să se constituie într-un sistem complex, cu ramuri și subramuri, 
imposibil de realizat în cadrul unei expoziții reale. Ar fi, într-adevăr, un proiect 
interesant, chiar și ca un joc de roluri. Și creatorii expoziției ar fi avut pe ce să 
se bazeze, fiindcă autobiografiile țărănești sunt disponibile în număr mare, deja 
de decenii, provenind nu numai din Ținutul Secuiesc, ci de pretutindeni din 
diferitele lumi maghiare și chiar și de dincolo de acestea. Într-adevăr, și 
curatorii expoziției citează numeroase biografii în catalog. Unul dintre ei, Szőcs 
Levente, și-a ales ca temă de doctorat tocmai autobiografiile populare din 
Gheorgheni (Szőcs, 2011). Ce altceva ar putea face, de fapt, un etnograf, decât 
să asculte poveștile personale ale oamenilor vii?! Și ce altceva face, practic, 
decât să își creeze propria cunoaștere pe baza acestora?!8 

Oricât de îndepărtată ar părea comparația, demersul evocă metoda de 
lucru a scriitorilor, folosită în romane precum A boldog ember [Omul fericit] al 
lui Móricz Zsigmond sau Parasztregény [Roman țărănesc] al lui Csalog Zsolt, 
pentru a menționa numai cele mai cunoscute exemple. Ambele volume prezintă 
vieți reale, prin narațiuni în care cuvintele autorului și propriile cuvinte ale 
personajului sunt indisolubil interconectate. Și acești romancieri și-au format o 
anumită concepție despre persoana lui Joó György sau a lui Mohácsi Bálintné, 
după care și-au compus operele pe această bază, iar noi le citim ca pe niște 
romane fictive. Literatura constituie, desigur, un alt gen, pe care nu trebuie să-l 
comparăm cu narațiunile povestite cu cuvintele proprii ale protagoniștilor – de 
exemplu, autobiografia populară Megszépült szegénység 
[Sărăcie înfrumusețată] a lui Kocsis Rózsi sau Kiszáradt az én örömem zöld 
fája [S-a uscat copacul verde al bucuriei mele] a lui Győri Klára –, nefiind nici 
mai presus, nici mai prejos decât acestea. (Bineînțeles, trebuie să facem 
diferența între autenticitate și calitate estetică, despre care nu vorbim aici.) În 
ciuda modului de abordare diferit, claritatea și preciziunea luminii aruncate 
asupra realității de către operele citate nu poate fi contestată. 

 În același fel, și ANNA poate fi caracterizată ca fiind o expoziție cu iz 
real și un efect deosebit de puternic asupra vizitatorului. Și asta nu pentru că ar 
                                                 
8 Vezi volumul de importanță fundamentală al lui Polányi Mihály: Személyes tudás. Úton egy 
posztkritikai filozófiához [Cunoașterea personală. În drum spre filosofia postcriticistă] (Bp., 
1994). Michael Polanyi: Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy. Chicago, 
1958).  
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oferi, in extenso, totalitatea vieților de femei trăite în secolul XX, ci pentru că 
reușește să conducă gândurile și sentimentele vizitatorului spre parcursurile 
biografice similare cunoscute direct, făcându-l să reflecteze asupra lor. În 
sensul acesta, sunt sigur că Anna, cu tot caracterul ei secuiesc, este, în aceeași 
măsură, și un personaj universal: soarta ei individuală oglindește nenumărate 
vieți de femei de etnie maghiară, română, săsească, romă, slovacă, poloneză și, 
de fapt, vieți de femei din întreaga Europă, pentru care imperativul cu orice 
preț, accentuat și prin rușinea imensă, ajunge să suprascrie adevărata valoare a 
vieții. 

Nu am aici spațiul necesar pentru a vorbi despre câte un obiect 
individual sau despre ansamblurile de obiecte. Menționez numai steaua galbenă 
de pe pieptul ursulețului de pluș, care ne taie răsuflarea, sau uneltele agricole 
îngrămădite pe căruță, care urmează să fie transportate în colectiv. De 
asemenea, rămâne memorabil și singurul obiect al expoziției care nu face parte 
dintr-o colecție muzeală, fiind creația unei tinere artiste din Odorheiu Secuiesc, 
Jakab Gidó Szende, pentru volumul realizat din textele vizitatorilor (Anna-
sorsok..., 2015) – ca un puternic semn de exclamare al răscrucii de drumuri și al 
momentului decisiv. Pe lângă umbra moașei cu baticul pe cap, a „făcătoarei de 
îngeriˮ (pe nume Rebi, așa cum aflăm de la Anna), agățat pe perete, vedem un 
obiect în care recunoaștem o sită comună de ceai. Putea să o sufle și vântul, 
nefiind sprijinită de nimic. Pe partea convexă, este „brodatăˮ în cruce, cu ață 
roșie. O putem privi atât din față, cât și din spate, în toată expunerea sa, în 
spațiu. Privită din lateral, umbra pe care o aruncă pe perete ar putea fi și cea a 
unei tinere mame. Modelul este popular și se poate interpreta și ca un pătrat, și 
ca o cruce. Toate bune și frumoase. Însă, pe partea cealaltă, cea concavă, 
ghemul continuă liber, cu firele încurcate. Pe această parte, firele aranjate 
exemplar ale broderiei cad deja haotic – ca și cum s-ar vărsa sânge. Suntem pe 
partea cealaltă a abdomenului convex, acolo unde omul se crede stăpân peste 
viață și moarte. Aici, modelul frumos aranjat se destramă și uterul matern se 
umple de gol... 

Nu putem urmări aici receptarea acestei expoziții. O vor face înșiși 
creatorii, dacă îi va inspira să creeze o nouă narațiune pe baza acesteia. Un 
lucru este însă sigur: curatorii merită cel mai înalt grad de recunoaștere. Trebuie 
să ne plecăm capetele, plini de respect, în fața creatorilor acestei expoziții și a 
personajelor prezentate, atât cele reale, cât și cele imaginare, precum și în fața 
tuturor colaboratorilor. Nu putem decât să sperăm că această colaborare va 
continua și că ei toți vor avea forța, perseverența și imaginația necesară pentru a 
colabora și în viitor, în ciuda tuturor distanțelor și diferențelor fizice, sufletești 
și spirituale. Suntem foarte mulți care le-am fi recunoscători pentru aceasta.  
(Traducere de Rigán Lóránd) 
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