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TAMÁS GERGELY 
Bibliotecar la Biblioteca Ora#ului Stokcholm: 

 

"AM VRUT S" TR"IM LIBERI. S" GÂNDIM LIBERI!" 
 

!Silvia Constantinescu: Tamás Gergely, noi 
avem în comun meseria de bibliotecar, 
faptul c" #i tu #i eu suntem imigran$i în Su-
edia dintr-o $ar" din fostul “lag"r comu-
nist” #i, în plus, vorbim amândoi limba ro-
mân". Asta înseamn" c" avem foarte multe 
teme de discutat. ! Înainte de a începte dis-
cu$ia noastr" despre via$a de imigrant în 
Suedia, despre meseria noastr" comun", 
aceea de bibliotecar, dar #i despre via$" în 
general, doresc s" stabilim cum ne vom 
adresa unul altuia.! Ca “suedezi” ce sun-
tem, ne vom spune, evident, “tu”, dar pen-
tru c" limba pe care o folosim în discu$ie 
este limba român", cu pronumele ei de po-
lite$e #i formele reveren$ioase pe care eu 
personal nu le mai accept dup" 37 de ani 
de locuit în Suedia, te întreb totu#i: vrei s" 
ne spunem ”tu”, cu respectul pe care-l 
acord"m oricum semenilor no#tri, sau s" 
ne spunem “dumneavoastr"”? ! Eu am ar-
gumentat de multe ori c" noi, oamenii, #i 
lui Dumnezeu Îi spunem Tu, atunci când 
ne rug"m Lui #i nu în%eleg de ce noi, mu-
ritorii, trebuie s" folosim atâtea forme de 
polite$e inutile, dându-ne impresia c" sun-
tem mai mult decât suntem. ! Deci, ”tu”, ca 
între noi “suedezii”, sau “dumneavoas-
tr"” cu emfaza specific" limbii latine?! ! 
 

Tamás Gergely: ”Tu” sau ”dumneavoas-
tr$”? O întrebare f$r$ importan%$. O între-
bare de mare importan%$....  
Eu i-am tutuit pe p$rin%ii mei, p$rin%ii mei 
au zis ”dumneata” la p$rin%ii lor. Eu sânt 
n$scut în ’52 într-un ora& (Bra&ov), p$rin%ii 
mei în Secuimea rural$. B$iatul nostru zice 
”tu” la toate cuno&tin%ele &i rudele noastre, 
în toate limbile. El nu cunoa&te o alt$ gra-
matic$. Nici verbal$, nici personal$. Dac$ 
se zice a&a... '  
Lucrez într-o bibliotec$, &tii. O bibliotec$ 
ciudat$, care are printre altele &i c$r%i în 
limbile român$ &i maghiar$ - cele dou$ 
limbi pe care le-am adus la Stockholm din 
copil$ria mea.  

 
 

Tamás Gergely. 
Foto: Octavian Ciupitu / © CR. 

 

(i am norocul s$ fiu administratorul celor 
dou$ sec%ii. Ceea ce înseamn$ contact cu 
cititorii români &i cu cititorii unguri. În 
limba lor matern$.' Este foarte important! 
Nu numai pentru c$ suedeza lor - în cele 
mai multe cazuri - este precar$, dar &i pen-
tru c$ se deschide un univers întreg prin a 
vorbi o limb$ comun$. Chiar dac$ eu nu 
sunt român - &i ca s$ nu fie dezam$gi%i mai 
târziu, le spun deja în primele cinci minute 
- avem în bagajul nostru spiritual o %ar$, o 
lume comun$, sau aproape comun$. Ne în-
%elegem prin cîteva cuvinte, nu ne trebuie o 
descriere lung$. (i uite c$ eu pe to%i ace&ti 
oameni nu-i tutuiesc. De fiecare dat$ îmi 
amintesc cum profesorii no&tri ne-au tutuit 
pân$ în clasa a noua, dar din clasa a zecea 
am devenit ”domni”. Nu &tiu de ce, dar a&a 
a fost. (i de-atunci sunt ”dumneavoastr$” 
cu lumea &i m-am obi&nuit a&a. Bineîn%eles 
sânt &coli &i &coli, biblioteci &i biblioteci... 
Ca s$ nu vorbim despre faptul c$ pentru 
”Elena” &i pentru ”Nicolae” toat$ lumea a 
fost ”tu”. M-am sim%it prost chiar &i numai 
prin a citi despre asta. Chiar &i de demni-
tari mai mici de partid, sau de stat, puteam 
s$ fim jigni%i în modul acesta. Deci este 
vorba &i de respect. Dar sunt &i alte obice-
iuri… În anii ’70 ai fost “tu” cu to%i din 
genera%ia ta, dac$ te aflai în Ungaria. Azi 
primesc scrisori din Budapesta în care sunt 

numit “domnul Gergely”. Sau: când am so-
sit la Stockholm, m-a tutuit toat$ lumea în 
Casa ungurilor/Ungerska huset, ”pentru c$ 
aici în Suedia toat$ lumea este ‘tu’ ”. În 
afar$ de familia regal$. Am în%eles, am ac-
ceptat, dar mie mi s-a p$rut a fi ceva arti-
ficial. Atunci. Azi r$spund a&a cum sunt 
numit: dac$ mi se spune “tu”, zic &i eu la 
fel. Important este - cum te-ai formulat - s$ 
se spun$ cu respect. Spune-mi deci “tu”, 
dac$ î%i este mai u&or...' ' 
 

S.C.: Consider c" este o datorie s" înce-
pem prin prezentarea ta, astfel ca cititorii 
mei s" #tie mai mult despre interlocutorul 
meu. Deci, cine e#ti, Tamás Gergely? !! 
 

'T.G.: Cine sunt… Cet$%ean suedez, ma-
ghiar din România. Am fost ziarist, am lu-
crat în Casa Scânteii, Casa Presei Libere, 
pare-mi-se c$ se nume&te azt$zi. A fost un 
ziar s$pt$mânal, în limba maghiar$, pentru 
tineret. Administra%ie &i &ef-redactor în Bu-
cure&ti, cititorii ”peste Carpa%i”. Câ%iva re-
porteri în Transilvania. Dou$ telefoane în 
prima sal$ redac%ional$: unul pentru con-
vorbiri “interne”: tipografie, alte redac%ii 
din Casa Scânteii, eventual ora&; cel$lalt 
pentru “tovar$&ii din corpul C”, cei care se 
ocupau de cenzura… neexistent$ – neexis-
tent$ pe hârtie.' În prezent sunt bibliotecar 
la Biblioteca Ora&ului Stockholm, sec%ia 
interna%ional$. Cariera mea din Suedia am 
început-o în Fabrica de bere Pripps din 
Bromma (Stockholm), dup$ care am lucrat 
mul%i ani de zile ca “asistent” în biblioteca 
amintit$. O bibliotec$ fantastic$, a& dori s$ 
vorbesc despre ea mai mult. Presupun c$ 
posibilitatea de a m$ exprima în CURIE-
RUL ROMÂNESC am primit-o ca biblio-
tecar. Pentru c$ r$spund pentru rafturile 
limbii române &i limbii maghiare. Ca fost 
ziarist, fac &i interviurile de pe c$su%a in-
ternet a bibliotecii datorit$ c$reia de fapt 
ne-am cunoscut: deci interviuri &i cu 
români stabili%i în %ara asta lung$.'         ! 2 


