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Cuvânt înainte
Într-un eseu de tinereţe*, Albert Camus face o remarcă sur
prinzătoare pentru vârsta pe care o avea atunci: „II y a un
temps pour vivre et un temps pour temoigner de vivre'', adică,
într-o traducere mai liberă, „există un timp al trăirii şi un altul
al mărturisirii că ai trăit ceea ce ai trăit." O întrebare subzistă
însă: câţi dintre noi mărturisim ceea ce am trăit sau, mai
corect, câţi dintre noi avem curajul, sinceritatea şi puterea de
a o face? Întrebare fără un răspuns neapărat. Asta şi pentru că
mulţi, atunci când o fac, o fac doar din vanitate, alţii din
nevoia de a lăsa o urmă, disperaţi fiind de absenţa propriei
opere la care s-au gândit o viaţă dar au amânat tot timpul s-o
edifice şi, în fine, ceilalţi, nu mulţi, care n-au avut vanitatea
asta şi nici n-au visat să lase în urma lor o operă, adică aceia
care au fost năpădiţi de propriile amintiri - intelectuali se
rioşi care, fără un exerciţiu continuu al scrierii literare, dar
cu cel profund, aproape religios al lecturii, au notat în caiete
ascunse cu îndărătnicie, cele câteva lucruri pe care le-au con
siderat importante în devenirea lor ca intelectuali.
Oximoronul din titlul acestei cărţi, face şi mai misterioasă
această mărturisire a unuia dintre cei mai îndrăgiţi dascăli
ai învăţământului prahovean.
Născut la Abrud, în tulburătoarea Ţară a Moţilor, în anul
1939, profesorul Oliviu Găzdac, „rătăceşte", prin forţa îm

prejurărilor, în „Regat", şi rămâne aici o viaţă, construind cu
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răbdare şi tenacitate o idee despre menirea de profesor, de
parte de lumea sa natală care-i va rămâne, însă, pentru tot
deauna un reper, un termen de comparaţie, o „insulă din ziua
de ieri", ca să-l cităm în treacăt pe Umberto Eco. În lumea
Abrudului, cu vâlvele ei plutind în povestiri şi vise, cu eroii săi
legendari, unii cu nume de rezonanţă istorică, alţii intraţi în
folclor şi fixaţi acolo pentru rostirile tainice la gura sobei, în
lumea aceasta, deci, copilul, despre care ne povesteşte cu atâta
nostalgie autorul, se aşează în timp, în spaţiu şi în propriul
destin. Dar, aşa cum ne mărturiseşte, „când scrii un remember
pendulezi între două impulsuri contradictorii: pe de o parte
tăinuirea, pe de altă parte dezvăluirea", scriitura sa este în
văluită de acest binom şovăitor, care face ca lucrurile despre
care ne povesteşte să fie la limita nebuloasei, ca într-o tuşă
impresionistă, când contururile se amestecă unele în celelalte,
iar natura însăşi se contopeşte cu fiinţa care o contemplă„.
Profesorul Oliviu Găzdac şi-a făcut toate aceste notaţii cu
un sentiment anume. Acela care ne pândeşte, la o anumită
vârstă, pe toţi. Să depună mărturie. Să mărturisească, adică,
în faţa propriului destin ce şi cum a trăit. Să-şi asume cu mo
destie bătăliile câştigate şi, la fel, ceea ce a ratat, tocmai pen
tru a fi savurat pe deplin ceea ce viaţa i-a dat. Dar notaţiile
domniei-sale au şi acel iz de sertar închis cu cerbicie pen
tru ceilalţi. Ca şi cum n-ar exista nicio intenţie de a fi citite
vreodată de altcineva. De aceea sunt pasaje, în cartea aceasta,
în care „vorbeşte" mormăit, mai mult pentru sine, ca şi cum
şi-ar cere iertare că scrie„.
Moţ autentic, Oliviu Găzdac se aşează în faţa noastră cu
trăirile sale, cu întâmplările vieţii sale, spuse domol, cu
farmec, cu umor dar mereu cu ochiul la sertarul pe care ar
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vrea să-l închidă atunci când i se pare că s-a confesat
prea mult.
De altfel, mărturisesc faptul că mi-a luat mult timp pentru
a-l convinge să-şi revadă notaţiile şi să le facă o carte. Iar, din
momentul în care a acceptat să facă lucrul acesta cred că nu a
fost convorbire telefonică în care să nu pună nelipsita între
bare: „Chiar crezi că merită să fie toate astea o carte?"
Da. Am crezut cu tărie că toate acestea pot fi o carte. O
carte despre devenire. O carte despre o existenţă exemplară de
dascăl dăruit menirii sale. Citind hârtia pe care şi-a înşirat is
prăvile, locurile şi instituţiile prin care a trecut (multe dintre
acestea apar, în filigran, şi în carte) nu mi-am putut reprima
sentimentul că domnul profesor şi-a făcut meseria de dascăl
în cele mai variate medii şcolare cu putinţă: profesor la gim
naziile din Inoteşti şi Târgşorul Nou, la Liceul Agricol din
Valea Călugărească, la Grupul Şcolar al Uzinei „ 1 Mai" din
Ploieşti, la colegiile naţionale „Mihai Viteazul" şi „Ion Luca
Caragiale" din Ploieşti, la Universitatea Petrol-Gaze din
Ploieşti... A fost director adjunct şi apoi director al, pe-atunci,
Liceului „Ion Luca Caragiale" şi, spre sfărşitul carierei, in
spector de specialitate (limba şi literatura română) la Inspec
toratul Şcolar Judeţean Prahova. Practic, a fost, aşa cum
mărturiseşte şi în cartea de faţă, în toate cotloanele acestui
judeţ, a văzut şi a întâlnit oameni aşa cum poate o făcea în
copilăria şi adolescenţa sa prin locurile Apusenilor. A fost, tot
acest periplu al domniei-sale până la ieşirea sa la pensie, ca
o întoarcere continuă, nostalgică şi plină de sevă la
„obârşie", semn că nu l-au părăsit niciodată principiile de
viaţă trăită deplin cu care a fost „aruncat" în lume de către
cei care i-au dat viaţă şi destin...
https://biblioteca-digitala.ro
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De aceea, deloc întâmplător, această carte se închide cu o
scrisoare către un fiu aparent abstract şi general, de tipul
,, Învăţăturilor cuiva către fiul său" de Nichita Stă
nescu. O scrisoare patetică şi uluitoare, care pare adresată
miilor de elevi care i-au trecut prin biografie, pe care i-a
ridicat cu ochii către cele folositoare vieţii şi sufletului...
... Această carte este una a mărturisirii.
Profesorul Oliviu Găzdac a deschis pentru puţin timp ser
tarul cu notaţii făcute de-a lungul unei vieţi, iar eu i-am pier
dut cheia cu care ar fi vrut să-l încuie. Poate definitiv. De
aceea cartea aceasta este una specială, în care „le temps pour
vivre" a devenit „le temps pour temoigner de vivre" . . .
Mihai Vasile

Notă.

Am adăugat acestei cărţi desene ale uneia dintre cele mai
interesante pictoriţe din perioada interbelică. Am numit aici pe
Florenţa Pretorian. Aceste desene văd pentru prima dată lumina
tiparului, ele fiind conţinutul unui caiet din anii 1926-1927, pe
care mi l-a încredinţat spre păstrare şi aducere aminte, în anii
şaptezeci, colecţionarul Nicolae Bărăscu, prieten apropiat al artistei.
Desenele au fost tăcute în periplul acesteia în Ardeal şi, în special,
în Ţara Moţilor...

M.V.

*Albert Camus, „Noces" (Nunta), Ed. Gallimard, 1959
https://biblioteca-digitala.ro
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Memoriei
părinţilor mei,
Teodor
ŞI

Maria
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/__µ rJbârrle, fa �vr;r...
'

La obârsie, la izvor
Nici un drum nu se întoarce
Decât în chip de dor.
'

Lucian Blaga

+- -

https://biblioteca-digitala.ro

13

Fugit irreparabile tempus...
Nu ştiu dacă mă voi mai întâlni cu mine însumi
vreodată.
Fără să ştim toţi ne rostuim de-a lungul vieţii un
univers. Construim ceea ce suntem, ne clădim perma
nent aşa cum zidim o casă. Suntem propriii noştri con
structori şi arhitecţi. Din suma locurilor lumii noastre
preluăm şi pilonii structurii de rezistenţă a fiinţei noas
tre. Ei sunt oamenii pe care i-am iubit nemăsurat,
până la capăt şi fără de care am fi fost altcineva. Fără
ei zidirea noastră afectivă nu ar fi fost posibilă.
La obârşie. Abrud, „pragul de lume", iar Munţii
Apuseni o margine, marginea lumii, dincolo de care
începe povestea.
Şi povestea mea începe cu prima reprezentare a
copilăriei. În grădina casei noastre fără de noroc, prin
efluvii de miresme de regina nopţii prinde contur o fe
meie neasemuit de tristă în frumuseţea ei. Puteam să
ştiu atunci că este mama? Doar cutremurarea fiorului
conştienţei de sine a fiinţei care eram eu, lua act de
prezenţa sa într-o lume învăluită în necunoscut.
Atunci m-am născut! Trebuie să fi fost prima zi de
naştere a lumii mele! Nu aprilie 20 al anului 1939 este
adevărata dată a naşterii, ci seara de vară când ochii
mamei mele s-au oprit asupra mirării ochilor mei. Şi
https://biblioteca-digitala.ro
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atunci cred că ne-am regăsit sosind din zarea sufletelor
noastre: al meu deschis pentru prima oară cunoaşterii
tainelor şi al ei ocrotitor, mirat şi el în tinereţea anilor
care i-ar fi dat dreptul la o prelungire a copilăriei.
Ce am primit de la mama? Spiritul moţesc care
înseamnă şi tăcere, şi încăpăţânare, şi suspiciune şi . . .
atât de multă luciditate care nu mă va lăsa până târziu
să mă abandonez visului.
Mama a adunat scepticismul şi tenebrele Munţilor
Abrudului. Ştiu acum sigur că am întemniţat în mine
unde tragice din sufletul părinţilor. De la Abrudul
Apusenilor până la Turda câmpiei tatălui meu.
Tata. Ne-am regăsit sau cunoscut cu adevărat după
ani de mari dezamăgiri pentru el, de donquijoteşti
avânturi pentru mine. Nimic, dar absolut nimic nu a
putut strivi marea mea admiraţie pentru omul
înzestrat cu mari calităţi de demnitate, dar şi omul
sigilat de destinul orb care-l înscrie, pentru mine,
în categoria personajelor de tragedie antică. Cupa
suferinţelor nu are aceeaşi mărime pentru toţi.
Cât de mult semănăm nu numai ca „ambalaj " !
Tăceri expresive, adevărate partide d e tăceri între noi,
demnitatea omului solitar într-o lume plină de primej
dii, bucuria de a trăi clipa până la nota dionisiacă, tăria
convingerilor întotdeauna în răspăr cu ideologia ofi
cială, panteismul legăturilor cu sevele pământului.
Ştiu că ne-am citit unul pe altul. I-am descifrat no
bleţea sufletului şi delicateţea în asprimea mani
festărilor. Cum să uit clipa când, în singurătăţile mele
https://biblioteca-digitala.ro
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din luncă, m-a ferit de stihiile dezlănţuite ale naturii
sau când, altădată, mi-a dăruit, cu un gest princiar, o fi
inţă după care copilul care eram tânjea: un căluţ pe
măsura mea pe care să-l pot iubi cu toată puterea
dragostei de atunci. De la el, prin frumuseţea cântecu
lui, am învăţat surpările de suflet din doina „Firuţă,
nană, Firuţă!" Surpări!? Într-una din puţinele clipe pe
trecute împreună revăd numai eu finalul dintr-un
românesc „Zorba", când toată şandramaua visurilor
se dărâmă şi rămânem cu vitalitatea aşteptării zilei de
mâine. Magnific!
I-am cunoscut episodic şi pe părinţii lui: Ioan, un
om aspru, şi Maria (născută Rad), o sfântă în bunătatea
şi slăbiciunea ei fizică. Au fost şi ei în zestrea mea?
Poate bunica: Maria. Maria nu înseamnă lipsă de
imaginaţie în onomastică, ci întruchipare a spiritului
sacru. Chipul ei s-a păstrat icoană amintirii mele.
De la ea şi de la cealaltă Marie, care este bunica
mea dinspre mamă, vreau să cred că am briza de
generozitate care mai suflă prin mine şi, mai cu
seamă, toleranta.
Maria, născută Anca, mi-a fost primul mare educator. N-am să pot uita prima lecţie de „ dirigenţie" pe
care mi-a administrat-o în simplitatea ei.
Singur, doar cu ea în împrejurări nedorite, în
creierul Apusenilor, am cunoscut bucuria libertăţii
depline: cărţi sacre citite şi „comentate" în doi, alte lec
turi interzise dincolo de momentul în care ziua se
îngână cu noaptea, „tifla" dată rigorilor şcolii, spiritul
'
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neîngrădit şi înţelegerea superioară a rosturilor
omeneşti. M-a învăţat aforismul lui Saint-Beuve:
„Totul e să trăieşti, că de văzut le vezi pe toate drepte
şi apoi pe toate anapoda."
Mistagogul meu, adică îndrumătorul meu spiri
tual, şi eliberatorul pasiunilor şi inhibiţiilor copilu
lui care eram atunci, mi-a predat lecţia cumpătării în
termenii ei:
- No, Liviuţ, acum că am rămas numai amândoi, ce
vrei să-ţi facă bunica mâne de mâncare?
Cu ochii gogonaţi pe culmea unde se răsfăţa ade
menitor un „amortizor" de cârnaţi răspund:
- Cămaţ, bunică!
A doua zi dorinţa înfăptuită. Şi aşa încă o zi şi încă
o zi cu acelaşi scenariu şi acelaşi text.
În a patra zi nu mai soseşte întrebarea pentru
răspunsul meu invariabil.
Pe masă fasole, ceapă . . .
- E bună mâncarea, dragu' bunicii?
- Bu, bună, bunică, bună . . .
- Acuma, dragu' bunicii, mai şi legumim, trebuie să
ştii şi tu că-s mai multe zile ca cărnaţ.
Punct.
Pe bunicul, Simionuţ, nu l-am cunoscut. Din spusele
ei, care l-a iubit mult şi pare-se nemeritat, era un visă
tor, cu mirajul depărtărilor şi al unei vieţi uşoare. Şi-a
azvârlit averea, o turmă de vite, în Mediterana, aşa
spune legenda familiei.
Păstrez de la el o statuetă cu un cocoş cioplit din
https://biblioteca-digitala.ro
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lemn de abanos şi aroma ceasurilor de taină petrecute
cu providenţialul meu partener de dialog, bunica,
având în faţă echivalentul turmei înghiţite de apele
Mediteranei.
Niciodată drumul întoarcerii la obârşie nu este uşor.
El seamănă cu o naştere. Aceeaşi durere, aceeaşi bu
curie. Parcă ne naştem iarăşi şi creştem înapoi. Dru
mul întoarcerii acasă înseamnă mai mult decât ne
închipuim. Înseamnă izbânda credinţei că nu ai fost
singur.
Ciudate destine au aducerile aminte. Trec zile, luni,
ani fără să bănuieşti că porţi icoane din trecut. Le ştiai
pierdute. Şi într-un ceas de reverie, din pâcla vremii,
uneori, se întorc cuminţi la prima chemare sau vin
nechemate. Alteori e nevoie să sapi în amintire: „Sapă,
frate, sapă, sapă 11 Până dai de stele-n apă." (Lucian
Blaga)
Merită! Le regăseşti vii ca în ceasul în care vii le-ai
trăit. Fiecare îşi regăseşte steaua lui. A mea îşi are şi ea
o poveste.

https://biblioteca-digitala.ro
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�a a inceput...
Pământu-i mic si zările-au scăzut.
Nu se petrec minuni şi nu cad stele
ca-n nopţile copilăriei mele
'

Magda Isanos

https://biblioteca-digitala.ro
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Aşa a început... Era o toamnă de început de şcoală.
Şi toamna de afară se aşeza şi peste şcolarul cu ani
puţini şi visuri multe.
Şi ea era „o preafrumoasă fată" .
Când se arăta pe culoarul şcolii fiorii erau când de
frig şi când de cald. Treceam zilnic unul pe lângă altul.
Atunci clădirea şcolii intra în vibraţie, se zgâlţâiau
pereţii, portretele cu toţi învăţaţii lumii se mişcau ca la
cutremur într-un dans nebun iar inima . . . ce să mai
spun? . . . nu mai spun nimic. Şcolăriţa de atunci venea
peste mine precum o cavalcadă dintr-un medieval
turnir.
Ea câştiga întotdeauna clipa de înfruntare a privi
rilor iar eu pierdeam mereu, rămânându-mi în suflet
sunetul paşilor care se îndepărtau.
Nu peste mult timp înfruntările din priviri s-au
oprit şi odată cu ele izbânzile ei. A venit şi clipa
„ astrală".
S-a întâmplat să fim „dănţăuşi", adică parteneri de
dans popular, chiar pereche. Jucam şi „Ţarina de la
Abrud", bineînţeles. La o repetiţie am ţinut-o mai
strâns şi mai mult decât se cuvenea. Mustrările şi
pedeapsa au venit imediat din partea doamnei învăţăhttps://biblioteca-digitala.ro
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toare. Nu era nimeni mai fericit ca cel pus în colţul sălii
de clasă cu faţa la perete. De atunci nimeni nu m-a mai
pus „ cu nasul la perete" şi „rău ce-mi pare acum" . Pen
tru că ultima sintagmă sună a Coşbuc, o să-mi îngădui
o paranteză, „mai de vale" în legătură cu ea. Memoria
involuntară funcţionează iar gustul madlenei lui
Proust declanşatoare a resorturilor amintirii devine
aici chiar sintagma pomenită. Aşa se realizează pentru
fiecare saltul în timp.
Şi povestea mea continuă. Cu teme la matematică
pentru acasă rezolvate în doi, pentru că între noi nu
mai încăpea nimeni. De ce, Doamne, nu pot să înţeleg
nici acum şi n-am să înţeleg niciodată de ce unu şi cu
unu nu fac tot unu şi nu doi? Oricum este nedrept. . .
Si, odată c u batalionul d e vânători d e munte al
tatălui ei, a plecat din orăşelul nostru şi ea. A fost
steaua mea cu nume: Petronela.
Nopţile ce au urmat mi-au cernut sufletul cu praf
de stele.
Aşa trebuia să fie. Se ştie că nu ne putem aparţine
curaţi şi puri decât în gând, în vis şi cu cât cel dorit e
mai departe, el rămâne ca la început. Numai aşa dorul
dor „ dincolo de orice călător mai are o prelungire",
fiind doar o libertate fără de ţărm.
E toamnă ca atunci. Si tot ea e cea mai frumoasă. E
„mirajul din zarişte, // aurul graiului, lacrima raiului"
ca în catrenele poetului din Lancrăm .
... Alo! Aici e Pământul. Coborâm. Memoria lucrează
prin asociaţii. Rămăsesem dator cu explicaţia unei sin'

'
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tagme folosite de Coşbuc în poezia lui „Numai una!".
Era o vreme când poeziile lui Coşbuc erau preţuite.
Poate prea mult, axiologic vorbind. Dar nu despre asta
e vorba, ci de explicaţiile manualului şi, recunosc, şi
ale mele. Cu tot zelul explicam faptul că poezia aceasta
reflectă concepţia despre iubire a omului din popor.
Flăcăii lui Coşbuc iubesc o singură dată şi pentru
dragostea lor sunt gata de orice. Aceasta ar fi ideea din
titlu: „Numai una!".
Acum mă întreb puţin ironic câţi dintre cei din
bănci nu s-au convins . . . de mai multe ori de contra
riul. Nici dascălul de poezie nu le ştie pe toate şi nu-şi
îngăduie să dea învăţăminte de neclintit.
Singurul pe care îl cred pe cuvânt nu este altcineva
decât Neagoe Basarab cu ,, Învăţăturile" sale:
„ Dragostea face sufletul să vorbească cu îngerii" .
Dante a iubit toată viaţa „o madona angelicata" . Nu
poţi însă să madonizezi toată viaţa chiar dacă realis
mul nu este partea ta cea mai tare.
Într-o prelungită, până astăzi, şcoală primară am în
văţat că există o diferenţă între clipa îndrăgostirii şi iu
bire. Momentul tainic al prefigurării sentimentului ne
vine de la Dumnezeu. Îndrăgostirea nu durează până
la capătul vieţii, nici nu trebuie să dureze. Pesemne că
bucuria nu face casă bună cu durata .
. .. Încep să bat câmpii.
Fără să fie subiect tabu, viata sentimentală în derularea ei nu face obiectul rândurilor de faţă. Departe de
mine orice intenţie „monografică" .
,
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Când scrii un remember pendulezi între două im
pulsuri contradictorii: pe de o parte tăinuirea, pe de
altă parte dezvăluirea. Dacă nu poţi să-ţi pui sufletul
pe tavă dincolo de adolescenţă, atunci mai bine să
urmezi îndemnul lui Creangă: „Hai mai bine despre
copilărie să povestim ... " . Ceea ce am şi făcut.
Am coborât în trecut. Am săpat în amintiri. Am
regăsit într-o străfulgerare un crâmpei al unei întâlniri
cu lumea copilăriei. Povestea mea nu este numai a
mea. Convenţional şi pudic nu ne destăinuim la modul
absolut, există lucruri care trebuie să rămână ascunse.
În general dăm celorlalţi înţelegere, respect dar nu şi
pe noi înşine. Aşa am crezut şi eu că e bine până la mo
mentul în care am înţeles că adaptată este „povestea
mea, 11 a ta, 11 şi-a altora" . Ca să nu mă înlănţuie
melancolia din aceste versuri ale lui Ion Minulescu
(care te lasă trist „ca o vie după cules") regăsesc
cotrobăind printre puţinele lucruri pe care le-am păs
trat o fişă îngălbenită din „Yatakas", o scriere străveche
indiană care poate fi o geneză şi un imn de rară fru
museţe adus eternului feminin. S-ar putea să slujească
cuiva ca un preţios „fir al Ariadnei" pentru ieşirea din
labirint: „La început, când Tvaştri, creatorul divin, voi
să creeze femeia, îşi dădu seama că folosise toată plă
mada pentru crearea bărbatului şi că nu-i mai rămă
sese nimic.. . După ce se gândi puţin, făcu precum
urmează: luă rotunjimea lunii şi întortochetura
plantelor agăţătoare, îndărătnicia cârceilor volburii şi
tremurul firelor de iarbă; mlădierea trestiei şi farmecul
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florii de lotus; pnv1rea blândă a căprioarei ş1 m
verşunarea cu care se apără albina; bucuria zglobie a
razelor de soare, plânsul norilor şi nestatornicia vân
tului, sfiiciunea iepurelui şi înfumurarea păunului,
moliciunea pufului de papagal şi duritatea diamantu
lui, dulceaţa mierei şi cruzimea tigrului, căldura focu
lui şi răceala zăpezii, vorbăria gaiţei şi gânguritul
dulce al porumbelului, perfidia cocorului şi fidelitatea
raţei sălbatice - şi, amestecând toate acestea la un loc,
făcu femeia şi o dărui bărbatului."
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Cred că lectura nu a fost pentru mine, cum spune
bătrânul cronicar, „o zăbavă" sau poate că a fost aşa
numai la început. Mai târziu, când am început „a
propovădui" literatura, am înţeles că oamenii nu tră
iesc numai din adevăruri, ci au nevoie şi de minciuni.
În literatură adevărul minciunilor se cheamă ficţiune.
La ce serveşte literatura? Întrebarea este nu numai
retorică, ci şi nelalocul ei. E un fel de a întreba la ce
serveşte doina sau imaginea bulgărelui de aur al soare
lui la asfinţit.
Mai bine întrebăm pentru cine este scrisă. În nici un
caz pentru oamenii mulţumiţi cu destinul lor. Ea este
hrana spiritelor revoltate, a celor care nu acceptă viaţa
aşa cum este, e un gest de frondă la adresa mizeriilor
acestei lumi şi o încercare de a o schimba.
Şi m-am făcut subteran „ propovăduitorul" acestei
schimbări sau am crezut în gestul meu donquijotesc,
şi aşa am călărit alături de mârţoaga Rosinanta şi de
smintitul cavaler al tristei figuri în toţi anii mei buni,
vreau să cred, fără să-mi pierd minţile şi fără senti
mentul că am luptat numai cu morile de vânt.
În căutarea unui motto pentru capitolul acesta am
dat peste un gând formulat mai puţin „cuminte" . Este
o replică (e adevărat, apocrifă) din „ Hamlet" :
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„ Librarii, domnul meu, sunt cei mai mari codoşi. În
fiecare zi îi împing pe oameni în braţele unei cărţi. Şi
unde mai pui că după nopţile petrecute în tovărăşia
unor asemenea iubite rămâi nu numai vlăguit, dar şi
cu minţile rătăcite" (Hamlet, actul II, scena II).
Citind ultimele cuvinte gândul te trimite, bineînţe
les, la „Don Quijote" . Cu partea cea mai bună a fiinţei
mele şi cu puiul de nebunie pe care îl am mă simt soli
dar cu cei încăpăţânaţi care mai cred în idealuri. De ce
ar fi anacronic şi ridicol un om care nu poate trăi fără
iluzii? Şi de ce am fi mai buni noi cei „înţelepţi" pen
tru care „nebunie" înseamnă „ceea ce n-avem curajul
să facem"? „Nu înţelepţii cu invitaţiile lor la prudenţă,
la moderaţie au dezvăluit resursele sufletului ome
nesc, ci nebunii fiindcă au pus prea mult suflet în ceea
ce au întreprins." (Octavian Paler)
Personajul lui Cervantes este şi el o „minciună artis
tică" care judecă lumea după alte legi şi care are un
crez care lipseşte celor mai mulţi din contemporanii
noştri: ,, În definitiv ideea lui (Don Quijote) de a reim
pune cavalerismul rătăcitor dă roade în minţile în
deobşte înguste şi lipsite de imaginaţie ale
contemporanilor săi. De unde se vede că scrânteala
celui care citeşte este aparentă, iar cititul cărţilor, cât
se poate de folositor" . (Nicolae Manolescu)
Sunt conştient de faptul că ceea ce sunt eu acum, în
bună măsură, este rodul lecturilor mele. În drumul
meu spre mine aşez, aşadar, CĂRŢILE. Fără ele aş fi
fost altul, mult mai sărac. Oricât de nesăţioasă şi de
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fără sistem a fost Arcadia lecturilor mele de
tinereţe, ea rămâne virtutea mea fondatoare, într-o
mare măsură.
Ca şi alţii, devorator de cărţi am fost mai cu seamă
în copilărie. Citeam de parcă ar fi intrat zilele în sac.
Citeam de-a valma, ca un apucat. De unde criterii pen
tru o lectură serioasă? Din talmeş-balmeşul lecturilor
mele aproape că lipsesc cărţile pentru copii. Asta nu
înseamnă că nu am citit cărţile lui Jules Verne sau
„Călătoriile lui Gulliver" de Jonathan Swift (revăd şi
acum disproporţia de statură de pe copertă). Fascinat
de călătoriile pe mare şi de ţinuturile exotice, visând
atunci la o carieră de ofiţer de marină, am recitit la o
distanţă de şase decenii „Robinson Crusoe" de Daniel
Defoe. Doar recitirea este adevărata citire. E o carte
care te învaţă să te bucuri de viaţă cu condiţia să
înţelegi minunile naturii. Un „pădureţ" ca mine ajunge
după atâţia ani la convingerea că suferinţa îl întăreşte
pe om. Ce grozav este să fii, textual, Robinson: „ Eram
Domn, Stăpân şi Legiuitor . . . " Regăsesc şi acum în
mine urmele cărţii care modelează caractere: cultiv
pământul, comunic cu natura, devin din ce în ce mai
tolerant, regret trecutul de rebel şi-i mulţumesc lui
Dumnezeu pentru fiecare răsărit de soare.
Am fost atras mereu de cărţile de călătorii, cu copii
părăsiţi şi rebeli în spirit. De la vecinul meu, astăzi
stăpân peste o emisiune muzicală de la TV, cu care
jucam volei pentru o vreme peste sârma de întins rufe
din curtea bunicii, am primit în dar cărţile lui Mark
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Twain, „Torn Sawer" şi „ Aventurile lui Huckleberry
Finn" . Dar cu adevărat devorator am fost de „Dox"
uri, fie că era vorba de aventurile submarinului sau ale
echipajului. Cu George, Pongo, Kard trăiam aventura
la cea mai înaltă tensiune. Nu cu aceeaşi aviditate
frecventam şi colecţia de „Cincisprezece lei" .
Am citit basme, poveşti? Nu-mi amintesc. Reali
tatea nu-mi permitea să mă abandonez miraculosu
lui. Singurul prozator pe care pot să-l citesc şi acum
cu câştig este Creangă. Mă întorc la el la intervale mai
mari sau mai mici şi de fiecare dată mă despart mai
uimit şi mai bogat. Se poate gândi şi „starea naţiei" de
astăzi în termenii „ Poveştii lui Harap Alb " . Nu este
oare ţara mea încăpută pe mâna Spânului? Cât va mai
fi redus la tăcere Harap Alb? Şi de ce am sentimentul
că de abia acum şi ceilalţi află că Spânul e Spân, şi nu
Harap Alb?
Literatura de inspiraţie istorică a venit mai târziu
odată cu cărţile lui Walter Scott şi Henryk Sienkiewicz.
Sau, de ce nu? cu „Neamul Soirnărestilor" al lui
Sadoveanu. Revăd imaginea cutremurătoare de pe
coperta unei ediţii, dacă nu cumva ediţia princeps: un
Tudor Şoimaru târând la piatra de mormânt a tatălui
său trupul ucigaşului. Cum să nu trăieşti şi tu arşiţa
sufletească a unui pribeag care şovăie, se zbate amar
nic între datoria pe care o avea de îndeplinit faţă de
tatăl şi neamul său şi între năvalnica sa iubire pentru
fiica celui ce i-a ucis tatăl?
Mă întorc la lecturile de început. Citeam tot, fără sis'
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tem. Am pătruns în lumea cărţilor ca un fur cu dorinţa
nesăbuită de a jefui repede secretele acestei lumi. Dacă
aş fi aflat atunci legenda care spunea că există o carte
pierdută în care înţeleptul rege Solomon ar fi adunat
toată învăţătura sa dezvăluind „ secretul secretelor",
n-aş fi pregetat să plec la drumul . . . care nu duce
nicăieri.
Mi-amintesc titluri din biblioteca mamei: „Vânt de
răsărit, vânt de apus" de Pearl S. Buck, „Castelul
pălărierului" de J.F. Cronin, „Tenebre" de John
Galsworthy şi altele cu autori uitaţi: „Zilele nu se mai
întorc niciodată", ,,Întâmplări între amurg şi noapte",
„Dinţii balaurului" . Cam devreme pentru iniţiere în
literatura sentimentală. Însă cartea care la vârsta
nepregătirii mele pentru viaţă mi-a produs cea mai
mare tristeţe şi pe care am recitit-o de nenumărate ori
a fost una mediocră, judecând din perspectiva timpu
lui şi acumulărilor: „Sfânta dreptate" de C. Manolache.
Din ea am înţeles că lumea asta nu numai că nu este
cea mai bună cu putinţă (Leibnitz), ci că este adânc ne
dreaptă. E cartea care m-a marcat profund în contextul
timpului istoric pe care îl desluşeam, trăindu-l. Şi, pen
tru că lecturile de acasă erau neîndestulătoare, la nici
11 ani iată-mă „ajutor" de bibliotecar la „Ateneul
Român" din Abrud şi „expert" (în scriere românească)
pentru Tanţos-Baci, şeful meu ierarhic, vorbitor şi
„scriitor" de limbă maghiară. Recompensa: putinţa de
a „amuşina" cotorologia cărţilor nou intrate în biblio
teca noastră. Atunci, când sufletul copilului însetează
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după adevăr . . . am învăţat minciuna. Minciuna nece
sară! Cum să citeşti tu primul „Cei trei muşchetari"
fără să declari (în fişă) că ai citit şi „Un pas înainte, doi
paşi înapoi" de V.I. Lenin sau alte scrieri ale bărboşilor
şi mustăciosului din tablourile de pe pereţi. Şi asta la
zece ani. Mai cu seamă înveţi că fratele cel mare (big
brother) stă cu ochii pe tine (vezi G. Orwell). Nu
puteam atunci să-l aud pe Camus afirmând: „Liber
tatea este dreptul de a nu minţi".
Mai târziu am înţeles că dacă vrei să supravieţuieşti
trebuie să minţi sau să taci. Am ales să tac. Dar nici cu
tăcerea nu te poţi lăuda, scrie undeva Gabriel Liiceanu:
„Tăceri la şedinţe, tăceri la coadă. Toată lumea din
jurul tău minte în măsura în care unii spun min
ciuni, iar altii, de vreme ce nu le denuntă, lasă să se
înţeleagă că le acceptă ca adevăruri . . . "
Erau anii unei ideologii în plină expansiune şi prin
invazia sovietică în librării şi bibliotecă. Scrieri cu teza
proslăvind „omul nou", cu personaje construite după
comanda vremii: Pavel Corceaghin, Zoia Kosmodemi
anskaia, Oleg Coşevoi, Alexei Meresiev, Pavlik Moro
zov (ultimul elogiat pentru că şi-a trădat părinţii care
ascundeau bucatele, nepredându-le puterii sovietice
locale!)
Ce fascinaţie asupra minţii unui copil la ceasul
primelor reprezentări despre o lume surprinsă în con
vulsiile „prefacerilor" prin care istoria nouă intra cu
bocancii în viata mea! Si totusi o asemenea literatură tezistă si, evident, contrafăcută, avea o caii,
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tate: era castă şi modelatoare. Î nrâuririle ei ne-au
condus şi pe noi, copiii din munţii Abrudului, la ges
turi de civism ca cele din „Timur şi băieţii lui" de Ar
cadi Gaidar. Cuprinşi de zel eram în stare de cele mai
generoase înfăptuiri pentru cei traumatizaţi de ororile
războiului sau pentru cei mai nevoiaşi dintre semeni.
Generozitate, căldură umană, dragoste, admiraţie pen
tru ceea ce e înalt şi pur în om se puteau învăţa şi din
aceste cărţi.
Ţin minte cum, sub înrâurirea lor, ne-am organizat
într-o brigadă de sprijinire a „ umiliţilor şi refuzaţilor"
vieţii, cum ar fi spus Sadoveanu. Cu entuziasmul şi
buna credinţă, care sunt proprii copiilor, am purces la
întocmirea unui statut. Obiective, drapel, carnete de
membru etc. Treabă serioasă, nu te joci. Colectam pen
tru cei nevoiaşi bani, alimente (tot de la părinţii noştri),
tăiam lemne pentru văduvele de război, umpleam şi
căram găleţile cu apă pentru cei aflaţi în neputinţă.
Aplicam şi sancţiuni. Da, e adevărat. Aceeaşi „conşti
inţă civică" in nuce ne îndemna la o acţiune pe care
mi-o amintesc bine, de curăţire a orăşelului de„.
beţivii noştri care se înmulţeau constant. Cu prietenul
meu Alexandru Drăgan, devenit mai târziu pentru o
vreme actor al Teatrului Naţional din Bucureşti, am
pus la cale o strategie împotriva celor care dormeau
„anesteziaţi" fie pe bănci, fie în iarbă sub „înaltul pa
tronaj" al lui Baccus. Mi-amintesc cum, odată, cu un
mic „buchet" de urzici, ne-am apropiat, ca un cuplu
de comando, de „obiectivul uman" aflat în braţele lui
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Morfeu. Aş putea reconstitui cu precizie fiecare amă
nunt al operaţiunii „ urzicarea" . Întâi veneam cu o
uşoară mângâiere pe sub nas. Obiectivul uman dădea
semne de viaţă. Alunga cu mâna ceea ce credea el că
este vreo bâzdâganie. Noi băteam în retragere cu
câţiva paşi. Omul, pe care ne-am propus să-l recu
perăm pentru societatea viitorului, se cufunda din nou
în visare. Urma o a doua şarjă de urzicare, una mai
consistentă. Şi retragerea noastră pe măsură. La o dis
tanţă apreciabilă de „obiectiv", ca într-o tranşee, feriţi
de ameninţările omului nostru devenit între timp un
fel de Jupiter Tonans, ne-am aşezat la sfat de taină. Cu
vocaţie de vizionari am tăinit câte-n lună şi-n stele. Nu
despre lucruri grave, cum ar fi, de exemplu, sensul
vieţii, ci căutam răspuns la o întrebare care ne
frământa: pe ce cale vine ziua de mâine, pentru că se
vorbea atât de mult despre „zorii" unei epoci noi...
Foşnetul copacilor ne purta pe aripile imaginaţiei. Cu
ea, cu imaginaţia dilatată la maximum, parcă şi
vedeam cum oamenii vor zburda pe o pajişte ca într-un
rai terestru. Toţi vor fi mai buni şi mai cumpătaţi, îmi
explica prietenul meu. Chiar şi cetăţeanul nostru tur
mentat şi urzicat? l-am întrebat atunci pe Alexandru.
El, însă, nu s-a coborât din înaltul propriei imaginaţii.
M-a lăsat fără răspuns. Îl luăm şi pe el în raiul nostru,
mă gândeam. Ce, n-are şi el loc pe pajişte? aproape că
îl rugam din ochi pe mai marele meu prieten şi „ac
tivist'' . El de ce să nu zburde pe pajiştea asta a viitoru
lui? Că doar nu trebuie să-l îngropăm! . . . Ascultam
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şoaptele munţilor. Cu privirea ridicată spre norii ce se
adunau întunecaţi pe cer nu mai auzeam sudalmele cu
care ne „blagoslovea", potopindu-ne, omul nostru.
Doar îi luasem cerul liber şi dreptul de a visa în felul lui.
.. . Î ţi mai aduci aminte, Alexandru, de operaţiunea
11urzicarea" ? Oare istoria nu ne-a „urzicat" şi pe noi,
trezindu-ne brutal din visare? Crezi că am fost singurii
naivi, dezamăgiţi şi pedepsiţi de istorie pentru utopi
ile şi iluziile noastre? Î ţi dau un exemplu din lumea
cărţilor lui Ilf şi Petrov. Acolo există o scenă de
dragoste pe care o las fără comentariu: „ Un tânăr, care
întârziase cu iubita lui la un club muncitoresc,
aprindea grăbit harta electrificată a planului cincinal
şi-i şoptea amorului său nestins:
- Vezi luminiţa ceea roşie? Acolo va fi uzina de com
bine din Siberia. Vom pleca acolo. Vrei?
Şi iubita râdea încetişor, trăgându-şi mâna dintr-a lui."
. . . Am terminat liceul la 16 ani (intrasem în clasa I
cu un an mai devreme decât ceilalţi). Dacă n-aş fi citit
de capul meu, cu ce zestre aş fi plecat de pe băncile
liceului? În absenţa manualului care trebuia primenit
din punct de vedere ideologic, se învăţa după nişte
culegeri de texte în care creaţia literară era prezentată
„ de iluştri necunoscuţi" pentru cei de azi, precum Ion
Păun-Pincio, D. Th. Neculută, Raicu Ionescu-Rion, Al.
Sahia, A. Toma, Maria Banus, Victor Tulbure, Marcel
Breslaşu. Numele mari erau interzise (Maiorescu,
Macedonski, Bacovia, Arghezi, Blaga, Lovinescu şi
,
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alţii). Însuşi Mihai Eminescu era pus sub semnul în
trebării. În anii de liceu în afara analizei unei părţi din
,, Î mpărat şi proletar" şi a unui poem mai puţin
reprezentativ „Viaţa" nu îmi amintesc ca pe lista lec
turilor să figureze marile poeme. Am avut noroc cu
profesorii noştri, care aveau un pic de curaj şi nu res
pectau programa şcolară. Altfel am fi rămas cu „Lazăr
de la Rusca", cu „Silvester Andrei salvează abatajul"
sau cu „drumul spinos al înţelegerii" din „Mitrea
Cocor" al lui Mihail Sadoveanu pe care, căznit, l-am
analizat în spiritul realismului socialist, de-a lungul
unui pătrar întreg (aşa cum era împărţit anul şcolar,
preluat după modelul sovietic). O asemenea „ lite
ratură" trebuia să creeze suportul mental şi afectiv
necesar înregimentării cu urmări care încă mai
dăinuie.
Pentru tămăduire, îi invit pe nostalgicii din gene
raţia mea să citească o poezie erotico-socială compusă
în spiritul timpului revolut:
Să mai vii tu pe la gârlă

de M. Andriescu
Să mai vii tu pe la gârlă
Când va fi senin şi cald,
Să te mai ascunzi sub maluri
Să priveşti cum eu mă scald.
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Să-mpletim pe malul gârlei
Un coşuleţ de rogoz,
Plin cu florile culese
Noi să-l ducem în colhoz.
Acolo va fi serbare
Căci cositul l-am sfârşit
În republică noi primii
Planul l-am supra-mplinit.
În colhozul nostru „Stalin"
La serbare vom fi mulţi
Fericiţi noi vom petrece
Toţi colhoznicii avuţi.
...Că tot a venit vorba de „Tătuca Stalin", retrăiesc
ziua (zilele) morţii lui.
Fulgi mari şi rari în iarna geroasă, doliu în vi
trina librăriei de peste drum, feţe triste sau fariseic
triste după vocaţia histrionică a fiecăruia. Suntem
chemaţi de director în sala de gimnastică a liceului
pentru a ne „reculege". Mie nu mi-a murit nimeni, îmi
zic doar în sinea mea pentru că pe feţele colegilor des
copăr că se citeşte altceva. Cei cu care săream zidul
care despărţea curtea liceului de mănăstirea Negru
Vodă, cei cu care mă cotonogeam după fiecare dri
bling, cei cu care citeam în timpul orelor de constituţie
fascicole din „ Elevul Dima dintr-a şaptea" de Mihail
Drumeş, mă mustrau din priviri pentru incapacitatea
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mea de a intra în starea generală de jelanie. Ce nenoro
cire să nu-ţi funcţioneze glanda lacrimală atunci când
ai nevoie de ea! (Am revăzut de curând o scenă mai
dihai la moartea liderului din Coreea de Nord. Ce
progres!)
Dacă aş fi avut ca Budai-Deleanu un Mitru Perea,
partener de dialog imaginar, m-aş fi sumeţit să crista
lizez un gând: „O colectivitate este întotdeauna mai
uşor de dus de nas decât un om".
Dar să trecem! Simt că alunec spre vanitate şi că nu
e bine să ne abatem prea mult cu „jucăreaua" (Ion
Budai-Deleanu), de la subiect.
„Est modus in rebus". Să stăm strâmb şi să judecăm
totuşi drept. Cam tot pe atunci au venit şi marii scri
itori ruşi: Tolstoi, Turgheniev, Cehov, Gogol ş.a., cei
mai mulţi într-o colecţie bine realizată, în volume car
tonate, de un verde închis, colecţie cu genericul
„Cartea Rusă". O literatură de o adâncă dragoste pen
tru om, pentru suferinţele lui şi de o profundă analiză
a straturilor celor mai afunde ale sufletului omenesc.
Odată cu ele au venit şi toate celelalte cărţi
adevărate.
Din toate înveţi că iubirea nu cere nimic şi oferă tot
fără condiţii, că de mii de ani oamenii au iubit şi că
fiecare iubire e o nouă descoperire a universului, că
viaţa ta se repetă altfel, sub acelaşi cer, dar cu alt noroc
sau că sufletul omenesc nu poate suferi golul şi unde-l
găseşte pune poezie. (N. Iorga)
Dacă am foarte clar înregistrat momentul pătrunhttps://biblioteca-digitala.ro
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derii în sanctuarul de taină grea al poeziei lui Lucian
Blaga, singurul poet care suportă aerul tare al înălţi
milor comparaţiei cu Eminescu, mi-e greu să stabilesc
cu precizie momentul întâlnirii cu poezia eminesciană.
Poate pentru simplul motiv că el... nu a existat ca o
dată anume. Răsfrângerile poeziei lui s-au sedimentat
în timp, în etape.
Pentru o vreme scurtă, din păcate, l-am cunoscut în
liceul de la Câmpulung pe profesorul Augustin
Popescu (cunoscutul cercetător al vieţii poetului sub
semnătura Augustin Z.N. Pop). Mai târziu când l-am
vizitat în locuinţa sa de pe Bulevardul Ana Ipătescu
am rămas uimit de ordinea în dezordine cu care
stivuia cărţile, de precizia cu care scotea cartea dorită
din muntele de reviste şi cărţi aşezate în mijlocul
camerei unele peste altele într-o„. desăvârşită ne
orânduială. Mi-a vorbit despre jertfele lui materiale
pentru a aduna urmele trecerii prin viaţă ale „Marelui
Crucificat al poeziei româneşti".
Nu pot vorbi de un moment spectaculos al întâlnirii
cu opera lui Eminescu şi pentru că, aşa cum ne învăţa
Tudor Vianu, e nevoie de un asediu răbdător, o mă

surare îndelungată a puterilor, un avânt pornit de de
parte pentru cucerirea cetăţii care este opera sa. Te
împinge la un asemenea asediu şcoala. Receptarea
creaţiei şi, mai cu seamă, răsfrângerile ei în conştiinţa
celor din bănci constituie, neîndoios, probleme cardi
nale ale omului de la catedră. Este necesar, pe de o
parte, ca această operă unică să fie recepţionată în pohttps://biblioteca-digitala.ro
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lifonia generală cu sunetul ei unic, iar, pe de altă parte,
să se stabilească legătura operei cu timpul ei, cu ma
rile direcţii şi curente ale literaturii universale.
Încadrarea în contextul romantismului naţional şi
universal a devenit pentru o altă etapă obsesia pre
ocupărilor mele. Se schimbă numai metodele, strate
giile, subiectul rămâne nevremuit. Poţi ajunge la el
prin văzduh ori prin rădăcină de arbore. Te apropii de
el cu emoţie, cu sfială, dar, mai ales, cu respect
desăvârşit. E doar „sfântul preacurat al ghiersului
românesc". Drept pentru folosirea cuvintelor înaripate
nu-l au decât tot marii poeţi. Cine putea defini mai
bine culoarea dragostei poetului decât tot un poet. „E
o dragoste de păsări albe care străbat eternitatea şi se
opresc în zbor în dreptul unei stele" (T. Arghezi).
Mai este Eminescu eternul confident al sufletelor
tinere aşa cum a fost pentru generaţii întregi care s-au
înfiorat şi au şoptit versurile lui de dragoste?
Nu ştiu. Nu cred.
„Ai noştri tineri" în structura cărora s-au produs
mutaţii evidente, nu mai acceptă formulări elogioase
fără argumente pe măsură. Pentru cei mai mulţi şi nu
pentru cei mai buni, Eminescu se reduce la senzaţio
nalul morţii sale. Cum să priceapă că Eminescu n-a
murit, ci doar s-a retras în nemurire? E chiar atât de
greu să li se pună în evidenţă în ce fel şi în ce măsură
el este viu?
În ciuda controverselor constat că viu a rămas pen
tru mine şi acum când scriu acest remember, aşezat
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între viaţă şi cărţi, îndemnul celui ce a trăit viaţa „până
la drojdii":

Nu e carte să înveţi
Ca viaţa să aibă preţ,
Ci trăieşte, chinuieşte
Şi de toate pătimeşte
S-ai s-auzi cum iarba creste.
'

'

(Eminescu - „În zadar în colbul şcolii .. . )
"

Pentru mine Eminescu rămâne reperul fundamental
în istoria poeziei româneşti şi saltul din timpul is
toriceşte determinat înspre veşnicia timpului.
Cu un zvon de vers sau cu o cutremurare lirică e în
stare să înfrunte uitarea şi azi:
„Iar timpul creşte în urma mea ... mă-ntunec."
Regăseşti într-un asemenea vers înstrăinarea de
sine, stingerea interioară prin erodarea temeliilor su
fleteşti. Şi-ţi vine să strigi odată cu poetul din Lancrăm:
„Opreşte trecerea. Ştiu că unde nu e moarte, nu e nici
iubire, - şi totuşi te rog: opreşte, Doamne, ceasornicul
cu care ne măsuri destrămarea."
Eminescu se cere nu atât vorbit, cât trăit. E de ajuns
să înveţi să ridici ochii spre cer ca să înţelegi metafora
norilor din comparaţia consonantă cu amintirile
fiecăruia dintre noi, de la momentul alb al copilăriei
şi până la asfinţitul de „sară".
„Trecut-au anii ca nouri lungi pe şesuri."
Nu este clipa asta „suspendată", aşa cum o nuhttps://biblioteca-digitala.ro
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meşte poetul şi care se cheamă viaţa noastră, intuită în
atributele oferite de spectacolul norilor: veşnica noastră
alunecare aidoma spaţiilor de peregrini ai norilor şi
sfâşierea, risipirea, darul misterios al timpului de a des
trăma fără încetare?
... Dar mai opreşte-te din nostalgie, suflete al meu.
Am început să fiu patetic şi asta dăunează grav: s-ar
putea să-mi intre nişte lacrimi în ochi.
Şi atunci mai bine o privire în cărţi şi două în viaţă.
Primum vivere!
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tn ffJCdeCr
Când te bântuie tristetea,
Când pierzi toate, când te doare,
Când te-nşfacă gerul vieţii,
Sub furtuni, sub ani, sub vânt,
Să te-arăţi tăcut şi simplu.
'

Serghei Esenin
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Nu am dar narativ. Şi atunci? Scriu pentru că mi-e
teamă că nu mă voi mai întâlni cu mine însumi aşa
cum încă mai sunt. Şi ca să mă justific. În ochii cui? În
ochii copilului care am fost, fără intervenţia ulterioară
a maculării vieţii.
Dramatică e înfruntarea fiecăruia dintre noi cu
reprezentările şi năzuinţele copilăriei. Regăsesc în
album imaginea îngălbenită a chipului de copil şi fo
tografia de adolescent la terminarea liceului. Mă in
vadează privirea unui băiat sfios şi mirat, neştiind
unde începe tărâmul de dincolo de poarta zării. Mă
simt tot atât de emoţionat ca şi un legatar în faţa
mesajului sacru al înaintaşilor. Ce s-a ales din luptele
mele cu zmeii şi balaurii închipuiţi în lanţul ce atârnă
în şură pe care îl izbeam cu „sfânta dreptate" a bâtei
mele justiţiare, din misiunile salvatoare, din actele de
bravură? Ţi le-am încredinţat pe toate pentru a le con
verti din plăsmuiri în realitate.
„Timpul creşte-n urma mea" şi mă întorc la Ithaca
mea interioară care se cheamă Abrudul. Colonia Au
raria Maior, Abruttus, atestat documentar din 1271,
unul din centrele răscoalei lui Horea, Cloşca şi Crişan
https://biblioteca-digitala.ro

şi al revoluţiei de la 1848, respiră istorie prin fiecare pia
tră, prin fiecare casă pe care un vrednic profesor de is
torie a pus o plăcuţă: aici, în această casă Avram Iancu
(ştiu de la bunica) a fost prevenit de diabolicul plan de
arestare de fata care aducea mâncare la masă cu cu
vintele „Pe picior te-am călcat, domnule!". Şi Iancu a
înţeles şi s-a întors la ai lui.
Mai ştiu o carte pe care nu o mai citeşte astăzi ni
meni: „Crăişorul" de Liviu Rebreanu, cel care a visat
visând visul lui Horea: „Ceaţa se risipise de tot, şi de
jur împrejur, cu căciuli albe de zăpadă proaspătă,
păreau nişte voinici mândri puşi acolo în apărarea
oamenilor. Horea îşi roti privirile peste şiragurile de
piscuri ca şi cum şi-ar fi luat rămas bun de la prie
tenii cei mai dragi".
Cu cât amar afli că prietenii lui, munţii, sunt puşi
acolo nu numai pentru apărarea oamenilor, ci şi pen
tru trădare. Istoria şi tradiţia i-a stigmatizat pe verişorii
lui care l-au vândut: ei au găsit sânge în pâinea lor fă
cută din grâul cumpărat cu banii trădării.
Mărturisesc că am visat în secret întotdeauna să
scriu o carte despre Avram Iancu. An de an, de la gră
diniţă până în ultimul an de şcoală făcut în Apuseni,
cutremurat, i-am vizitat casa din Vidra de Sus. Ultima
dată cu olimpiada de română, în sunetul de bucium al
tulnicăreselor care îşi mărturiseau aşa dorul de Iancu,
simbolul tragic al demnităţii moţilor.
La Abrud, unde orăşelul respiră istorie, unde timpul
istoric este atât de bine conservat, se putea înfăptui
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gândul unor rânduri despre Iancu.
Pe mine cine mă poate trăda? Poate memoria, şi
atunci scriu febril să nu se piardă timpul trăirii şi tem
peratura amintirii trăite.
Imaginea de El Dorado pentru orăşelul meu nu e
potrivită. L-am revăzut într-un stagiu profesional al
Ministerului Învăţământului în 1997 la liceul din Alba,
cu însărcinarea, desigur subiectivă, să văd şcolile din
Bucium (satul autorului nuvelei „Fefeleaga", Ion Agâr
biceanu) şi Abrud. Am regăsit frumuseţea şi puritatea
sufletească a copiilor de buciumani încă nepervertiţi
de timpul în schimbare. La liceul din Abrud am sur
prins reacţia colegilor din partea locului care mi-au ex
plicat că suntem rude (mă simţeam ca Tudor Şoimaru)
şi, mai mult, când am receptat ecourile întrebărilor
elevilor de pe margine: „Care e, mă, de-al nost'?", am
ştiut că sunt acasă.
Se spune că adevăratele paradisuri sunt cele pe
care le-ai pierdut.
N-am avut timp să revăd Cetăţuia (fortificaţie ro
mană) unde în fiecare zi de iarnă decolam pe schi din
spre Ştiurţ spre Abrudel, râuleţul pe care, îngheţat
fiind (el, nu eu), străbăteam de la un capăt la altul
oraşul pe patine. N-am revăzut nici urmele Mocăniţei,
trenuleţul care ne scotea din acest afund de lume unde
timpul avea nesfârşită răbdare. De ce oare mă întreb
acum dacă la Abrud nu se murea? Nu-mi amintesc de
nicio înmormântare.
Atmosfera era de o linişte ... asurzitoare. Imagini
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discontinue: un câine picotind lângă apeductul roman,
o notă falsă dintr-un pian dezacordat, siluetele biseri
cilor ortodoxe, greco-catolice, romano-catolice şi nu
mai ştiu de care, mărturie că Blaga avea dreptate când
ne îndemna „Să fim noi înşine sub stelele noastre şi să
lăsăm şi pe alţii să fie ei, tot ei înşişi, sub stelele lor."
Încă o dată mă scutur de patetism şi îmi vine în minte
istorioara povestită de Florin Piersic în care e pomenit
numele locului naşterii mele.
Proaspătul absolvent al I.A. T.C.-ului cu trupa de ac
tori se afla într-un oraş transilvan. Motivul istorioarei
era nu numai absenţa sufleurului, ci şi „climatul"
anilor '50, „obsedantul deceniu". Scenariul: un coleg
de-al său de generaţie trebuie să declame o poezie in
titulată interogativ: „Aţi fost vreodată la Abrud?" Cu
tot zelul începutului, actorul lansează interogaţia: „Aţi
fost vreodată la Abrud?" Sala e înmărmurită. Revine
cu întrebarea în altă tonalitate, mai joasă. Încă, roşi de
invidie, colegii îşi mărturisesc admiraţia pentru felul
în care actorul cel tânăr se joacă cu emoţiile specta
torilor. Dar continuarea nu mai vine. Sufleurul hălă
duia prin oraş. Inutil să mai amintesc că reluarea
titlului interogativ se face pe un ton tot mai jos, mai
timid. Până ce din sală, un spectator propune: - Zâ-i,
dumneata dragă, poezia ceea, c-apoi oi face eu o listă
cu cei care or fost şi care n-or fost la Abrud!...
.. . Era vremea listelor şi a delatorilor. Pentru a
înţelege cuvintele în spiritul lor e nevoie să ne ra
portăm la întunecatele zile din „obsedantul deceniu".
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Primii ani de şcoală... Clasa I, la o şcoală de aplicaţie
cu lecţii predate de elevi normalişti, apoi în clasa a II-a
cu o scenă traumatizantă pentru mine, aceea a unui
coleg strivit de cizmele unui învăţător (observ că nu-i
pot spune numele) pentru simplul motiv că în loc să
ţintească cercurile panoului de tir de pe tablă a nimerit
în . . . mărgelele reginei-mamă din portretul de dea
supra catedrei.
Lumina a venit în următoarele clase, a treia şi a
patra, sub chipul doamnei Adela (Sturza). Caldă, fru
moasă, talentată (mi-o amintesc interpretând roluri
feminine din „Nunta lui Figaro" şi „Bărbierul din
Sevilla" într-un orăşel cu 800-1000 de locuitori),
doamna a ştiut să-mi dea încrederea de care aveam
atâta nevoie. Am devenit „locotenentul" ei, copilul
care îndeplinea expedientele. De multe ori, după ce
întorceam clasa spre icoană rostind „Tatăl nostru",
plecam cu misiuni „speciale" şi mă întorceam în jurul
orei 12.
Doamna mă aştepta convinsă că voi recupera ma
teria pierdută. Revăd scena când fără să vreau asist la
discuţia dintre mama şi doamna învăţătoare despre
fratele meu (copilul genial al familiei) şi apoi despre
mine. N-a ştiut niciodată câtă încredere au picurat în
mine cuvintele ei de atunci. Ne-am revăzut în anii mei
de studenţie când, schimbată mult, a avut puterea să
glumească amar cerându-ne să nu venim cu „flori de
hârtie" la următoarea întâlnire. Întâlnire care nu s-a
mai petrecut. Stă scris că fiecare om întâlnit în viaţa
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noastră înseamnă exact cât păstrăm din el. În fapt sun
tem locuiţi de cei dispăruţi şi dacă se întâmplă ca fi
inţa noastră să aibă temelie este pentru că din
adâncurile ei are cine să urce spre noi din trecut.
Aprind lumânări pentru cei care au plecat şi au murit,
şi pentru cei care au murit, dar au rămas. Mulţumesc,
doamnă învăţătoare!
Colegi de clasă: Puiu (Octavian) Wagner şi Tuhuţ
(amândoi seceraţi de destin în floarea vârstei- „Dum
nezeu să-i odihnească!"). Primul, neamţ, pe drept, pre
miul I, al doilea, băiat de miner de la Roşia Montană
(Alburnus Major), cu o sete de cunoaştere ieşită din
comun şi dornic de a-şi depăşi condiţia socială.
Ne-am mutat în clădirea Scolii Normale „Andrei Saguna" unde a învăţat un an şi Marin Preda, un fost castel în culmea unui deal, jumătate din a VI-a, când în
preajma Crăciunului, colegii (Puiu şi toată clasa), cu
învoirea bunului profesor de matematică Ghiţă David
(avocat cu „pete la dosar"), m-au purtat pe braţe până
la podul Abrudelului. Spre ce zări, cu ce noroc şi cu ce
încărcătură sufletească? Să nu mai glosăm pe tema
omului ca jucărie a destinului.
Dezrădăcinat, „străin la vorbă şi la port", am ajuns
la Câmpulung Muscel, capitală domnească.
Cu idiomul de limba română vorbită în Abrud nu
puteam înfrunta locvacitatea regăţenească. Mi-am
câştigat respectul colegilor prin performanţele, atunci
în iarnă, la schi. Dirigintele, Milică Drăgan, antrenorul
de mai târziu al atletelor Maria Diţi ŞI Olimpia
,
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Cataramă, m-a ajutat să depăşesc momentele grele ale
strămutării. A venit rândul colegilor de clasă de la
Liceul „Dinicu Golescu". Am fost de toate: căpitan al
echipei de fotbal, component al echipei de volei cu ser
vicii „a la Praga" (la Progresul), jucător de bază în
echipa de tenis de masă a oraşului, şahist la „Voinţa"
(clubul frizerilor), patinator pe lacul Călcâi etc.
Doar la învăţătură nu ne punem cu toţi nebunii,
cum ar fi spus Creangă. Profesorul de matematică,
Aurel Tipa, directorul de atunci al liceului şi specta
tor permanent al meciurilor de fotbal ale echipei
„Bucegi", unde jucam şi eu, mă scotea lunea la tablă
ca să ... comentez evenimentele sportive.
Alţi profesori de la „Dinicu Golescu": Tita Bejan
(română), Bera (Ştiinţele naturii şi diriginte), Mitu (fi
zică), nea Vasile „Iugoslavul" (doar erau anii re
vizionismului), geografie, doamna de rusă (Necula,
cred) de la ora căreia am sărit pe geam de la etaj sub
privirile admirative ale colegilor. O altă scenă de neui
tat, cu urmări însă dramatice pentru cei de acasă: cel
mai neajutorat şi plăpând dintre colegi, Strafalogea din
Bughea, mereu agresat de uriaşul clasei, cu ochii „go
gonaţi", îmi cere ajutorul din priviri. Încerc să-l
eliberez din strânsoarea din jurul gâtului la care era
supus. Îi spun vorbe grele uriaşului (vorbe cu care nu
mă mândresc astăzi) iar el mă provoacă la o partidă de
box. Clasa freamătă de nerăbdare. Se înlătură catedra,
ringul devine piedestalul de lângă fereastră. Arbitrul
dă semnalul. Ezit să mă bat. Încasez câţiva pumni în
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coaste, după momentele prelungite de ezitări şi apoi
de tatonare. Si dintr-o dată ochii mi se întunecă. David
în lupta cu Goliat. Toate refulările de până atunci se
adună într-un singur pumn. Şi colosul se prăbuşeşte
în uralele colegilor din bănci. Pentru o vreme am fost
eroul şcolii, şcoală pe care, mărturisesc, n-am iubit-o
în totalitate. Mi-amintesc şi de „urările" bunului pro
fesor de istorie (Hurdubeţiu) care m-a „blestemat" de
a deveni profesor şi de a „beneficia" de elevi ca mine.
S-a îndeplinit numai prima parte.
Dacă e adevărat că în lume nu sunt decât două pu
teri - pumnul şi spiritul - din fericire am ales-o de la
început pe cea de a doua. N-au fost numai cărţile pre
luate în structura de rezistenţă a fiinţei şi libertatea
„arenei" din Abrud (aşa se numea stadionul de pe
malul Cerniţei), lor li s-au adăugat biserica şi rugă
ciunea. Am crezut în relaţia mea nemijlocită cu Dum
nezeu şi cred în puterea nemărginită a rugăciunii,
esenţială pentru echilibrul meu sufletesc. Rugăciunea
e un fel anume de a vorbi cu universul. „Adevărata
rugăciune începe după ce orantul a încetat a se ruga (a
vorbi, el) şi trece pe recepţie, ascultă ce-i spune divini
tatea. Se reculege şi tace spre a primi răspunsul! Aşadar:
rugăciunea este şi dialog şi reculegere" (Kirkegaard).
Aşa mi s-a arătat puterea spiritului. Câtă dreptate are
părintele Niculae (Steinhart) în răspunsul la între
barea: „ - Unde se ascunde azi Hristos, de lumea nu-L
vede, nu-L cheamă, nu-L recunoaşte, nu-L ascultă?
- Nu se ascunde, dragul meu, e aici, printre noi, veşnic
'

https://biblioteca-digitala.ro

50

prezent. Noi suntem cei care ne ascundem de EL, cei
care nu-l vedem. Lumea e cea care nu vede, nu cheamă,
nu ascultă".
Credinţa e un har. Nu se transmite pe cale
raţională.
Î n lumea şcolii de azi se dezbate tema orei de re
ligie. Încerc să înţeleg cele două puncte de vedere.
Şi totuşi ...
Citesc, bunăoară, într-o publicaţie religioasă: „De ce
avem nevoie de ora de religie? Simplu şi lapidar: pen
tru că e nevoie de o societate de oameni morali. Trăim
într-o lume în care principala criză nu este neapărat
cea economică, ci una profund morală. Omul când şi
a întors faţa de la Dumnezeu a generat delincvenţă,
destrămarea familiilor şi dispariţia încrederii în relaţi
ile interumane. E de neimaginat o societate umană în
care nu este un consens asupra a ceea ce este bine şi ce
este rău. Nici cei care se opun predării religiei în şcoli
nu aspiră să trăiască într-o societate a viitorului fără
niciun Dumnezeu! Am ajunge astfel la deviza person
ajului lui Dostoievski, Ivan Karamazov: «Dacă Dum
nezeu nu există, atunci totul este permis» ."
Din suma sugestiilor şi declaraţiilor celor din bănci,
ora de religie ar trebui să fie „o oră de linişte şi pace în
care simt cum Dumnezeu îmi curăţă sufletul", „o gură
de aer pentru noi toţi", „un moment de odihnă pentru
minte şi o bucurie pentru suflet", „singura care mă
face să cuget asupra sufletului meu, care mă învaţă,
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într-un cuvânt, să fiu om". (Ademar Baross)
Simt nevoia să reproduc un poem drag mie,
scris de un poet brazilian aflat în câmpul de graţie
al divinităţii.
Paşi pe nisip

Am avut un vis în noaptea de Crăciun.
Mergeam pe o plajă iar Dumnezeu
păşea alături de mine,
paşii ni se imprimau pe nisip,
lăsând o urmă dublă:
una era a mea, cealaltă a Lui.
Atunci mi-a trecut prin minte ideea
că fiecare din paşii noştri
reprezentau o zi din viaţa mea.
M-am oprit ca să privesc în urmă.
Şi am revăzut toţi paşii
care se pierdeau în depărtare.
Dar am observat că în unele locuri
în loc de două urme
nu mai era decât una singură ...
Am revăzut filmul vieţii mele.
Ce surpriză!
Locurile în care nu se vedea
decât o singură urmă
corespundeau cu zilele cele mai întunecate
ale existenţei mele:
zile de nelinişte şi de rea-voinţă,
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zile de egoism sau de proastă dispoziţie,
zile de încercări şi de îndoială,
zile de nesuportat...
Zile în care eu fusesem de nesuportat.
Şi atunci întorcându-mă spre Domnul
Am îndrăznit să-i reproşez:
- Totuşi ne-ai promis că vei fi cu noi
în toate zilele!
De ce nu ţi-ai ţinut promisiunea?
De ce m-ai lăsat singur
în cele mai grele momente din viaţă,
în zilele când aveam cea mai mare nevoie
de Tine?
Iar Domnul mi-a răspuns:
- Dragul meu, zilele pentru care n-ai văzut
decât o singură urmă de paşi pe nisip
sunt zilele în care te-am purtat pe braţe ...
...Vine un moment, în viaţă, când nu-ţi mai rămâne
decât să mergi pe drumul tău. Anevoios drum! După
examenul de „maturitate" (aveam 16 ani), ambiţia
mamei mă împinge să mă înscriu la medicină într-o
concurenţă de 22 de candidaţi pe un loc.
Ce-mi mai amintesc din sala „Fantoma mică" din
localul Facultăţii de Stomatologie unde susţineam
proba scrisă? Genunchii ispititor de rotunzi ai colegei
(mai mare cu 3-4 ani) care, zâmbindu-mi complice, îşi
scotea „inspiraţia" de sub fusta largă. Rezultatul exa
menului - previzibil pentru mine.
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A urmat un an de suplinire la Şcoala din Călineşti 
Argeş (repetenţii din clasa a şaptea erau foarte apropiaţi
de vârstă cu mine). Predam rusă şi ansamblul sportiv.
La rusă veneam după o profesoară autentică, vor
bitoare de limba rusă, aşa că mi-am cârpit reputaţia
cu ... mingea.
Răvăşit de trăiri, de conjunctură, şi mai cu seamă,
de ambiţia mamei de a-şi vedea şi a doua odraslă cu
studii superioare m-am oprit din rătăciri.
Poate că numai dacă urmăm înţelepciunea inimii
(dragostea mamei în cazul meu), timpul va avea grijă
să ne întâlnim cu destinul. Am îmbrăţişat o carieră
umanistă într-o vreme de care nu-mi aduc aminte cu
mare drag. Dar ne comportăm ca apa care curge
printre obstacolele pe care le întâlneşte. Ne adaptăm
drumului.
Au urmat cinci ani de studenţie, plini de temeri pen
tru visul mamei, cu spectrul permanent al anunţurilor
de exmatriculare afişate pe uşa „serviciului social", cu
imaginea terorizantă pentru mine a profesorului de
ştiinţe sociale.
Prin compensaţie, călcând prin mărăcinii timpului
şi prin rănile drumului, am cunoscut şi prietenia ade
vărată. Până când timpul se va opri pentru noi, an de
an mă regăsesc alături de cei mai buni dintre colegii
de odinioară.
Observ că încă mă feresc de a face procesul personal
al ideologiei timpului istoric pe care l-am trăit. Ce să
spun? Că unii fac istoria şi alţii o suferă? Nu convingi
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pe nimeni cu generalităţi şi nu-ţi poţi aroga ipostaza
de deţinător al adevărului ultim. Poţi, cel mult, să re
memorezi secvenţele trăite ce te-au marcat.
Dacă păstrez în amintire o clipă memorabilă este
pentru un gest din copilărie când pentru prima oară. . .
„am furat". Am furat de acasă slănină, pâine şi ceapă,
pe care le-am aşezat într-o trăistuţă, şi am urcat poteca
care ducea la locurile unde se spunea că se dau lupte
împotriva partizanilor din munţi. Aşteptam să mă în
haţe duhurile muntelui. Revăd şi scena în care a fost
adus mort domnul Ştefan, şeful de post. Împuşcat de
cine? De cei cu care, tainic, colabora sau de cei care l-au
folosit drept momeală pentru capcana lor?
Cine poate şti cu adevărat? Ceea ce ştiu este că
secvenţa aducerii corpului neînsufleţit s-a gravat
adânc în memoria mea afectivă. De ce? Era tatăl lui
Costel, mai marele meu prieten, care mă purta pe port
bagajul bicicletei lui (era mai mare cu 10 ani ca mine)
şi care pentru noi, copiii Abrudului, era ceea ce se
cheamă în ziua de azi un superman. Să mă explic. Se
lăsa înlănţuit de 5-6 copii de vârsta mea şi chiar mai
mari, şi în câteva secunde se scutura de noi toţi. Am
aflat că a ajuns după câţiva ani colonel de securitate.
După aceea n-am mai ştiut nimic despre el. Ceea ce
reţin din negura timpului este simpatia sau chiar
afecţiunea cu care m-a învăluit.
Restul istorioarei cu tatăl său este tăcere. Aşa să
rămână. Dacă vrei să ucizi un popor, suprimă-i memo
ria- spune undeva Milan Kundera.
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Si astăzi ce vedem? „Oamenii s-au urâtit atât de
mult, încât mă mir că se mai face ziuă" se lamentează
o femeie bătrână.
Mă întorc la anii studenţiei. Mă revăd atunci aştep
tând o lumină, un semn, iubind în taină, jucând un joc
aspru de-a tăcerea. Sunt convins că atunci îmi puteam
da doctoratul în . . . tăceri. Îmi însuşisem mai cu seamă
deprinderea de-a vorbi cu gura închisă.
Cine se caută pe sine, găseşte lumea, cine caută
lumea se găseşte pe sine.
Revăd o faimoasă şedinţă „de excluderi", de la care
am plecat mutilat, dispreţuindu-mă pentru neputinţa
de a-mi depăşi frica.
Suntem într-o sală prelungă, peste o sută de colegi
aşezaţi în bănci ca „boabele în păstaie". Aşteptare.
Nimic însă din liniştea Dragomirnei. Era o linişte de o
tăiai cu cuţitul. Nu comunicăm. Nici măcar nu ne
pnv1m.
Apar într-un târziu organizatorii. Prezidează to
varăşul Copăcenaru. Un tânăr frumos cu o v?ce de
stentor. E reprezentantul Centrului Universitar. Imi în
suşisem imperativul momentului: „Precizează-ţi po
ziţia!" („cine nu e cu noi e împotriva noastră" - în
traducere). De fapt, imperativul plutea în aer. Pune în
discuţie situaţia colegului nostru Ion C.
Despre colegul meu nu ştiam la început nimic. Am
aflat mai târziu de la sursă că era îndrăgostit de
poezia lui Esenin de la care învăţase melancolia ca
preludiu al morţii.
Are cuvântul şi acuzatul. Ion C. explică pesimismul
'
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şi incriminatul ton elegiac al poeziilor sale prin
dramele prin care au trecut membrii familiei sale.
Răspunsuri de o demnitate cum numai un tânăr ieşit
din adolescenţă putea să le rostească într-o limpede şi
curată limbă românească.
Se apropie verdictul dinainte stabilit. „Tovarăşi,
sunteţi de acord cu excluderea?". Cu ochii sfredelind
banca, fără să ne privim între noi, fiecare îşi uneşte
glasul cu al celorlalţi. Se aude ca un muget: „Nuu . .."
Ritos şi radios, „tovarăşul" de la Centrul Universitar
conchide: „Vedeţi, masa este de acord cu excluderea".
„Clipa cea repede" ce ne-a fost hărăzită. Timpul
care nu se lasă uşor ucis şi îngropat trăieşte încă.
„Nu suntem răspunzători pentru ce a făcut natura
din noi, dar suntem pentru ce am făcut noi cu natura
noastră." (Andrei Pleşu)
Plăcută durere este aceea de a rămâne viu.
Chiar vreţi să retrăiţi timpul istoric cu mine? Nici
mie nu-mi place spiritul dramatic.
„Ivan Mendelovici nu lua niciodată cuvântul la şe
dinţele de partid. Secretarul organizaţiei de bază,
nemulţumit, întreabă:
- Dumneavoastră nu aveţi o părere proprie. Nu
aveţi o opinie personală?
La care bietul om răspunde după o gravă delibe
rare interioară:
- Ba da, am o părere personală, dar vreau să măr
turisesc acum ... că nu sunt de acord cu ea."
Decupez din caietul comun cu colegul meu de
cameră şi de grupă note din cursul profesorului nostru:
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„ Eminescu este focarul în care se întâlnesc razele de
veacuri ale scrisului şi folclorului românesc. El repre
zintă saltul din timpul imediat, înspre veşnicia timpu
lui. Iată de ce ne este drag azi şi mâine şi totdeauna" .
E frumos. Dar unde erau atunci cărţile care ne-ar fi
putut deschide ochii: operele politice ale lui Mihai
Eminescu, scrierile lui Petre Tutea, Dumitru Stăniloae,
Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu, Emil Cioran,
N ichifor Crainic?
Toate au venit mai târziu, dar nu prea târziu. Nu
m-am oprit aici cu „şcolirile" mele. De ce? Din mân
drie, din dragoste, din demnitate. Nu mai explic nimic.
Las totul la modul unei exprimări sibilinice. E de ajuns
să ştiu eu de ce. N-am greşit! Important est� să ai un
vis şi să crezi în el. Altfel spus, să nu te laşi. In cele din
urmă marele pariu cu viaţa este să depăşeşti limitele
dinlăuntrul tău, împingându-le până acolo, unde nu ai
visat că poţi ajunge vreodată. Câştigul? Dragostea cu
care eşti înconjurat de-a lungul anilor la catedră şi
tinereţea pe care ţi-a infuzat-o comunicarea sufletească
cu cei din bănci.
„Timpul care dărâmă palatele înalţă miturile" spune Borges. Mitul profesorului înfruntă vremea şi
vremurile. Explicaţia rezj stenţei la eroziune o regăsim
în ipostaza de risipitor. In anii mulţi ai dăruirii la ca
tedră un profesor îşi risipeşte sufletul spre creşterea
sufletească a multimii din bănci. Si astfel, din această
de preţ risipire îşi sporeşte viaţa înmiit. Căci nu este,
cred, împăcare mai demnă de dorit decât să ştii că
imaginea chipului tău se păstrează înconjurată de căl
dura unor frumoase şi de preţ amintiri în atâtea şi
'

'

'

'

https://biblioteca-digitala.ro

58

atâtea suflete în care tu ai aşezat ceva dintr-al tău.
Poştaşul nu sună de două ori ca-n filme, dar de câte
ori se apropie Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnu
lui şi ale Paştelui din cutia poştală, ridic şi plicurile din
Princeton sau din alte puncte ale globului sau ţării.
Nu că n-aş fi în stare să mă laud, dar e mai
cuminte să-mi deleg o voce impersonală aşa cum am
şi făcut.
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După absolvire sunt repartizat la o şcoală de lângă
Mizil. Sosesc aici mai târziu, pentru că trebuia să fac
până la capăt cea de a doua convocare militară (1962).
Motivez absenţe. La întrebarea mea de ce lipseşte
Mărgilica, cineva din grupul mai brunet îmi răspunde
textual:
- Tovarăşu' derejinte, s-a dat, bre, în dragoste cu
unu' .
Nu ştiam atunci dac� se pot motiva absenţele „din
dragoste" . Acum ştiu!? Incep să mă „maturizez" pro
fesional.
Primesc în completarea catedrei, „ recompensă",
toate orele de desen. Ca şi când n-ar fi fost de ajuns,
primesc şi prima inspecţie de la raion . . . la desen. Mai
primesc şi o vizită, repetaţă apoi, pentru a mă deturna
de la locul meu în şcoală. 11 invit pe vizitator în sala de
clasă unde eram diriginte. O sală cu 5 bănci, fiecare
bancă cu 5 locuri, o tablă şi . . . atât. De catedră nici
vorbă. Unde să mai încapă? Nu ştiu dacă pledoaria
mea pentru păstrarea postului a convins sau nu cu
adevărat, dar ştiu că am rămas să-mi fac orele şi să
privesc în ochii luminos de curaţi ai copiilor.
După câţiva ani de şcoală într-un sat de lângă
Ploieşti, vin anii cei mai rodnici pentru „bildungsro
manul" meu.
La Liceul Agricol din Valea Călugărească devin,
dacă nu un învăţător de liceu, atunci sigur un „uomo
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universale". Predau de-a lungul anilor română, rusă,
franceză, economie politică, geografie (cu o singură
oră de geografie în planul de învăţământ mă reco
mand „şeful catedrei"). Muncă în vie, program de
pregătire pentru elevii interni (cei mai mulţi), sport,
editare de reviste şcolare, pregătire militară, asistenţe
la orele de ... vinificaţie. Da, am degustat vinul de viaţă
lungă şi. .. m-am ferit de proşti. Cine a citit romanul
lui N.D. Cocea ştie ce vreau să spun.
Păstrez numai amintiri frumoase (o mică statuetă
cu dedicaţie „Domnului profesor, cu dragoste ... " şi
cântecul-surpriză de la banchetul de absolvire tot cu
dedicaţie).
A venit şi momentul des părţirii de această şcoală
adevărată cum era ea atunci. In 1974 se organizează un
concurs de intrare în oraş. Cu „Romantismul emines
cian" ca subiect reuşesc să ocup locul meu, pentru mai
bine de un deceniu, la Liceul Uzinei „1 Mai". Scoală
muncitorească, un adevărat gigant şcolar, cu cei mai
buni colegi de cancelarie şi cu elevi proveniţi din satele
învecinate ca urmare a tendinţei de deruralizare a tim
pului. Modeşti, simpli, curaţi sufleteşte, sfioşi, mi-i
amintesc cu drag şi din campaniile deA recoltare a
strugurilor care aveau un farmec al lor. Incerc să re
constitui două secvenţe, derulate în câteva minute, am
bele având acelaşi cadru. Toropiţi de căldură şi
copleşiţi de greutatea târnelor pline cu struguri pe care
le cărau din coama dealurilor şi până la benă suportau
şi dojenile noastre. Prietenul meu, profesorul de isto
rie de lângă mine, încerca să-i impulsioneze verbal:
- Cu voi nu mai ajungem în comunism.
.
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La care elevul de anul întâi obosit şi sfios 11
răspunde:
- E lung drumul tovarăşu'.
Uimit de frumuseţea neobişnuită a ochilor lui, îl
întreb şi eu:
- Cu cine semeni tu, cu ochii ăştia?
Aşteptam să-mi spună „cu mama, cu tata". El îmi
răspunde mândru şi serios:
- Eu semăn cu naşu'.
Santa inocentia! Inocenţi rămâneau pentru mine şi
atunci când îşi pregăteau „minciunica" de evadare,
gâtuiţi de emoţie şi vinovăţie:
- Vă rog să mă învoiţi...
- De ce?
- Stiti ... Mi-a murit putin bunica.
De mai mulţi ani purtam cu mine, p entru timpul
istoric de atunci, un secret „infamant". Intr-o împreju
rare anume l-am dezvăluit. Iată împrejurarea: se în
tocmeau dosare pentru rezerva de cadre de conducere.
O şoaptă a ajuns şi la mine . . . despre mine. Am profi
tat de o fereastră deschisă şi am „zburat" la cele două
şcoli „ajutătoare" (cum ironic le-a numit un prieten).
Timp de doi ani am slujit ambele licee, „l.L. Caragiale"
şi „Mihai Viteazul", licee de veche şi nobilă tradiţie
şcolară între care a existat întotdeauna o binefăcătoare
rivalitate din care oraşul a avut numai de câştigat. Fără
această stimulatoare întrecere poate că valoarea lor ar
fi fost alta.
Ambele şcoli mi-au făcut onoranta propunere de a
candida pentru o funcţie de conducere. Ştiindu-mă cu
'
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dosarul „ pătat" nu concepeam aşa ceva. Şi nici organic
nu acceptam. Ştiam că spaţiul securizant va fi întot
deauna pentru mine sala de clasă.
Sunt totuşi chemat la o întrevedere de cei care
răspundeau politic de învăţământ.
Incep discuţiile . Stau aşezat confortabil într-un
fotoliu elegant. Mi se explică contextul în care se face
o asemenea recrutare. Ca la începutul unui meci de
box în ring vine momentul de studiere a adversarului.
Interlocutorii mei, un bărbat şi o femeie, îmi spun
cuvinte măgulitoare, protocolare, care în registrul meu
colocvial s-ar reduce la concluzia: „Dacă ambele şcoli
te-au propus înseamnă că s-ar putea să fie ceva de
capul tău".
Fac ce ştiu mai bine de ani buni: tac. E specialitatea
mea.
Şi totuşi trebuie să răspund. Încep să mă „fasolesc",
cum ar fi spus un personaj a lui Marin Preda. „Ştiţi„ .
ulcerul. dureri. . . ficatul. „ " . Nu sunt credibil. Incerc
strategia blândeţii mele congenitale prin mărturisiri:
„O asemenea funcţie presupune un ton mai ridicat . . . ,
o sprânceană mai arcuită „ . şi altele" .Cu alte cuvinte,
nu v-aţi găsit omul potrivit.
Femeia din faţa mea, conciliantă, îmi explică faptul
că la ceasul acesta e nevoie si de asemenea oameni si că
e bine să accept. Cu toată bunăvoinţa ei mă
încăpăţânez în ale mele. Atunci, „tovarăşul", enervat
şi „cocoş" devine „aspru, dar sever" : „Dacă noi vrem
un lucru, putem să-l şi impunem".
Atunci am venit cu ultimul argument din arsenalul
propriu. Îl ţinusem secret cu gândul să nu-l folosesc
„
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niciodată. Era secretul meu „infamant".
„- Ar fi bine să ştiţi totuşi că am un frate care a fugit
în străinătate."
Pauză. Ca la o viteză de 200 km/h parcă fotoliile i-au
supt.
Atunci s-au lepădat de mine.
Femeia a încercat să spună ceva de genul: „Pentru
noi contează valoarea fiecărui om .. ." etc.
„Lăsaţi că ştiu eu mai bine" mi-am zis şi m-am
refugiat în gândul că voi fi lăsat să mă întorc în spaţiul
meu securizant cu bucuria şi împăcarea pe care o au
marii privilegiaţi ai destinului.
E greu de înţeles statutul de privilegiat al dascălu
lui. „Mitul" lui are şansa să înfrunte vremea şi vre
murile. Explicaţia rezistenţ�i la eroziune o regăseşti
în ipostaza de RISIPI TOR. In anii mulţi ai dăruirii la
catedră îţi risipeşti sufletul spre creşterea mulţimii din
bănci. Şi astfel, din această aleasă şi de preţ risipire îţi
sporeşti viaţa însutit, înmiit. Antonimul risipitorului
ar trebui să fie AVARUL. Da, am încercat bucuria de a
întâlni şi destui avari. Păstrez încă în minte o panoplie
întreagă cu izbânzile unor copii geniali cu fruntea ilu
minată de sclipiri de aur, argint şi bronz. Ei mi-au
oferit prilejul de a-mi cunoaşte mai bine ţara, în
soţindu-i la olimpiadele şcolare. Lângă elevii mei am
cunoscut bucuriile şi ... tristeţile unei întreceri în fru
museţea gândului şi cuvântului. Atâta vreme cât Eve
restul există, el trebuie escaladat, aspiraţie care face
preţul şi demnitatea profesiunii noastre. Ceasurile de
veghe asupra cărţii creează o binefăcătoare solidaritate
între dascăl şi discipol. Totul a fost la început lumină
https://biblioteca-digitala.ro

65

şi culoare şi va continua să fie lumină şi culoare atâta
timp cât cărţile vor fi răsfoite, cât ochii vor cădea grei
şi umezi în noapte, acoperindu-se de surâsul ade
vă�lui şi poeziei.
Intr-o vreme în care lumea scolii românesti suferea
presiunile tranziţiei, la cârma străvechii citadele şcolare, am simţit umărul celor mai buni dintre elevii
şcolii între care nu-l pot uita pe cel mai inimos. Colegii
îi spuneau Paganel. Pe numele adevărat Andrei
Vlădăreanu. Cu el am deschis uşile mai marilor zilei
pentru înzestrarea Liceului „I.L. Caragiale", cu el am
sfinţit şcoala în prezenţa Preafericitului Patriarh al
României.
Reproduc din Cartea de Onoare a şcolii cuvintele
Patriarhului:
„Însemnare
Cu bucurie am participat la sfânta Rugăciune de
deschidere a Noului An de Învăţământ când Biserica şi
Şcoala s-au regăsit după patruzeci şi cinci de ani de
despărţire brutală.
Rog pe Dumnezeu să reverse din lumina sa în cuge
tul profesorilor şi elevilor iubire, devotament, stăru
inţă întru zidirea fiinţei noastre naţionale prin
instrucţie, educaţie şi credinţă strămoşească".
Din păcate, nicio carieră nu înseamnă doar covor de
flori. Au fost şi destule momente de explozie şi paro
xism. Denigrări, impostură, demagogie, minciună, ma
nipulări. Toate la răscruce de vremuri, toate trăite şi ...
arbitrate de un om care învaţă din mers să descifreze
resorturile interne ale acţiunilor şi atitudinilor celor
din jurul său. Demontezi şi asamblezi ca să înţelegi
'

https://biblioteca-digitala.ro

'

66

patimile dorinţei de putere. „De putere să nu se
apropie decât cei care n-o doresc" spune Platon. Oare?
De curând, am fost întrebat de un redactor al revistei
şcolii: „Ce a însemnat C.N. „l.L.C." pentru devenirea
dumneavoastră profesională?"
Am pronunţat un cuvânt: „maturizare", după care
am amuţit. Uitată a fost şi bucuria câştigării primului
concurs de intrare în oraş când într-o bancă a acestei
şcoli mi-am încercat puterile într-o confruntare
dreaptă, uitate au fost pentru o clipă bucuriile încer
cate alături de elevii mei la examene şi olimpiade şco
lare.
Mi-au năvălit în minte momentele de cumpănă su
fletească: ameninţările cu chemarea minerilor în im
presionantul hol atunci înţesat de părinţii celor care nu
au reuşit la admitere, greva . . . Poate că acesta a fost cel
mai dureros moment. Timp de două săptămâni, dacă
memoria nu mă înşeală, presa, radioul întreţineau o
atmosferă de iad. Scânteia care a aprins spiritele era
problema uniformei şcolare. Realitate, dar şi pretext.
Pentru că întreţinerea focului era concepută
„matur".
Am traversat acest moment având alături de mine
doi oameni adevăraţi, directorii adjuncţi de atunci
Mariana Popa şi Cezar Apostolescu. Şi nu numai pe ei.
Unul din cei mai curaţi şi mai loiali dintre colabora
tori, Paganel, mă întreabă:
„- Vreţi să vă uitaţi în oglindă?"
Trecuseră doar două săptămâni. M-am privit în
oglindă.
Eram bătrân!
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După, cred, mai bine de două săptămâni, vine ilu
minarea pe care ţi-o aduce întotdeauna, numai după
o noapte lungă de întrebări, dimineaţa. Ştiam totul.
Trăiam şi în plan social în zona manipulărilor. Situaţia
manipulărilor era „prosperă" la T.V. Ce să caute şi în
scoală? Si totusi...
Cu hotărârea luată mi-am dat singur binecuvântarea, dar în drumul meu spre şcoală am intrat
pentru o clipă în biserica „Sfinţii Impăraţi". Nu era bi
serica din parohia mea. Nici pe preot nu-l cunoşteam.
Am aflat după aceea că se numea Colotelo. M-am re
tras în marginea din dreapta în care stau şi astăzi sub
medalionul Sf. Mucenite Livia. Era o dimineată obis
nuită. În biserică se ofi�ia slujbă (spre ruşinea �ea n�
ştiu ce slujbă era). Părintele şi-a lăsat în?atorirea rân
duirilor şi s-a apropiat ferm de mine. Impovărat de
ani, cu o barbă mare albă de parcă era Dumnezeu des
prins din tablouri. Nedumerit mă uitam la chipul lui
cu uimire. Fără nicio introducere m-a întrebat dacă am
auzit despre greva elevilor de la „Caragiale". „Ce-o fi
în sufletul directorului ăluia acum?" Şi încă ceva de
care nu-mi amintesc.
„Păi, părinte, eu sunt ... şi uitaţi ce vreau să fac.. . ".
I-am povestit tot ca la spovedanie de parcă ne
cunoşteam de când lumea. Sunt priviri pe care nu le
poţi uita niciodată. Atât de pătrunzător m-a privit încât
cuvintele lui au sunat ca o poruncă: „Nu faceţi aşa.
Dumneavoastră vă duceţi la şcoală şi nu o lăsaţi pe
mâna... (nu pot să rostesc cuvântul), iar eu aici o să mă
rog pentru şcoală şi pentru dumneavoastră. Aşa să
faceţi!"
.

.

.
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Aşa am şi făcut. A mai trecut un an. Numai că un
resort sufletesc s-a rupt. E senzaţia pe care ţi-o dă
imaginea spadei care sub presiune nu se încovoaie,
se rupe.
Asta este povestea deplinei mele „maturizări" de
care vorbeam în interviul luat de tânărul reporter.
E un loc comun să spui că nimic nu este întâmplă
tor. Mai greu este să înţelegi că există un sens pro
fund în felul în care se derulează viaţa noastră.
Coincidenţele, „potrivirile" de evenimente semnifică
ceva ascuns. Aceste „potriviri" sunt ca o poartă care
aşteaptă să fie deschisă. Este foarte important să
înţelegi că această realitate a coincidenţelor, a
„potrivirilor", a situaţiilor sincrone cu trăirile şi
căutările de răspuns ne poate permite să trecem la ceea
ce este dincolo de toate acestea, la o altă realitate cu
mult superioară celei pe care o trăieşti şi pe care noi
trebuie să o descoperim. Ceea ce mulţi oameni numesc
coincidenţă are un sens profund, un fir care ne
călăuzeşte pas cu pas din necunoscut, pe care îl putem
sau nu-l putem intui. Şi atunci găseşti răspuns la în
trebarea ce sau cine ne călăuzeşte. Incredibilele
„potriviri" revelează în cel mai înalt grad prezenţa lui
Dumnezeu, acel Cineva capabil să le potrivească.
Asta este povestea deplinei mele „maturizări" de
care vorbeam în interviul luat de tânărul reporter.
Următoarea întrebare a fost:
„- Aveţi vreo amintire plăcută din activitatea dum
neavoastră didactică?"
În Cartea de Onoare a şcolii se păstrează o
însemnare deloc lipsită de importanţă pentru istorie,
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dar şi plină de hazul neprevăzutului: „O împrejurare
confuză, dar fericită m-a adus azi aici şi nu o voi uita."

(9 .01 .1995)

Trebuie desluşită această însemnare pentru cei care
vor scrie istoria şcolii.
Sunt cuvintele lui Alexandru Paleologu.
,, Împrejurarea confuză dar fericită" care l-a adus în
dimineata mohorâtă mi-a dat bucuria de a cunoaste un
adevărat mare „boier" al spiritului. Elegant, plin de
farmec, înţelept, sclipitor ca de obicei a depăşit dezin
volt momentul de confuzie: „Iată-mă pus într-o falsă
alternativă între Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi l.L. Cara
giale. Ca un creştin credincios, pe de o parte, iar pe de
alta ca român, crescut în spiritul lui Nenea Iancu, ce
pot spune decât că «entre ces deux mon coeur ba
lance»".
Conu Alecu, cum îşi permiteau să-i spună apropi
aţii, venise în oraşul nostru la festivitatea (contraman
dată între timp, dar fără ca invitatul să fie anunţat)
de . . . atribuire a denumirii de „Liceul Sf. Apostoli
Petru şi Pavel". Cui? Liceului Mihai Viteazul". Fusese
îndrumat nu ştiu de cine (oricum de un ploieştean ade
vărat) spre clădirea Liceului „Caragiale".
'

'

Promoţiile mai vechi au botezat Liceul „l.L. Cara
giale", „Bastilia".
Liceul refăcuse o mai veche tradiţie, aceea ca şcoala
să-şi aibă propriul gimnaziu. Aşa se face că se orga
nizează un test de intrare în clasa a V-a. Sunt prezenţi
copii inteligenţi, vădit emoţionaţi de importanţa mo
mentului. In timpul testului, unul dintre ei, marcat,
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dacă nu chiar copleşit de monumentalitatea clădirii şi,
poate, de legendele ţesute despre „Bastilia" şi trans
mise de părinţi şi bunici, cere permisiunea de a părăsi
sala. Este însoţit. Pe culoar primeşte reproşul îngă
duitor, hai să zicem dojana, însoţitoarei:
- De ce te emoţionezi atâta, tu crezi că noi aici
mâncăm oameni.
La care copilul, transpirat, păşind alături de statura
înaltă a însoţitoarei şi cu o privire pe care nu o poţi uita
uşor, răspunde:
- Oameni poate că nu, da' copii?
Înduioşător, să recunoaştem!
(Protagonista întâmplării nu este altcineva decât
doamna profesoară Mariana Popa, director adjunct
atunci, acum în S.U.A. ca tânără bunică.)
Ştim bine toţi cei care ne-am legat cu inima de
această şcoală că puţine sunt locaşurile de veche
tradiţie şcolară care au crescut şi au aruncat în vâl
toarea vieţii atâtea generaţii de tineri care sunt măr
turia posibilităţilor acestei şcoli de a forma oameni
adevăraţi. Oameni adevăraţi se vor naşte întotdeauna
din oameni adevăraţi.
Copilul din istorioara mea, care în inocenţa lui îşi
punea dilematica întrebare (dacă aici cineva mănâncă
copii), a crescut, s-a format şi a găsit răspunsul în anii
logodirii cu băncile acestei şcoli după care, firesc, a
deyenit luntraşul propriului destin.
In toamna anului trecut, când marea orologerie şco
lară marca trecerea unui veac şi jumătate de tinereţe
perpetuă, am urmărit cu drag, oarecum lacom, mo
mentele aniversare cu sentimentul că fiecare clipă se
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cere băută cu paiul (ştiu că sunt subiectiv) prelungind
gustul proaspăt al vieţii, al timpului. A fost un moment
de primenire a sufletului.
Din toate evocările pe care le-am ascultat, din toate
gândurile întoarse spre trecut pe care le-am citit am
cristalizat adevărul că sosim la un numitor comun: rari
şi fericiţi oamenii unei asemenea şcoli, aşa cum sunt
oamenii unei eterne iubiri. Statornicia spiritului de
colegialitate, gratitudinea şi ataşamentul pentru valo
rile acestei şcoli au fost condimentele momentului
aniversar al acestei şcoli care şi-a respectat întotdeauna
cota altitudinii pentru că aici nu s-a putut respira decât
aerul tare al înălţimilor.
Am fost mandatat de actuala conducere a şcolii să
rostesc şi eu, în numele foştilor directori, un cuvânt
sărbătoresc. Am reluat în final un gând mai vechi cu
încăpăţânarea celui care s-a hrănit în copilărie cu un
noian de poveşti despre comori şi despre „vâlve". Am
ales-o pe cea mai luminoasă. „Vâlva" mea nu putea fi
o femeie bătrână şi zgârcită ca în atâtea poveşti pe care
le ascultam înfiorat pe cărarea care venea de la Roşia
Montană la Abrud (şapte km) în singurătăţile noastre
din Apuseni, ci una tânără şi frumoasă, care nu îm
bătrâneşte niciodată. Alegoria e străvezie: e şcoala care
a rămas o cetate a civilizaţiei, a demnităţii şi a
dragostei de neam, mereu tânără. Şi despre ea se poate
rosti alegoric: „Se spune că la zile mari (la un interval
de 100 de ani sau la Ziua Naşterii Domnului, de pildă)
comorile pământului joacă. Adică tot ce e mai de preţ
îngropat în lut se arată în chip de flăcări pâlpâind pe
faţa pământului. Dacă este astfel, astfel la ziua mare
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de acum, comorile şcolii în lanţul viu al generaţiilor se
prefac într-un imens rug de lumină" .
Zilele se alungă împinse de graba Clepsidrei. Se
apropie şi momentul „intrării" la pensie. În ultimii ani,
cinci la număr, ca inspector de specialitate, am bătut
mai mult marginile judeţului. A fost opţiunea mea.
M-am simţit întotdeauna mai acasă acolo unde „s-a
născut veşnicia". La sat. La sat încă am văzut şcoli în
care intrai ca într-un sanctuar, cu acea smerenie cu care
ai păşi în sfânta biserică. Ştiu că sună a gând scos din
lada bunicii.
Î ntre dealurile blajine de la marginea judeţului
m-am înzăpezit cu inima de un sat ca dintr-un basm
frumos, cu oameni care îşi păstrează cu încăpăţânare
rânduielile lor, păstrând obiceiurile străvechi. Se
cheamă Lapoş. Rezonanţă transilvăneană ca şi Mireş,
Sângeru, sate învecinate. Ele stau departe de urâţenia
lumii. Sunt parcă o altă Românie. Sunt locuri însem
nate de Dumnezeu, cu oameni frumoşi şi curaţi.
Dealurile parcă îi apără pe oameni de fărădelegile
lumii. Ei stau aici ca într-o cetate, încremeniţi în rostul
lor omenesc, acelasi de la facerea lumii.
Î n liniştea mân'gâietoare care s-a aşternut peste
sat am înţeles pentru prima dată cu adevărat mo
mentul sacru al naşterii poporului meu şi cât de bun
poate fi el.
Momentul pensionării n-a coincis cu momentul
despărţirii de şcoală. N-a fost nici trist şi nici adevărat,
fără senzaţia că am greşit secolul. Au fost alături de
mine oameni aleşi care, prin eleganţa comportamen
tului, mi-au înseninat anii din urmă. Scrutând de la
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catedră ultimele două decenii de şcoală nu vreau să în
groş rândurile celor care privesc mai mult înapoi decât
înainte, dar nu pot să nu observ că sunt şcolari care
sunt lăsaţi astăzi cu un suflet pustiit, ca o baltă stătută,
populată de mormolocii unei televiziuni care s-a
dovedit iresponsabilă multă vreme. Câţi Calibani (per
sonajul din „Furtuna" lui Shakespeare) s-au născut în
ultima vreme!
Ce e de făcut? „Du-te la şcoală, Caliban!" Altfel ne
întoarcem la timpul când Dimitrie Cantemir în
„ Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea" (1698)
introducea versuri în care prelucra zicători populare
de tipul:
„Copilul neînvăţat dobitoc mic creşte,
Iar mare făcându-se, om mare se numeşte."
Putem să respingem duritatea expresiei, dar ade
vărul zicerii rămâne.
Revenind la tonul firesc, mă gândesc că, indiferent
cât de anevoioasă este încercarea de rezidire a fiinţei
noastre, ea trebuie să fie concepută cu orice preţ. Copiii
vor recunoaşte în efortul nostru o rugăciune pentru
sănătatea morală a tuturor şi poate vor descifra pe
drumul ce se întinde spre ea întrebarea mereu vie:
.
„QUO VadlS ?"
.
Să credem, aşadar, în şansa noastră, singura, cea
dată de bucuria secretă pe care o picură fiecare victo
rie a raţiunii asupra haosului.
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Pentru cei născuţi în spaţiul doinelor şi dorurilor
transilvane, unde copiii ascultă fermecaţi de la părinţi
şi rude poveşti despre miracolul făgăduinţelor din ţara
tuturor posibilităţilor, nu se poate ca să nu se înfiripe
visul de a trăi aievea o experienţă americană. Prilejul
mi l-a oferit invitaţia fratelui meu aflat de ani buni în
America. N-am ştiut decât în ultima clipă că voi fi în
soţit de nepoata mea şi de soţul ei, amândoi medici
români. M-am speriat pe aeroport când i-am văzut cu
nişte valize cât nişte viţei şi cu nişte căciuli siberiene
care te înspăimântau încât pe aeroport la punctul ter
minal am fost întrebaţi:
„- Russians?
- Ba. Nişte bieţi români ieşiţi din beznă şi speriaţi
de bombe" aş fi răspuns dacă ştiam limba engleză.
Cum a fost în America? De obicei zicem: „ca-n
basme". Dar, de fapt, a fost un basm cu toate minunile
şi cu toată prospeţimea lui. Şi cu clipe de suspans, mă
feresc să spun apocaliptice, care m-au marcat un timp
şi de care m-am vindecat repede. Şi totuşi simţeam că
primejdia mă paşte.
Am văzut ielele. Moţului din mine îi este dat să
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treacă prin lumină, să audă o muzică nepământeană
şi să vadă, în lumina lumii (nu lunii), ielele goale şi
despletite. Rămâne înmărmurit, pironit pământului, ne

fericit pentru tot restul vieţii. Ele dispar şi el rămâne neom.
Ori cu faţa strâmbă şi mintea aiurea. Aşa sunt ielele,
pedepsesc. Asta am învăţat de la Camil Petrescu, dar se
potriveşte mănuşă întâlnirii mele cu America.
Am ajuns cu o zi înainte de sărbătoarea Naşterii
Domnului din 1990, şi pentru americani cea mai mare
sărbătoare creştină. E greu de imaginat şocul resimţit
de cel plecat dintr-un spaţiu cufundat în beznă, cu un
aeroport aflat parcă în situaţie de camuflaj, în faţa
spectacolului oferit de puzderia de luminiţe văzute din
avion, ce împânzeau New Yorkul în preajma sărbăto
rilor. Am coborât din maşină în Long Island, unde
locuia fratele meu cu familia, pe o stradă cu scene ale
gorice într-o risipă de lumini de care „se sparie gân
dul", cum ar fi spus bătrânul Miron Costin.
Venisem doar pentru vacanţa de iarnă de trei săp
tămâni, fără nici un altfel de gând. Eram doar la con
ducerea unei şcoli de prestigiu cu răspunderi şi
gânduri de „mari înfăptuiri" după descătuşarea din
'89. Era o vreme când teama de schimbare bântuia din
spre domeniul politicului pentru a se insinua diabolic
şi în spaţiul învăţământului.
Am obţinut prima izbândă în ziua de deschidere a
anului şcolar 1990-1991 când, la reproşurile celor care
contestau prezenţa slujbei religioase la festivitate, am
liniştit apele asigurându-i că nu s-a întâmplat nimic
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rău, doar că au plesnit nişte draci care se lăfăiau de 50
de ani într-un spaţiu care putea fi şi al credinţei.
Aşa că am încercat să plec cu primul avion spre ţară.
Dar în prima săptămână a intervenit greva lucrătorilor
din Tarom, apoi a început războiul din Golf.
Şi cu primul avion care s-a îndreptat spre ţară, în
„stilul naţional", cu căţel, cu purcel şi într-o „perfectă
bulibăşeală", sub privirile uluite ale celorlalţi călători
străini, ne-am îmbarcat. Adio, America, mi-am zis cu
durere în sufletul meu răvăşit de dorinţe neîmplinite.
Trăisem să văd de aproape simbolurile pe care le cre
deam intangibile: Miss Liberty, Casa Albă, Memori
alul Lincoln. Paşii m-au purtat prin sălile Muzeului
Metropolitan, prin galeriile de artă unde se adunau
pentru o perioadă lucrări din Louvre, Prado, Ermitage
etc. ale pictorilor Van Dyck şi Titian (numele pronunţat
de paznicul negru de la intrare era „Tişen". Mai
înţelege ceva dacă poţi!). Am păşit şi pe Wall Street şi
pe Broadway, mereu strângându-mi pumnii ca să con
stat că nu visez.
Şi s-a petrecut minunea. După o oră şi jumătate de
zbor spre Europa, timp în care mă rugam ardeleneşte
„Doamne, Dumnezeuţule, dacă tot eşti aproape, în
toarce, fă bine, avionul ca să văd şi cealaltă Americă"
(asta era pentru mintea mea America patriarhală, cu
componenta country însemnând ferme, ranch, cai şi
toată recuzita filmelor western).
Era ora 13.45. Avionul dădea de câtva timp semne
de neputinţă, tâmplele ne zvâcneau. A apărut comanhttps://biblioteca-digitala.ro
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dantul navei (care este astăzi vecinul meu de lângă că
suţa pe care mi-am „cioplit-o" într-un sat de lângă
Cheia) anunţându-ne că avionul nu se poate ridica la
cotele normale şi că el nu-şi poate asuma riscul, aşa că
ne vom înapoia la J.F.K. (principalul aeroport din New
York). Fenomenul depresurizării pune la grea încer
care puterea de stăpânire a călătorilor care încercau să
atenueze durerea produsă dând sau primind sfaturi:
ţineţi gura deschisă, strigau unii, ba închisă - alţii.
Parcă erau învăţăminte din „Ţiganiada" lui Budai-De
leanu date de strategul improvizat care îşi îndemna
coetnicii să lupte cu ochii închişi. „Si non e vero, e ben
trovato" („dacă nu e adevărat, totuşi se potriveşte
bine", cum spun italienii).
În sfârsit, n-am fost dati hrană rechinilor. Cu chiu
cu vai, scuturându-se din toate articulatiile, nava aterizează pe aeroportul Kennedy. Suntem asiguraţi că
vom fi cazati la hotel, că avionul cu care am zburat i-a
purtat şi pe primii preşedinţi ai ţării. (La urma urmei
de ce nu s-a întâmplat cu ei?)
Asist la discuţiile celor din jur care, consternaţi, de
plâng ratarea unor întâlniri în ţară. Tristeţe şi derută în
sala de aşteptare. Am încercat, fără mare succes, să-mi
ascund bucuria. Radiam. Cei mai apropiaţi credeau că,
probabil, veselia este urmarea şocului. L-am sunat pe
fratele meu. Întâmplarea a fost interpretată ca un semn
că locul meu este aici măcar pentru o perioadă. Dar
bagajele sunt în burta avionului! Acolo să rămână! Au
ajuns fără mine înjumătăţite. Regret doar pierderea
'

'

,

'
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notelor de călătorie cu caracter de jurnal.
La ora 3 dimineaţa eram în Long Island, iar la ora
5.00, cu hotărârea luată de a mai rămâne încă un timp
în America, luăm drumul spre Trenton cu un Rider
(maşina de transport) în scopul de a ridica puţinul ca
labalâc al unei tinere familii ce se stabilea în
Youngstown, oraş în care se afla o casă a fratelui meu.
Drum cu peripeţii şi cu un vânt atât de puternic încât
credeam că vom fi proiectaţi în plopii de pe margine
cu Rider cu tot.
Ajunşi în Youngstown, ne apucăm de amenajarea
unui spaţiu destinat deschiderii restaurantului cu spe
cific românesc, asta însemnând sarmale, mititei, ciorbă
de burtă, mămăligă etc. După câteva săptămâni locu
iesc în casa familiei unui conte maghiar, fugit în timpul
revoltei antisovietice din 1956 şi care urma să se
înapoieze în Ungaria pentru a se pregăti pentru ultima
mare călătorie, aceea... fără de întoarcere. Cordialitate,
căldură sufletească, multă simpatie din partea gazde
lor mele. Casa va fi vândută fratelui meu, exact cu
preţul cu care fusese cumpărată atunci când emigrase.
Nici un cent mai mult. Cinste lor!
De acum se poate scruta cealaltă faţă a Americii.
Cum este America? Ce să răspunzi? „America-i
America" e laitmotivul pe care-l auzim mereu. Am
cunoscut în prima lună şi jumătate America trepidantă
cu New Yorkul drept poartă spre „lumea nouă". Şi eu
am fost un „ruber man" (omul cu gâtul de gumă) aici
printre zgârie norii oraşului. Mi-amintesc că numai cu
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24 de dolari olandezii au cumpărat de la indieni insula
Manhattan. Scump, scump aş zice ca Hagi Tudose, eu,
cel care vrea să evadeze după prima lună din marele
oraş. Există şi o Americă harnică în care se munceşte
„de-ţi sar capacele", pe care puteam să n-o cunosc dacă
aş fi vrut, dar am ţinut să renunţ la daruri.
Există două chipuri de a cunoaşte o ţară. Unul este
cunoaşterea peregrinului, altul este cunoaşterea celui
care se identifică cu destinul ei. Ca subiect deschis
cunoaşterii, le-am împăcat pe amândouă.
Am încercat să mă apropii de comunitatea
românească, în pofida sfaturilor primite. Îmi vine în
minte până la un punct analogia cu „Povestea lui
Harap-Alb". Fiecare personaj îşi are corespondentul în
povestea mea. Dar asta este altă poveste „o povestire în
povestire", demnă de „ 1001 de nopţi".
I-am cunoscut bine pe românii plecaţi, unii dintre
ei de generaţii întregi. Poate că pare sentimentalism
ieftin adevărul care mi s-a revelat că, fără să ştie, mulţi
au închis în ei imagini din satul sau orăşelul natal sau
unde din sufletul părinţilor. Cred că mulţi dintre cei
care mi-au fost vecini de masa înnoptată lăcrimând
între „Pe Mureş şi pe Tâmavă" şi „Cântecele" lui Goga
se află într-o tânjire după clipa revederii pământului
natal. Există totuşi o religie a dragostei de ţară, să re
cunoaştem! Şi, pentru că veni vorba, am cunoscut o
minune de om care este preotul bisericii româneşti
„Holly Trinity" (un flăcău venit de pe Tâmave şi care
a reuşit minunea de a frânge cercul dezbinărilor
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tradiţionale solidarizându-şi enoriaşii). Cel mai aştep
tat moment era slujba religioasă care se încheia de cele
mai multe ori cu o masă comună sau cu serbări
ocazionale unde portul popular din Zona Făgăraşului
sau Sibiului era pus în valoare fără festivism.
Aici ai privirea de sus şi înţelegi că neamul tău, mă
cinat de dezbinare, de care suntem si nu suntem vinovaţi, poate fi şi altfel. Că, dacă ne-a mai rămas un pic
de înţelepciune a sosit momentul să ne întoarcem la
rosturile dintotdeauna ale umanismului. Le regăsesc
în manualul de literatură al nepotului meu „English
literature", part one, The Seventeenth Century- în ex
presia lui John Donne „No man is an island, entire of
itself . . . " sau, mai bine româneşte, servind drept motto
pentru romanul lui Hemingway, „ Pentru cine bat
clopotele": „Nici un om pe lume nu-i doar un ostrov
stingher şi de sine stătător; fiece om este o bucată din
continent, o părticică din întregul cel de căpetenie . . .
moartea oricărui om mă vatămă pe mine fiindcă mă
aflu cuprins în omenire. Şi de aceea niciodată să nu faci
întrebare pentru cine bat clopotele: pentru tine bat."
I-am cunoscut şi pe americani. Oameni ca toţi oa
menii, poate puţin cam prea naivi, chiar infantili, bu
curându-se de lucruri mărunte (simulări de lupte,
gladiatori). Asta pe de o parte. Pe de alta, pragmatici,
cu o încredere în forţele proprii de invidiat, optimişti,
spirite voluntare, mereu eficace în tot ce fac, mereu în
acţiune. Orice altă discuţie decât despre business li se
pare indecentă. Aşa îşi cresc şi copiii, fiecare trebuie să
,
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facă ceva cu folos, să-şi câştige pâinea prin muncă.
Cum să cunoşti America temeinic dacă nu din inte
rior, la temperatura vieţii adevărate. Nici o clipă n-am
considerat că există vreo muncă degradantă sau vreun
post de ... împins vântul la vale. Aşa am fost crescut.
Mult timp am purtat cu mine imaginile din busi
ness-ul în care am lucrat nu din lipsă de mijloace fi
nanciare. Se numea „Compolito Produce" şi era un fel
de magazin de prezentare şi desfacere/livrare de fructe
şi legume. După o scurtă perioadă în care am fost let
tuceman (lettuce e o salată alungită, pe care o cizelezi
şi o ambalezi), am „promovat" devenind un fel de de
signer după ce mai marii comp aniei s-au convins că
nu sunt troglodit. Ce făceam? In fiecare zi pregăteam
o adevărată expoziţie din toate fructele şi legumele
pământului mereu inovând, creând desene şi armo
nizând culorile. Alteori ambalam la linie cu nevasta
bossului pachete, coşuleţe de fructe, eu cu conţinutul,
ea ... cu panglicuţele.
Mă întorc la atmosfera din business.
Fiecare ştia exact ceea ce avea de făcut. John, bossul,
era „the best", ştia totul. Numărul doi era Lorry, o
tânără ce-mi amintea de Nataşa Rostova. Inteligentă,
total competentă, fermecătoare în tinereţea şi exube
ranţa ei. Plutea, nu păşea, cânta, nu vorbea. A fost
îngerul meu păzitor.
Mi-i amintesc pe toţi. Pe Paul, cel care m-a invitat să
mergem la Indianapolis pentru Formula 1, Greg,
polonezul, cei doi „răi" de origine irlandeză cărora le-am
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uitat numele, negrul care mi-a oferit prăjituri făcute de
soţia lui cu care se căsătorise în zilele acelea şi pe care
l-am făcut fericit mâncând sub ochii lui, ceilalţi
amânând degustarea pentru. . . niciodată, probabil, Al
berto, bătrânul de origine italiană, tatăl lui Lorry, cel
pe care l-am întristat cel mai mult cu plecarea mea.
„Partir c'est mourir un peu . ..
Am avut si momente demne de comicii vestiti ai
ecranului. Regret doar că a trecut vremea marelui mut.
Ce scene savuroase mi-ar fi ieşit. Măcar una singură:
închipuiască-şi cineva în America un român pe un
Peugeot bătrân (sfidare europeană) care îţi mânca toţi
banii pe „gas", fără stick shift (cu o şurubelniţă în loc
de schimbător de viteză) traversând Pensylvania ală
turi de Neluţu din Bistriţa (cel care, electrician fiind,
îmi montase un beculeţ în bord ca să-mi dau seama
dacă am semnalizat stânga sau dreapta şi care, genial,
l-a vopsit în roşu când i-am mărturisit că mă deranja
lumina). Aţi văzut vreodată un fel de maşină cu
„poalele ridicate"? Dacă nu, martor îmi e Neluţu sau
Dumnezeu că în mijlocul traficului ne-am trezit cu
capota ridicată acoperindu-ne parbrizul la 70 de mile.
Există un Dumnezeu! Al meu există.
Ce bine că planta pe care am mângâiat-o se numea
lettuce şi nu lotus. Lotusul e planta aducătoare de uitare.
"

'

'

Membrii echipajului lui Ulise au uitat care era ţelul călăto
riei şi a trebuit ca Ulise să le poruncească să părăsească în
grabă ţărmul lotofagilor. Ştiu că între amintiri nu voi fi
niciodată pe deplin fericit. Va exista întotdeauna primejdia
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ca mâna să se întindă în gol. Soluţia cea mai cuminte e,
probabil, aceea de a reveni la dragostea pentru ceea ce se află
afară acum. Adevărata mea şansă e ziua care se pregăteşte să
înceapă. O spune Octavian Paler.
Î n rest, aş adăuga, fiecare cu amintirile pe care le
merită.
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73racr;nier in
fivada reveriei
Există câteva lucruri care nu pot fi
învăţate repede, şi timpul,
adică singura noastră avuţie,
trebuie risipit din plin ca plată
pentru însuşirea lor.
Sunt lucrurile cele mai simple
cu putinţă, şi cum pentru a le afla
e nevoie de-o viaţă întreagă,
stropul de noutate pe care
fiecare om îl culege pe lume
e foarte costisitor
şi-i unica moştenire
ce-o lasă după sine.
Ernest Hemingway
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Am încercat să prind în albia cuvintelor acest râu
care este timpul în calitate de luntraş al propriului
destin.
Recitesc aceste rânduri şi fac descoperiri, am
surprize, dar mai ales decepţii. Aud şi sunetul paşilor
care pleacă. Sunt lucruri pe care le-am uitat, altele dim
potrivă, pe care le ţin minte precis, dar despre care
n-am spus nici un cuvânt. Las în umbră ceea ce am
vrut să revăd, întâlnesc crâmpeie de viaţă pe care nu le
căutam şi constat că sunt un bătrân tămăduit de toate.
Si simt mai adânc cum vremea, ca în romanul „Ion" al
lui Liviu Rebreanu, vine nepăsătoare, ştergând toate
'

urmele. Suferinţele, patimile, năzuinţele, mari sau mici, se
pierd într-o taină dureros de necuprinsă.
Am scris aceste rânduri, cu dreptul pe care mi-l dau
anii, pentru fiul meu aflat la „capăt de lume", strămu
tat printre canguri, pentru o mai bună cunoaştere, dar
îndrăznesc să cred că ar putea fi citite şi de cei din
jurul meu.
Sunt la o vârstă la care mă pot lipsi de literatura de
ficţiune. E vârsta când omul nu mai are timp să se lase
amăgit. Atunci scrie jurnale, memorii. Scriu având în
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minte tabloul căutătorilor de aur din Arieşul de acasă
care spălau şi cerneau, cerneau şi spălau cu gândul că
vor alege câteva fire de aur curat.
Numai că aurul adevărat vine din suflet, din lu
miniţa pe care Domnul a aşezat-o în fiecare om. Dacă
avem grijă ca să nu se stingă înseamnă că n-am trăit
degeaba. Nădăjduiesc ca aurul adunat în suflet să-mi
ajungă până la capăt.
Am scris acest remember aşezat între viaţă şi cărţi
cu senzaţia celui care ... fură pentru alţii un strop de
înţelepciune şi din cărţi şi din viaţă cu egală măsură,
asumându-şi toate riscurile. De aici senzaţia de „bra
conier" spiritual care mă încearcă. A ieşit o poveste
despre lucruri care s-au uitat demult şi care, înţelese,
ne-ar ajuta să redevenim ceea ce am fost. Până la urmă,
recitind-o, am realizat că rămâne tot cartea unui dascăl
care încearcă să spună fără să „dăscălească". Lucrul
acesta se îngăduie când e vorba însă de propriul fiu.
Lui mă adresez cu câteva gânduri.

Dragul meu,
Nu te lăsa biruit nici de ură, nici de dispreţ, nici de
indiferenţă. Ţine minte că puterea celor răi este efe
meră. Ura nu poate să ducă la bine ... „Când simţi
duşmănia faţă de cei care fac răul, vei fi în neputinţă de
a învinge răul, deoarece vei fi pradă răului..." - e un
gând pe care braconierul din mine l-a citit cândva.
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Iubeşte oamenii pentru că ,, În lume-s multe mari
minuni. Minuni mai mari ca omul nu-s" (Sofocle „Antigona"). E adevărat că omenirea pare să fie acum
la răspântie, iar vremea noastră - „scoasă din ţâţâni".
Privesc „panorama deşertăciunilor" din jurul meu şi
zic şi eu ca bătrânii mei: „lume multă, oameni puţini".
Dumnezeu ne-a făcut pe toţi, dar l-a lăsat pe necu
ratul să „finiseze" pe unii dintre noi, iar acesta n-a
stat mult pe gânduri şi s-a apucat de treabă. Şi lucrul
acesta se vede!
Cea dintâi datorie a ta este să fii fericit. Fiecare, la
timpul lui, a plecat în căutarea fericirii. „Fericirea ...
Nebun este acela care o caută şi mai nebun este cel care
spune că a găsit-o" - am citit undeva. E adevărat şi nu
e pe deplin adevărat. (Din păcate nu mi-am luat doc
toratul în acest domeniu.) Este dificil să o găsim în noi
şi imposibil să o aflăm aiurea.
Mai bine să te întrebi de ce e bine să faci binele.
Nu neapărat pentru că s-ar putea să ţi se întoarcă
cândva. „Poţi să faci binele, pentru că asta îţi dă starea
de bine. E sensul însuşi al unei vieţi, în fără-de
sensul general al vieţii." (Gabriel Liiceanu)
Despre mitul fericirii prin iubire, care n-a încetat
să moară şi să renască, am „tăinit" (cum spun fru
mos ţăranii de aici) altădată. Ce mai e de spus?
Iubeşte simplu, naiv, limpede şi curat. Naiv,
limpede şi curat, ca în „Cântarea Cântărilor". Ca pe
o slujbă de duminică într-o biserică de lemn.
Despre mine nu-ţi pot spune decât că îmbătrânind
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nu încerc „să adaug vieţii ani, ci viaţă anilor".
Am crescut în Munţii Apuseni. Mi-au umplut
sufletul de toată frumuseţea naturii şi a oamenilor. De
acolo am învăţat în ce constă comoara unei zile: un
pom, o pasăre, o vorbă bună, un zâmbet, un petic
de cer.
Dramatic este decalajul firesc din punct de vedere
biologic dintre trupul care dă semne de schimbare şi
sufletul care nu vrea să îmbătrânească. Aşadar,
problema nu este că îmbătrânim, ci că rămânem cu
sufletul tânăr.
În livada noastră, mereu cu capul în păsări şi „con
temporan cu fluturii", încerc să prind cuvinte şi idei
cu privirea aţintită spre o lumină viitoare.
Aici natura îti vorbeste. E în noi. E sinceră si înteleaptă. E întotdeauna serioasă şi are întotdeauna dreptate. N-are trecut. Numai noi avem un prezent al
trecutului.
Prezentul ei e veşnic...
,
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ERATĂ
Editura MYIBOS îşi cere scuze cititorilor acestei cărţi pentru cele cîteva erori .
A stfel:
La pag. 6 în loc de „se aşează" se

va

citi „se aşază"

La pag. 3 1 în loc de „umiliţilor şi refuzaţilor" se

va

citi „umiliţilor şi ofensaţilor"

La pag. 5 1 Scriitorul Ademar Baross este autorul poemului de mai jos, ,,Paşi pe
nisip".
La pag. 73 citatul corect este: „Copilul neînvăţat dobitoc mic creşte, I Iar mare
fi!cându-se, bou mare se numeşte."
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