SCRISORI ÎNTREDESCHISE
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naugurãm aceastã rubricã spre a veni în întîmpinarea celor care, cãlãtorind prin þarã ºi prin lume, simt
nevoia sã-ºi comunice impresiile, în modul cel mai firesc, lipsit de inhibiþii, fãrã false pudori, fãrã
cliºeele, stereotipiile ºi festivismele ce însoþesc, îndeobºte, cãlãtoriile „mioritice”.
Semnatara scrisorii din acest numãr este profesoarã de Limba ºi literatura românã la un liceu din Botoºani,
autoare a unui volum de versuri ºi colaboratoare a „Revistei române”.
Titlul aparþine redacþiei. (N.T.)

„...CA MÃRUL ALBEI CA ZÃPADA...”

S

e pare cã asta a fost vara dezamãgirilor. Ardealul, pe
care mi-am dorit atît de mult sã îl vãd, m-a dezamãgit.
(...) Nu are rost sã intru în amãnunte, ca sã nu vã plictisesc. (...) M-a impresionat un singur loc: mãnãstirea Bârsana, din
Maramureº, un complex, de fapt, un complex mãnãstiresc construit din lemn ºi piatrã, de o frumuseþe ºi o simplitate care m-au fãcut
sã-mi amintesc oameni ºi locuri din Sadoveanu.
În rest... risipã de reclame gãunoase, ca mai toate reclamele.
Ardealul mi s-a pãrut a fi la fel ca mãrul Albei ca Zãpada: trebuie
sã ºtii de unde sã muºti, ca sã nu-þi rãmînã în gît.
Am plecat într-acolo sub impresia unor emisiuni tv despre frumuseþea locurilor ºi despre respectul pentru culturã ºi m-am întors
cu un adevãr în plus, ca povarã: toate ascund mizeria din sufletul
unora, lipsa de consideraþie pentru valorile istorice ºi culturale,
dezinteresul faþã de frumuseþi naturale care ar putea fi exploatate în
sens pozitiv.
Despre Braºov ºtiam cã e „capitala turismului” în România,
Clujul e „capitala intelectualitãþii” din Ardeal, Alba Iulia e o „capitalã istoricã”, Sibiul e „capitala europeanã a culturii”. ªi între
atîtea „capitale”, Roºia Montanã se stinge încet, avînd la intrarea ºi
la ieºirea din localitate porþi de lemn sculptat, pe care se poate citi:
„Munþii noºtri aur poartã”. De ce n-au scris ºi versul urmãtor: ”Noi
cerºim din poartã-n poartã”?
Între atîtea „capitale”, la Turda, într-un parc plin de bãlãrii,
doarme monumentul ridicat lui Mihai Viteazul. Îl mai viziteazã,
din cîte am înþeles ,trei-patru turiºti pe an. Nimic nu te conduce
spre monumentul care adãposteºte capul ºi sabia domnitorului.
Doar dacã eºti atent, cobori din maºinã ºi fereºti bãlãriile, gãseºti
inscripþionate, pe o piatrã mîncatã de vreme, informaþii despre drumul pe care îl cauþi. Parcã le-ar fi ruºine sã arate asta!
ªi-atunci mi-am amintit cã la mormîntul lui ªtefan arde fãrã
încetare o candelã ºi cã oamenii locului, cînd intrã în vorbã cu tine,
te întreabã dacã ai venit sã i te închini lui ªtefan, de parcã ar fi viu.
De Castrul roman nu mai spun. E tot aºa... dai de el întîmplãtor ºi afli cîte ceva doar de la oamenii locului, care îþi atrag atenþia
sã nu cîrteºti, cã o faci degeaba, sînt afaceri mari acolo ºi nu au
interes sã fie readuse la viaþã locuri care, în strãinãtate, ar constitui
bogãþii turistice de neimaginat.
Tot între atîtea „capitale”, mormîntul lui Lucian Blaga este
pîngãrit de un zid care se înalþã trufaº, furînd orice imagine a lumii
cunoscute de poet. Din crucea de piatrã începea sã se desprindã o
bucatã micã. Poate poetul îºi mutã singur crucea acolo unde nu-l
poate gãsi nimeni... De ce sînt organizate, cu tot fastul ºi cu toatã
ipocrizia, acþiuni „de omagiere” doar de douã ori pe an: în data
naºterii ºi a morþii? În restul timpului nu e tot Blaga? E doar un
mormînt? Casa memorialã, spre care nu te îndrumã decît o
inscripþie: „Casa natalã Lucian Blaga”, e închisã, probabil din lipsã
de vizitatori.
ªi-atunci, de ce tot fastul acesta, de ce toatã aceastã
„desfãºurare de forþe” în „capitala europeanã”? Pentru a impresiona turiºtii strãini? Sau pe cei români care sînt interesaþi, de
exemplu, de porcãriile cu titlul de „suvenire” care se vînd în jurul
castelului Bran, decît de vizitarea castelului? ªi nu numai de acolo!
Peste tot în jurul monumentelor istorice, a mãnãstirilor etc., vezi
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nelipsitele tarabe care vînd, dupã cum spunea un elev de-al meu,
„un paradis în destrãmare”.
Cred cã ceea ce se face acum în Sibiu e munca unor oameni
competenþi, care vor sã atragã atenþia lumii asupra culturii ºi civilizaþiei(?!) româneºti. Dar mormintele marilor oameni de culturã
nu þin de civilizaþie ºi de culturã? Dar Castrul roman? Salina?
Mausoleul lui Mihai? Sînt lucruri care par mãrunte? Cu lucrurile
mici se construieºte viaþa. Cei din Lancrãm se vor trezi într-un an,
cînd vor veni sã depunã coroane la mormîntul lui Blaga, cã Blaga
s-a mutat, trecînd zidul spre libertatea naturii.
Poate sînt eu prea exigentã, am pornit cu o imagine proprie ºi
de aceea m-a dezamãgit lipsa de interes a autoritãþilor locale pentru culturã. Am început sã vã scriu cu entuziasmul stîrnit de
„nervii” ºi de „dispreþul” faþã de „raportul avere – culturã”, dar mau temperat unii, care mi-au spus sã nu judec autoritãþile, care nu
se implicã din cauza lipsei de fonduri, nu din cauza lipsei de
interes. Eu cred totuºi cã nu se implicã datoritã lipsei de interes, nu
din cauza...
În rest peisaje mirifice, rîuri pe care pluteau pet-uri sau resturi
menjere ºi lîngã care strãjuiesc ironic tãbliþe cu „Pãstraþi apele
curate!”. De toate acestea am fost dezamãgitã. ªi de multe altele,
mai mult sau mai puþin importante.
La Cetatea Neamþului, jos, la restaurant, ca încheiere a unei
excursii „depline”, am asistat la discuþia unui grup de turiºti care
coborîserã dintr-o maºinã cu numãr de Bucureºti. Tatãl, relaxat, se
descãlþase de ºlapi ºi stãtea cu picioarele pe pervazul terasei. Mama
rãspundea la întrebãrile copiilor, de vreo5-6-7 ani. Am aflat cã
merg spre Paºcani, care este pe lîngã Piteºti, spre Focºani. Care
Paºcani? Cum care? Din Maramureº. „ªi Basarabia e þarã sau oraº,
mami?”. „Adu harta din maºinã, sã ne uitãm...”. Am rãmas ca la
„Camera ascunsã”! Mai bine spunea cã nu ºtie ºi nu mã indigna atît
de mult...
Am auzit de la cineva (un copil) întrebarea: „Ei de ce vorbeºte
altfel ca noi?”. „Ei” fiind doi copii de aceeaºi vîrstã, care vorbeau
„moldoveneºte, curat româneºte”. ªi nu m-am putut abþine sã nu le
spun: „Pentru cã ei vorbeºte corect”. La care pãrinþii s-au arãtat
politicoºi, dar ºi-au fãcut copilul sã tacã cu o replicã de genul: „Iarto, cã nu ºtie ce spune...”.
Cam asta ar fi fost ideea de la care am pornit. Astãzi, însã, nu
mai ºtiu dacã în mine era doar indignare sau eram eu vinovatã cã
am avut prea mari aºteptãri. Astãzi m-am mai potolit, dar tot vãd
pojghiþa de ciocolatã, de pe care mi-e teamã sã rup o fîºie, cã cine
ºtie ce e dedesubt...
Dvs. ce credeþi? Va sta vreodatã cultura, la noi, pe primul loc?
Sau mãcar pe un loc în faþã? Pentru cei de la putere, mã refer! Cã
pentru adevãraþii oameni de culturã, ea a fost mereu printre valorile ce trebuie respectate.
Nu ºtiu dacã un asemenea text va stîrni interesul, indignarea
sau revolta împotriva pãrerilor autorului... Nu mi se pare acum
important. Eu sînt doar un profesor... ªi ºtiþi anecdota care circulã...
Cum se pune corect accentul: pro-fé-sor sau pro-fe-sór? În
România nu se pune deloc accentul pe profesor... Aºa cã...
Cu stimã,
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