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E greu de ºtiut cum ºi-ar fi alcãtuit Iordan Chimet acest
al doilea volum al Cãrþii prietenilor mei. Nu ºtim nici ce nume
ar fi adãugat (ºi dacã ar fi adãugat!) lângã cele ale lui Gheorghe
Ursu ºi Camillo Baciu, figuri inconturnabile ale întregii lui
biografii, începând cu copilãria petrecutã pe strada Domneascã
din Galaþiul antebelic.

Cãci, în ciuda aparenþelor, Iordan era un solitar. Doar cã
însingurarea lui era de un tip  special. Nu de oameni fugea acesta
(ºi cum ar fi putut-o face, el care avea un adevãrat cult al
prieteniei!?), ci de ceea ce numea gregarizarea vieþii sociale româ-
neºti, impusã brutal în timpul comunismului, continuatã (dintr-o
inerþie, cu bolnave rãdãcini ereditare) în ultimii ani. Dispreþuia
profund ºedinþele (nu cred cã a participat la vreuna!), evita locurile
(inclusiv reuniunile colegilor de breaslã) unde se aduna multã lume
– dacã acestea nu erau sãli de cinema sau de teatru – ºi, cu toate cã
era un vorbitor (aº îndrãzni sã spun, un orator) seducãtor ºi plin de
farmec, se lãsa foarte greu convins sã participe pânã ºi la
prezentarea propriilor cãrþi. Avea, ºi din acest punct de vedere, un
comportament paradoxal: ar fi voit, i-ar fi fãcut plãcere ca lumea
sã ºtie ce face, dar sã nu fie implicat în promovarea cãrþilor sale. A
vorbi despre sine i se pãrea nu doar un nonsens, ci ºi de un teribil
prost gust. Ca în multe alte împrejurãri ale vieþii sale, Iordan se
dovedea, ºi în aceastã ipostazã, un idealist!

Nu era mizantrop ºi cu atât mai puþin agorafob. Era fascinat
de priveliºtea strãzii, cerceta cu o curiozitate infinitã chipurile
oamenilor, se mira, se înduioºa, se revolta instantaneu, riscând,
nu de puþine ori, reacþiile contrariate ale trecãtorilor.

ªi, mai ales, era înconjurat de mulþi prieteni. Din toate mediile
ºi de toate vârstele. Bãrbaþi ºi femei, mai ales femei, faþã de care
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se purta cu o delicateþe ce nu evita sã asocieze complimentul cu
ironia ºi admiraþia sincerã cu postura, infinit autoironicã, de umil
ºi dezinteresat servitor… Afinitãþile elective funcþionau ca un
seismograf impecabil; rareori s-a înºelat, iar atunci despãrþirile au
fost definitive, irevocabile. Judeca, rar ºi cu mult discernãmânt,
doar pe cei pe care-i preþuia, iar, în cazurile controversabile,
niciodatã înainte de a se pune în situaþia lor. Era, cum îi plãcea
singur sã spunã, mai degrabã avocat decât judecãtor. Cu certitudine,
adãugãm noi, un avocat al cauzelor pierdute.

Mulþi din prietenii lui erau dinafara României (pe unii i-a
evocat în primul volum al acestei cãrþi), destul de numeroºi erau
din þarã. Unii erau din generaþia precedentã (Vladimir Streinu, N.
Carandino, ªerban Cioculescu), alþii, ceva mai puþini, de o vârstã
cu el. Cei mai mulþi erau mai tineri sau foarte tineri. Iubea
receptivitatea ºi lipsa de complexe a tinerilor, cu aceeaºi forþã cu
care iubea gluma ºi dispreþuia bãºcãlia. Speranþa cã ar putea deveni
nu un mentor, nu un director de conºtiinþe, ci, mãcar, un modest
dascãl-monitor, unul din cei care, în pensioanele sau internatele
de altãdatã, îndrumau nu doar lecþiile învãþãceilor, ci ºi comportarea
lor înafara ºcolii, nu l-a pãrãsit niciodatã. Exemplaritatea
comportamentului social ºi toate cãrþile sale, inclusiv cele de
ficþiune, în care a fãcut elogiul libertãþii, al democraþiei, al
adevãrului, al umanismului, al spiritului de  toleranþã, l-ar fi
îndreptãþit nu doar sã fie consultat, ci ºi ascultat. Ce altceva sunt
capodopera sa, romanul Închide ochii ºi vei vedea Oraºul, ºi foarte
cunoscuta (dar, aproape unanim, greºit apreciata) Cele 12 luni ale
visului. O antologie a inocenþei, dacã nu adevãrate manifeste pentru
nevoia omului de a se întoarce spre sine ºi de a cãuta în interiorul
lui sursa primarã ºi indeniabilã a libertãþii?  ªi ce altceva sunt
masivele volume publicate dupã 1989, dar gândite ºi pregãtite mult
înainte (Dreptul la memorie, o adevãratã Biblie a identitãþii
româneºti, Momentul adevãrului, Cele douã Europe, cele douã
Românii, Ieºirea din labirint), dacã nu fructele acelei pedagogii
superioare, care l-a animat toatã viaþa, de a contribui, cât de puþin,
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la educaþia democraticã a românilor? Iar „modelele“ pe care le
propunea, ca ºi cele pe care le-a condamnat ca fiind surse de
confuzie ºi rãtãcire, l-ar fi recomandat pentru o asemenea posturã.

Scãpase, ca prin minune, de închisoare, ajunsese, foarte
devreme, sã nu mai aibã nici o iluzie cu privire la posibilitatea
de reformare a comunismului românesc, suportase, cu o resem-
nare aproape seninã, numeroase privaþiuni ºi dezamãgiri, îºi
asumase, cu o uimitoare naturaleþe, condiþia de scriitor margina-
lizat (de „locuitor al Marginaliei“, spunea el, „ocolit de demonii
orgoliului ºi ai succesului cu orice preþ“). ªi, totul, doar pentru
a-ºi pãstra independenþa spiritului, spre a nu face concesii, spre
a nu fi obligat sã spunã ceea ce nu credea. Puþini l-au înþeles ºi,
din pãcate, ºi mai puþini l-au urmat. Impecabil diagnostician al
lumii româneºti, nu rareori spusele lui erau întâmpinate cu rezervã
ori scepticism, deoarece „vizionarismul“ lui se hrãnea nu doar
din meditaþie ºi analizã, ci, mai ales, din speranþã ºi iubire.

Iar dacã Iordan Chimet a reuºit sã supravieþuiascã aºa cum
a supravieþuit, sã rãmânã, pânã în ultimele clipe, acelaºi spirit
independent, acelaºi optimist incorigibil („sus capul, mergem
mai departe!“, obiºnuia el sã spunã) – egal cu sine, solidar cu
alþii – se datoreazã, fãrã nici o îndoialã, ºi prietenilor sãi din þarã.
Nu prea numeroºilor, dar statornicilor lui prieteni din Bucureºti,
dar ºi din Cluj, Baia Mare sau Galaþi, pe care obiºnuia sã-i viziteze
periodic, dupã un calendar infailibil, acordat doar la ritmurile,
bãtând fãrã greºealã, ale generoasei lui inimi. „Secretul
supravieþuirii mele – o spune el însuºi – au fost marile ipostaze
ale iubirii, familia ºi prietenii“. Dintre cei din urmã, doi fac
obiectul rememorãrii din aceastã carte.

Pe aceºtia ºi, cu siguranþã, pe mulþi alþii, n-a mai apucat sã-i
evoce în scris, aºa cum ar fi vrut ºi cum a fãcut-o, prin viu grai,
de atâtea ori. Îndrãznesc sã cred cã privilegiul de a-i fi cunoscut
foarte bine pe doi dintre ei (pe Iordan ºi pe Camillo) ºi de a fi
fost întâiul editor al celui de-al treilea, Gheorghe Ursu, m-ar putea
îndreptãþi la puþinele cuvinte ce urmeazã.
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Nu cred sã fi existat, în lumea culturalã româneascã, fiinþe
mai asemãnãtoare (în, totuºi, uriaºa lor diferenþã!) decât cei trei
„muºchetari“ (cum potrivit îi numeºte Andrei, fiul lui Babu Ursu),
nãscuþi în primul sfert al secolului trecut în Galaþi, plecaþi sã
cucereascã  Bucureºtiul literar, îndatã dupã ieºirea din rãzboiul
ce avea sã aducã României o îndelungatã robie. Cultivaþi, dezin-
volþi, sportivi (au practicat, toþi trei, sportul ca pe un apel perma-
nent la sãnãtatea trupului, dar, mai ales, la revigorarea ºi pãstrarea
spiritului de fair play), produse ale unui mediu cosmopolit ºi
tolerant, înþelegând ºi acceptând diferenþa ca pe un dat natural,
Iordan, Camillo ºi Babu ºi-au urmat, fiecare, drumul propriu, nu
fãrã a-ºi mãrturisi uriaºa frustrare pe care o resimþeau din cauza
îndepãrtãrii de adevãrata vocaþie. Singur Iordan a urmat studii
umaniste (Dreptul, Literele ºi Filosofia) ºi a rãmas toatã viaþa
ataºat idealului din adolescenþã. Ceilalþi doi (absolvenþi de
Politehnicã) au „eºuat“ în inginerie, dar „efemera, precara faimã
a scriitorului“ ºi cartea, „obiect sacramental“, de care avea sã
vorbeascã, mult mai târziu, Iordan, au rãmas visul secret al
fiecãruia. Doar Iordan ºi Camillo au apucat sã-l concretizeze,
cel dintâi construindu-ºi, în tãcere ºi cu obstinaþie, impresionantul
proiect personal, cel de-al doilea reuºind sã publice, înainte de
plecarea din þarã, câteva culegeri de povestiri SF ºi excepþionalul
roman, Grãdina zeilor. Cel puþin la fel de dotat ca ºi prietenii
sãi, Gheorghe Ursu n-a apucat sã-ºi vadã tipãrite propriile manu-
scrise. Scrisorile care ne-au rãmas de la el ºi, în egalã mãsurã,
manuscrisul cãrþii sale Europa mea, publicat în 1991 la Cluj,
aratã un scriitor pe deplin format, stãpân pe mijloacele sale,
capabil sã treacã, cu incredibilã facilitate, de la un registru la
altul, atent la detalii ºi capabil de surprinzãtoare asociaþii.

Exerciþiul scrisului cotidian concretizat în cele 55 de caiete
ale Jurnalului sãu, întins pe o duratã de 40 de ani („corpul delict“
care a constituit adevãratul cap de acuzare ce a determinat arestarea
de cãtre Securitate ºi, apoi, moartea în închisoare) ºi-a spus, fãrã
nici o îndoialã, cuvântul. El a adãugat talentului nativ ºi farmecului
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sãu de povestitor, uluitoarei uºurinþe cu care se miºca în teritoriile
tuturor artelor (literaturã, muzicã, arte plastice, dar, în egalã mãsurã,
în arhitecturã, filozofie, istorie, psihologie, medicinã) siguranþã ºi
temeinicie, iar înclinaþiei naturale spre percepþia laturii derizorii a
naturii umane un plus de detaºare autoironicã.

E, de altfel, o „artã poeticã“ împãrtãºitã de toþi cei trei
prieteni: scrisul ºi încununarea lui supremã, cartea, sunt o „ºcoalã
a bucuriei“ (Iordan Chimet). O bucurie nedisimulatã (nu jubilaþie
tâmpã!), generatã de capacitatea scriitorului  de a rãmâne mereu
uimit în faþa marelui mister al lumii ºi al fiinþei umane.

E incredibil, apoi, cum cei trei (cu toate marile diferenþe de
temperament ºi în ciuda numeroaselor încercãri cãrora au trebuit
sã le facã faþã) au reuºit sã-ºi pãstreze intacte umorul, plãcerea
jocului de cuvinte, ingenuitatea, generozitatea. Toþi trei se comportã
(unul cu altul, dar ºi cu cei din jurul lor) ca niºte copii mari,
continuând, cu o seriozitate asumatã cam contre coeur, pariurile
adolescenþei ori idealurile unei tinereþi strivite de tãvãlugul istoriei.
Cu alte cuvinte, ei nu par deloc a spune: „iatã, am crescut, ar fi
cazul sã devenim serioºi, lumea din jurul nostru s-a schimbat, ne
poate strivi oricând!“, ci, mai degrabã: „iatã, doar aºa putem
rezista, doar în acest fel putem rãmâne noi înºine!“. O atitudine
care nu era deloc în contradicþie cu hiperdezvoltatul lor simþ moral
ºi cu atât mai puþin cu contagiosul lor optimism, din pãcate atât de
des contrazis de realitãþile vieþii de zi cu zi. Un optimist generat de
uriaºa lor încredere în puterea raþiunii ºi de credinþa în dreptul
oamenilor de a fi liberi. Sunt, acestea, lucruri cât se poate de bine
puse în luminã de scrisorile (din nefericire, mult prea puþine)
publicate în acest volum, ºi, mai ales, de cele ale lui Babu Ursu,
aparþinând unei perioade crunte din viaþa celor trei, anii 1971-1984,
cu puþin înainte ca expeditorul lor sã fie anchetat de securitate,
arestat ºi, apoi, ucis în închisoare.

Iordan, îndeosebi, e mereu prezent în corespondenþa
celorlalþi. Mereu trãind sub presiunea timpului, ubicuu, alergând
„cu capul în nori“ dintr-un capãt în celãlalt al Bucureºtiului,
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vizitându-ºi prietenii, fãcând proiecte ºi îndemnându-i pe aceºtia
„sã nu se risipeascã“, sã nu-ºi trãdeze talentul. Prietenia nu era
pentru el un concept abstract, nici o realitate înfãºuratã în fraze
frumoase, ci un teritoriu al faptelor, mereu pus la încercare de
probele de foc ale sinceritãþii, loialitãþii ºi solidaritãþii. Sunt cali-
tãþile pe care, alãturi de omenie, le-a preþuit cel mai mult.

E ºi acesta unul din motivele pentru care paginile de faþã se
citesc dintr-o rãsuflare. Prin mijlocirea scrisorilor, dar ºi prin
fragmente din cãrþile lor, prin mãrturiile celor ce le-au fost apropiaþi,
se reconstituie sub ochii noºtri nu doar o lume a cãrei complexitate
ºi tragism  încep, din pãcate, sã fie tot mai mult ignorate, ci, mai
ales, atmosfera ºi raþiunile de a fi ale unei prietenii exemplare.
Prinde fiinþã, sub privirea noastrã, trupul de abur al unei „treimi
profane“, unitã prin firele inefabile ale respectului reciproc, iubirii,
puritãþii, bunãtãþii, nevoii de miracol. Un flux cvasi-nepãmântean
ce leagã întotdeauna sufletele gemene.

Vor fi fost, probabil, ºi alte multe nume pe care Iordan ar fi
vrut sã le adauge în paginile acestei „poveºti fãrã sfârºit“ care era
istoria prieteniilor sale. Poate: Andrei, Doina, Monica, Bebe, Costicã,
poate: Leon, Mircea, Sorel, Gina, Emil, Alexandra, poate: Delia,
Pavel, Barbu, Cristina, Adrian, Orica, George, poate: Maria, Michael,
Marta, Adrian, poate: Norman, Carmen, Ionicã, Titus, Marilena,
Marina, Ileana, Felicia, poate… Nume de aici, de pe Pãmânt, dar ºi
nume din Imaginaria sa, câþiva dintre cei pe care-i purta, în ultimii
ani, în gândurile sale ºi în preajma fierbinte a sufletului.

De aici izvorãsc, de altfel, paradoxul ºi frumuseþea acestei
cãrþi neobiºnuite. Cãci voind a fi, în intenþia lui Iordan Chimet,
doar o carte despre prietenii lui, ea devine, prin jocul ingrat al
destinului, ºi o carte despre sine. Un omagiu – de trei ori postum
– pe care Iordan, Camillo ºi Babu, prietenii în sfârºit regãsiþi, îl
împart între ei, acolo Sus, în Vãmile Cerului.

                       Vasile Igna
Berna, octombrie 2006


