Restituiri
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Există în lume, „împinşi dincolo de hotarele ţării de împrejurări nedrepte şi uneori dramatice, un număr de scriitori care aparţin literaturii române: pentru că scriu – cei
mai mulţi – în limba română, pentru că scriu din interiorul unei tradiţii şi al unei culturi româneşti nealterate,
pentru că ei înşişi se consideră scriitori români”, scria Constantin Eretescu (care trăieşte în Providence, Statele Unite)
în Jurnalul de emigraţie Pensiunea Dina, apărut în ţară, la
Editura Fundaţiei Culturale Române. Punctul de vedere
îi aparţine aşadar unui scriitor din diasporă. Iată ce afirmă
şi unul de acasă, dar cu multe legături în timp cu diaspora
culturală românească, Aurel Sasu: „literatura (română) este
una singură la Bucureşti, New York, Madrid, Paris sau
Londra.” (v. Dicţionarul scriitorilor români din Statele Unite
şi Canada, Editura „Albatros”, 2001). Că acest Dicţionar
a cuprins în paginile sale cu prea multă generozitate şi falşi
scriitori... aceasta este o cu totul altă problemă!
Motivele pentru care mulţi dintre scriitorii români de
reală valoare care au trăit (sau trăiesc) departe de ţară nu
sunt cunoscuţi acasă aşa cum s-ar cuveni sunt mai mult
obiective decât subiective, sau obiective şi subiective în
egală măsură. Nu este momentul să le detaliem aici.
Vom începe „ex abrupto” cu un nume – aproape sigur –
total necunoscut cititorului român, Jacques Săndulescu.
Iată, pe scurt, o prezentare a sa:
A trăit o mare parte din viață în New York, departe de
lumea dezlănţuită a realităţilor româneşti, uitând aproape
cu desăvârşire limba pe care o vorbise în tinereţe, un român,
scriitor, actor și karatist de succes în Statele Unite, Jacques
Săndulescu.
De ce şi-a uitat limba, cum a scris şi cum a ajuns să aibă
succes într-o ţară care nu duce lipsă de imigranţi veniţi de
pe toate meridianele în căutare de faimă, va fi vorba în cele
ce urmează.
Născut la 21 februarie 1928 la Râşnov, judeţul Braşov,
el a urmat liceul „Honterus”, fiind silit să-l întrerupă brutal,
deoarece este luat prizonier, în 1945, chiar când se afla în
drum spre şcoală, şi trimis la minele din Donbas.
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Jacques Săndulescu

Recuperări
necesare
Despre acest tragic moment, despre viaţa din lagăr, despre evadarea reuşită din 1947, ca şi despre drumul plin de
primejdii şi neprevăzut din Ucraina către Germania şi apoi
Canada şi Statele Unite va nara el în două romane – Donbas şi Hunger’s Rogues.
Dar mai înainte de a intra în subiectele romanelor, de
a analiza structura narativă şi de a-l urmări, alături de o
galerie diversă de personaje, pe cel care, ca erou al incredibilelor aventuri, va fi numit Vanya, să mai zăbovim câteva
clipe asupra autorului şi asupra acelei părţi a vieţii sale
neoglindită în firul narativ din cele două cărţi.
Aşadar, scăpat din lagăr, trăind o vreme în Germania,
Jacques Săndulescu va emigra în Canada, unde şi-a început
o carieră excepţională de luptător de karate, mândrindu-se mai târziu cu centura neagră.
Pentru cei ce cunosc viaţa unor scriitori sau artişti care
au ales drumul exilului, trăind la început foarte greu, făcând
cele mai diverse munci, nu poate părea deloc surprinzător
faptul că Jacques a fost şi boxer, şi proprietar de restaurante, dar şi interpret pe lângă Naţiunile Unite în timpul
revoluţiei din Ungaria sau actor. Câteva filme în care a interpretat roluri diverse sunt dintre cele cunoscute în istoria
cinematografiei şi vom aminti, printre altele e Owl and
the Pussycat, Russian Roulette ori Moscow on the Hudson,
dar în cariera sa se pot aminti şi roluri în seriale TV, ca şi
numeroase secvenţe promoţionale.
Povestindu-şi viaţa de excepţie pe care i-a rezervat-o destinul (secvenţe din această viaţă, desigur), fiind el însuşi
una dintre nenumăratele victime ale secolului douăzeci,
Jacques Săndulescu pune faţă în faţă cele două categorii
majore din care este alcătuită specia umană. Individul, copleşit de istorie, se vede fără apărare în faţa forţelor subumane dezlănţuite şi, desigur, mii de destine anonime se
pot ghici aici, strivite de istoria necruţătoare.
Meritul cărţilor scrise de autorul româno-american este
că apropie oameni vii, destine particulare prin care cititorul
poate cunoaşte şi înţelege mult mai bine istoria decât din
orice tratat arid şi impersonal.
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O poveste adevărată a salvării din Gulag este subintitulat
romanul Donbas (David McKay Company, Inc., New York,
1968), în care autorul dezvăluie – spre cunoaştere şi spre
neuitare – doi ani din viaţa sa ca prizonier în minele din
Gulagul sovietic. Avem în faţă un fel de roman picaresc reînviat în secolul douăzeci. Numai că... „aventura” pe care o
creează istoria apropie omul de cea mai autentică tragedie.
Romane-document, cărţile autorului demonstrează totodată că viaţa întrece de multe ori cea mai bogată fantezie.
Dar care este povestea? În anul 1945, în drum spre şcoală,
tânărul de nici 17 ani este luat forţat într-o maşină şi
trimis, alături de sute de alţi prizonieri, să lucreze în minele
din Uniunea Sovietică. Romanul începe exact cu momentul concret care declanşează calvarul: „Am fost arestat în
Braşov, în drum spre şcoală. Era chiar în momentul când
se lumina şi străzile reci şi cenuşii erau aproape goale. La
un colţ, lângă terenul şcolii, am văzut câţiva soldaţi ruşi
înarmaţi şi un român în civil, arătând spre cineva într-un
camion de poliţie. Ei m-au văzut şi interpretul a ţipat:
Unde te duci?
La şcoală.
Vino, va trebui să mergi cu noi într-un loc şi apoi te vei
putea duce la şcoală.”.*
Şi aşa a început totul, întreg calvarul unui tânăr care
reuşeşte, datorită forţei fizice, datorită localnicilor, datorită
şansei să supravieţuiască şi să poată apoi povesti întâmplări
dintre cele mai cumplite, una dintre multiplele tragedii
declanşate de istorie. Punctul de vedere din care sunt descrişi cei doi ani de lagăr (doi ani de istorie personală, pe
fundal de istorie mare) este cel al adolescentului determinat
de situaţia extremă să lupte pentru supravieţuire. În afară
de întâmplările spectaculoase descrise, trecerea dinspre simple memorii către roman, ceea ce conferă cărţilor caracterul
literar şi trezeşte interesul este dubla poziţie a celui care relatează. Narator şi personaj implicat, autorul se proiectează
pe sine în contextul anilor 45-47, retrăieşte intens perioada,
privind (atunci şi acum) cu mare interes omul, reacţiile lui
în faţa celor mai inedite şi tragice situaţii. Ambele romane
se constituie astfel în „documente” ale comportamentului
uman – de la ură la iubire, de la reacţii animalice la cele
mai gingaşe sentimente, de la dorinţa de distrugere la cea
firească de supravieţuire. Contrar aşteptărilor, multe pagini
evocă figurile unor oameni de omenie, capabili de gesturi
la care nu te-ai aştepta în condiţiile date, dar acesta este şi
mesajul (unul dintre mesaje) pe care se pare că îl transmite
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autorul, şi anume acela că în cele mai cumplite împrejurări
poate fi întâlnit Omul, aşa cum este şi nu aşa cum forţele
agresive ar fi dorit să-l transforme. Sunt gesturi simple uneori, lipsite de prea mare importanţă într-o viaţă normală.
Vârsta şi dorinţa de viaţă i-au dat putere tânărului Vanya
să înfrângă cei doi duşmani: omul (cu reacţii sălbatice) şi
natura (iarna rusească), reuşind în cele din urmă să evadeze,
chiar rănit la picior şi într-o stare avansată de infecţie.
„Aventurile” relatate în cele două romane cuprind aşadar
cele mai variate şi mai insolite situaţii pe parcursul unei
perioade determinate: de la dimineaţa arestării şi până în
momentul în care prizonierul reuşeşte să ajungă în Germania aflată sub control american (în primul roman) sau a
celor în care, aşteptând viza de intrare în Canada, se implica
(pentru supravieţuire) în fenomenul de „black market” (în
al doilea).
Toate întâmplările, prin forţa lor de neprevăzut puteau
constitui suficientă materie narativă, autorul însă nu se
rezumă numai la relatare, ci întrerupe mereu derularea faptică, inserând reflecţii şi descriind stări de spirit. Totul îi
atrage atenţia şi, să nu uităm, aceste observaţii se fac prin
putere de rememorare. „Ochiul minţii” ajunge să „vadă”
şi ceea ce aduce subconştientul la suprafaţă. De subliniat
este totodată şi capacitatea autorului de a surprinde o galerie largă de figuri umane, extrem de diferite fizic şi comportamental.
Ca structură narativă şi grafică, cele două romane se
diferenţiază. Nouăsprezece din cele douăzeci de capitole
din Donbas se compun din scurte paragrafe, separate
printr-un rând de pauză. Fiecare dintre paragrafe reprezintă o idee şi toate la un loc compun un mesaj coerent.
Sfârşitul fiecărui paragraf este marcat printr-o propoziţie
scurtă care are menirea să sintetizeze şi să accentueze ideea.
Stilul este simplu, direct, fără fraze de prisos, fără metafore. Apar uneori comparaţii sau asocieri care subliniază o
atmosferă, un gest, o situaţie: „Am avut cinci minute să
mă uit la Dniepropetrovsk; era un oraş mare, separat la est
şi la vest de râu. Oraşul părea exact ca oamenii – aspru, urât,
rupt, gri.”.
Al doilea roman, Hunger’s Rogues. On the Black Market
in Europe 1948 (Vagabonzii foamei. Pe piaţa neagră în
Europa anilor 1948), reia firul întâmplărilor eroului incredibilei şi tragicei aventuri din Donbas. Acesta este scris
oarecum diferit, mai alert, capitolele se succed nu de
puţine ori cu o tehnică a suspansului bine stăpânită. Într-o
situaţie generală în care respectarea legilor era egală cu înfometarea, naratorul explică o serie de „acte” nu tocmai ortodoxe. Cumplita şi nesfârşita foame – consecinţă a războiului
– nu numai că este sugestiv relatată (pe parcursul ambelor
romane), dar ea este resortul tuturor actelor fiecăruia dintre prizonieri în parte. Începutul celui de al doilea roman
tocmai de aici porneşte, rezumând întâmplările din primul
şi dând astfel un sens celor ce urmează a fi povestite: „Pentru
mine foamea începuse cu trei ani în urmă.”. Într-adevăr,
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spectrul foamei îşi face simţită prezenţa încă de la începutul calvarului („Gândurile mi-au fost întrerupte de o
foame ascuţită” sau „A aştepta pâinea după lucru a devenit
cea mai mare bucurie de pe lume”) şi apare ca leitmotiv, în
tandem cu frigul („Dinţii mi-au clănţănit toată noaptea”
ori „Frigul era teribil şi tremuratul ne lua toată energia.”).
Desigur, astfel de cărţi, aflate la graniţa dintre memorii
şi literatură propriu-zisă, sunt scrise pentru aducere aminte.
Se întâmplă însă, fără exagerare, ca ele să schimbe destine.
Personajul, ca şi autorul însuşi, a reuşit să iasă victorios
din lupta cu istoria necruţătoare, devenind un model de
voinţă şi rezistenţă. Astfel, referitor la Donbasul lui Jacques
Săndulescu, am citit în ziarul american „e Register
Guard”, Oregon, Sunday, May 28, 2000, următoarele:
„Este o carte grea, cu o copertă complet neagră şi colţurile
uzate de timp şi de răsfoire – multe răsfoiri. Cotorul e rupt
şi prins cu o panglică. Ea îi aparţine profesorului Steve
Hess de la «Hamilton Middle School» şi se numeşte Donbas.
Publicată în 1968 şi epuizată din 1970, ea este povestea
adevărată a unui băiat român în timpul celui de al II-lea
război mondial, care a fost trimis într-un lagăr de muncă
de către trupele ruseşti care au invadat România. În 1972,
Steve Hess era un profesor de 30 de ani de la liceul
«Cascade Junior» când bibliotecarul şcolii i-a recomandat
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Donbas. Hess a citit-o în fiecare an de atunci la orele lui
de literatură şi istorie la trei şcoli. Şase mii de elevi au auzit-o!
Această carte este despre voinţa de supravieţuire, despre
uman şi inuman, despre curaj şi compasiune.”.
Despre toate acestea au citit sau au ascultat elevii şi,
printre ei, s-a numărat şi un anume Josh Overton, un adolescent certat cu şcoala. Până într-o zi când, aflând cu surprindere că povestea era adevărată, l-a căutat şi l-a întâlnit
direct pe eroul acestor întâmplări. Viaţa lui s-a schimbat
radical.
Concluzia ziaristului care relata întâmplarea era şi că
aceasta demonstrează şi „confirmă valoarea nepieritoare a
cărţii.”.
Din păcate, scrise în engleză, Donbas şi Hunger’s Rogues
sunt necunoscute cititorului român. Anunțăm pe această cale
că anul viitor Donbas va apărea și în versiune românească
la prestigioasa editură Nemira (traducere: Mihaela Albu și
Michael Petrescu). Aceasta se va constitui astfel într-o recuperare necesară pentru cultura noastră, aducând acasă pe
unul dintre reprezentanţii săi importanți din diasporă.

*Traducerea fragmentelor citate ne aparţine
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