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REVERII TACTILE
Luciam Gruia
Proza Marianei Brăescu cuprinde două cărţi, adică
tot atâtea câte a scris şi regretatul ei soţ, omul de cultură
enciclopedică, Artur Silvestri. Dacă la Artur povestirile se
desfăşurau dinspre concret spre abstract, pierzîndu-se
evanescent în nedefinitul altor lumi, ale Marianei se
înfăşoară invers, ca o spirală spre un centru real, vizibil în
cotidian, din care desfăşurarea naraţiunii este condusă fie
spre absurdul hilar sau ridicolul jovial, în povestirile
satirice /1/, fie spre fantasticul zugrăvit tragic, în povestirile
vrăjite /2/. Aşa cum observă şi Clopatra Lorinţiu, într-o
recenzie pe care am citit-o nu ştiu unde, cele două cărţi sunt
ca feţele lui Ianus, una râde, alta plânge.
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IMPERFECŢIUNILE PROVIZORII, scrise între
1981-1983, nepublicate până în prezent (înainte de 1989 era
imposibil), amplifică în cascadă, farse tot mai hilare,
brodate fie pe lozincii sau directive absurde promovate de
regimul comunist, fie mentalităţi vicioase, slugarnice ori
tiranice. Ele pornesc de la situaţii anacronice, bizare,
dezvoltate de minţi converite. Comicul spumos, de situaţie,
este amplificat de cel de limbaj şi de cel provocat de
numele personajelor. Finalurile povestirilor sparg iluziile ca
pe nişte băşici de săpun.
Apogeul satiric îl reprezintă nuvela care dă titlul
volumului, Imperfecţiuni provizorii – în care noul redactor
al revistei „Lumea veselă” ia măsuri de comă pentru a
realiza o revistă umoristică perfectă. În urma contractul prin
care angajatul nu avea voie să producă umor decât în
scopuri strict profesionale (nu la birou şi nici acasă),
mutrelele redactorilor s-au pleoştit. Aplicând lozinca Totul
pentru umor, totul pentru umorist!, ca să nu producă glume
picante prin birouri, redactorul şef le construieşte
umoriştilor camere individuale sferice fără ferestre, pentru
focalizarea inspiraţiei ( lumina, căldura, ventilaţia fiind
asigurate prin porii pereţilor, după anotimp). Ca angajaţii să
nu devină stresaţi de singurătatea birouilor, li s-a dat câte un
înger păzitor (câte o femeie care să-i supravegheze şi în
biroul ou s-a introdus o sferă transparentă pentru umorist,
îngerului revenindu-i spaţiul dintre cele două sfere.
Consecinţa « neforţată » a fost că umoriştii au « acceptat
de bună voie şi nesiliţi de nimeni » să se căsătorească cu
îngerii lor păzitori, cărora li s-a mai dat o atribuţie
drăgălaşă, aceea de a întocmi rapoarte zilnice asupra
comportamentului soţilor. Acum îngerul păzitor devine
înger de veghe. În final, pentru a se convinge de
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recunoştinţa subalternilor, şeful îşi mimează moartea. Când
se deschide o fereastră şi o pală de vânt înfiorează
atmosfera, se aude un glas : “ce paştele mă-sii stăm aici? ”
Absurdul continuă. Directorul se ridică de pe catafalc şi
simţind că mai e nevoie de el, trăieşte un minut de
recunoştinţă adevărată.
Povestirile din a doua carte, ÎMI AMINTESC ŞI
ÎMI IMAGINEZ(scrise în 1987), stau sub semnul vrajei.
Lumea magică este privită cu ochii uimiţi ai copilei sau
adolescentei, care descoperă, de cele mai multe ori, drama
existenţei. Artur Silvestri numeşte aceste întâmplări, în
postfaţa cărţii, “stări enigmatice purtătoare de sens”. M-am
întrebat care să fie izvorul acestor enigme. Îmi pare că vraja
porneşte dintr-o reverie tactilă, produsă de contactul cu:
ţesăturile veşmintelor, sofalelor, pernelor; scoarţa lucioasă a
nucilor; apa şi aerul cald ale serei casei părinteşti. Filosoful
francez Gaston Bachelard a dedicat patru cărţi reveriilor
produse în conştiinţa noastră de contactul cu elementele
pimordiale: pământ, apă, aer şi foc. În cazul Marianei
Brăescu, atingerea molatecă stârneşte senzualitatea. Iată
foşnetul hainelor grecoaicei: „Grecoaica mişca leneş aerul
după-amiezii coapte, cu eventaiul negru, de mătase. Şi
rochiile erau toate negre şi toate din mătase.”; „Şi-apoi
unduind, din şoldurile care se ghiceau atât de bine, arămii,
şlefuite, lucioase, sub rochia cusută pe trup, atât de bine
croită, încât foşnea, chemătoare, la orice mişcare a
balansoarului, Greoaica începu leneşul joc al evantaiului.”
(Grecoaica)
Ţesăturile semnifică, în cadrul structurilor
antopologice ale imaginarului, urzeala malefică a destinului
implacabil (Gilbert Durand). Soarta este citită de ţigănci
ghicitoare şi babe vrăjitoare, ca în povestirile: Ofelia şi
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seara, Sub ispita zăpezii, Călătoria. Iată o scenă în care
reveria este produsă de atingerea stofelor de mobilier din
misteriasa Casa a Artistului: „De emoţie mângâiam cu
dosul palmei mătasea elegantă a pernelor moi, violete, din
salonul englezesc rămas dinainte de război şi mătasea tare,
lucioasă, ţipa scurt sub mângâierile noastre stângace; şi asta
ne înfiora.” „Inima-mi bătea nebuneşte căci acolo, sus,
auzeam deja o foşnire uşoară ca de frunziş veşted.” (Ofelia
şi seara)
Dar cea mai fascinantă descrierea a reveriilor
acvatice o constituie acest fragment din Raiul pierdut al
serei casei părinteşti: “…Intram în rai cu picioarele goale.
Câteva trepte trebuia să cobor şi simt şi acum, sub tălpi,
treptele calde şi ude, trepte prietenoase, cum numai cele din
cărămidă roşie, subţire şi arsă pot fi. Prima, mai caldă,
aproape încinsă câteodată, încât trebuia să-mi salt când un
picior, când altul. A doua, călduţă, ca trupul încordat de
pisică, când ţi se încălzeşte, vibrând toată în jurul tău. A
treia, aproape răcoroasă, dar blândă, ca pereţii de porţelan ai
unei ceşti neatinse un ceas. Apoi, dintr-o dată, podeaua: tot
cărămidă proetenoasă, ca o vatră, caldă, uşor umedă.”
“căldura grea, voluptoasă, prietenoasă”.
Dansul reprezintă şi el o legare, izbucnită din
urzeala inconştientului colectiv. Dansul halucinant şi extatic
al grecilor, este descris cu o forţă copleşitoare ce zdruncină
fiinţa: „Şi-atunci se făcea o tăcere cumplită, de se-auzea
bătaia înăbuşită a inimii, şi fără un cuvânt, fără o şoaptă,
fără un oftat grecii se ridicau şi ochii lor, încercănaţi, se
înnegurau mai tare, o fixitate bolnavă dilata pupilele lor
negre, periculos de adânci, şi ca o ultimă umbră îngheţa şi
surâsul (...) Toţi, faţă în faţă, într-un cerc ucigaş; o
rândunică să fi intrat între ei, rătăcită în zborul ei buimac,
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cădea secerată la pământ. O linişte mai grea ca apa morţii,
în care şi bătaia înăbuşită a inimii era un bubuit. Şi-apoi
toţi, dintr-o dată! La dreapta, ca un val, ca o legănare, toţi.
Mâinile sus încleştate în umerii celor de-alături. Un cerc ca
o roată. O roată cumplită. La stânga. Dreptul în aer. În
aşteptare legănată, o clipă, în aer bănuind o primejdie. Şiapoi, brusc, se schimbau. (...) Unduirea trecea ca un frison
prin umeri, se transmitea, curent viu, de la un om la altul,
frisonul trecea, ca un val, ca o briză din marea lor caldă,
ochii se întunecau şi din pupilele adânci ieşeau fulgere iuţi,
primeau răspunsuri alte fulgere, toţ iuţi şi fierbinţi. Valul
bătea la gleznă, stângul şi dreptul schimbau între ele rolul
de vânt şi rolul de val. Freamătul urca până la genunchi,
grindină iute, trecea în frison, de la umăr la umăr, valul
cuprindea mijlocul, iuţi şi fierbinţi, ţipau fulgere şi grindina
deasă măruntă, cercul strângea şi strângea, cerc ucigaş,
omora chiar şi-un gând rătăcit, rândunică buimacă, cerc
ucigaş, pătimaş. Dansul. Nici o muzică, nici un vaiet, nici
un suspin, până ce, pe cer, otava palidă a lunii se topea şi
pierea.
Şi doar în clipa aceea, o neştiută comandă îngheţa,
în zvâcnet nervos cercul şi din el se surpa cum ai rupe din
om, carne vie, Grecoaica. Cu un ţipăt grozav, care ne trezea
şi trezea şi morţii din somn, înjunghiată de ceva nevăzut,
grecoaica cea mai frumoasă se prăbuşea pe podeaua neagră
care şi ea tremura după ritm ca spinarea înfiorată a unui
animal încă viu. Şi dansul şi noaptea se spărgeau totdeodată
şi grecii plecau împietriţi cu obrajii uzi şi cearcănele mai
negre şi mai adânci.” Un alt dans, de data asta pur şi
graţios, dar tot mortal, este Dansul fluturelui desfăşurat în
curtea şcolii, sub privirile nucului secular, la serbarea
clasei întâi, înaintea vacanţei de vară. Flururele, o fetiţă
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infestată, fără să ştie, de o boală transmisibilă incurabilă,
sărută 12 fetiţe-flori care se sting, rând pe rând, în 12 zile,
simbolizând tot atâtea zodii în trecerea nemiloasă a
timpului. Tot atât de imresionantă ca dansurile sunt scenele
în care personajele îşi pierd o dimensiune
spaţială/existenţială ca urmare a unei mari iubiri
neîmplinite. Iată cazul liceanului care se topeşte de dragul
grecoaicei: “nu rămăseseră decât ochii lipiţi de zid, ca-ntr-o
fotografie. Zgâriind zidul cu unghia au încercat să-l
înmornântreze, luând de pe zid trupul celui nebun de
dragoste, dar ochii se trăgeau îndărăt, înspăimântaţi să nu
piardă astfel imaginea – geamul blestemat al grecoaicei,
unde săptămână de săptămână, lumina răzbătea puted prin
perdeaua de mătase”. (Grecoaica)
Similar, o tânără îndrăgostită se contopeşte cu
mireasa pictată de iubitul ei, care şi-o închipuia în această
ipostază: “Zina Eschenazi simţea cu groază şi fericire cum
pe umeri îi creşte chiar ei voalul, cum porneşte din coroniţa
de mirt şi beteală, cum coboară peste corsajul înalt şi cum
se lasă, gingaş, către pământ. De la un timp ar fi vrut să
scape, o spaimă o strângea într-un cerc subţire ca un inel de
logodnă, ar fi vrut să strige, să se salveze într-un fel, şi
gîndul ei chiar striga: - Boris!” (Tânăra fată în roz) . Casa
Artistului (Ofelia şi seara) mai ascunde două mistere
ontologice. Ca în PORTRETUL LUI DORIAN GRAY de
Oscar Wilde, artefactul (acum sculptura) îmbătrâneşte,
modelul ei (o frumoasă ţigancă) păstrându-şi tinereţea, dar
în final, deconspirându-se secretul, unei priviri din afara
cercului vrăjit,
prin intermediul oglinzii, eroina
îmbătrâneşte subit şi moare, ca în finalul basmului
„tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte.
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* *
*
Mariana Brăescu mânuieşte cu virtuozitate
momentele construcţiei epice. Povestirile pornesc incitant,
abrupt, stârnind interesul cititorilor. Desfăşurările
cinematografice conduc spre un punct culminant hilar, în
povestirile umoristice şi dramatic în cele vrăjite. Povestirile
din ÎMI AMINTESC ŞI ÎMI IMAGINEZ, convertesc
estetic tragismul existenţei, prin dans şi atmosfera de basm.
În cele mai multe dintre aceste nuvele, ero-thanaticul
devine sublimat, uneori până la sublim.
BOX
Mariana
Brăescu
–
IMPERFECŢIUNI
PROVIZORII – povestiri satirice (Ed. Carpathica, 2011);
Mariana Brăescu – ÎMI AMINTESC ŞI ÎMI IMAGINEZ –
povestiri vrăjite (Ed. Carpathica, 2011).
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Mariana Brăescu în limba albaneză
Esencialja dhe joesencialja në jetën dhe veprën
e Amadeu Arnautu

Mariana Brăescu
Amadeu Arnautu shkon në një këmbim eksperience deri në
Filipene. Se kush e dërgoi, dhe sidomos, se çfarë
eksperience pasonte të këmbejë Amadeu në qoshin tjetër të
Dheut, askush nuk e dinte dhe s’do ta dijë asnjëherë.
Çështja i dukej e çudirshme edhe Amadeut por nuk dukej i
disponuar të mahnitet. Shkonte, vjente, rrodhi një apo dy
vite, dhe Amadeu Arnautit ende nuk iu shterr reportazhi i
përvojës së tij të famshme.
Në fillim, përralla dukej si një fije e hollë, e kulluar
me ndruajtje mes gurëve kundërshtarë: përshkrime
aeroportesh, doganierësh, dhomash hoteli, pastaj fija
bymehej dhe porsi një shi i pasur e i neveritshëm, u vërsul
përmbi burimin e tij: Amadeu arriti në takime me
protokolin zero, tryeza ofiçiale dhe cakrrim gotash për paqë
dhe progres; kohëve të fundit, vërshima kaploi degë të
freskëta, ishte një lumë i ligjshëm: në Filipine.
Amadeu mbante kontakte të nivelit të lartë, agjenda
e përditshme regjistronte kontakte me përgjegjës shoqatash
dhe komitetesh, revistat i merrnin çdo ditë nga një intervistë
apo së paku një deklaratë; në fund, lumi u zgjerua për
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lundrim: Amadeu konsultant porsi një Petraqe Maglaviti
itinerar, në Filipine, prononcohe për çështje internacionale,
vendoste për krizën e dollarit, jepte vndime mbi SIDËN dhe
mbi raketat që do të fluturojnë qiellit dhe se çfarë pasojash
do të ndodhin mbi rruzullin tokësor.
Sekreti i sukesit tringëllimtar të cilin Amadeu
Arnautu e përfitoi në botën orientale, qëndronte në
këmbënguljen me të cilën i trajtonte filipinezët. – Vëllezër,
më pyesni vetëm për gjëra esenciale! Se në çfarë gjuhe
zhvilloheshin të gjitha këto, duke e ditur se Amadeu nuk
dinte gjë tjetër përveç gjuhës amtare, ende nuk dihet. Por
duke qenë një çështje joesenciale, askush nuk do të guxojë
të zbresë deri te kjo. (Shqipëroi nga vëllimi me rrëfime
satirike „Papërsosmëri të përkohshme”, Editura Carpathia,
Bukuresht, 2011: Baki Ymeri)
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Victoria Milescu: „Despre Artur Silvestri
– mărturii tulburătoare“
Artur Silvestri a trăit relativ puţin raportat la uriaşele
proiecte culturale pe care le iniţiase şi pe care le derula cu
fervoare profund ataşat valorilor naţionale şi ortodoxe.
După cum spunea adesea, trăia ca să scrie, iar soţia sa,
scriitoarea Mariana Brăescu, mărturisea că nu ajungea
să citească atât cât acesta scria şi edita. Prin strădania
acestei doamne întreprinzătoare şi devotate, cunoscută şi ca
Doamna Casa Lux, a apărut o serie de cărţi cu şi despre
prof. dr. Artur Silvestri, scriitor, istoric, filozof al culturii,
conturând portretul unui intelectual de calibru, conştient de
menirea sa în societatea contemporană. Prima carte din
colecţia care i-a fost dedicată, În memoriam. Artur
Silvestri. Mărturii tulburătoare (Editura Carpathia, 2009,
238), cuprinde mărturiile celor care l-au cunoscut şi l-au
apreciat. Textele emoţionante, poeziile, mesajele exprimă o
gamă largă de sentimente, de la consternare şi regret la
recunoştinţă pentru că nu puţini au fost cei care au primit
din partea lui A. Silvestri nu numai încurajări ci şi ajutor
material pentru unele lucrări, în acest sens fiind considerat
un mecena cultural. Impresionează numărul mare al celor
care au scris despre el dar nu l-au văzut niciodată,
cunoscându-l doar din cărţile sale ori prin intermediul
internetului, căci A. Silvestri şi-a cheltuit o imensă energie
întreţinând o reţea cu sute de corespondenţi din ţară şi din
străinătate, ARP, sfătuindu-i pe toţi să scrie pentru a lăsa o
mărturie a vremurilor trăite. El însuşi se considera
,,secretarul literar al epocii sale‘‘, absorbind informaţii şi
12
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cunoştinţe diverse, la nivel aproape enciclopedic, având
prestanţa unui om de formaţie renascentistă, dar şi simţul
sacrificiului de sine, după cum spune Constantin Miu în
textul său, numindu-l ,,Crăişorul sacrificat pe altarul
culturii‘‘. Cărţile şi acţiunile sale îşi au rădăcinile într-un
ataşament ardent faţă de tradiţiile şi valorile neamului, pe
care le-a promovat, un exemplu fiind Asociaţia Română
pentru Patrimoniu, acordând în calitate de preşedinte al ei
premii unor personalităţi mai puţin mediatizate dar nu mai
puţin valoroase. Îşi considera scrisul ca pe o misiune
alimentată de un ancestral filon religios: ,,Sunt ortodox căci
sunt get‘‘. Pentru PS Vincenţiu Ploieşteanu, episcop
patriarhal al Bisericii Ortodoxe Române, Artur Silvestri era
un om ,,înzestrat cu mulţi talanţi‘‘, pr. Al. StănciulescuBârda l-a văzut ca o făclie care a ars repede şi luminos,
Nicolae Georgescu şi-l rememorează ca pe ,,Călinescu-celmic‘‘, referindu-se la calităţile lui A. Silvestri de critic
original în judecăţi şi exprimare. Francis Dessart se
întreabă: ,,A fost Artur Silvestri un eretic? Dar un adevărat
gânditor este întotdeauna eretic pentru ceilalţi, dacă nu este,
ar fi numai un repetitiv! Ortodoxia nu înseamnă să repeţi la
nesfârşit acelaşi lucru şi aceleaşi gesturi ci să actualizezi
mereu Tradiţia şi să-ţi mărturiseşti credinţa în
circumstanţele prezentului şi viitorului, în condiţiile în care
nu îţi renegi rădăcinile‘‘. Lucia Olaru Nenati şi-l
rememorează ca pe o persoană marcată de un oarecare
aristocratism, adresându-i-se în epistole cu Sir Arthur, Al.
Florin Ţene vorbeşte despre fenomenul cultural iniţiat de A.
Silvestri ce ,,configurează caracterul puternic, credinţa în
regenerarea creatoare a neamului românesc‘‘, iar despre
cărturarul Silvestri, Cezar Adonis Mihalache scrie: ,,A vrut
să construiască o redută, unde să-şi exprime cu adevărat
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vocaţia. Şi a reuşit, deranjând multe conştiinţe prin gestul
său de a deschide drumul spre eliberare pentru cei
nedeprinşi între canoanele autosuficienţei.‘‘ Pentru Elena
Armenescu, a fost un ,,misionar cultural sub semnul
împlinirii Legii‘‘, pentru Ioana Stparu ,,un prieten tainic‘‘,
pentru Nicolae Rotaru ,,bunul samaritean‘‘, pentru Lucian
Hetco, scriitor şi editorul revistei ,,Agero‘‘ din Germania,
,,Omul faptelor‘‘. Poate că unele aprecieri pot părea uşor
encomiastice dacă n-ar avea o perfectă acoperire, fiind
vorba de un om deosebit, care şi-a fixat idealuri mult peste
puterile unui ins obişnuit şi poate chiar pentru el. Artur
Silvestri a fost o personalitate vie, puternică, iar dispariţia
sa lasă un gol fără ecou. Moartea i-a învins trupul, dar nu şi
lucrarea, amintirea, sufletul. (Editura Carpathia, 2009, 238
p.)

Mariana Braescu duke folur për librat e saj gjatë një
lansimi publik në Bukuresht
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Scriitorul Artur Silvestri

Mariana Brăescu gjatë lansimit të saj në Bukuresht
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Mariana me bashkëshortin e saj të ndjerë, Artur Silvestri

Aktorja Doina Ghitescu duke lexuar në Bookfest 2011
16

Revista Shqiptari

Nr. 8

Kujtime të paharruara
17

Bukuresht, 2011

Revista Albanezul

Nr. 5 (maj)

Bucureşti, 2011

Mariana Brăescu în revista Inima Albaneză
http://www.zemrashqiptare.net/article/ArtKulture/22575/
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Shqiptarët, simbol i trimërisë dhe besnikërisë
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Mariana Braescu me idolin e saj, Artur Silvestri
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Poshtë: Kujtim nga lansimi i librave të Zonjës Mariana
Braescu në Bookfest, Bukuresht, 2011
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Lansimi i librave të shkrimtares Mariana
Braescu ne Bukuresht
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Kujtime nga Bukureshti poetik
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Lart: Mariana dhe Arturi i saj
Poshtë: Poeti Theodor Damian, Mariana dhe Artur
Silvestri
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Gjithmonë e bukur, e freskët dhe e inspiruar
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Mariana Braescu, një femër që e admiron artin në të
gjitha dimensionet e tij
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Victor Eftimiu Xhelku Maksuti
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