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UN DOR
FÃRÃ SPAÞIU
n timp ce guvernanþii de la Chiºinãu încã se mai
cramponeazã de o mistificare istoricã – limba
moldoveneascã? – pe care încearcã-n feluri ºi
chipuri (rizibile, de-acum) sã o promoveze ca limbã oficialã, în capitala vechii Basarabii apare o excelentã „revistã
de ºtiinþã ºi culturã”, numitã, firesc, Limba Românã.
Desigur, sînt atîtea alte publicaþii literar-culturale, de perfectã rezonanþã cu cele din þarã (aº aminti doar „Semn”,
„Sud-Est”, „Literaturã ºi artã”), pe care, însã, nu le citim
decît întîmplãtor, atunci cînd, legal sau ilegal, traverseazã
Prutul... Difuziunea presei din þarã în Basarabia – ºi invers
– a rãmas, în continuare, în suspensie, adicã aºa cum au vrut
liderii moldoveni ºi cum nu s-au strãduit sã înfrîngã inerþiile liderii (succesivi) de pe Dîmboviþa. Încît am putea spune
cã literatura/cultura circulã de pe un mal pe altul al Prutului
în regim de samizdat. Situaþia s-a înrãutãþit dupã intrarea
României în UE, regimul vizelor reducînd dramatic
prezenþa, inclusiv culturalã, a basarabenilor în spaþiul
mioritic – ºi a noastrã acolo. Pentru comparaþie, urmãriþi
difuziunea culturii maghiare în Transilvania ºi veþi vedea
cã, îndeosebi judeþele cu majoritari unguri, sînt pur ºi simplu copleºite de statornica penetrare trans-frontalierã. De
altfel, frontierele în UE sînt tot mai... convenþionale, marcînd doar simbolic trecerea dintr-o þarã-n alta. În schimb,
relaþia cu ESTUL a devenit din ce în ce mai complicatã.
Tinerii autori premiaþi recent, la Iaºi, la un concurs literar,
îmi povesteau despre umilinþele pe care le-au suportat pînã
sã obþinã viza de intrare în þarã: cozile nesfîrºite, suspiciunea cã fac... contrabandã, faptul cã, fiind curaþi, dar sãraci,
nu ies cu nimic „la interval”.
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Dar ºi mai greu este pentru românii din þarã, care au
ideea (ecumenicã!) de a se plimba prin mãreaþa Rusie
putinianã. Am asistat, consternat, în aceastã varã, la tratativele pe care un bun pãrinte de la Tîrgu Neamþ le-a purtat,
vreme de-o lunã, cu autoritãþile moscovite, ca sã facã un
pelerinaj, împreunã cu un grup de enoriaºi (12 de toþi!), pe
la diverse lãcaºuri sfinte ruseºti. Este inimaginabil cîte beþen roate îþi pun autoritãþile ruse, pentru simplul fapt cã vii
din România – þarã a Uniunii Europene. Trebuie, mai întîi,
sã ai o invitaþie, iar ca s-o obþii, constaþi, cu stupoare, cã
feþe bisericeºti care te cunosc, pe la care ai mai fost, o dau
„cotitã”, se ascund. Probabil cã au primit ordin „de sus”,
altfel nu se explicã atitudinea lor brusc nebinevoitoare.
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vorbi despre Eminescu ºi despre opera sa a
devenit o chestiune banalã pentru societatea
contemporanã. Atît de banalã, dar ºi de enervantã, încît foarte mulþi membri ai acestei societãþi nu au
nici o dorinþã ºi nici un interes în a cunoaºte mãcar cîteva
aspecte despre Eminescu. Este acuzatã din plin suprasaturarea culturii, a învãþãmîntului, a manualelor de Limbã ºi
literaturã românã, suprasaturare provocatã de Eminescu.
Toate acestea nu pot duce decît la o singurã concluzie: nu
ne mai trebuie Eminescu! Nu mai avem nevoie de poeziile
sale rãsuflate, de critica sa depãºitã, de vederile sale conservatoare ºi antiprogresiste. Eminescu a fost un antieuropean,
a fost un xenofob; este un nume cu care ar trebui sã ne fie
ruºine sã ieºim în lume. La urma urmei, cine-i Eminescu
ãsta? De ce nu ne lasã în pace în sfînta noastrã letargie?
Mihai Eminescu a fost, probabil, unul din puþinii
oameni care a atins ºi a conºtientizat culmea tuturor fericilor lumeºti: a iubit ºi a fost iubit, a urît ºi a fost urît, a fost
admirat, respectat, contestat, hulit. A pus suflet ºi pasiune
în ceea ce a fãcut, fãrã a aºtepta întotdeauna o rãsplatã care
nici nu se întrevedea. A înþeles lumea puþin altfel ºi a creat
o lume, în care a îmbinat trãirile sale cu plãsmuirile universului. Privit ºi considerat, încã din timpul vieþii, drept unul
dintre cei mai mari români, s-a impus, prin creaþia sa, în
conºtiinþa unei naþiuni ºi a unei epoci. Cultura românã a trebuit sã-i recunoascã meritele ºi genialitatea, legitimîndu-i
accesul la universalitate.
Apelul la Eminescu, la poeziile ºi la publicistica sa,
poate pãrea sufocant ºi inutil unei societãþi ale cãrei coordonate primare au prea puþin de-a face cu o dezvoltare
organicã armonioasã ºi integratoare, care sã-i permitã o
revalorizare fireascã ºi atît de necesarã a propriilor repere.
Fie cã ne place, fie cã nu, Eminescu este unul din aceste
repere, datoritã cãruia se poate încerca menþinerea
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ºi afirmarea pozitivã a identitãþii naþionale, a specificului românesc.
Pentru comunitãþile româneºti din jurul României, pentru românii din Basarabia, Transnistria, nordul Bucovinei, nordul Maramureºului, Banatul sîrbesc ºi din sudul Dunãrii, Eminescu are o valoare aparte – este un adevãrat însemn al
rezistenþei ºi al valorii lor ca element etnic autohton. În cazul lor, Eminescu încã nu este expirat, nu a depãºit termenul
de garanþie. Este unul din puþinele nume ale culturii româneºti acceptate, cel puþin la nivel oficial, în majoritatea zonelor
menþionate. Astfel cã, din aceastã perspectivã, numele Eminescu are o cu totul altã importanþã, importanþã care, din
pãcate, se pare cã nu este atît de bine înþeleasã ºi utilizatã în România.
Trecînd, însã, peste toate acestea, inclusiv peste ideea sanctificãrii celui considerat a fi marele nostru poet naþional,
rãmîn valoarea de simbol a operei eminesciene ºi mesajul implicit al acesteia, cel al înveºnicirii spiritului unui neam.
1. Text prezentat în cadrul manifestãrii Denii eminesciene, ediþia a XIII-a, Iaºi, 20 iunie 2007.
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În fine, dupã zeci de telefoane ºi faxuri, problema se rezolvã
printr-o intervenþie de la... Chiºinãu: directoarea Bibliotecii „Ion
Creangã” îl roagã pe directorul unui institut de cercetãri istorice
din Moscova sã... aºa ºi pe dincolo. Textul invitaþiei, venit prin
fax, este „beton”, încît preotul-peregrin, înarmat cu toate „docomentele”, se prezintã, mai întîi, la Consulatul ucrainean din
Suceava, spre a obþine viza de tranzit. Acolo pierde douã zile:
una pentru a depune actele (coada este imensã!), alta spre a le
lua. (Ca fapt divers: gãzduit într-o casã situatã între blocuri,
Consulatul e un focar de poluare sonorã ºi de mizerie umanã,
spre disperarea locatarilor, care ameninþã cu expulzarea. De
aceea, din cînd în cînd, consulul ucrainean iese pe trepte ºi le þine
solicitanþilor lecþii de comportament, jignindu-i pe toþi, de-a
valma, neuitînd sã puncteze faptul cã românii, ca membri ai UE,
ar trebui sã fie mai civilizaþi...)
Dar, în sfîrºit, cu viza ucraineanã la purtãtor, pãrintele-peregrin... peregrineazã la ambasada Rusiei, de la Bucureºti. Aici,
trebuie sã ºtii s-o nimereºti în zi de lucru, întrucît ruºii au zi
liberã miercurea (probabil pentru cã e zi de post). Prima constatare este aproape previzibilã: actele nu sînt în regulã! Invitaþia
primitã de la Moscova nu este originalã, e doar o copie! „Dar e
un fax!”, încearcã preotul o replicã timidã. „Ei, vax!”, se
enerveazã funcþionarul. „Mie sã-mi aduceþi originalul!! Apoi,
cei 12 peregrini trebuie sã-ºi prezinte c.v.-ul: cu ce se ocupã ei în
viaþa de zi cu zi? Poate sînt spioni?!”. Preotul încearcã sã
explice: „Sînt enoriaºi modeºti, oameni în vîrstã, mai ales femei
credincioase, care vor sã viziteze lãcaºuri sfinte...”. Predica n-are
nici un efect: c.v.-urile trebuie completate! Ai impresia cã în joc
e soarta Tezaurului, cã se pregãteºte o acþiune subversivã, nu un
pelerinaj. ªi mai ai impresia cã ruºii au ajuns la aºa o opulenþã,
încît nu-i intereseazã cã, în urma acestui pelerinaj, vor intra cîteva mii de euro în buzunarele lor...
Telefonul zbîrnîie din nou peste imensa stepã: „Alio,
Maskva?!”. Directorul institutului de cercetãri este iarãºi amabil
ºi prompt, ba chiar îl invitã pe preot la un ceai... rusesc, cînd va
ajunge la Moscova. Plicul cu invitaþia „în original” ia calea aerului, pîn-la Bucureºti, de-acolo cãlãtoreºte cu trenul, la Paºcani ºi
cu microbuzul, la Tîrgu Neamþ. Totul nu dureazã mai mult de-o
sãptãmînã. Preotul ia din nou calea Bucureºtiului: de aceastã
datã funcþionarii de la ambasada rusã nu mai au nicio obiecþie,
fiind mulþumiþi cu faptul cã „ºi-au arãtat muºchii”, cã i-au frecat
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pe aceºti românaºi ce vor sã viziteze mãreaþa Rusie, de le-a ieºit
pe ochi, pe nas, pe urechi, prin toþi porii. Mai ales cã era în
perioada codului galben. Ei au aplicat codul roºu.
Codul roºu, de emanaþie moscovitã ºi/sau kievianã, sfideazã
în continuare, ca ºi cum nimic nu s-ar fi schimbat, tot ceea ce
este românesc, în Basarabia, în nordul Bucovinei („donat” de
ruºi Ucrainei) ºi, dupã cum se vede, chiar ºi în România cea...
europenizatã. În þinuturile de peste fruntarii sînt, periodic, profanate morminte ºi desfigurate statui. Altele nu sînt acceptate în
spaþiul public, precum un bust al lui Eminescu (realizat de sculptorul ieºean Dan Covãtaru), ce aºteaptã zadarnic, de cîþiva ani, sã
i se gãseascã un loc într-un scuar, la Odessa. La Chiºinãu, limba
românã (sau, mã rog, „moldoveneascã”) este doar de faþadã (îmi
spuneau junii poeþi premiaþi), instituþiile, firmele sînt inscripþionate româneºte, dar în rest, pe stradã, în magazine, la piaþã, nu
auzi decît vorbã ruseascã. Datoritã contaminãrii cu limba rusã,
„moldoveneasca” – ºi aºa regionalizatã – sunã îngrozitor. Tot
aºa sunã – mutatis mutandis – româna vorbitã la noi, în judeþele
cu majoritari unguri. Care unguri nu învaþã româna nici mãcar ca
limbã strãinã, aºa cum a sugerat preºedintele Traian Bãsescu – ºi
ºi-a aprins paie-n cap.
„Limba noastrã-i o comoarã/ în adîncuri înfundatã”, constata Alexe Mateevici, în urmã cu exact nouãzeci de ani. Putem
spune cã tot aºa-i ºi astãzi, ba chiar, în anumite zone, graþie unor
„binevoitori”, a ajuns ºi mai în adîncuri.
Pentru luminarea finalã a acestui text cam sumbru, am sã
apelez la un autor stabilit de mai mulþi ani în SUA, Alin
Fumurescu, care, într-un recent numãr al revistei „Dilema”, ne
prezintã o pitoreascã dare de seamã despre Limba noastrã pe
moºia Americii. Acolo limba maternã þine loc de acasã,
domoleºte dorul ºi amorul de locurile natale, pe cînd engleza
este limbã de comunicare. Acolo „rugãciunile Înger, îngeraºul
meu, Tatãl nostru ºi, mai rar, Crezul, se zic, în continuare, în
limba românã. Copiii români citesc Poveºtile de Aur ale Lumii –
variante modernizate ale basmelor clasice, traduse de un ungur
român”. „Nu glumesc”, adaugã, în parantezã, autorul, presupunînd cã n-o sã ne vinã a crede.
Da, acolo totul este posibil – am comenta noi – pentru cã
acolo e un dor fãrã spaþiu, pe cînd aici e un spaþiu cu dor. Chiar
cu durere.
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