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Corifeii postromânismului versus un monument de artã tradiþionalã incendiat în aceastã varã

,

tot ce este þãrãnesc, nu s-a dovedit a fi pro-
ductivã. Trãiesc azi mai acut ca oricând
aceastã spaimã, de a nu îmi gãsi un loc,
niciunde, de a nu mã mai aºeza la casa
mea, la lucrurile mele, nicicând. ªi simt
cum îmi dã târcoale, rânjind, nebunia.

ªi, între timp, devin, devin, ºi nu mã
mai cunosc în oglindã. ªi spaimei de a nu
îmi mai gãsi locul - niciunde, nicicând - îi
ia alta. Aceea cã într-o zi nici oglinda n-
are sã mã mai cunoascã.

Cu aceastã spaimã am primit, de
curând, vestea morþii unei case þãrãneºti
pe care o þineam la inimã cum þii un pãrinte.
Era, din câte ºtiu, cea mai veche casã þã-
rãneascã de pe Valea Iadului, având o vârstã
de peste o sutã de ani. Era în stare foarte
bunã, înfruntase ºi ierni, ºi rãzboaie, ºi nu
dãdea nici un semn cã bãtrâneþea are sã o
aplece. Ce n-a putut ea sã înfrunte, însã,
sunt urmaºii celor care au construit-o, ur-
maºii celor pe care i-a adãpostit. Conside-
rând cã stricã peisajului, aceºtia i-au dat
foc, pentru a elibera terenul în care casa
prinsese rãdãcini.

În anul 2008, aceasta se cheamã crimã,
crimã împotriva culturii þãrãneºti, deci
crimã împotriva românismului. O nouã cri-
mã, dintr-o serie lungã. Ce va mai rãmâne
din þara aceasta? În ritmul ãsta, nimic. Dãm
foc la ce n-au furat baronii, fie ei “culturali”,
la ce n-au luat apele, fie ele de la Dumnezeu
sau numai de la noii stãpâni.

Ne cântãm - ce semanticã frumoasã
are acest verb în Bistriþa! - cã avem condu-
cãtori netrebnici. ªi asta ne face pe noi,
cei mulþi, sã rãmânem ceea ce suntem: niºte
netrebnici care punem foc. Punem foc
la rãdãcina pomului ºi apoi ne ºi cãinãm cã
nu dã roade.

Aceastã manie demolatoare duce la auto-
distrugere, nu la construcþia unui român
nou. Îl demolãm pe Eminescu, îl dãm jos
de pe soclu pe Antonescu, tot ce s-a fãcut
în vremea socialismului este caduc, iar
despre þãrani, sã nu mai vorbim, suntem
de minunea Europei. Petrolul nostru nu e
profitabil, nici aurul, nici pietrele, mai nou
nici grâul. ªi sã-i mai lãsãm cu doina, cu
dorul ºi cu Neagoe Basarab.

Nu am putut închide un ochi, în noaptea
ce a urmat primirii veºtii acestei morþi pe
care nimic nu pãrea sã o anunþe. Abia a
doua zi, spre searã, cu capul între monitorul
care derula colecþia de fotografii ale acelei
case ºi un noian de notiþe pe hârtie împrãº-
tiate pe birou, am cãzut într-un somn adânc.
M-am trezit cã vine la mine un puºti ºi mã
scuturã de o aripã: Bunicule, vino sã vezi
cum creºte o casã! M-am lãsat dus de mânã
de puºtiul acela pânã pe Dealul Sãracului
unde, într-adevãr, am putut vedea cum
creºte o casã. Casa din fotografiile mele

creºtea ca un copac. Odatã paiele bine aºe-
zate ca acoperiº, din casã a ieºit un bãtrân,
spijinit într-un toiag încrustat, care, zãrindu-
mã, a rãspuns muþeniei mele:  ehe, nepoate,
þi-ai mai amintit ºi de noi?

Am stat, chiar numai ºi în vis, în faþa
bunicului meu, cu nepotul meu de mâ-
nã, privind cum prinde rãdãcini cea mai
frumoasã casã de pe Valea Iadului. Totul,
orice altceva, mi s-a pãrut prea mic în clipa
aceea, cu opinci în picioare, transformat,
printr-o macrantropie eliadescã, în cel mai
falnic þãran.

Este tot mai vehiculatã ideea cã þãranul
român autentic nu mai existã, cã cercetãrile
de teren pentru prelevarea de date etno-
grafice sunt inutile, nimic nou nu mai poate
sã aparã, am epuizat subiectul. Nu o datã,
m-am aºezat în contra acestui curent de
gândire. Deambulãrile mele prin Þarã, de
la Ieud la Spermezeu, de la Eibenthal la
Colþi, de la Paltinu la Albeºti, mi-au adus
probe palpabile cã avem de-a face cu o men-
talitate de birou, dacã nu una intenþionat
înregimentatã postromânismului în care e
musai, cicã, sã ne aºezãm. Forþa moralã
a naþiunii române nu se poate reface
decât din rãdãcinile þãrãneºti, lepãdând
urâtele deprinderi de Stambul sau, mai nou,
de Brusel. Renaºterea noastrã spiritualã nu
poate porni decât de unde a purces tot-
deauna, de la þãranul român. Dacã cerce-
tãtorii ºi specialiºtii în varii domenii so-
ciologice le-ar bate ograda þãranilor de azi,
chiar dacã greu ar veni cu documente et-
nografice inedite, ar sesiza mãcar perpe-
tuarea unei filosofii de viaþã de la care nu
avem voie sã abdicãm.

Ni se spune cã e mai bine pentru noi sã
defilãm în lume cu femei în roz cãlãrind
ponei în roz, cu zvasticã în fund. Ce este
expoziþia ICR de la Bochum din aceste zile,
în care o “operã de artã” imagineazã Ro-
mânia ca o vulvã elargatã? Trebuie sã ne
mândrim cã putem produce o mare artã
de pubelã, raliindu-ne cu o urgenþã demnã
de cauze mai bune contraculturii globa-
lizate. ªi ni se mai sugereazã cã ar trebui sã
ne fie ruºine de cultura noastrã tradiþionalã,
care, nu numai cã nu are nicio valoare, ba
chiar este o moºtenire jenantã. Nu mai
suntem ardeleni, suntem transilvãneni, sun-
tem moldoveni ºi nu prea români, români
oricum nu mai suntem, cã suntem postro-
mâni, iar când vorbim de istoria noastrã,
sã facem bine sã ne plecãm capetele.

Cheltuim milioane de euro pentru for-
mule imbecile de promovare a imaginii Ro-
mâniei în lume. Ni se spune cã re-brenduim
România. Toate acestea se fac pe ban pu-
blic, discreþionar, pentru cã noi nu avem în
þara asta decât elitele intelectuale care s-au
instalat în fotolii cãlduþe ºi cumuleazã funcþii

Nu sunt un citadin, cum se declarã
unul dintre marii noºtri scriitori, pe care îl
preþuiesc fãrã mãsurã, Petru Popescu,
trãitor acum la Hollywood. Inima mea
este într-un cãtun, într-un munte de la
capãtul lumii, printre greieri ºi pãpãdii. To-
tuºi, bunã parte din viaþã mi-am petrecut-o
pânã acum în oraºe, mai mici sau mai mari,
de la Oradea sau Cluj Napoca, pânã la Chi-
cago, Phoenix, New York, Castellon sau
Paphos. Am vizitat alte zeci, sute de oraºe.

Dar sunt ani buni de când trãiesc într-o
spaimã care nu mã mai pãrãseºte: aceea
de a nu-mi gãsi locul. Unele culturi privesc
individul într-o continuã devenire (în sens
heideggerian). Cultura þãrãneascã româ-
neascã - cu care mã hrãnesc ºi de la care
mã revendic - gãseºte cã omul devine
pânã se aºeazã, cã viaþa unui om þinteº-
te, cum atât de temeinic a limpezit Caºin
Popescu într-una din esenþialele sale cãrþi,
aºezarea: sã te aºezi la casa ta, la lucrurile
tale, în comunitatea ta.

Spaima mea - de pe vremea când tine-
reþea am înþeles cã are sã treacã - este cã
nu am sã pot împlini acest imperativ aparent
simplu, cerut de mentalitatea þãrãneascã ro-
mâneascã: sã mã aºez.

În orizontul originar, sunt nãscut printre
þãrani, am crescut printre þãrani, am învãþat
sã înþeleg ºi sã iubesc ceea ce mã înconjoarã
ca un þãran. Aceastã viziune a universului a
fost mereu perturbatã de mult prea multele
mele lecturi, de mult prea multele mele cã-
lãtorii în lumea largã, de mult prea multele
acumulãri din universul tehnic, de mult prea
multele ispite ale vieþii citadine.

Cu toate acestea, în rarele clipe de lu-
minã interioarã ce le mai primesc, gândesc
ca un þãran, iubesc ca un þãran, mã port ca
un þãran. Este poate motivul pentru care
nu reuºesc sã îmi gãsesc locul.

Pentru cã România este de ani buni un
stat în care se considerã moºtenirea þãrã-
neascã o povarã, pentru cã România este
de ani buni un stat în care cultura de extrac-
þie þãrãneascã este o ruºine, iar þãranul nu
dã bine în statistici, cum dramatic nota Ilie
Þipa, am socotit cã nu am decât douã rezol-
vãri pentru a mã salva de spaima care m-a
cuprins: sã îmi pãrãsesc þara sau sã mã
retrag într-un vârf de munte, printre ultimii
þãrani.

Le-am încercat pe rând pe amândouã.
Mi-am pus niºte pãmânt din Apuseni în
bocanci, mi-am luat straiþa-n spinare ºi mi-
am cãutat un loc în lumea largã. Loc este
ºi era. ªi în Statele Unite, ºi în Spania, ºi în
Cipru, ca sã numesc doar câteva din þãrile
pe unde am hãlãduit o vreme. De fiecare
datã, m-a învins un dor îngrozitor de acasã.
Dar nici soluþia de a fi acasã, într-un vârf
de munte, absent ºi indiferent la moartea a

ºi funcþiuþe, restul, suntem niºte dobitoci.
Re-brand, cuvântul de ordine! Trei gu-

verne la rând au cheltuit câteva cãruþe de
bani minþind cã România nu are ce sã arate
lumii, aºa cã trebuie sã inventãm ceva. A-
cesta este postromânismul. Dar “brand”-
ul existã. Sunt urmele materiale de civili-
zaþie tradiþionalã, este folclorul muzical, este
dansul tradiþional, sunt proverbele, este
portul. Cultura tradiþionalã  - stricto senso,
cãci ºi tradiþional se vrea astãzi sã însemne
altceva - ºi numai ea a fãcut posibilã Ro-
mânia. Þãranul român, creaþia lui artisticã
ºi civilizaþia þãrãneascã, acestea constituie
singurul brand al României. Nu Patapievici,
nu Manolescu, nu Pleºu, nu Liiceanu, nu
Cãrtãrescu, nici Dinescu, nici palizii lor
emuli, de la Ianuº la Neagoe. Nu intereseazã
aici valoarea creaþiei lor, nici moralitatea lor,
nici mãcar competenþa lor managerialã (toþi
au ceva instituþie de condus). Fac vorbire
despre reprezentabilitatea lor. Aceasta
este nulã. Poezia þãrãneascã face cât o sutã
de cãrtãreºti. Portul þãrãnesc, cât un milion
de papioane. Iar proverbele þãrãneºti, cât
un catralion de minime moralii.

Ce e de fãcut? Este imperios de realizat
un inventar al ultimelor urme de civilizaþie
tradiþionalã, la nivel naþional. Inventarul
trebuie folosit pentru conservarea acestor
urme, fie in situ, fie prin mutare. Proprietarii
acestor urme trebuie conºtientizaþi asupra
valorii lor patrimoniale, trebuie stimulaþi prin
mijloace materiale sã le întreþinã ºi ajutaþi
sã le valorifice ca potenþial turistic. Primã-
riile pe raza cãrora se aflã astfel de urme
trebuiesc ajutate cu altceva decât vorbe.
În toate judeþele care nu au muzee ale satu-
lui, dar au potenþial, acestea trebuie sã fie
prioritar de realizat. În multe localitãþi, se
pot uºor constitui muzee ale þãranului român.
Mãcar la sãrbãtori, trebuiesc impulsionate
îmbrãcarea portului þãrãnesc ºi reînchegate
horele. Centrele judeþene de culturã tra-
diþionalã trebuie sã îºi asume un rol
serios, nu de paradã.

Nu poþi clãdi un viitor pe ingratitudinea
faþã de trecut. Numai cel ce are ce co-
memora, acela are ce apãra, ne-a învãþat
un mare antecesor, Dr. Constantin Pavel.

Aceasta este identitatea noastrã au-
tenticã, nu falsurile cu care facem
spectacol la New York ºi Praga.

Nu ºtiu dacã veºnicia s-a nãscut la sat,
dar ºtiu sigur cã România s-a nãscut la sat.
Ca sã parafrazez o vorbã din alte vremi,
cultura þãrãneascã nu am moºtenit-o de
la pãrinþi, am împrumutat-o de la copii.

Iar eu nu sunt un citadin. Sunt un þãran.
Ca ºi alþi þãrani, trãiesc ca piatra-n munte.
Pe Valea Iadului, în România. Acolo unde
casele prind rãdãcini.

Refuzând postromânismul.


