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Kubilai Han nu crede neapãrat tot ce spune Marco Polo
când îi descrie cetãþile vizitate în misiunile sale diplomatice,
sigur e însã cã împãratul tãtarilor continuã sã-l asculte pe tânãrul
veneþian cu mai multã curiozitate ºi atenþie decât pe oricare
dintre solii sau exploratorii sãi. În viaþa noastrã, a împãraþilor,
existã un moment care urmeazã trufiei date de vastitatea nemãrginitã a teritoriilor pe care le-am cucerit, melancoliei ºi uºurãrii
de a ºti cã o sã renunþãm curând sã le cunoaºtem ºi sã le înþelegem; ca o senzaþie de gol care ne cuprinde într-o searã, dimpreunã
cu mirosul elefanþilor dupã ploaie ºi al cenuºii de santal care se
rãceºte pe tipsii; o ameþealã care face sã tremure fluviile ºi munþii
pictaþi pe umerii blond-arãmii ai planisferelor, ruleazã unele
peste altele sulurile cu depeºe, ce ne anunþã prãbuºirea celor din
urmã oºtiri vrãjmaºe, înfrângere dupã înfrângere, ºi crapã ceara
sigiliilor unor regi ale cãror nume nu ne-au ajuns nicicând la
urechi, care implorã protecþia oºtirilor noastre ce înainteazã,
oferind în schimb tributuri anuale în metale preþioase, piei
tãbãcite ºi carapace de þestoasã: este momentul disperat în care
descoperim cã imperiul pe care-l credeam sumã a tuturor minunãþiilor e o ruinã fãrã capãt ºi formã, cã în el cangrena corupþiei e prea profundã pentru ca sceptrul nostru s-o mai poatã
vindeca, cã triumful asupra suveranilor vrãjmaºi ne-a preschimbat
în moºtenitori ai decãderii lor de secole. Doar în istorisirile lui
Marco Polo reuºeºte Kubilai Han sã discearnã, printre zidurile
ºi turlele menite sã se prãbuºeascã, filigranul unui desen într-atât
de fin, încât sã poatã scãpa muºcãturii termitelor.
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Oraºele ºi memoria

1.

Plecând de-acolo ºi mergând trei zile cãtre rãsãrit, omul ajunge
la Diomira, cea cu ºaizeci de cupole de argint, statui de bronz
ale tuturor zeitãþilor, strãzi pavate cu staniu, un teatru de cristal,
un cocoº de aur care cântã în fiecare dimineaþã într-un turn.
Toate aceste frumuseþi cãlãtorul le cunoaºte deja, cãci le-a vãzut
ºi în alte oraºe. Dar trãsãtura ce îl deosebeºte pe acesta este cã
cine ajunge aici într-o searã de septembrie, când zilele se scurteazã
ºi lampioane multicolore se aprind toate odatã la porþile birturilor, iar de pe o terasã se aude o voce de femeie strigând ,,Ah!“,
îi invidiazã pe cei care acum se gândesc cã au trãit deja o searã
aidoma acesteia ºi cã atunci au fost fericiþi.
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Oraºele ºi memoria

2.

Celui care cãlãreºte îndelung prin þinuturi sãlbatice i se face
dor de un oraº. În sfârºit ajunge la Isidora, oraº unde palatele au
scãri în spiralã, încrustate cu cochilii marine, unde se fabricã
ocheane ºi viori meºteºugite, unde, atunci când strãinul ºovãie
între douã femei, întâlneºte întotdeauna o a treia, unde luptele
de cocoºi degenereazã în încãierãri sângeroase între pariori. La
toate aceste lucruri se gândea el când dorea o cetate. Isidora e
aºadar cetatea visurilor lui. Cu o deosebire: oraºul visat îl conþinea
pe el tânãr; la Isidora ajunge la o vârstã înaintatã. În piaþã existã
un zid al bãtrânilor care se uitã cum trece tinereþea; el s-a aºezat
acolo, în rând cu ei. Dorinþele au ºi devenit amintiri.
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Oraºele ºi dorinþa

1.

Despre Doroteea se poate vorbi în douã feluri: spunând cã
patru turnuri de aluminiu se înalþã pe zidurile sale, mãrginind
ºapte porþi cu pod mobil cu arc, peste ºanþul a cãrui apã alimenteazã patru canale verzi ce strãbat oraºul ºi îl împart în nouã
cartiere, fiecare cu trei sute de case ºi ºapte sute de coºuri de
fum; ºi, dacã þinem cont de faptul cã fetele de mãritat din fiecare
cartier se cãsãtoresc cu tineri din alte cartiere, iar familiile lor
fac schimb de negoþuri cu bergamote, icre de sturion, astrolabi,
ametiste, poþi face calcule pornind de la aceste date, pânã când
vei afla tot ce doreºti despre oraºul din trecut, din prezent, din
viitor ; sau spunând, precum conducãtorul de cãmile care m-a
dus acolo: „Când am ajuns, eram la prima tinereþe, era dimineaþã,
lume multã mergea grãbitã pe strãzi, cãtre piaþã, femeile aveau
dinþi frumoºi ºi te priveau drept în ochi, trei soldaþi pe o scenã
cântau la trompetã, peste tot în jur se rostogoleau roþi ºi fluturau
steaguri cu inscripþii colorate. Pânã atunci, nu cunoscusem decât
deºertul ºi drumurile caravanelor. În dimineaþa aceea, la
Doroteea, am simþit cã nu exista bine pe care sã nu-l pot aºtepta
de la viaþã. De-a lungul anilor, ochii mei s-au întors sã contemple
întinderile deºertului ºi drumurile caravanelor; dar acum ºtiu cã
era doar una dintre multele cãrãri care mi se deschideau în
dimineaþa aceea, la Doroteea.“
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Oraºele ºi memoria

3.

Zadarnic, preamilostive Kubilai, voi încerca sã-þi descriu
Zaira, cea cu bastioane înalte! Aº putea sã-þi spun din câte trepte
sunt fãcute strãzile care coboarã în scarã, ce fel de bolþi au arcele
porticurilor, cu ce foi de zinc sunt învelite acoperiºurile, dar ºtiu
deja c-ar fi ca ºi cum nu þi-aº spune nimic. Nu din asta e fãcutã
cetatea, ci din legãturi între mãsurile spaþiului ºi întâmplãrile
trecutului: înãlþimea la care a fost pus un lampion ºi distanþa de
la pãmânt la picioarele atârnânde ale unui uzurpator spânzurat;
firul întins de la lampion la balustrada din faþã ºi ghirlandele
care însoþesc alaiul nupþial al reginei; înãlþimea acelei balustrade ºi saltul ibovnicului care trece peste ea în zori; înclinaþia
unui jgheab ºi mersul solemn al unei pisici care îl strãbate, strecurându-se pe fereastrã; distanþa de tragere a canonierei apãrute
deodatã dinspre coastã ºi ghiuleaua care distruge jgheabul ;
ruperea plaselor de pescuit ºi cei trei bãtrâni care, aºezaþi pe dig
sã cârpeascã plasele, îºi spun a suta oarã povestea canonierei
uzurpatorului, care se zice c-ar fi fost un copil din flori al reginei,
pãrãsit în scutece acolo, pe dig.
Cu valul acesta, stârnit din amintiri, oraºul se impregneazã
ca un burete ºi se dilatã. O descriere a Zairei, aºa cum este astãzi,
ar trebui sã cuprindã tot trecutul Zairei. Dar oraºul nu-ºi povesteºte trecutul, ci ºi-l conþine, aidoma liniilor din palmã, înscris
în colþurile strãzilor, în grilajele de la ferestre, în balustradele
scãrilor, în antenele paratrãsnetelor, în lãncile drapelelor, fiecare
fragment la rândul sãu brãzdat de zgârieturi, de tãieturi zimþate,
de scrijelituri, de lovituri de tun.
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Oraºele ºi dorinþa

2.

Dupã trei zile, mergând cãtre miazãzi, ajungi la Anastasia,
cea scãldatã de canale concentrice ºi cutreieratã de vânturile din
miazãnoapte. S-ar cuveni sã înºirui mãrfurile care se cumpãrã
aici pe nimica toatã: agat onix crisopraz ºi alte varietãþi de calcedoniu; sã laud carnea de fazan auriu, care aici se gãteºte la flacãrã
de lemn de cireº uscat ºi se presarã cu mult maghiran; sã vorbesc
despre femeile pe care le-am vãzut scãldându-se în bazinul unei
grãdini ºi care câteodatã – se spune – îl invitã pe cãlãtor sã se
dezbrace alãturi de ele ºi sã le fugãreascã prin apã. Dar cu aceste
vorbe nu þi-aº dezvãlui adevãrata esenþã a oraºului: pentru cã, în
timp ce descrierea Anastasiei nu face decât sã-þi trezeascã dorinþele
una câte una, ca sã te oblige sã le înãbuºi, celui care se aflã într-o
dimineaþã în mijlocul Anastasiei dorinþele i se trezesc toate deodatã ºi-l împresoarã. Oraºul îþi apare ca un tot în care nicio dorinþã
nu se pierde ºi din care ºi tu faci parte – iar cum el se bucurã de
toate cele de care tu nu te bucuri, þie nu-þi rãmâne decât sã locuieºti
dorinþa asta ºi sã te mulþumeºti cu-atât. O asemenea putere, consideratã când malignã, când benignã, are Anastasia, oraº amãgitor: dacã, timp de opt ore pe zi, tu munceºti ca tãietor de agat
onix crisopraz, truda ta, care dã formã dorinþei, de la dorinþã îºi
ia forma, iar tu crezi cã te bucuri de toatã Anastasia, când de
fapt nu eºti decât sclavul ei.
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Oraºele ºi semnele

1.

Mergi zile întregi printre copaci ºi pietre. Arareori ochiul
poposeºte asupra unui lucru, ºi asta atunci când l-a recunoscut ca
semn al unui alt lucru: o urmã pe nisip indicã trecerea tigrului,
o bãltoacã anunþã un ºuvoi de apã, floarea de hibiscus, sfârºitul
iernii. Tot restul e mut ºi interºanjabil; copacii ºi pietrele sunt
numai ceea ce sunt.
În cele din urmã, cãlãtoria te duce la Tamara. Te adânceºti
înlãuntrul ei, pe strãzi împânzite de însemne care ies din ziduri.
Ochiul nu vede lucruri, ci figuri de lucruri care semnificã alte
lucruri: cleºtele aratã casa felcerului; pocalul, taverna; halebardele, corpul de gardã ; cumpãna, precupeaþa. Statui ºi scuturi
reprezintã lei delfini turnuri stele: semn cã ceva – cine ºtie ce –
are drept semn un leu un delfin un turn o stea. Alte semnale
anunþã ce e interzis într-un loc – sã intri pe stradã cu cãruþa, sã
urinezi în spatele chioºcului, sã pescuieºti cu trestia de pe pod –
ºi ce e permis – sã adãpi zebrele, sã joci popice, sã arzi cadavrele
rudelor. Din poarta templelor se vãd statuile zeilor, înfãþiºaþi
fiecare cu atributele lui: cornul abundenþei, clepsidra, meduza,
prin care credinciosul îi poate recunoaºte, ca sã le adreseze
rugãciunile potrivite. Dacã o clãdire nu poartã niciun însemn
sau nicio figurã, însãºi forma ºi locul pe care le ocupã în alcãtuirea
cetãþii sunt de ajuns ca sã-i indice rolul: reºedinþa regalã, închisoarea, monetãria, ºcoala pitagoreicã, bordelul. Pânã ºi mãrfurile
pe care le etaleazã negustorii pe tarabe au valoare nu prin ele
însele, ci ca semne ale altor lucruri: banda brodatã pentru frunte
înseamnã eleganþã; lectica auritã, putere; volumele lui Averroes,
înþelepciune; bijuteria pentru gleznã, voluptate. Privirea parcurge
16
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strãzile ca pe niºte pagini scrise: oraºul îþi spune tot ce trebuie sã
gândeºti, te face sã-i repeþi discursul ºi, în timp ce crezi cã vizitezi
Tamara, nu faci altceva decât sã înregistrezi numele cu care ea
se defineºte pe sine ºi toate pãrþile sale.
Cum este cu adevãrat oraºul sub acest gros înveliº de semne,
ce conþine sau ce ascunde – pleci din Tamara fãrã sã fi aflat.
Afarã pãmântul se întinde, gol, pânã la orizont, se deschide cerul
pe care aleargã norii. În forma pe care întâmplarea ºi vântul o
dau norilor, eºti dornic de-acum sã recunoºti figuri: o corabie, o
mânã, un elefant...
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Oraºele ºi memoria

4.

Peste ºase râuri ºi trei lanþuri de munþi se iveºte Zora, pe care
cine-a vãzut-o o datã n-o mai poate uita. Dar nu pentru cã ea ar
lãsa în amintire, precum alte oraºe memorabile, o imagine ieºitã
din comun. Zora are proprietatea de a dãinui în memorie în cele
mai mici detalii, cu felul în care sunt orânduite strãzile ºi casele
de-a lungul strãzilor, cu porþile ºi ferestrele caselor, cu toate cã
ele nu se remarcã printr-o frumuseþe sau distincþie neobiºnuite.
Secretul sãu este felul în care privirea alunecã pe figuri rânduite
ca într-o partiturã muzicalã în care nu se poate schimba sau muta
nicio notã. Omul care ºtie pe de rost cum e fãcutã Zora, noaptea,
când nu poate dormi, îºi închipuie cã merge pe strãzile ei ºi-ºi
aminteºte ordinea în care sunt aºezate orologiul de aramã,
copertina în dungi de la dugheana bãrbierului, fântâna cu nouã
þâºnitori, turnul de sticlã al astronomului, prãvãlia vânzãtorului
de pepeni verzi, statuia eremitului ºi a leului, baia turceascã,
cafeneaua de la colþ, strada care dã cãtre port. Acest oraº care nu
þi se ºterge din minte e ca o armãturã sau ca o reþea în ale cãrei
intervale fiecare poate sã depunã lucrurile pe care vrea sã ºi le
întipãreascã în memorie: nume de oameni iluºtri, virtuþi, numere,
clasificãri vegetale ºi minerale, date ale unor bãtãlii, constelaþii,
pãrþi de discurs. Între orice noþiune ºi orice punct al itinerarului
se va gãsi o formã de afinitate sau de contrast care sã provoace
aducerea aminte instantanee. Astfel cã cei mai înþelepþi oameni
din lume sunt aceia care cunosc pe dinafarã Zora.
Dar în zadar m-am pornit la drum sã vizitez oraºul: nevoitã
sã rãmânã imobilã ºi egalã cu ea însãºi pentru a se întipãri mai
adânc în amintire, Zora s-a vlãguit, s-a sfãrâmat ºi a dispãrut.
Pãmântul a uitat-o.
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Oraºele ºi dorinþa

3.

În douã feluri se ajunge la Despina: pe corabie sau pe cãmilã.
Oraºul se înfãþiºeazã diferit celui care vine pe pãmânt ºi celui
care vine pe apã.
Conducãtorul de cãmile care zãreºte la orizontul podiºului
vârfurile zgârie-norilor, antenele radar, zbaterea manºelor de
vânt albe ºi roºii, fumul care iese pe coºuri se gândeºte la o
corabie, ºtie cã e un oraº, dar se gândeºte la el ca la o navã care
sã-l ducã departe de deºert, un velier aflat pe punctul de a ridica
ancora, cu vântul care-i ºi umflã pânzele încã strânse, sau un
vapor al cãrui cazan cu aburi vibreazã în carena de fier – ºi se
gândeºte la toate porturile, la mãrfurile de peste mãri, descãrcate
pe pontoane de macarale, la birturile unde echipaje ce navigheazã
sub diverse steaguri îºi sparg sticle-n cap, la ferestrele iluminate
de la parter, fiecare cu câte o femeie care se piaptãnã la pervaz.
În negura coastei, marinarul distinge forma unei cocoaºe de
cãmilã, a unei ºei brodate, cu franjuri ce strãlucesc între douã
cocoaºe pãtate care înainteazã legãnându-se, ºtie cã e un oraº,
dar se gândeºte la el ca la o cãmilã, de samarul cãreia atârnã
burdufuri ºi desagi cu fructe confiate, vin de curmale, frunze de
tutun, ºi se ºi vede în fruntea unei lungi caravane care-l duce
departe de deºertul mãrii, cãtre oaze de apã dulce, la umbra
zimþatã a palmierilor, cãtre palate cu ziduri groase ºi vãruite, în
curþi pavate pe ale cãror lespezi baiaderele danseazã desculþe
ºi-ºi unduiesc braþele ascunse doar pe jumãtate sub vãluri.
Fiecare oraº îºi primeºte forma de la deºertul cãruia i se opune;
ºi, astfel, conducãtorul de cãmile ºi marinarul vãd Despina, oraº
de hotar între douã deºerturi.
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Oraºele ºi semnele

2.

Din Zirma, cãlãtorii se întorc cu amintiri destul de diferite:
un negru orb care strigã în mulþime, un nebun care se iveºte de
pe corniºa unui zgârie-nori, o fetiºcanã care se plimbã cu o pumã
în lesã. În realitate, mulþi dintre orbii care bat cu bastoanele în
caldarâmul din Zirma sunt negri, în fiecare zgârie-nori e câte
cineva care înnebuneºte, toþi nebunii îºi fac veacul pe corniºe,
nu existã pumã care sã nu fie crescutã dintr-un capriciu de
fetiºcanã. Oraºul e redundant: se repetã pentru ca ceva sã ajungã
sã se fixeze în minte.
Mã întorc ºi eu la Zirma : amintirea mea cuprinde niºte
dirijabile care zboarã în toate sensurile, la înãlþimea ferestrelor,
strãzi cu ateliere unde se deseneazã tatuaje pe pielea marinarilor,
trenuri subterane înþesate de femei obeze, pradã zãpuºelii. Tovarãºii care se aflau cu mine în cãlãtorie jurã însã cã au vãzut un
singur dirijabil balansându-se printre turlele oraºului, un singur
artist tatuator rânduindu-ºi pe un scãunel ace ºi cerneluri ºi desene
traforate, o singurã femeie-ghiulea fãcându-ºi vânt pe platforma
unui vagon. Memoria este redundantã: repetã semnele pentru ca
oraºul sã înceapã sã existe.
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