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1
ªi el când danseazã, doarme
 Cu plecãciuni, maestre! Mã bucur sã te revãd. Aºa l-a
întâmpinat pe cel ce avea, în mica lor urbe, reputaþia de gânditor,
amicul sãu, un literat jovial.  Te-ai cam dat la fund. Care îþi mai
e viaþa?
 Ca sã fac economie de amabilitãþi, îþi spun doar cã ºi eu
sunt la fel de bucuros. Care îmi mai e viaþa? Simplu. Oricât de
abstras ºi cu capul în nori þi-oi fi putut pãrea, voi fi apãrând altora,
oricât de absorbit în gândirea purã, acolo unde stãrile ºi dinamica
eului meu, mai bine zis ale coloniei mele de euri s-ar fi stins ori
s-ar fi retras în invizibil ºi inaudibil... Scuzã-mi aparenta
preþiozitate (...)
 Nicio problemã, maestre, specialitatea casei, cunoaºtem
virtuþile ºi servituþile jargonului tehnic (ºi desenã în aer, cu
membrele superioare dansând o bãtutã din buricele degetelor
ciripitoare, semnele punerii între ghilimele, semne de ironie ºi de
respect, în indiviziune, însoþite de tot ce mai putea face semn  cu
ochii, cu faþa întreagã, cu torsul  cãtre acele semne, iarãºi în
indiviziune: mare jucãtor de ambiguitate e trupul literatului jovial!)
 (...) Aºadar, în pofida imaginii în care m-au imobilizat, m-au
împietrit (...)
 Început de statuie, de statuã, Maestre! Tel qu´en lui-même
l´éternité le change, cum zice Mallarmé.
 (clipind ca pentru a-l pune între ghilimele, între paranteze)
semenii, aflã cã mã obsedeazã ºi pe mine, tot mai mult cu trecerea
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timpului, ca pe orice muritor îngândurat ºi îngrijorat de sine,
întrebãrile pe care orice om demn de acest nume nu poate sã nu ºi
le punã, la ceas de încercare, de cumpãnã ºi de rãspântie, în chip
cu totul natural: de unde vin, unde mã duc, ce sens are trecerea
mea pe lumea de-aici, ce fac eu, ce îmi este hãrãzit sã fac pe acest
pãmânt sau ce plan s-o fi urmãrind cu mine... ªi altele asemenea,
unele mai tehnic filosofice, ai auzit (!) ghilimelele, precum cele
formulate de Kant în Logica sa: (1) Ce pot sã ºtiu? (2) Ce trebuie
sã fac? (3) Ce pot spera? (4) Ce este omul?
 Nu-þi fie cu supãrare. Eu unul n-aº zice cã orice om ºi într-un
chip cu totul natural îºi pune astfel de întrebãri. Cred cã ºi le pune
cu precãdere moºtenitorul sentimentului iudeo-creºtin al pãcatului
ºi derelicþiei, al cãderii ºi pãrãsirii; moºtenitorul sentimentului de
libertate cu care omul ar fi fost dãruit de Creatorul sãu  o libertate
care responsabilizeazã creatura infinit, inconturnabil, dezesperant;
moºtenitorul unui concept al Timpului abstract-omogen
supranumit generic timp aristotelician. Scrie în Facerea (3: 23-24):
De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din grãdina cea din Eden,
ca sã lucreze pãmântul, din care fusese luat. ªi izgonind pe Adam,
l-a aºezat în preajma grãdinii celei din Eden, ºi a pus heruvimi ºi
sabie de flacãrã vâlvâitoare, sã pãzeascã drumul cãtre pomul
vieþii. Memorabile sunt ºi cuvintele Ecclesiastului, fiul lui David,
rege în Ierusalim: Deºertãciunea deºertãciunilor, toate sunt
deºertãciuni! Sau: Totul este deºertãciune ºi vânare de vânt ºi
fãrã nici un folos sub soare. Ce sã mai zicem de strigãtul lui
Iisus, în ceasul al nouãlea dupã rãstignire: Eli, Eli, lama
sabahtani, adicã: Dumnezeul Meu, Dumnezeul meu, pentru ce
M-ai pãrãsit? (Matei 27:46).
Voi fi cãzut ºi eu în pedanterie? Iertare!
– Care-i problema? Zii mai departe.
 Pãi, ca sã nu mergem prea departe geografic ºi istoric, þi-aº
aminti de niºte ziceri celebre ale lui Montaigne, european de-al
nostru, din Eseuri. Calmante, ele dezangoaseazã. Sunt un bun
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antidot la întrebãrile care zici cã te viziteazã tot mai des ºi despre
care presupui, poate fãrã deplinã îndreptãþire, cã are a ºi le pune
orice om...
– S-auzim!
– Notre grand et glorieux chef d´oeuvre, c´est de vivre à
propos. Apropo, à propos înseamnã la timp, la momentul potrivit,
în acord cu...
 Mulþumesc pentru explicaþie, de altfel perfect superfluã,
cum bine cred cã ºtii sau cel puþin aºa-mi place sã presupun. Asta-i
tot?
– Mai e ceva: Quand je danse, je danse; quand je dors, je
dors...
– Simple formule de bravadã simpaticã ºi de înþelepciune un
pic ostentativã. Formule, pe de altã parte, înadins ºi inevitabil
banale, cum stã bine înþelepciunii. Le strãbate totuºi o aluzie discret
rãutãcioasã la adresa noastrã, a celorlalþi, stãtãtori sub vremi,
supuºi timpului care curge ºi roade ºi spalã, robiþi împrejurãrilor
ºi predaþi nevoinþelor. Neliberi, noi ãºtilalþi, ºi neºtiutori de
potrivirea fãrã rest cu momentul, de completa disponibilitate ºi
comunicare cu marea petrecere procesivã a totului, cãreia nu ne-am
pricepe, hãrþuiþi cum suntem de succesiunea ºi separaþia
devoratoare, sã-i rãspundem ºi sã-i corespundem cu toatã fiinþa
noastrã.
 Îmi îngãdui sã-þi atrag atenþia, maestre, cã vechea
înþelepciune chinezã nu este defel obsedatã de problema Sensului
vieþii ºi morþii, ºi încape, întreagã, în vivre à propos. O predispune
cãtre aceastã viziune de-dramatiza(n)tã a existenþei însãºi limba
ei  strãinã de conjugare ºi deci de timpurile verbelor, ca ºi de
conceptul general al Timpului ºi al opusului sãu, Eternitatea; o
limbã prin excelenþã a procesivitãþii surprinse în amonte de
sciziunea subiect-obiect, a cãrei victimã rãmâneþi, voi filosofii,
orice aþi face. Am citit de curând o carte pe aceastã temã, puþin
extravagantã, ce-i drept, care prezintã gândirea daoistã din corpusul
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Zhuangzi ca pe o alternativã la viziunea heideggerianã din Sein
und Zeit.
 Vrei sã sugerezi cã ar fi cazul sã facem schimb?
 Nu. Trocul ar fi nu doar imposibil, ci ºi inutil. Altceva putem
face. Tradiþia noastrã filosoficã îºi are gramatica ei generativã ºi
transformaþionalã, centrii ei caracteristici de iradiere ºi condensare
problematicã. Îºi are inconºtientul, nediscutatul ºi neinterogatul
ei, ºi pe acest soclu se înalþã conºtiinþa sa de sine, discuþiile ºi
interogaþiile sale constituþionale. Sã ne gândim la locurile comune
ale reflexiei ºi percepþiei speculare, ale Timpului care degradeazã
ºi distruge, ale Omului muritor care tânjeºte dupã o patrie
pierdutã... Gândirea chinezã se organizeazã în jurul altor motive
inspiratoare ºi al altor presupoziþii: respiraþia, fiinþa sezonierã
cuplatã la alternanþa procesivã a anotimpurilor, spontaneitatea
(sponte sua), fondul de imanenþã inepuizabil al realului... Odatã
alegerea fãcutã, unele cãi ale gândirii sunt blocate, parti
pris-urile sale se îngroapã în solul a ceea ce nu mai este (de) gândit
nici (de) spus, anumite probleme nu se mai pun, nu mai au a se
pune, cãci cad în afara orizontului de interogaþie ºi tematizare pe
care l-a deschis acea alegere de altfel involuntarã ºi inconºtientã.
Nu este vorba de-a face schimb de alegeri fondatoare, ca într-un
soi de cadril, de parcã undeva jos de tot, la rãdãcinã, noi ne-am
chinezifica, iar chinezii s-ar europeniza.
 ªi atunci?
 Putem încerca  exerciþiu de gândire ºi de imaginaþie  sã
ne situãm în perspectiva chinezã (...)
 Dacã existã aºa ceva.
 (...) pentru a lumina mai bine propria noastrã rãdãcinã,
inconºtientul nostru particular, propria noastrã contingenþã
destinalã  o contingenþã pe care, nemaichestionând-o, am sfârºit
prin a o necesita-naturaliza ca ºi cum ar fi expresia unei necesitãþi
raþionale a firescului. Ne-am da seama, în orice caz, cã întrebãrile
care ziceai cã te obsedeazã ca pe oricine urcã ºi din aceastã
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rãdãcinã, cã ele nu se pun Omului cu majusculã, dintotdeauna ºi
de pretutindeni. ªi cred cã aceastã experienþiere de altceva, de
altfel, efectuatã la un nivel atât de profund, este de naturã sã ne
îmbogãþeascã. Cine ºtie, poate dãm peste vreo comoarã îngropatã
sub cenuºa cãminului nostru, într-un ungher prãfuit, ca în parabola
hasidicã pe care te-am auzit adeseori, maestre, povestind-o.
 Nu e bine sã te joci cu rãdãcina. Riºti s-o faci atât de curioasã
cu privire la contingenþa ei ocultatã prin ulterioare necesitãri ºi
naturalizãri retrospective încât sã se extragã din solul întunecat ºi
umed pentru a se examina la lumina uscãcioasã a zilei.
 Sã zic ºi eu, atunci, cã raþionalizarea în exces a metaforei
rãdãcinii riscã sã facã stearpã discuþia noastrã. Prefer, de aceea,
sã te mai þin un pic în preajma înþelepciunii chineze aºa cum se
livreazã ea în anecdote imemoriale ºi memorabile. Nu mituri sau
parabole, pretext de interminabile interpretãri, care mai de care
mai subtile. Altceva: înregistrãri ale unui moment-ocazie, ale
incitaþiei care produce momentul în miºcarea lui simultanã de
chemare ºi de retragere.
 Ca sã þi-o întorc, literatule, renunþã la divagaþia filosofantã.
Se pare cã te complaci în sterpitudine. Spune încalte o anecdotã.
– Prea bine. Era pe vremea când Wang Huizhi, unul din fiii
marelui caligraf, locuia la Shanyin. Într-o noapte a nins din
abundenþã. El s-a trezit din somn, a deschis ferestrele odãii în
care dormea, a poruncit sã i se aducã de bãut ºi s-a scãldat în
luminozitatea rãspânditã pretutindeni în jur. Apoi a început sã
strãbatã încãperea în lung ºi-n lat, cântând poemul despre
Chemarea la singurãtate de Zuo Si. Brusc ºi-a amintit de Dai Kui
care, pe atunci, se afla la Shan. ªi iatã-l în plinã noapte urcând în
barcã ºi vâslind spre Shan. Trecuse noaptea când Wang Huizhi
ajunge subit la casa lui Dai Kui. Îi atinge doar poarta, nu merge
însã mai departe, ci face cale-ntoarsã. De ce te-ai întors fãrã sã-l
vezi?  fu întrebat. La care el rãspunse: am ajuns acolo purtat cu
deplinã încredere de un elan, de o incitaþie. Odatã aceasta încetând,
m-am întors. Ce nevoie mai era sã-l vãd pe Dai?
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 Cam nesãratã povestioara.
 Aºa þi se pare pentru cã voi, filosofii, v-aþi dezobiºnuit sã
gândiþi ceea ce este nesãrat, plat, fad, banal. Mai precis, filosofia
s-a constituit în urma ºi în bunã mãsurã în urmarea acestei
dezobiºnuiri pe care parþial a ºi provocat-o. ªi mai grav este cã
aceastã dezobiºnuire a uitat de sine ºi de obiectul ei. Povestioara
ne aminteºte de peisajul chinez sau de stihurile chineze. Personajul
care apare în ea nu se constituie în Eu-subiect înzestrat cu voinþã
ºi raþiune autonome, în Eu-subiect iniþiator ºi obiectivator, ori
contemplativ, ºi apariþiile bruºte nu au în ele ceva substanþial, nu
sunt subiecte-lucruri, nici substrat-subiect în sens aristotelic:
hypokeimenon – acel ceva „care zace sub”. Wang Huizhi a rãmas
celebru în tradiþia chinezã prin comportamentul sãu liber. Tot ce
are importanþã este capacitatea omului de a rãspunde adecvat la
incitaþia lumii, a NaturiiCer, a fondului sãu de imanenþã
procesivã, dupã modelul anotimpurilor, al bipolaritãþii Yin-Yang,
al respiraþiei, al continuitãþii unei pendulãri regeneratoare. Este
cu totul altceva decât eul sieºi transparent, stãpân ºi dominator
care vrea sã-ºi impunã voinþa mergând împotriva cursului firesc
al lucrurilor. Acþiunii care forþeazã firea, înþeleptul îi substituie
acþiunea care se lasã purtatã de curent, asemeni înotãtorului care
urmeazã cursul apei (Dao) fãrã a cãuta sã-ºi impunã eul. Chinezii
din vechime au dat ºi un nume acestei acþiuni-care-seacordeazã-cu-firea, care nu impune nici o constrângere – wu wei ,
tradus uneori, nu tocmai fericit, prin inacþiune.
Wang Huizhi din povestioara nesãratã nu constrânge ºi nu
restrânge cu nimic incitaþia care îl duce ºi îl aduce înapoi, el nici
nu o reþine ºi nu tinde sã o construiascã mai logic” conferindu-i
o finalitate – telos  ºi descoperindu-i un sens, o noimã. El
urcã pe aceastã incitaþie, se lasã în voia ei, în spontaneitatea ei
 sponte sua, în chinezã ziran, de la sine astfel  ºi atunci când
incitaþia înceteazã, tot ea îl aduce îndãrãt. Asta înseamnã, bravul
meu gânditor, vivre à propos. Ceea ce nu e tot una cu chietismul.
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Cum sã-l închipuim pe Wang Huizhi obsedat de întrebãrile despre
care tu te grãbeai sã afirmi cã îl cuprind ºi îl strãbat pe orice om
demn de acest nume? Ori ai putea tãgãdui fiului caligrafului
umanitatea?
 Dacã te iritã universalul din fraza mea  unul, recunosc,
obþinut prin naturalizarea spontanã a tradiþiei noastre culturale cu
idiomaticul ºi facultativul ei, fireºti ºi naturale ºi acestea  aflã cã
ºi înþelepciunea chinezã proiecteazã, din perspectiva ei, un
universal: omul superior, omul desãvârºit, omul sfânt,
omul autentic... ªi nu cred, repet, cã e cazul sã facem schimb
de universale.
 Nici eu nu cred. Dar este cazul sã ne pierdem ingenuitatea
peºtelui care face una cu apa lui. ªi sã nu mai rãmânem orbi la
moduri-de-a-fi-om diferite de al nostru. Sã nu ne mai întrebãm,
cu prefãcutã sau sincerã sau compãtimitoare sau revoltatã...
nedumerire: cum poþi sã fii persan ori chinez etc.? Sau s-o facem
doar preschimbând nedumerirea de orice fel într-o incitaþie, un à
propos pentru ca întrebarea sã se întoarcã, în firescul ei du-te-vino,
de la þintã la sursã, de la lucrul interogat asupra celui ce
interogheazã. Ea ar putea, bunãoarã, sã ia forma: cum poþi sã fii
filosof?
 Te intereseazã condiþia de posibilitate, vrei argumente pe
care noi le numim transcendentale? Ar fi complicat. Îþi rãspund
mai pragmatic, mai pe dimensiunea pragmaticului: dovedeºti prin
ceea ce faci dacã eºti sau nu filosof. Copacul e de judecat dupã
fructe, nu dupã rãdãcini. Repet: nu e bine sã te joci cu rãdãcina.
 Fructele sunt ºi ele antrenate în multiplele faze ale
transformãrii lui Dao. Chiar ºi acele fructe ale filosofãrii noastre
dezesperante, fãrã ieºire logicã, pe tema sensului vieþii ºi pe
cea a morþii ineluctabile. Filosofare care nu e atât de naturalã pe
cât suntem noi înclinaþi în mod natural s-o credem. Þi-aº aduce în
faþa ochilor momentul morþii soþiei lui Zhuangzi. Huizi, venit
sã-i prezinte compasiunea sa, îl gãsi pe înþeleptul daoist stând
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ghemuit, cu genunchii depãrtaþi: bãtea într-o oalã ºi cânta.
Contrariat, Huizi îi spuse Maestrului: Când ai trãit împreunã cu
cineva, cu care ai crescut copii ºi ai îmbãtrânit, e deja culmea sã
nu-i deplângi moartea, dar sã stai ºi sã baþi într-o oalã ºi sã cânþi e
prea de tot!
 ªi ce i s-a rãspuns?
 Cã se înºealã. Cã în clipa morþii soþiei a simþit imensitatea
pierderii. Atunci, a continuat Înþeleptul, am început sã urc la
originea pierderii. A fost o vreme când nu exista viaþã, o vreme
când nu exista formã, o vreme când nu exista suflu vital. Dintr-un
amestec amorf, ceva s-a transformat ºi a apãrut suflul vital; în
suflul vital ceva s-a transformat ºi au apãrut formele; ceva din
forme s-a transformat ºi a apãrut viaþa. Or, acum, dupã o altã
transformare, ea  adicã soþia lui  s-a dus în împãrãþia morþii,
însoþind astfel ciclul celor patru anotimpuri, primãvarã, varã,
toamnã, iarnã. În clipa în care s-a culcat sã doarmã în cea mai
mare dintre locuinþe, n-am putut decât s-o plâng, dar mi-am dat
seama cã nu înþeleg nimic din destin, de aceea am încetat sã mai
plâng.
Sinologii deprinºi cu reflecþia criticã  ceea ce americanii au
numit critical thinking  ne avertizeazã pe bunã dreptate cã prin
traducere în limbile noastre europene  limbi care cunosc
conjugarea, articolul, distincþia între diateza activã ºi cea pasivã,
verbul a fi cu posibilitatea de a-l substantiva, de a-l pune în poziþie
de predicat etc. , textele chineze vechi suferã distorsiuni ºi pierderi
inevitabile. Felul nostru de a cãuta ºi de a reda sensul nu
corespunde  se subliniazã în cartea de care îþi aminteam 
vagului ºi infrasensului ºi aluzivului din acele texte.
 Chiar ºi calificãrile vag, infrasens..., croite dupã logica
noastrã opozitivã, ne pot pune pe piste false.
 N-avem încotro. Trebuie sã producem ºi sã marcãm o
diferenþã exterioarã, de pildã între tradiþia chinezã ºi cea europeanã,
cu resursele ºi în interiorul celei din urmã, ca ºi cum
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